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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Polski kosmonauta z 
Wołynia
W Sali Teatralnej Akademii 
Sztuki w Szczecinie 19 listopa-
da, miało miejsce wyjątkowe 
spotkanie. Na zaproszenie Sto-
warzyszenia Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć przyjechał
, a właściwie przyleciał na pa-
ręnaście godzin pierwszy polski 
kosmonauta Pan gen. Mirosław 
Hermaszewski. Pochodzący z 
Wołynia Kresowianin wychowy-
wany w duchu patriotycznym tak 
jak cała rodzina od wielu poko-
leń w Lipnikach ,zostaje dotknię-
ta ukraińskim nacjonalizmem
podczas apogeum tych wydarzeń 
w 1943r.Podczas.... strona 5

Aktualności ze Lwo-
wa - polakom grozi 
nowa rzeź wołyńska
1 stycznia 2015 roku we Lwowie 
dbyły się uroczyste obchody przy 
pomniku Stepana Bandery z oka-
zji 106 rocznicy urodzin działacza, 
przewodniczącego prowydu OUN.
Przewodniczący Lwowskiej Rady 
Obwodowej, „swobodowiec” Oleh 
Pańkiewycz w swoim wystąpieniu 
powiedział, że takie same wydarze-
nia mają miejsce w Kijowie, Zapo-
rożu i innych miastach Ukrainy, a to, 
według jego słów, świadczy o tym, 
że „postać Stepana Bandery jest w 
stanie zjednoczyć Ukrainę”. Z kolei 
burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj 
powiedział: ...... strona 10

ARCYBISKUP AN-
DRZEJ SZEPTYCKI
M E T R O P O L I TA 
LWOWSKI
Gdy Niemcy zdobyli Kijów, metro-
polita lwowski abp Andrzej Szep-
tycki wysłał gratulacje do Hitlera. 
Udzielił też poparcia dla zbrodniczej 
14 Dywizji SS „Galizien”, która w 
kwietniu 1943 r. świętowała swoje 
powstanie we lwowskiej katedrze 
greckokatolickiej. - Najbardziej szo-
kujące jest jednak to, że jego posta-
wa w czasie wojny nie przeszkadza
obecnym władzom obrządku grec-
kokatolickiego starać się o beatyfi-
kację metropolity. W 1958 i 1962 r. 
planom tym ...... strona 16

Gra w czarne-białe
Grzegorza Motyki
W 2011 roku w Wydawnictwie Lite-
rackim w Krakowie wyszła książka 
Grzegorza Motyki pod znamiennym 
tytułem „Od rzezi wołyńskiej do 
Akcji :Wisła”. Pomimo, iż wszyst-
kie dokumenty mówią o przepro-
wadzeniu wojskowej „operacji 
„Wisła”, nacjonaliści ukraińscy i ich 
poplecznicy z uporem przekłamują 
ją na „akcję”. We wstępie do książ-
ki Motyka stwierdza: „Dopiero od 
upadku komunizmu Polacy i Ukra-
ińcy mogą otwarcie mówić o swojej
przeszłości. /.../ W polskiej świa-
domości historycznej głęboko tkwi 
pamięć o masowych mordach na 
Polakach na Wołyniu....strona 20

Boże Narodzenie 2015 Wesołych Świąt
Czesi na polskim 
Wołyniu. Historia 
rodziny Bačovských 
z Martynówki
Ruchy narodowo - wyzwoleńcze, 
jakie przetoczyły się przez Europę 
w XIX wieku ogarnęły swoim za-
sięgiem także tereny będącej pod 
zaborami Polski. Nowe idee głoszo-
ne w okresie Wiosny Ludów szybko 
zyskały wielu zwolenników i padły 
jak ziarno na podatny grunt uśpionej
po kongresie wiedeńskim Europy.
Dopiero I wojna światowa, której 
okrutny bilans 8,5....... strona 34

Krwawa Jołka” dla 
Radomla, Batynia,
Janówki, Stanisła-
wówki i Zasmyk
Śnieg padał i zaczynała się praw-
dziwa zima. Oddziały partyzanckie  
skupione wokół Zasmyk powięk 
szały się nieustannie, nabierały 
charakteru autentycznego wojska. 
Chłopcy oswajali się z walką w 
ciągłej służbie rozpoznawczej i 
bojowej. Ludność cywilna powoli 
odzyskiwała spokój i wiarę w prze-
trwanie. Groźba napadu „samostij-
ników” zdawała się oddalać od na-
szego terenu. – odnotował w swoich
wspomnieniach Leon Karłowicz ( 
Mariański) ps. „Rydz” mieszkaniec
Zasmyk, żołnierz...... strona 39

Profesor Michałow-
ski i Święta Anna z 
Faras
Przypomnę dziś wielkiego Kreso-
wiaka, o którym niewiele się mówi, 
a warto o nim pamiętać, gdyż roz-
sławił Polskę na cały świat. To pro-
fesor Kazimierz Michałowski. Ten 
temat zafascynował mnie z trzech 
powodów. Po pierwsze - ciekawa 
postać profesora- naukowca i pasjo-
nata. Jego życie mogłoby posłużyć 
za scenariusz sensacyjno-przygodo-
wego filmu w stylu Indiana Jones. 
Po drugie zajmuję się ikonami, a 
profesor uratował wiele z nich. No i 
po trzecie to trochę prywaty- święta 
Anna jest moją patronką, a jej pięk-
ny, nubijski wizerunek był właśnie 
w świątyni Faras. Zrobił z nim sobie 
zdjęcie profesor Michałowski,
zrobiłam i ja....... strona 47

Kresowa Wigilia i 
Święta Bożego Naro-
dzenia
Święta spędzone w domu rodzin-
nym to czas, który na zawsze wpisał 
się naszą pamięć, pozostawił nostal-
gię, ale też radość, że dane mi było 
mieć taką rodzinę, wynieść z niej 
tyle dobrych wspomnień i świado-
mość drogi, którą powinniśmy w 
życiu iść. To wspaniałe móc czytać 
o tym, co tradycyjne jadało się pod-
czas wigilii Bożego Narodzenia w 
różnych domach kresowych, bo to 
olbrzymie bogactwo naszej kultury 
i to nie tylko kulinarnej. A tradycję, 
mamy przebogatą. Na Wileńszczyź-
nie zewnętrzna oprawa świąt była 
zawsze bogata i .... strona 48
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Będzie  w Lublinie pomnik  Ofiar 
Ludobójstwa  dokonanego na Wołyniu 
i Kresach Południowo- Wschodnich -cd. 
Zdzisław Koguciuk
Jest zwycięstwo – wiktoria - 
trudna wygrana.  

Po blisko 3 letnich trudach od-
kupionych wieloma protestami i 
pismami  udało się w dniu 19 li-
stopada 2015  - gdzie Rada Miasta 
Lublin podjęła uchwałę w sprawie  
wyrażenia zgody na wzniesie-
nie „Pomnika Ofiar Ludobójstwa 
Dokonanego na Wołyniu i Kre-
sach Południowo Wschodnich 
przez Nacjonalistów Ukraińskich 
„. Jednak losy tej uchwały były 
niepewne do ostatniej chwili bo 
jeszcze w przeddzień głosowania 
kiedy radni w poszczególnych ko-
misjach omawiają  poszczególne 
tematy głosowań,  radny PO  ( a 
nie będę już podawał nazwiska )  
poddał wniosek aby nad projektem 
pochylili się jeszcze plastycy. Ale 
na szczęście powyższy wniosek 
poddany pod głosowanie nie uzy-
skał większości, nadmieniam że 
na powyższą komisje nie zostałem 
poproszony. Czas oczekiwania na 
w/w głosowanie było dość długi  
ponieważ nasze głosowanie odby-
ło się dopiero 39 o godzinie 16,51. 
Dość długo trwały procedowania 
przy głosowaniu w sprawie budże-
tu Lublina na 2016 r, zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego, 
podwyżki cen biletów MPK czy 
sprzedaży nieruchomości grun-
towej. Bałem się opuścić sesję 
bo mógł paść wniosek o zmianie 
kolejności głosowania. I kiedy 
zbliżało się głosowanie oznaczone 
symbolem 8-23 do ostatniej chwi-
li nie byłem pewny wyniku, czy 
nie padną wnioski o jeszcze jakieś 
aneksy, dodatki, propozycje - serce 
bije mnie coraz mocniej na ostat-
ku wątpię już w pozytywny wynik 
głosowania. Kiedy Przewodniczą-
cy odczytuje temat głosowanie i 
zadaje pytanie czy ktoś z państwa 
Radnych chce jeszcze zabrać głos 
– na sali zapada cisza – w takim ra-
zie przestępujemy do głosowania 
– I JEST WYNIK – 27 głosów za 
wzniesieniem pomnika -  nikt nie 
jest przeciw i nikt się nie wstrzy-
mał.  To było historyczne głosowa-
nie, głosowanie które zakończyło 
czas ponad 70 lat milczenia o tej 
potwornej zbrodni dokonanej na 
bezbronnej ludności narodowości 
polskiej. Dziękuję wszystkim Kre-
sowianom oraz ludziom Dobrej 
Woli którzy na apel Ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego wysłali do 
Rady Miasta Lublin  listy popiera-

jące nasze starania o pomnik. Nie-
którzy radni dzielili się ze mną że 
otrzymywali takie prośby na swo-
jej poczcie mailowej – tak więc 
prośby kierowane były nie tylko 
do Przewodniczącego Rady Mia-
sta ale i poszczególnych Radnych 
Miasta Lublin. Pan Przewodniczą-
cy nie podzielił się informacją ile 
listów otrzymał ale za wszystkie 
jeszcze raz gorąco dziękuję. Musi-
my jeszcze wystąpić do Wydziału 
Architektury o uzyskanie pozwo-
lenia na budowę z racji tego że jest 
to teren Gminy Lublin ale myślę 
że z powyższym  nie będzie już ta-
kich trudności skoro Rada Miasta 
Lublin wydała taką zgodę. Rozpo-
czął się nowy etap naszych starań 
o pomnik, mając uzgodnioną for-
mę pomnika możemy przystąpić 
do  wykuwania w naszym głazie 
napisu, herbu Wołynia, krzyży, 
twarzy cierpiących, płomieni. Ale 
jest pora zimowa i nie wiele bę-
dzie można tutaj zrobić kiedy było 
piękne lato i prace mogły nabierać 
przyspieszenia to trwały pertur-
bacje z Zespołem Pomnikowym 
który został powołany przez Radę 
Miasta Lublin na wniosek  Gazety 
Wyborczej. Gazeta Wyborcza mia-
ła decydować jakie mają powstać 
pomniki i w jakiej formie  w na-
szym mieście. Mało tego o to w 
dniu 21 października 2015 r Gaze-
ta Wyborcza ubolewa nad naszym 
miejscem ustawienia Pomnika 
Rzezi Wołyńskiej że jest naprze-
ciw nowych gmachów Uniwersy-
tetu Przyrodniczego. W dniu  21 
listopad 2015 r podjąłem decyzje o 
zakupie głazu na podstawę o wy-
miarach 220 x190 x 100 na którym 
stanie właściwa forma pomnika. 
Tak wiec musimy przygotować 
materiał aby z wiosną przystąpić 

do prac – w rozmowie z artystą 
który podjął się nam tego wyko-
nania będzie możliwość pomocy 
przy tym dziele każdego kto wy-
razi taki akces. Proszę wiec o zgła-
szanie się do mnie zainteresowa-
nych osób na telefon 698 967 884 
gdzie będzie można ustalić dzień 
w którym dana osoba będzie mo-
gła podjąć pracę. Gorąco apeluje 
również do osób którzy chcieli by 
nam pomóc finansowo można do-
konać wpłaty na adres: 

Fundacja Niepodległości 
20-705 Lublin ul. Bohaterów 
Monte Cassino 53    
Nr Rachunku bankowego
34 1540 1144 2015 6416 4838 
0001  
Z dopiskiem - Pomnik Wołyński  

Wiele osób mnie pyta czy zdąży-
my na 11 lipca 2016 r dokonać 
odsłonięcia pomnika – i musze z 
przykrością odpowiedzieć że nie 
zdążymy z wielu przyczyn a mia-
nowicie wykonawca nie był pew-
ny że będzie nam to wykonywał 
– skoro przez rok nie mogliśmy 
uzyskać pozwolenia. I jest teraz 
zobligowany umowami na inne 
prace kamieniarskie - bo musiał 
z czegoś żyć – po drugie proces 
wykuwania poszczególnych ele-
mentów o tak dużym głazie który 
ma wysokość 4 m może potrwać 
około 9 miesięcy a zależy to jesz-
cze jak będzie się poddawać głaz 
ponieważ jest on dość twardy- jest 
to głaz polodowcowy. 
Ale uważam że małymi 
kroczkami będziemy iść do 
przodu, skoro przeszliśmy taką 
machinę biurokraci to i dalej z 
pomocą Bożą jakoś podołamy. 
A czy będzie odsłonięcie w 
tym roku czy w następnym – to 
trudno – najważniejsze jest to że 
pamięć naszych Rodaków będzie 
upamiętniona Pomnikiem który 
będzie przestrzegał Polaków 
do czego może prowadzić 
odradzający się nacjonalizm na 
Ukrainie który coraz odważniej 
dzisiaj podnosi głowę. Nasz 
Pomnik będzie jednocześnie po 
wszystkie czasy przypominać 
ofiarę życia Rodaków w czasie 
banderowskiego ludobójstwa oraz 
że podstawowym przekazaniem 
jest - nie zabijaj, bo świat 
stworzony przez Boga może istnieć 
tylko wtedy gdy zbudowany jest 
na miłości i prawdzie.  

/ głaz pomnikowy

Zbiórka będzie przeprowadzona 
w następujący sposób.
 
Przy wejściach do obiektów 
KGSG przy Al. Niepodległości 
100 i ul. Podchorążych 38 (przy 
tripodach) zorganizowane zostaną 
punkty zbiórki produktów żywno-
ściowych, gdzie wystawione będą 
karteczki z nazwą produktu lub 
produktów, o których zakup pro-
simy ofiarodawców.
Karteczki takie będą też dostępne 
w sekretariatach Państwa zarzą-
dów i biur.
 
Zbiórka dotyczy podstawowych 
produktów spożywczych o prze-
dłużonej trwałości takich jak: cu-
kier, mąka, makaron, ryż, kasza, 
olej, kawa, kakao, herbata, kon-
serwy oraz słodycze.
 
Przybliżony koszt zakupu jedne-
go zestawu produktów to ok. 10-
12 zł.
 
Taki sposób zbiórki pozwoli nam 
zebrać produkty różnorodne ro-
dzajowo w określonych propor-
cjach ilościowych.
 
Zbiórka będzie prowadzona do 

dnia 4 grudnia br.
 
Ponadto, bardzo mile będzie wi-
dziana, przekazana w załączeniu 
do zakupionych produktów, kart-
ka świąteczna z Państwa osobi-
stymi życzeniami dla naszych 
Przyjaciół z kresów lub np. laurka 
od dziecka.
 
W imieniu naszych Przyjaciół 
z Białorusi serdecznie Państwu 
dziękuję za dotychczasową życz-
liwość i hojność.
 
Jednocześnie uprzejmie Państwa 
informuję, że w ramach zbiórek 
koleżeńskich organizowanych 
w jednostkach organizacyjnych 
Straży Granicznej w roku 2015 
zebrano łącznie 21. 836 zł. Kwota 
ta powiększona o 703, 46 zł oraz 
19,60 euro środków pozostałych 
ze zbiórek wcześniejszych, zo-
stała w całości wydatkowana na 
pobyt kombatantów AK z Biało-
rusi i Ukrainy w ośrodku sanato-
ryjnym „Uzdrowisko Nałęczów” 
w dniach 3-8 października br. 
Dokładne rozliczenie przedsta-
wię Komendantowi Głównemu 
SG oraz Państwu w najbliższym 
czasie.  

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W momencie kiedy oddajemy 
bieżący numer KSI otrzymaliśmy 
informację o powołaniu w bieżą-
cej kadencji Sejmu Rzeczypospo-
litej Parlamentarnego Zespółu do 
spraw Kresów, Kresowian i Dzie-
dzictwa Ziem Wschodnich Daw-
nej Rzeczypospolitej.

Poniżej podajemy skład tego ze-
społu z nadzieją, że będzie on roz-
szerzony o członków pozostałych 
ugrupowań mających w Sejmie 
swoich przedstawicieli.
 
Ast Marek  /PiS/   
Arent Iwona Ewa /PiS/ 
Bernacki Włodzimierz  /PiS/  
Borowska Elżbieta  /Kukiz15/ 
Czabański Krzysztof  /PiS/  
Czarnecki Przemysław  /PiS/ 
Dobrzyński Leszek  /PiS/  
Dworczyk Michał  /PiS/ 
Jaros Michał  /PO/  
Kubów Krzysztof  /PiS/ 

Lipiński Adam  /PiS/  
Pyzik Piotr  /PiS/ 
Stachowiak-Różecka Mirosława  
/PiS/  
Szczypińska Jolanta  /PiS/

Ruch Społeczny Porozumienie 
Pokoleń Kresowych będzie za-
biegał o uczestnictwo w pracach 
zespołu ugrupowania które nie 
dostały się  do Sejmu RP a które 
stanowią opozycję pozaparlamen-
tarną. 
Pamiętać o Kresach to nie tylko 
obowiązek ale i zaszczyt.  

Powstał Parlamentarny 
Zespół ds. Kresów, 

Kresowian i Dziedzictwa 
Ziem Wschodnich 

Dawnej Rzeczypospolitej 
Południowo- Wschodnich 
Redakcja

http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/ks-tadeusz-isakowicz-zaleski
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/ks-tadeusz-isakowicz-zaleski


www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                              1 grudnia 2015 - strona 3

Pan Stanisław Srokowski uro-
dzony na kresach od zawsze był 
w nich zakochany. Dramatyczne 
wydarzenia – wypędzenie z rodzi-
cami w 1945r nie zmieniły tego. 
Ale odbiły się piętnem na póź-
niejszej twórczości autora wielu 
książek , dramatów i słuchowisk 
radiowych. N kanwie tej twórczo-
ści Pana Stanisława powstał sce-
nariusz do realizowanego i długo 
oczekiwanego filmu uznanego 
reżysera Wojciecha Smarzowskie-
go.

W Książnicy Pomorskiej w Szcze-
cinie 17 listopada z inicjatywy Ci-
vitas Christiana i Stowarzyszenia 
Kresy Wschodnie Dziedzictwo 
i Pamięć odbyło się spotkanie z 
człowiekiem dla którego Ziemia 
Szczecińska nie jest obcą ziemią. 
Autor głośnej książki pt,, Nie-
nawiść’’ uciekając z rodzicami z 
Wołynia trafił do powiatu gryfiń-
skiego. Tutaj pobierał pierwszą 
edukację w szkole podstawowej, 
następnie liceum w Dębnie, a 
dziesięć lat później przez rok pra-
cował jako nauczyciel w Zielinie 
koło Mieszkowic. 

- Tak naprawdę ludobójstwem 
na Kresach zetknął się już od 
trzeciego roku życia. Gdy ojciec 
Pana Stanisława wracał z wojny 
w 1939r- temat ten już był obecny  
w jego rodzinie. Już wtedy stał się 
on świadkiem ataków grup ukraiń-
skich szowinistów na powracają-
cych  z frontu polskich żołnierzy. 
Udało mu się przeżyć, a historię 
tę umieścił w jednej ze swoich 
książek- o czym wspomniał autor. 

Według jego wyliczeń w całym 
kraju ludzi, którzy w jakiś sposób 
są związani z Kresami, jest ok. 6 
milionów - niezła armia .Szkoda 
, że tak słabo zauważana przez 
rządzących. Ocenia się wg autora 
spotkania , że w województwie za-
chodniopomorskim zamieszkuje 
ponad 15 procent społeczeństwa o 
rodowodzie kresowym. Gość spo-
tkania podczas swojego wykładu, 
przekonywał jak wielkim skarbem 
dla przedwojennej Rzeczypospo-
litej byli ludzie wywodzący się z 
Kresów Wschodnich.- Kresy dla 
Polski były tym samym , czym 
Grecja dla Europy. Tak jak ten kraj 
stanowił w czasach antycznych 
kolebkę kultury , nauki i postępu, 
tak samo osoby pochodzące z Kre-
sów były tymi, które decydowały 
o dokonaniach Polaków i kształcie 
naszej ojczyzny. Polskie Kresy 
to; Mickiewicz, Słowacki, Schulz 
i Herbert, Piłsudski i Dmowski, 
ludzie z różnymi poglądami i z 
różnych środowisk-tłumaczył 
i przypominał Pan Srokowski. 
Ta swoistego rodzaju symbioza 
współżycia w pewnym momen-
cie została przerwana. W prze-
prowadzonym rysie historycz-
nym pokazana została zdaniem 
autora geneza tych tragicznych 
wydarzeń z Kresów Południowo- 
Wschodnich. Dla których Wołyń 
i jego jedenaście powiatów jest 
tylko symbolem tragedii o której 
nie da się zapomnieć. Książka pt, 
,Nienawiść’’ Pana Srokowskiego 
posłużyła do  powstania scena-
riusza filmu , który ma mieć swo-
ją premierę w przyszłym roku. 

Autor współpracował z reżyse-
rem zarówno przy scenariuszu, 
jak i na planie filmu pt ,,Wołyń’’. 
Według Pana Stanisława , film 
dość wiernie oddaje tamte czasy 
i pokazuje dużo prawdy na temat 
ludobójstwa na Kresach. Wiele 
wspomnień ludzi i jego sąsiadów, 
których dotknął syndrom nacjona-
lizmu ukraińskiego, przewija się w 
tym filmie. Podczas spotkania au-
tor wielokrotnie zaznaczał , że za-
leży mu na tym , aby historia ta nie 
została zapomniana.. Na pytanie z 
Sali, jak zachować pamięć o Kre-
sach , gdy odejdą ostatni świadko-
wie tamtych wydarzeń gość odpo-
wiedział krótko:- należy tworzyć , 
wydawać, pisać książki bo dzięki 
temu wejdzie się do historii Kre-
sów, która pomimo wszystkich 
zawirowań historii nie zaginie. 
Bohater spotkania wsparł również 
ideę budowy pomnika poświęco-
nego ofiarom nacjonalizmu ukra-

ińskiego na Szczecińskim Cmen-
tarzu Centralnym, podjętą przez 
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć. Na koniec 
spotkania autor odpowiadał na py-
tania czytelników i składał dedy-
kacje oraz autografy. Liczne grono 
zebranych wykupiło książki Pana 

Srokowskiego. Wcześniej z rąk 
Prezesa Stow. ,,Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo Pamięć Pan Stani-
sław w uznaniu zasług dla spraw 
Kresów otrzymał decyzją Zarzą-
du Stowarzyszenia- Legitymację 
Członka Honorowego Stow. KW 
Dz i P.

O WOŁYNIU W SZCZECINIE 
MÓWIŁ-STANISŁAW SROKOWSKI
Bartłomiej Ilcewicz, Krystian Wawrzonek, Jerzy Mużyło
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Skwer Wołyński w 
Warszawie w Dniu 
Niepodległości.
Redakcja

Mianem Orląt Lwowskich określa 
się osoby walczące o polski Lwów 
w latach 1918-1920. Były to głów-
nie dzieci, najczęściej w wieku 12-
14 lat. W skład oddziałów ochotni-
czych wchodzili zarówno chłopcy, 
jak i dziewczęta. 

20 listopada 2015 w kościele pw. 
św. Rodziny na wrocławskim Sę-
polnie odbyła się uroczystość z 
okazji 97. rocznicy Obrony Lwo-
wa. Głównym organizatorem 
wydarzenia byli członkowie To-
warzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschod-
nich.  Ceremonia rozpoczęła się 
przemówieniem księdza Probosz-
cza, gospodarza parafii – Janusza 
Prejznera. Wspominał o tym, jak 
ważne jest, by modlić się za tych, 

którzy zginęli oraz jak wspania-
łym uczuciem jest możliwość ży-
cia w wolnej ojczyźnie.

(podpis do obrazu „Orlęta Lwow-
skie” Wojciecha Kossaka) „Kto go 
tak uczył? Kto go tak skusił? / Jaką 
muzyką? Do jakich słów? / Kto go 
opętał? Kto go przymusił, / żeby on 
ginął? Za co? Za Lwów! (Marian 
Hemar)” 

Do kościoła przybyły poczty 
sztandarowe z wielu wrocławskich 
szkół: SP 73 im. Generała Włady-
sława Andersa, SP 91 im. Orląt 
Lwowskich, Gimnazjum nr 14 im. 
Hugona Kołłątaja, Gimnazjum nr 
15 im. Profesorów Lwowskich, 
Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja 
Waligórskiego, Gimnazjum nr 20 

im. Profesora Alfreda Jahna oraz 
VII LO im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego. Nie zabrakło również 
sztandaru Bractwa Kurkowego.

Uroczystej mszy świętej przewod-
niczył ksiądz Krzysztof Deja (ka-
pelan Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo– 
Wschodnich). W kazaniu apelował 
do młodego pokolenia o poszuki-
wanie autorytetów wśród star-
szych, m.in. obecnych w kościele 
Lwowiaków. „Należy kultywować 
tradycję – i to właśnie dlatego się 
tutaj zebraliśmy” – mówił. Zacyto-
wał także słowa marszałka Józefa 
Piłsudskiego – „Kto nie szanuje i 
nie ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku (…), nie za-
sługuje na szacunek teraźniejszo-
ści i nie ma prawa do przyszłości”. 
Duchowny podsumował swoje 
rozważania stwierdzeniem, że aby 
czuć się w Polsce dobrze, musimy 
stać się patriotami.

Drugą częścią uroczystości był 
pochód pocztów sztandarowych, 
Lwowiaków, miłośników Kre-
sów, uczniów i nauczycieli oraz 
mieszkańców Sępolna i okolic na 
Cmentarz Świętej Rodziny. Pod 
pomnikiem Orląt Lwowskich 
ksiądz Deja poprowadził modlitwę 
Anioł Pański za dusze poległych 
w obronie Lwowa. Przedstawiciel 
Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich ze wzruszeniem podziękował 
wszystkim zebranym za obecność. 
Uznał, że z roku na rok ludzi jest 
coraz więcej, co napawa go na-
dzieją i radością, że nie wszyscy 
zapomnieli o bohaterach. 

Parafianin św. Rodziny i mieszka-
niec Sępolna, pan Tadeusz Taczyń-
ski, zapytany o historię pomnika 
odpowiedział, że postawiono go 
na przełomie lat 80. i 90. Na cmen-
tarzu, żeby „nie denerwować” 
władzy. „Ostatnio był zniszczony. 
Orłom odłamano skrzydła. Wie-
ziono je na złom. Złodzieje zostali 
złapani przez policję.” – wspo-
mniał wydarzenia z 2012 roku.  W 
uroczystej atmosferze i patriotycz-
nym nastroju chętni złożyli wieńce 
i zapalili znicze ku pamięci zmar-
łych w imię ojczyzny. 

Orlęta Lwowskie  
Magdalena Łukowiak

11 listopada, o godzi-
nie 11:00 na Skwerze 
Wołyńskim w Warsza-
wie, przed pomnikiem 
kryjącym  ziemię wo-
łyńska ze szczątkami 
obrońców Wołynia 
doszło do pokolenio-
wego spotkania.  
Z żołnierzami 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Pie-

choty Armii Krajowej spotkali 
się ich potomkowie, członkowie 

Ruchu Społecznego 
Porozumienie Pokoleń 
Kresowych  ze Śląska 
i Mazowsza, Towa-
rzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich z 
Bytomia, Klubu Gaze-
ty Polskiej Ziemi Gli-
wickiej, Klubu Gazety 
Polskiej w Raciborzu, 
Solidarnych 2010, 
Narodowej Warszawy 

oraz GRH 
Cytadela.
Za pole-
głych w 
obronie nie-
podległości 
na Wołyniu 
m o d l i t w ę 
o d m ó w i ł 
kapelan OW 
ŚZZAK płk. 
Andrzej Ja-
kubiak.  

Foto: Justyna Marek, Andrzej 
Pieczyrak.
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W Sali Teatralnej  Akademii 
Sztuki w  Szczecinie 19 listo-
pada, miało miejsce wyjątkowe 
spotkanie. Na zaproszenie Sto-
warzyszenia Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć przyje-
chał , a właściwie przyleciał na 
paręnaście godzin  pierwszy 
polski kosmonauta Pan gen. 
Mirosław Hermaszewski. Pocho-
dzący z Wołynia Kresowianin 
wychowywany w duchu patrio-
tycznym tak jak cała rodzina od 
wielu pokoleń w Lipnikach ,zo-

staje dotknięta ukraińskim na-
cjonalizmem podczas apogeum 
tych wydarzeń w 1943r.Podczas 
napadu banderowiec strzelił w 
głowę uciekającej matce, która 
padła nieprzytomna upuszczając 
z rąk półtorarocznego syna-Mi-
rosława. Chłopiec przeleżał całą 
noc w śniegu, gdzie rano został 
znaleziony przez swego ojca. 
Podczas Rzezi Wołyńskiej Pan 
gen. Hermaszewski stracił paru-
nastu członków swojej najbliż-
szej rodziny, w tym ojca zamor-

dowanego przez nacjonalistów 
28 sierpnia 1943r.
Jak mówi sam Pan Generał tamte 
tragiczne wydarzenia pozostawi-
ły głęboką rysę na mojej duszy . 
Może właśnie to spowodowało 
mój przyszły upór w pokony-
waniu problemów i zdobywa-
niu kolejnych etapów edukacji. 
Które zaniosły mnie tam na górę 
przestrzeni kosmicznej. Miro-
sław Hermaszewski po wojnie, 
w 1945r wraz z mamą i rodzeń-
stwem został ekspatriowany do 

Wołowa niedaleko Wrocławia, 
gdzie ukończył  szkołę pod-
stawową  i liceum. Później , w 
1960 roku w Aeroklubie Wro-
cławskim rozpoczął latanie na 
szybowcach. Cztery lat później 
miał już stopień podporucznika 
i uzyskał przydział do 62 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego OPK 
im. Powstańców Wielkopolskich 
1918-1919 w Poznaniu. Tam po 
2 latach uzyskał uprawnienia pi-
lota I klasy i został przeszkolony 
w pilotażu samolotów ponad-
dźwiękowych MIG-21. Po za-
kwalifikowaniu się do programu 
Interkosmos. Podczas wykładu 
Pan Generał mówił min. o przy-
gotowaniach do tego pamiętnego 
lotu. Było to naprawdę niezwy-
kle ciekawe dla zgromadzonych 
na sali słuchaczy. Dziś tamten 
lot pamiętnego 5 lipca  na statku 
Sojuz 30 z Piotrem Klimiukiem 
to już historia . Dla młodego po-
kolenia już tylko opowiedziana 
ale prawdziwa, tak samo jak losy 
dziecka z Wołynia opowiedzia-
na przez samego Pana Generała. 
Losy tej rodziny jak i wielu in-
nych na Kresach pokazują co na-
prawdę stało się na Kresach Po-
łudniowo – Wschodnich. Wykład 
jaki wygłosił Pan  gen. Mirosław 

Hermaszewski nie był jedynym 
powodem listopadowej wizyty 
w Szczecinie .Było to spotka-
nie z Kresowianami młodzieżą 
szczecińskich szkół i studentami 
Akademii Sztuki w Szczecinie 
która była współorganizatorem 
tego spotkania. W założeniach 
stowarzyszenia Kresy Wschod-
nie Dziedzictwo i Pamięć jest 
wybudowanie pomnika poświę-
conego ofiarom nacjonalizmu 
ukraińskiego. Dla budowania 
klimatu i potrzeby jego posta-
wienia miała również służyć 
wizyta Pana Generała. Pomnik 
ma powstać na Cmentarzu Cen-
tralnym w Szczecinie, gdzie jest 
wyznaczone miejsce przez admi-
nistrację szczecińskiego cmenta-
rza z inskrypcją na krzyżu, iż w 
tym miejscu powstanie stosowny 
pomnik. Pracami projektowymi 
mają zająć się studenci z Akade-
mii Sztuki pod Kierunkiem Pani 
prof Katarzyny Radeckiej.
Przed zakończeniem spotka-
nia Pan Prezes stowarzyszenia,, 
Kresy Wschodnie Dziedzictwo 
i Pamięć’’ wręczył legitymacje 
Członka Honorowego Stowarzy-
szenia Panu gen M.Hermaszew-
skiemu. Legitymacje Członków 
Zwyczajnych otrzymali nowi 
członkowie Stowarzyszenia.
Spotkanie zakończyło się podpi-
sywaniem licznych autografów 
jak i  nie kończącymi się zdję-
ciam z Panem Gen. Okazja była 
szczególna , ufamy i głęboko 
wierzymy , że następna okazja 
do spotkania z Panem Mirosła-
wem będzie podczas odsłonięcia 
pomnika na które już Stowarzy-
szenie zaprosiło Pana Generała.
Dziękujemy raz jeszcze Panie 
Generale za wszystko co zostało 
uczynione podczas tej krótkiej 
wizyty.

Zarząd Stowarzyszenia K W Di P

POLSKI KOSMONAUTA Z WOŁYNIA
Bartłomiej Ilcewicz, Krystian Wawrzonek, Jerzy Mużyło
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W 97 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 5 listopa-
da 2015 roku w Katedrze Polowej 

w Warszawie odbyły się uroczy-
stości poświęcone pamięci Orląt 
Lwowskich. 

Organizatorami uroczystości byli:

* Fundacja Lwów i Kresy Połu-
dniowo-Wschodnie założona i 
prowadzona przez panią Alek-
sandrę Biniszewską, będącą też 
dyrektorką Muzeum Lwowa i 
Kresów prowadzonego przez 
Fundację

* Centralna Biblioteka Wojskowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go kierowana przez pana dr Jana 
Tarczyńskiego.

Uroczystej Mszy św. przewodni-
czył J.E. ks. gen. bryg. dr Józef 
Guzdek, biskup polowy Wojska 
Polskiego. 

Po mszy odbył się uroczysty 
koncert w wykonaniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego kierowanej przez mjr 
Mirosława Rytla oraz zespo-
łu instrumentalno-wokalnego 
uczniów i absolwentów Szkoły 
Muzycznej im. M. Karłowicza.
„Promyki Krakowa”, założone-
go i prowadzonego przez panią 
Romę Doniec-Krzemień.

 W programie koncertu Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego wykonała kilka bardzo 
znanych pieśni powstańczych, 
legionowych, wojskowych, par-
tyzanckich. Przygotowane były 
śpiewniki zachęcające zebranych 
do wspólnego śpiewania. Któż 

nie zna i nie lubi pieśni „O mój 
rozmarynie”, „Rozkwitały paki 
białych róż”, „Przybyli ułani pod 
okienko” czy „Ułani, ułani”. Ze-
brani uczcili pieśń „Legiony” po-
wstaniem z miejsc.

Członkowie zespołu „Promyki 
Krakowa” przygotowali zestaw 
pieśni i piosenek lwowskich. Jako 
soliści wystąpili Róża Głąbińska i 
Miłosz Konarski. Hymn lotnictwa 
polskiego – „Marsz Lotników” ze 
słowami Aleksandry Zasuszan-

ki i muzyką Stanisława Latwisa 
wykonał Filip Ciężadło a goście 
uczcili ten hymn powstając.

Usłyszeliśmy m. in. „Wierne ma-
donny” Jerzego Michotka, „Orląt-
ko” do słów Or-Ota, „Kto raz cię 
poznał Lwowie nasz”, „Lwowskie 
sny” czy „Święta miłości” ze sło-
wami Władysława Bełzy. Scena-
riusz i przygotowanie muzyczne i 
wokalne dzieci i młodzieży było 
dziełem pani Romy Krzemień.

Uroczystości poświęcone pamięci 
Orląt Lwowskich 

w 97 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Redakcja 
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- OBCHODY  NARODOWEGO 
ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

- PAMIĘĆ O KRESACH RZE-
CZYPOSPOLITEJ

Obchody Święta Niepodległości w 
Szczecinie i na Ziemi Szczecińskiej 
zaczynają nabierać dynamizmu. 
Przypominają mi się opowieści 

mojej babci o przedwojennych ob-
chodach Święta 11 Listopada na 
Kresach. Jak bardzo uroczyście je 
obchodzono. Jak bardzo to budo-
wało patriotyzm wśród pokolenia 
naszych rodziców. Jedni dzisiaj 
mówią słowa ,,Polska Budzi się ‘’, a 
artyści je wyśpiewują. Czyżby było 
coś na rzeczy?   

Czy rzeczywiście coś się zmieniło 
w postrzeganiu tego święta , za-
równo przez elity władzy , jak i 
samo społeczeństwo. Za wcześnie 
na jednoznaczną opinię. Poczeka-
my, zobaczymy czy faktycznie na-
ród zaczął oddychać na dwa płuca.                                                                                                                                           
        Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości w Szczecinie 
były niezwykle rozbudowa-
ne. W niektórych środowi-
skach uroczystości odbywały 
się nawet przed 11 Listopada.                                                                 
Oficjalne czy raczej w regionie 
obchody rozpoczęły się Mszą św. 
sprawowaną w intencji Ojczyzny 
w Bazylice Metropolitarnej w 
Szczecinie pw. Św Jakuba. Mszę 
św. odprawił ks. bp Henryk Wej-
man. Po uroczystej mszy przy 
wypełnionej wiernymi katedrze 
odsłonięto tablicę poświeconą 
oficerom i żołnierzom podzie-
mia narodowego. Uroczystego 
odsłonięcia tablicy dokonał płk. 
Jan Podhorski ps,, Zygzak’’, żoł-
nierz Narodowych Sił Zbrojnych, 
powstaniec warszawski, który 
przybył do Szczecina z delegacją 
Okręgu Wielkopolska Związku 
Żołnierzy NSZ. Poświęcenia ta-
blicy, znajdującej się w Kaplicy 
Armii Krajowej, dokonał ks. bp 
Henryk Wejman. Tablica po-
wstała dzięki zbiórce publicznej: 
,,Przywracamy Pamięć o Żołnier-
zach Wyklętych’’ oraz staraniom 
Związku Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Okręg Szczecin i 
Fundacji im. Kazimierza Wielkie-
go . Wraz z płk. Janem Podchor-
skim , w uroczystości odsłonięcia 
tablicy brał udział także kpt. Hen-
ryk Rafalski ps,,Hen’’, żołnierz 
Brygady Świętokrzyskiej NSZ. 
Po zakończeniu ceremonii odsło-
nięcia i poświęcenia w/w tablicy 
pamiątkowej , ulicami Szczecina 
przeszedł V Szczeciński Marsz 
Niepodległości, organizowany 
przez Porozumienie Środowisk 
Patriotycznych ze Szczecina. Po-
nad 4- tysięczny, biało-czerwony, 
tłum udał się pod popiersie Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego na Pla-

cu Szarych Szeregów. Gdzie przy 
udziale kombatantów i pocztów 
sztandarowych wygłoszono oko-
licznościowe przemówienia, od-
czytano Niepodległościowy Apel 
Pamięci, złożono  kwiaty oraz od-
śpiewano Hymn Narodowy. 

Szkoły Salezjańskie  przy ul. Ku 
Słońcu w Szczecinie  to miejsce 
spotkań  gdzie organizowane  są 
liczne uroczystości , spotkania 
autorskie .Nie trzeba dodawać , 
że oczywiście patriotyczne. Tra-
dycją również jest organizacja  
obchodów Narodowego  Świę-
ta  Niepodległości. Rada Osiedla 
Gumieńce pod kierunkiem poetki 
Pani Aleksandry Petrusewicz zor-
ganizowały 6 Listopada kolejne 
uroczystości Święta Niepod-
ległości. To swoistego rodzaju 
święto zgromadziło w auli licz-
ne rzesze mieszkańców osiedla, 
zaproszonych kombatantów. A 
także przyszłość naszego narodu 

licznie zgromadzoną młodzież . 
To właśnie ona pod kierunkiem 
swoich pedagogów przygotowała  
bardzo piękne występy budujące 
patriotyzm , tożsamość  nasze-
go państwa na następne pokole-
nia. To poznanie tej prawdziwej 
choć czasami tragicznej historii 
pozwoli w sztafecie pokoleń na 
poprawienie tego co niewątpliwie 
zdarzało się i było złe. A także 
uszlachetnienie tego co było pięk-
ne i zapewne dobre. Bo przecież 
w naszej długiej historii były ele-
menty których jako naród nie mu-
simy się wstydzić.

 Także w Szkołach Salezjańskich 
13 listopada odbyła się kolejna  
nazwana  biesiadą-uroczystość 
z okazji Święta Niepodległości. 
Tym razem organizacją tej uro-
czystości zajęła się Rada Osie-
dla Świerczewo na czele z Panią 
przewodniczącą Bożeną  Ma-
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PATRIOTYZM NA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
Jerzy Mużyło
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Jest jeszcze jedna Szkoła Podsta-
wowa w Szczecinie gdzie warto 
zauważyć pracę grona pedago-
gicznego w kształtowaniu po-
staw patriotycznych wśród mło-
dzieży . Powyższa placówka jest 
dostrzegana przez Środowiska 
Kombatanckie jako wyróżniająca 
się nie tylko z powodu Pani  dyr. 
Urszuli Pająk. Bowiem jest tu na 
odległość dostrzegana atmosfera 
szczególnego poszanowania pol-
skiej historii w placówce która 

już od wielu lat kształtuje posta-
wy niezwykle patriotyczne wśród 
swoich uczniów.

Ostatnia wieczornica zorgani-
zowana 26 Listopada jest tego 
najlepszym przykładem. Po raz 
kolejny Pani dyr. Pająk, ze swoim 
gronem pracowników tej szkoły 
pokazała ogromną pasję zawodo-
wą i miłość do dzieci. To z tego 
grona pedagogów i wszystkich 
pozostałych  pracowników ema-

nuje ciepłem, serdecznością wo-
bec wszystkich uczniów. Szcze-
gólnie dało to się odczuć podczas 
wręczania nagród  w III już edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Po-
etycko- Plastycznego pt,, Za Na-

szą Polską Poszli w Bój’’. Po raz 
kolejny młodzież przygotowana 
do wieczornicy staje twarzą w 
twarz z prawdziwą historią nasze-
go narodu. To zostało zauważone 
przez szeregi kombatantów jak i 

działaczy stowarzyszeń i związ-
ków kombatanckich.

To jest właściwe pojmowanie 
kształtowania postaw patriotycz-
nych wśród naszych następców. 
Życzymy dyrekcji gronu pedago-
gicznemu wielu sukcesów w pra-
cy zawodowej , życiu osobistym 
a rodzicom gratulujemy wyboru 
placówki jakiej dokonali dla swo-
ich pociech. Będą zapewne wzo-
rowymi obywatelami Rzeczypo-
spolitej ukształtowanymi patrio-
tycznie w tej szkole.

Materiał przygotowali;

- Bartłomiej Ilcewicz
- Krystian Wawrzonek
- Jerzy Mużyło

sacz  przy współudziale Henry-
ka Laskowskiego (który także 
współprowadził konferansjerkę  
z Panią Bożeną). A także Panem 
Romualdem Szmytem ( na zdję-
ciu w mundurze), który również 
śpiewał towarzysząc Pani Małgo-
rzacie Górnej z Operetki Szcze-
cińskiej. Było to niezwykle udane 
spotkanie – biesiada poświęcona 
Świętu Niepodległości. Organi-
zatorzy pokazali wkładając za-
pewne wiele wysiłku , że można 
się zorganizować i przeprowadzić 

taką imprezę . Doceniając  ich 
zaangażowanie zapewne warto 
wymienić uczestników którzy 
występowali na scenie a było ich 
sporo ; min,

- Pan Andrzej Olszewski piani-
sta odpowiedzialny za akompa-
niament ( Pan Andrzej w swojej 
karierze może się poszczycić 
koncertowaniem  na wszystkich 
kontynentach świata)

- Kwartet smyczkowy z Państo-

wej Publicznej Szkoły Muzycznej 
II stopnia ( pod kierunkiem P. Ire-
ny Olejnik)

- Przedszkole Publiczne nr 51 
,,Pingwinek’’ na Gumieńcach

- Przedszkole Publiczne nr 13 
Świerczewo

Paniom przedszkolankom z obu 
tych przedszkoli należą się słowa 
szczególnego uznania.Za przy-
gotowanie tych dzieci do takiego 

występu. Nie da się zapomnieć 
jak te małe dziedziaczki z buzia-
mi tremy i przejęcia mówiły  do 
mikrofonu. A przecież trzeba było 
jeszcze pomachać do rodziców 
siedzących na Sali. Później były 
nagrody , ale w pełni zasłużone.

- Również podziękowania  nale-
żą się uczniom i pedagogom ze 
Szkoły Podstawowej nr 16 na Gu-
mieńcach

- Technikum Łączności przygo-
towało widowisko z rysem histo-
rycznym dojścia Polski do Nie-
podległości. Tutaj również widać 
, że pod kierunkiem  Pana dyr. 
Bartłomieja Stolarczuka  ważną 
rolę w procesach edukacji mło-
dzieży odgrywa rola znajomości 

historii i tej najnowszej i dawnej 
naszego narodu. To kształtowa-
nie postaw patriotycznych wśród 
młodzieży to ważna rzecz. Nasze 
państwo będzie mocne, silne i 
zdolne do utrzymania i budowa-
nia na przyszłość bezpieczeństwa 
jeśli jej obywatele będą gotowi 
do poświęceń .Ta stara maksyma 
jest dziś szczególnie potrzebna 
naszemu państwu, w świetle tego 
co dzieje się aktualnie na świecie.

Po zakończeniu uroczystości za-
proszono wszystkich gości do 
biesiadowania na stołówce sale-
zjańskiej. Były smaczne potrawy 
–rozmowom nie było końca . A 
wszystkie kończyły się do zoba-
czenia za rok.
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W Szkole Podstawowa Nr 14 na Golęcinie
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Nuncjusz Apostolski w Polsce

ul. Szucha 12

00-582 Warszawa  

Z prośbą o doręczenie Papieżowi Franciszkowi Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu zwracamy się z gorącą 
prośbą o cofnięcie dekretu heroiczności cnót metropolicie lwowskiemu Andrzejowi Szeptyckiemu, który wkrótce może zostać zaliczony w poczet błogosławionych.       

Członkowie Stowarzyszenia to ludzie cudem ocaleni spod pił, siekier, wideł ukraińskich nacjonalistów UPA i SS Galizien, którzy bestialsko mordowali od dziecka w kołysce do starca 
nad grobem.

Mimo upływu czasu ponad 72 lat pamiętamy tamte krwawe dni i czerwone noce rozświetlane pożogą palonych chat, domów, kaplic i kościołów. Zapach palonych ciał ludzkich żywych 
czy martwych towarzyszą nam przez całe nasze życie. Polacy na ziemiach małopolski wschodniej II Rzeczypospolitej stali się celem zorganizowanej planowej akcji ludobójstwa. W 
każdy dzień i każdą noc wkraczała do naszych domostw śmierć. A była ona okrutna. Na przykład:

Małe dzieci nabijano na sztachety, rzucano żywe do studni, obcinano im rączki i nóżki, przybijano za języczki do stołu, wydłubywano oczka itp. Ile zginęło niewinnych dzieci w sposób 
bezsprzecznie nieludzki nie jesteśmy w stanie ustalić. Dysponujemy częściową dokumentacją.

I tak w Ostrówach i Woli Ostrowieckiej zamordowano 470 osób w tym 250 dzieci, we wsi Leśniaki i Kędy zamordowano 141 osób w tym 64 dzieci, we wsi Jankowice zamordowano 
80 osób w tym 18 dzieci. Na Wołyniu było ponad 2000 większych, bądź mniejszych osad zamieszkałych przez Polaków, z których mało kto się uratował. Czyż abp. Andrzej Szeptycki 
nie znał ewangelickiej wypowiedzi Chrystusowej,że „lepiej by było kamień młyński uwiązać do szyi niż miałby zgorszyć dziecko niewinne” ? A tu nie tylko zgorszyć ale i zabić. Nie 
ma gorszej zbrodni jak dzieciobójstwo. Kobiety ciężarne miały rozcinane brzuchy, płód był wyciągany i rozbijany o futryny domów, mężczyznom obcinano głowy siekierą lub kosą.

Wyjątkowo ciężkie tortury stosowano wobec księży katolickich. Byli zabijani przy ołtarzach podczas odprawiania mszy świętej. Ginęli w męczarniach razem z wierzącymi.

My żyjący świadkowie rzezi wołyńskiej doskonale pamiętamy 11 lipca 1943r.

Niedziela, w kościołach odprawiane były nabożeństwa, wierni przybyli licznie by uczestniczyć w nabożeństwie. Nikt się nie spodziewał, że dzicz banderowska targnie się na miejsce 
święte. Niestety dla nich nie było świętości. Wpadali do kościołów, zaczynali rzucać granaty, strzelać z karabinów a siekiernicy brocząc we krwi dobijali siekierami rannych.

Nacjonaliści ukraińscy zamordowali 160 księży nie licząc osób zakonnych. Mordy były dokonywane zgodnie z zestawieniem 362 metod stosowanych przez UPA na Polakach.          

Sporo niedobitych dzieci uratowało się cudem. Były one świadkami mordów własnych rodziców i rodzeństwa. Nie dane im było szczęśliwe dzieciństwo, nie wymawiały słow „mama”, 
„tata”. Nie zaznały miłości rodzicielskiej. Zaznały tylko głód , chłód, żal , ból i smak gorzkich łez.

Naziści ukraińscy od 1939-1947roku wymordowali około 200 tyś Polaków, w tym na Wołyniu około 70 tysięcy. Morzem krwi zapłacono bycie Polakiem. Nie mieli katolickich pogrze-
bów, nie mają grobów. Dlatego nie zapalimy im tam zniczy, nie położymy wiązanek kwiatów na grobach, gdzie rodzinne były domy. Cisza krzyczy a historia wciąż milczy o nich. Nie 
oddano Im należytego szacunku i sprawiedliwości.          

Ojcze Święty za rzeż wołyńską obwiniamy nie tylko Banderę, Suchewycza i innych przewódców UPA, Dywizję SS Galizien ale równierz duchownych grekokatolickich, którzy sprze-
niewierzyli się 5 przekazaniu Bożemu „nie zabijaj”. W świątyniach podczas nabożeństw wzywali wiernych do mordowania Polaków, święcili narzędzia zbrodni ( siekiery, piły, widły, 
itp.). Po nabożeństwach brali udział w okrutnych mordach. Zwierzchnik kościoła grekokatolickiego metropolita lwowski Andrzej Szeptycki nie reagował w ogóle na ludobójstwo do-
konywane przez ukraińskich nacjonalistów wyznania grekokatolickiego na ludności polskiej. Był to akt zdrady wobec nauki kościoła, był to pakt poparcia czynów szatańskich. Zbrodni 
ludobójstwa nie przeciwstawił się , nie potępił nie informował o niej Stolicy Apostolskiej. Jako duchowny wysoko postawiony, nie posiadał wrażliwości na cierpienie ludzkie, zachowy-
wał zupełną obojętność na okrucieństwa jakie człowiek mogł zgotować drugiemu człowiekowi.          

Po wkroczeniu wojsk niemieckich na tereny II Rzeczypospolitej abp Andrzej Szeptycki napisał entuzjastyczny list witając wojska niemieckie we Lwowie, był to pierwszy publiczny akt 
kolaboracji z Hitlerem.

Po klęsce wojsk niemieckich witał następnego okupanta - sowieckiego.          

W świetle faktów zawartych w naszym piśmie uważamy, że abp Andrzej Szeptycki jest nie godny wyniesienia na ołtarze. Uważamy, że ten człowiek mimo wszystkiego ponosi współ-
odpowiedzialność za śmierć naszych najbliższych.          

Proces metropolity Szeptyckiego został dwukrotnie zablokowany przez wybitnego Prymasa 1000-lecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dowody zablokowania znajdują się w Waty-
kanie.          

Ojcze Święty nie wyobrażamy sobie jak można się modlić do „takiego świętego”.                                                                                

Z wołyńskim Szczęść Boże     
Przewodnicząca                                                           
Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
Janina Kalinowska

Petycję można popdpisać na:  http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
lub pobrać plik ze strony:  http://kresy.info.pl/LISTA PODPISOW- Szeptycki.doc i po wypełnieniu wysłać do: Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych 
na Wołyniu z/s w Zamościu Bazyliańska 3 22-400 Zamość 

Trwa akcja zbierania podpisów pod 
petycją w sprawie cofnięcie dekretu 
heroiczności cnót metropolicie 
lwowskiemu Andrzejowi Szeptyckiemu
Redakcja
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1 stycznia 2015 roku we Lwowie 
odbyły się uroczyste obchody 
przy pomniku Stepana Bandery z 
okazji 106 rocznicy urodzin dzia-
łacza, przewodniczącego prowy-
du OUN.
Przewodniczący Lwowskiej 
Rady Obwodowej, „swobodo-
wiec” Oleh Pańkiewycz w swoim 
wystąpieniu powiedział, że takie 
same wydarzenia mają miejsce w 
Kijowie, Zaporożu i innych mia-
stach Ukrainy, a to, według jego 
słów, świadczy o tym, że „postać 
Stepana Bandery jest w stanie 
zjednoczyć Ukrainę”.
Z kolei burmistrz Lwowa Andrij 
Sadowyj powiedział: 
„Stepan Bandera - to nie obiecan-
ki, nie hasła, nie przemówienia. 
To czyn i działanie. Warte tysią-
ca pustych dyskusji.” Burmistrz 
powiedział, że „lwowianie są 
wspólnotą, jeśli oni będą razem, 
nigdy nie zostaną pokonani i to 
będzie najlepszą kontynuacją 
dzieła Bandery”.
Natomiast radny Lwowskiej 
Rady Miejskiej z WO „Swoboda” 
Jurij Mychalczyszyn powiedział: 
„Musimy spojrzeć jemu (Bande-
rze - A.S.) w oczy i złożyć spra-
wozdanie z tego, jak żyjemy, co 
robimy, o co walczymy”.
Oprócz tego „swobodowiec” 
wyraził przekonanie, że przyj-
dzie czas, że we Lwowie będzie 
nie tylko lotnisko imienia Ban-
dery i stadion imienia Bandery, 
lecz Lwów ma się stać miastem 
imienia Stepana Bandery, Ban-
derstadt.
Udział w spotkaniu wzięło dwa 
tysiące osób.

BANDERA PRZYJDZIE - ZA-
PROWADZI PORZĄDEK 
  - MARSZ Z POCHODNIAMI 
WE LWOWIE

„Bandera przyjdzie - zaprowadzi 
porządek” - marsz z pochodniami 
we Lwowie.
Ponad stu młodych ludzi wzięło 
udział w marszu z pochodnia-
mi, poświęconemu 106 rocznicy 
urodzin przywódcy ukraińskich 
nacjonalistów Stepana Bande-
ry, marsz odbył się wieczorem 1 
stycznia w centrum Lwowa.
Zebrawszy się pod pomnikiem 
Danyły Halickiego, chłopcy i 
dziewczęta z państwowymi i 
czerwono-czarnymi flagami i po-
chodniami wyruszyli centralnymi 
ulicami Lwowa pod pomnik Ste-
pana Bandery. 
Przebieg akcji obserwowali pra-
cownicy milicji.

Podczas akcji uczestnicy skando-
wali hasła: „Chwała nacji! Śmierć 
wrogom! „OUN UPA - uznanie 
państwowe”, „Bohaterowie nie 
umierają - umierają wrogowie”, 
„Bandera przyjdzie - zaprowadzi 
porządek”, „Smert Lachom”, La-
chy za San”.
Tak faszystowska Ukraina czci 
„swojego bohatera”, z którego 
rozkazów dokonano rzezi na Kre-
sach Południowo – Wschodnich 
II RP, wymordowano 200 tysięcy 
nie tylko Polaków, ale również 
Ukraińców. 
Establishment polski nie tylko, że 
nie protestuje, ale jeszcze będące 
u żłobu rządzący PO obdarzają 
honorowym doktoratem czoło-
wego nacjonalistę ukraińskiego, 
czciciela mordów na Polakach na 
Wołyniu Wiktora Juszczenkę. 
Komorowski z Juszczenką za pan 
brat, a z Janukowiczem umawiają 
się na modły w Sahryniu nad gro-
bami banderowców. 
Tusk ze swoją prezydencją czy-
ni usilne starania o wstąpienie 
Ukrainy do UE.

MY WAS POLACZKI POWY-
WIESZAMY
MY POLSKIM SOBAKOM 
ZROBIMY DRUGI KATYŃ
KULT BANDERY NIE JEST 
ANTYPOLSKI

Pod egidą redaktora naczelnego 
„Gazety Polskiej” Tomasza Sa-
kiewicza pro banderowską dzia-
łalność przejęli redaktorzy, Ka-
tarzyna Gójska – Hejke, Tomasz 
Mucha, Dawid Wildstein, Samuel 
Pereira, Jacek Liziniewicz, czy 
też z oddali Bronisław Wildstein, 
ojciec Dawida, prezentujący na 
okładce polskiego tygodnika „Do 
Rzeczy” swój policzek plakietką 
flagi ukraińskiej i przemawia: 
„Jestem Polakiem, pomagam 
Ukrainie”.
W telewizji Republika podobną 
rolę odgrywa dr Jerzy Targal-
ski aktywista, prelegent PZPR 
„wybitny polski filosemita” nie 
kandydujący z list PO (na razie) 
i Piotr Lisiewicz, jak również 
Katarzyna Gójska – Hejke i Ewa 
Stankiewicz z Tomaszem Sakie-
wiczem prowadzący pro bande-
rowskie programy telewizyjne. 
Redaktor Naczelny „Gazety 
Polskiej” i „Gazety Polskiej Co-
dziennie” Tomasz Sakiewicz zo-
stał odznaczony medalem ukra-
ińskiej esbecji, spadkobierczyni 
NKWD.
Służba Bezpeky Ukrajiny, SBU, 
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, 

ukr. Служба безпеки України – 
ukraińska służba specjalna podle-
gła Prezydentowi Ukrainy, kon-
trolowana przez Radę Najwyższą 
Ukrainy.
Do zadań SBU należy m.in. 
kontrwywiad, ochrona informacji 
niejawnych, kontrola proliferacji 
materiałów przydatnych do pro-
dukcji broni masowego rażenia. 
Walka z przestępczością gospo-
darczą, przestępczością kompu-
terową itd. Powstała 20 września 
1991 roku z części ukraińskiej 
KGB ZSRR.
W tym środowisku chlubnie za-
chował się dr Mirosław Boruta, 
który nie wyraził zgody na cen-
zurę tekstu ks. Tadeusza Isako-
wicza – Zaleskiego w „Gazecie 
Polskiej”, za co Tomasz Sakie-
wicz usunął go ze stanowiska 
przewodniczącego krakowskiego 
klubu „Gazety Polskiej”.
Ponadto Ewa Stankiewicz oficjal-
nie wypowiedziała się w publicz-
nym wystąpieniu:
„Kult Bandery nie jest antypol-
ski”.
Walka z polskością i martyrolo-
gią narodu polskiego na Kresach 
II Rzeczypospolitej z całą bez-
względnością prowadzona jest 
przez zespolone TV Republika 
i „Gazetę Polską”. Do tego do-
chodzi jeszcze parszywa nagon-
ka tych ukraińskich (przecież 
nie polskich) mediów na Radio 
Lwów i jego patriotyczną redak-
tor naczelną Marię Pyż - Pakosz.
Współczesna Ukraina oparta 
jest na bandyckich tradycjach 
banderyzmu i propagandowych 
osiągnięciach faszystowskich 
Niemiec hołdujących prawu Go-
ebbelsa, iż rozpowszechnianych 

1000 kłamstw staje się jedną 
prawdą.
Kult Bandery i paradoksalny ży-
dobanderyzm ukraińskiego króla 
czekolady prezydenta Ukrainy, 
Żyda Walzmana (Petro Poroszen-
ki) nie jest antypolski? 
Za obrazę Bandery, Szuchewy-
cza i innych banderowców na 
Ukrainie grozi kara więzienia, 
również obcokrajowcom!!! Tak 
postanowił Walzman!!!
My „polscy antysemici” z obu-
rzeniem patrzymy na pogromy 
Żydów na Ukrainie. Patrz
http://www.fronda.pl/blogi/
prawda-o-nobliscie/bij-zyda-
-ze-zbrodnia-ukrainsko-nie-
miecka-w-tle,39085.html
My was Polaczki powywiesza-
my, zrobimy wam drugi Katyń - 
twierdzą ukraińscy
rządzący. Powywieszanie Pola-
ków (polskije sobaki) i zrobienie 
Polakom drugiego Katynia
deklarują w rozmowie Dmitrij 
Jarosz i Oleh Tiahnybok z partii 
Swoboda i Prawego 
Sektora.

CZY POLACY CHCĄ NO-
WEJ RZEZI WOŁYŃSKIEJ?

Polska musi się zastanowić nad 
kwestią kontroli sytuacji na Kre-
sach Wschodnich.
Ukraina weszła w stadium turbu-
lencji, faktycznie nadchodzi kres 
ukraińskiej państwowości takiej, 
jaką znamy.
Tymczasem od długiego czasu 
Polska błędnie wierzyła w przyja-
zne nastawienie ze strony „ukra-
ińskich przyjaciół” - co obecnie 
może okazać się katastrofalne w 
skutkach.

Były szef Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy Wałentyn Naływajczen-
ko mówi wprost: „SBU będzie 
korzystała z doświadczenia ban-
derowskiego OUN - UPA”. 
Prezydent Ukrainy w dniu wizy-
ty ówczesnego prezydenta Pol-
ski Bronisława Komorowskiego 
odwiedza ukraiński parlament, 
by dopilnować przyjęcia ustawy 
heroizującej OUN - UPA, a nieco 
później przywdziewa strój kamu-
flujący z emblematem „Cyniczny 
Bandera”, w którym z dumą po-
zuje na zdjęciach.
Dzisiejsza ukraińska władza i 
opozycja parlamentarna i poza 
parlamentarna nie tylko nie 
sprzyja Polsce, ale jest jej osten-
tacyjnie wroga. Dla przykładu, 
bezwzględnie wroga Polsce, Po-
lakom i polskości jest partia Bat-
kiwszczyna.
To przywódczyni Batkiwszczy-
ny Julia Tymoszenko żąda usta-
nowienia „1 września Dniem 
Pamięci pomordowanych Ukra-
ińców” dla upamiętnienia rze-
komych mordów na Ukraińcach 
dokonanych przez Polaków 1 
września 1939 roku.
Ukraińska władza nie jest oczy-
wiście pro-polska jak zapewnia 
się Polaków, co więcej, ona jest 
też antyukraińska(!) i antysemic-
ka, a błędem jest widzieć w jej 
antyrosyjskości element budują-
cy sympatię do Polaków.
Obecne rządy Ukrainy znajdują 
się zresztą w stanie rozkładu. W 
praktyce cały kraj został podzie-
lony na strefy wpływów różnych 
elit, a Petro Poroszenko - Wal-
zman pozostaje tylko dowódcą 
naczelnym wojsk i służb specjal-
nych.
W miniony weekend podczas 
wyborów samorządowych bloko-
wi prezydenckiemu nie udało się 
zdobyć większości miejsc w par-
lamentach lokalnych. 
Zachód znalazł się w rękach 
sympatyzującej z banderowcami 
partii Samopomicz, burmistrza 
Lwowa Andrija Sadowego, partia 
Walzmana - Poroszenki zdobyła 
większość w centrum Ukrainy i 
częściowo na południu, a pozo-
stały obszar będą kontrolowali 
byli członkowie banderowskiej 

AKTUALNOŚCI ZE LWOWA 
- POLAKOM GROZI NOWA 
RZEŹ WOŁYŃSKA
Aleksander Szumański

Foto: http://www.pch24.pl/banderowcy-uczcili-pamiec-swego-patrona--manifestacje-w-kijowie--lwowie-i-
odessie,33054,i.html

http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle,39085.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle,39085.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle,39085.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle,39085.html
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partii Regionow.
Dalszy rozwój konfliktu na Ukra-
inie jest więc nieunikniony...
Rozkład socjalno-ekonomicznej 
przestrzeni Ukrainy spowoduje 
na pewno falę uchodźców. Już te-
raz potok emigracji zarobkowej z 
Ukrainy do Polski wzrósł ponad 
dwukrotnie i tylko w bieżącym 
roku szacuje się liczbę imigran-
tów na przeszło 400 tysięcy osób. 
Napływ ten będzie jeszcze nara-
stał, ponieważ wszystkie świato-
we agencje ratingowe zwiększyły 
ryzyko dalszego osłabienia ukra-
ińskiej gospodarki w ciągu naj-
bliższych kilku lat. To najwięk-
szy na świecie regres obok Syrii 
i Somali. 
Tak więc dlaczego polskie społe-
czeństwo, które tak samo reaguje 
na groźbę pojawienia się uchodź-
ców z Syrii, Afganistanu, Iraku - 
nie widzi tego, że taka sama fala 
może niebawem runąć z sąsied-
niego kraju?
My, Polacy, mieszkający na 
Ukrainie, widzimy to aż nazbyt 
dobrze.
Władza, która zajęła miejsce 
Wiktora Janukowicza kłamie i 
kradnie nie mniej niż poprzednia, 
a nawet więcej (pod przykryciem 
antykorupcyjnych haseł Majda-
nu), lecz z większą bezczelnością 
i zaciekłością.
Kolejną klęską kraju stała się 
wojna i głęboka dezintegracja 
władzy państwowej oraz gwał-
towna banderyzacja całej Ukra-
iny.
Równoległe słowa prezydenta 
Walzmana - Poroszenki o miłości 
do Polski i Polakóa trzeba dzie-
lić przez dziesięć, bo przecież to 
właśnie Walzman - Poroszenko 
stał się teraz największym ukra-
ińskim oligarchą i główną jego 
troską są własne pieniądze i fa-
bryki.
Niedawno podczas jednego z 
przemówień Angela Merkel i 
Francois Hollande nazwali kon-
flikt na Ukrainie (obok kryzysu w 
Grecji oraz fali uchodźców) - jed-
nym z trzech zagrożeń dla naszej 
egzystencji Unii Europejskiej. To 
również nie błaha deklaracja, bio-
rąc pod uwagę z jakich ust padła.
To właśnie dlatego trzeba wyraź-
nie uświadomić sobie, że kryzys 
na Ukrainie jeszcze nie dobiegł 
końca - po prosu z obrzeży kraju 
przesuwa się w głąb Ukrainy.
Dzisiejsza ukraińska władza 
może pozorować pro-polskie na-
stawienie na tyle, na ile odpowia-
da to jej własnym interesom.
W istocie obecne sfery rządzą-
ce Ukrainy cechuje nastawienie 
zdecydowanie antypolskie i ban-
derowskie, z planami przejęcia 
obszaru Polski przez Przemyśl, 
Kraków po Krynicę, zgodnie z 
założeniami OUN-UPA i tylko 
konflikt na wschodzie przeszka-
dza banderowcom opanować całe 
państwo, a tym samym przejąć 
również kontrolę nad całą grani-
cą z Polską, przy zgłaszaniu wo-
bec RP wspomnianych roszczeń 
terytorialnych, zresztą już teraz 
głośno formułowanych.

Polskie władze muszą wreszcie 
zmobilizować się, odrzucając 
wszystkie wewnętrzne sprzecz-
ności, ponieważ ze Wschodu na 
Polskę idzie niebezpieczna lawi-
na ze strony upadającego, ogar-
niętego anarchią państwa.
Żeby postawić jej tamę - trzeba 
postawić problem kontroli sytu-
acji na Kresach Wschodnich, te-
renie o newralgicznym obecnie 
znaczeniu dla Polski.
Konflikt w Mukaczewie, gdzie 
ukraińska milicja nie była w sta-
nie dać sobie rady z szajką ban-
dytów - neobanderowców - powi-
nien być sygnałem alarmowym 
dla Polski.
Bandziorów było około dwudzie-
stu, a łapało ich blisko dwa tysią-
ce milicjantów.
A co się stanie, kiedy na granicy 
z Polską zaczną grasować setki 
uzbrojonych neobanderowców?
Przecież Rzeź Wołyńska zdarzy-
ła się właśnie wtedy, gdy na tej 
części Kresów nie było polskiej 
władzy, a ściśle mówiąc nie było 
żadnej władzy w ogóle.
Wówczas hasłem banderowskim 
było: „Zabij Lacha, zabierz mu 
majątek i nic cię za to nie spo-
tka”.
Rzeź Wołyńską rozpoczęły OUN 
- UPA, a kontynuowali zwykli 
ludzie, cywile ukraińscy, podsy-
cani przez kler grecko-katolicki i 
zobaczyli też aprobatę ich działań 
ze strony ówczesnej policji ukra-
ińskiej.
Właśnie dlatego podczas tej Rze-
zi zanotowano tyle przypadków 
takiego okrucieństwa, które może 
dokonać tylko prosty lud, dopro-
wadzony przez zbrodniarzy do 
szaleństwa..
Zastanówmy się Polacy...Tylko 
róbmy to jak najszybciej...Czy 
chcemy powtórzenia tamtej tra-
gedii?

 MER LWOWA KONTRA...
BIEG ULICZNY

 Andrij Sadowy od 2006 roku 
jest merem Lwowa. Zasiada też 
w Polsko - Ukraińskiej Kapitule 
Pojednania. Pomimo to jest zde-
cydowanym przeciwnikiem od-
dania katolickim wiernym zabra-
nego w 1962 roku kościoła pod 
wezwaniem św. Marii Magdale-
ny, użytkowany od czasów ZSRR 
jako Dom Muzyki Organowej i 
Kameralnej, a w ostatnich latach 
Ukraińcy organizowali w nim 
także imprezy muzyczne poświę-
cone ludobójcom z OUN - UPA. 
Polacy zwrotu bezprawnie zabra-
nego kościoła domagają się od 
ponad pół wieku, ale mer Lwowa 
świątyni oddać nie chce, kłamli-
wie oskarżając Polskę, iż sama 
nie zwraca świątyń Ukraińcom i 
...Niemcom(!?).
Teraz Sadowy ponownie zaistniał 
medialnie jako oburzony prze-
ciwnik tegorocznego Biegu Nie-
podległości w Warszawie. Gniew 
lwowskiego mera wzburzył gra-
ficzny layount biegu przedsta-
wiający nałożone na siebie mapy 
II Rzeczypospolitej Polskiej i po-

wojennej Polski. 
XXVII Warszawski Bieg Nie-
podległości odbył się 11 listo-
pada 2015 roku zorganizowany 
przez  Stołeczne Centrum Sportu 
„Aktywna Warszawa”. Do part-
nerów organizatorów należą IPN, 
warszawski samorząd oraz Bank 
PKO BP. W tej imprezie trudno 
doszukiwać się wątków nacjona-
listycznych, szowinistycznych, 
czy jakichkolwiek anty ukraiń-
skich. Jest to masowa impreza 
sportowa organizowana w Święto 
Niepodległości Polski 11 listopa-
da, każdego roku
A jednak!
Czujny banderowski mer Lwowa, 
nienawidzący Polski, Polaków 
i polskości takowych nacjonali-
stycznych wątków się dopatrzył i 
odpowiednio zareagował. Plakat 
tegorocznego biegu porównał do 
sytuacji, w której Niemcy swo-
je imprezy sportowe afiszowali 
mapkami III Rzeszy z niemiec-
kim Szczecinem i Wrocławiem.
O czym świadczy tak rażąca 
ignorancja historyczna? O braku 
podstawowej wiedzy historycz-
nej (chociażby o tym kto wy-
wołał II wojnę światową, a kto 
padł jej ofiarą), czy może raczej 
o antypolskim szowiniźmie i na-
cjonalistycznych banderowskich 
poglądach na współczesnej Ukra-
inie z merem Lwowa włącznie, 
wyznawanych nie tylko przez 
neohitlerowskich ukraińskich 
neonazistów z „Prawego Sekto-
ra” i „Swobody”, ale i też przez 
sporą część pomajdanowych elit 
politycznych?
Niestety chodzi tutaj o antypol-
ski szowinizm i neobanderowski 
nacjonalizm paradoksalnie po-
pierany przez uprzednią mafię 
PO-PSL(ZSL) rządzącą Polską 
do końca VII kadencji polskiego 
Parlamentu. Dowodami polskie-
go ekstremizmu ukraińskiego jest 
udział Komorowskiego na Ukra-
inie w czasie haniebnych ustaw 
dotyczących gloryfikacji Stepa-
na Bandery i innych zbrodniarzy 
ukraińskich  oraz konsekwencji 
prawnych dotyczących osób nie 
uznających tej gloryfikacji, nawet 
cudzoziemców.
B. premier polskiego rządu Ewa 
Kopacz udzieliła oligarchom 
ukraińskim, w tym Walzmano-
wi - Poroszence wrogowi Polski, 
Polaków i ukraińskim Żydom 
„pożyczki” dziesięcioletniej w 
wysokości 100 milionów euro na 
„wieczne nieoddanie”, bez wie-
dzy polskich podatników.
Również w październiku b.r. 
z okazji 73. rocznicy utworze-
nia UPA ukraiński Instytut Pa-
mięci Narodowej opublikował 
infografikę przedstawiającą 
działania „ukraińskiego ruchu 
wyzwoleńczego w latach 1940 
- 1960”(mowa o kolaborują-
cych podczas wojny z Niemcami 
strukturami OUN - UPA). Jako 
wrogów tego „ruchu” w jednym 
szeregu wymienił hitlerowską III 
Rzeszę, (która bandytów z UPA 
wykorzystywała do własnych ce-
lów i dlatego utworzyła ukraińską 

dywizję „SS Galizien” i mniejsze 
formacje pomocnicze), Związek 
Radziecki, a także Polskie Pań-
stwo Podziemne. W jednym sze-
regu obok niemieckiej swastyki, 
radzieckiego sierpa i młota wi-
dzimy polską flagę z symbolem 
Polski Walczącej!
Oczywiście na takie znieważe-
nie Polski i Polaków nie było 
żadnej reakcji ze strony państwa 
polskiego. Jest za to bezwarun-
kowa służalczość wobec nowych 
władz Ukrainy, pomoc finansowa 
i materialna, pomoc medyczna, 
ułatwienia w uzyskaniu prawa do 
pobytu, czy rozpoczęcie studiów 
na koszt podatnika w Polsce. Na-
tomiast mer Lwowa w związku 
z Biegiem Niepodległości mówi 
o „skandalu”, chce wzywać pol-
skiego konsula generalnego we 
Lwowie na rozmowy, wyjaśniać 
oficjalne stanowisko Warszawy w 
tej sprawie i oczekuje przeprosin 
ze strony polskiego MSZ!
Grozi przyłączeniem ziemi Łem-
ków po San do Ukrainy w pod-
ręcznikach geografii!. Może 
zapomniał, że dopiero lutym br. 
rzecznik ukraińskiego MSZ pu-
blikował mapy z „należącym” 
do Ukrainy polskim Chełmem w 
województwie lubelskim. Prze-
myślem, a nawet białoruskim 
Brześciem? Oczywiście także 
wówczas żadnego oficjalnego 
protestu ze strony polskiej nie 
było...
Czas najwyższy skończyć z tym 
karkołomnym ukrainofilstwem. 
Neobanderowskiego nacjonali-
zmu Polska tolerować nie może 
i nie ma najmniejszego powodu 
tak bezwarunkowego wspierania 
tego państwa, którego władze 
z antypolskiego nacjonalizmu 
utworzyło oficjalną ideologię i 
które z ludobójców i zbrodniarzy 
uczyniło narodowych bohaterów.
Zwracał na to wielokrotnie uwa-
gę wybitny polski pisarz Wal-
demar Łysiak w tekstach „Mu-
zyczka Majdanu”, „Ukrainiada”, 
„Ukrainiada 2” i w wielu innych 
publikacjach, za co został spo-
twarzony wyzwiskami bezczel-
nych gówniarskich  dwudzie-
stolatków „dziennikarzy” ukra-
ińskiej gazety „Gazeta Polska” 
i „GP Codziennie”, ukazującej 
się w Warszawie, której redaktor 
naczelny banderowiec Tomasz 
Sakiewicz „szczyci się” medalem 
ukraińskiej banderowskiej esbe-
cji. Żydowski dziennikarz tych 
gazet banderowiec Dawid Wild-
stein nazwał Kresowian „szabes 
gojami”, wielokrotnie podważył 
wiedzę historyczną pisarza pol-
skiego Waldemara Łysiaka na 
temat polskich Kresów i zbrodni 
tam popełnionych przez OUN 
-UPA, obrażając go wielokrotnie 
w sposób podły i prymitywny.
Banderowiec Tomasz Sakiewicz, 
redaktor naczelny wymienionych 
ukraińskich gazet „wystawił” 
Dawidowi Wildsteinowi za ży-
cia grobowiec z gwiazdą Dawi-
da na katolickim cmentarzu przy 
kościele św. Katarzyny, będący 
prowokacją w stosunku do środo-

wisk kresowych w Polsce.
Natomiast następny polski 
„dziennikarz” „Gazety Polskiej” 
i „GP Codziennie” banderowiec 
Wojciech Mucha w „GP Codzien-
nie” z 26. 11. 2015 r. tekstem 
„Łysiak fiction”  po raz następny 
bezczelnie po gówniarsku spo-
niewierał Waldemara Łysiaka. 
Artykuł jest długi i wypełniony 
jedynie podłością i zuchwałością 
autora. Zacytuję jedno podłe zda-
nie z owego tekstu, który oddaje 
w sposób precyzyjny całą treść 
paszkwilu:
„Wojciech Mucha - //Szwarc, 
mydło i powidło upstrzone me-
galomanią i wyzwiskami. Cyta-
ty z anonimowych internautów 
i mitycznej „korespondencji od 
czytelników” - oto warsztat au-
tora „Ukrainiady” Waldemara 
Łysiaka.
Teksty Waldemara Łysiaka 
„Ukraniada i „Ukraniada2” uka-
zały się w tygodniku „DoRze-
czy”.
Jako świadek historii 84 - letni 
lwowianin, syn docenta medycy-
ny Maurycego Mariana Szumań-
skiego z Uniwersytetu im Jana 
Kazimierza we Lwowie zamor-
dowanego przez ukraińsko-hi-
tlerowski batalion „Nachtigall”, 
protestuję przeciwko takim zapi-
som ahistorycznym, poniżającym 
polskich pisarzy i historyków, po-
mieszczanych w usiłującej ucho-
dzić za patriotyczną, ukraińską 
„Gazetę Polską” stojącą w jed-
nym szeregu z żydowską „Gazetą 
Wyborczą”.
Moja osoba dziennikarza „Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego” 
Aleksandra Szumańskiego zo-
stała również zaatakowana przez 
następnego dziennikarza tej ga-
zety Jerzego Targalskiego, który 
nazwał mnie antysemitą.
Nazwanie osoby zbrodniczymi 
synonimami stanowi przestęp-
stwo zgodnie z polskim kodek-
sem karnym. Antysemityzm 
na równi z faszyzmem stanowi 
podstawę do wszczęcia postę-
powania przygotowawczego 
przez prokuraturę w stosunku 
do osoby wyrażającej czynnie 
takie poglądy lub insynuującej 
innej osobie podobne zachowa-
nia.

Zapraszam na moją stronę au-
torską i facebooka:

http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_con-
tent&task=blogcategory&i-
d=1&Itemid=2

https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100009664654533

 Aleksander Szumański „Głos 
Polski” Toronto

Źródła:
h t t p : / / w i r t u a l n a p o l o n i a .
com/2014/03/07/my-im-zrobi-
my-drugi-katyn/
„Nasza Polska” 28. 
10. 2015 „Mer Lwowa 
kontra...bieg uliczny

http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
http://wirtualnapolonia.com/2014/03/07/my-im-zrobimy-drugi-katyn/
http://wirtualnapolonia.com/2014/03/07/my-im-zrobimy-drugi-katyn/
http://wirtualnapolonia.com/2014/03/07/my-im-zrobimy-drugi-katyn/
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W stojącym w centrum wsi ko-
ściółku  pw. Św Jana Chrzciciela 
z okazji Święta Niepodległości 
odprawiona została przez ks.  Ro-
berta Gołębiowskiego w asyście 
innych księży Msza za Ojczyznę 

,To już wieloletnia tradycja, że tu 
w Pacholętach na Ziemi Szcze-
cińskiej obchodzone jest b. uro-
czyście Święto Niepodległości. 
Tutaj także  w Pacholętach mają 
swoją małą Ojczyznę Kresową 

dawni mieszkańcy Milna i Gonto-
wy z dawnej ziemi Tarnopolskiej 

. Dziś już dominują spadkobiercy 
tych wypędzonych po II wojnie 

światowej Kresowian. Ale pamięć 
jest tu kultywowana i przekazy-
wana następnym pokoleniom. 
Jeszcze w kościele prof. Bogdan 
Matławski wygłosił wykład po-
świecony tradycji obchodzenia 
świąt patriotycznych w naszym 
narodzie. Także jeszcze w świą-
tyni  zaprezentowały się  liczne 
chóry biorące udział w uroczy-
stościach a zaproszonych przez 
organizatorów. Część artystyczna 
i  tradycyjna biesiada odbyła się 
w miejscowej świetlicy środowi-
skowej. Koło gospodyń jak zwy-
kle stanęło na wysokości zadania 
serwując smaczne potrawy.

Wieczornica rozpoczęła się prze-
glądem pieśni patriotycznych 
prowadzonych przez samego ks. 
dziekana Roberta Gołębiowskie-
go, podczas którego zaprezen-
towały się min; Macierzanka, 
Emeranto, Borzymianka, Kalime-
ra, Sami Swoi, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Krzywina oraz 
Chór Cantate Deo. Wśród licz-
nych wystąpień  zabrał głos rów-
nież Prezes Stowarzyszenia Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć 
Pan Jerzy Mużyło ,który mówił o 
celach ,zadaniach w/w stowarzy-
szenia jak również o idei budowy 
pomnika ofiarom nacjonalizmu 
ukraińskiego na Szczecińskim 
Cmentarzu Centralnym. Została 
również przeprowadzona zbiór-
ka wśród zebranych na powyż-
szy pomnik. Uroczystość została 
zorganizowana dzięki wsparciu 
gminy Widuchowa , sołectwa Pa-
choląt oraz zespołu Macierzanka. 
Jak co roku pierwsze skrzypce 
zagrali; ks dziekan Robert Gołę-
biowski, Pani Maria Markowicz, 
Pan Sołtys i wiele,  wiele innych 
osób bez których impreza się by 
nie mogła odbyć.

Tradycja w jaką już weszła ta 
cykliczna impreza jest godna po-
chwały. Hasła wyryte na sztan-
darach pod którymi wykuwano 
niepodległość Narodu Polskie-
go- BÓG-HONOR-OJCZYZNA  
wciąż są aktualne . To wielka za-
sługa ks. dziekana który z takim 
oddaniem organizuje te patrio-
tyczne spotkania. C o ważne i co 
zawsze podkreśla ks. Robert aby 
być patriotą Polakiem każdego 
dnia i na wszystkich płaszczy-
znach swojego życia codzienne-
go-a nie tylko od święta 11Listo-
pada.Święte słowa, święte słowa 
chciałoby się powiedzieć Pola-
kom.

Obchody 11 Listopada 
w Pacholętach - 15 Listopada
Jerzy Mużyło
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Międzynarodowy Festiwal 
„Odkrywamy Paderewskiego” 
we Lwowie jest jednym z najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych 
na Ukrainie. Jest zadedykowany 
Ignacemu Janowi Paderewskiemu 
– polskiemu pianiście, światowej 
sławy kompozytorowi żyjącemu 
w latach 1860 – 1941. W założe-
niu organizatorzy (Polsko-Ukra-
ińska Fundacja im. Ignacego 
Jana Paderewskiego, Konsulat 
Generalny RP we Lwowie, In-
stytut Polski w Kijowie, Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”, 
Warszawska Opera Kameralna, 
Filharmonia Lwowska) mają na 
celu ukazywanie wyjątkowego 
charakteru twórczej osobowości 
kompozytora oraz wartości jego 
muzycznego dziedzictwa, a tak-
że promocję kultury polskiej na 
wschodzie.

Tegoroczna edycja odbyła się w 
dniach 5 – 15 listopada. Uroczysta 
ceremonia otwarcia miała miejsce 
w Filharmonii Lwowskiej, gdzie 
odbył się koncert z okazji nada-
nia Krzysztofowi Pendereckiemu 
(współczesny polski kompozytor, 
dyrygent, pedagog muzyczny), 
tytułu Doctora Honoris Causa 
Lwowskiej Narodowej Akademii 
Muzycznej im. M. Łysenki. Jego 
utwór wykonała orkiestra kame-
ralna „Akademia”. 

Kolejne wydarzenia miały miej-
sce na zmianę w Filharmonii i 
Operze Lwowskiej, a także w 
Katedrze p.w. Najświętszej Ma-
ryi Panny, gdzie odbyła się polska 
msza święta z oprawą muzyczną 
w wykonaniu Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Z ciekawszych wi-

dowisk tegorocznego festiwalu 
można wymienić koncert muzyki 
kameralnej polskich i ukraińskich 
kompozytorów (odbył się 12 li-
stopada w Operze Lwowskiej), 
podczas którego miała miejsce 
prezentacja fortepianu marki Ste-
inway z czasów Paderewskiego 
oraz panel dyskusyjny „Geopoli-
tyczne aspekty polsko – ukraiń-
skich stosunków z okresu II RP 
i UNR – czasów Ignacego Jana 
Paderewskiego” z udziałem m.in. 
prof. Mariana Drozdowskiego 
i innych zaproszonych gości ze 
świata nauki i kultury.

Zwieńczeniem całego Festiwalu 
był wieczór 14 sierpnia, kiedy to 
odbyła się ceremonia mająca na 
celu uhonorowanie wszystkich lu-
dzi zaangażowanych w jego orga-
nizację i przebieg. Byli to przede 

wszystkim 
p r z e d s t a -
wiciele Mi-
nis ters twa 
Spraw Za-
granicznych 
R z e c z y -
pospo l i t e j 
P o l s k i e j , 
Samorządu 
wojewódz-
twa mazo-
wieckiego 
(pan Adam 
S t r u z i k ) 
oraz wy-
mienionych 
w c z e ś n i e j 
organizato-
rów Festi-
walu. Wrę-
c z o n o 
między in-

nymi dwie statuetki PADEREW-
SKI, które zostały ustanowione 
podczas pierwszego Festiwalu i 
są przyznawane za szczególny 
wkład w budowanie dobrych pol-
sko-ukraińskich relacji i zaan-
gażowanie na rzecz pojednania. 
Ponadto zostały podarowane od-
znaczenia Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej oraz od-
znaczenia ProMasovia – otrzyma-
li je między innymi Vasyl Dudka, 
Richard Wargo, Andrzej Remes 
oraz Dyrektor Opery lwowskiej 
(Tadej Eder). 

Następnie, Zespół Ludowej Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” wysta-
wił Operę „Krakowiacy i Gó-
rale”  - utwór z muzyką Jana 
Stefaniego do libretta Wojciecha 

Bogusławskiego – uchodzący za 
pierwszą narodową operę (została 
wystawiona w 1794 roku w Te-
atrze Narodowym w Warszawie). 
Wybrano tą operę z powodu pol-
skiego święta odzyskania niepod-
ległości. 

Wzruszająca, prosta w odbiorze 
historia dwóch skłóconych ze 
sobą ludów, która jest pełna war-
tości poruszyła serca lwowian i 
przybyłych specjalnie na tę oka-
zję Polaków. „Dla nas kontakt z 
kulturą polską jest bardzo ważny, 
gdyż mamy możliwość dosko-

nalenia języka.” – mówi jedna z 
lwowianek, która uczestniczyła w 
wydarzeniu wraz z córką i wnucz-
kiem. 

IV Międzynarodowy Festiwal 
Odkrywamy Paderewskiego 
– Lwów 2015
Magdalena Łukowiak 

Zapłonęły Znicze Pamięci na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa i 
na Kresach”  -1 listopad 2015r. 

Stowarzyszenie Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów i Klub Inteli-
gencji Katolickiej w Przemyślu 
składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim darczyńcom, 
dzięki którym w dniu 1 listopada  
zapłonęły znicze na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa, a także na 
cmentarze na Kresach.   Z otrzy-
manych wpłat zakupiliśmy znicze 
u producenta Ryszarda Segiet z 
Przemyśla na kwotę 2118 zł. W 
zbiórce zniczy uczestniczyły Ze-
społy Szkół Gminnych: w Gro-
chowcach, Krównikach, Nehryb-
ce, Hermanowicach, Ostrowie, 
Birczy, Wyszatycach, a także  
przemyskie Szkoły Podstawowe 
Nr 4, Nr15, Nr16, Gimnazjum Nr 
1 w Przemyślu i Szkoła Podsta-

wowa w Ruszelczycach.Znicze 
przekazali nam również: Straż 
Graniczna z Przemyśla, osoby 
prywatne, oraz producent zniczy 
Ryszard Segiet z Przemyśla 

W sobotę  24 października jadąc 
autobusem do Lwowa zapalili-
śmy znicze na grobach żołnierzy 
z I i II  wojny na cmentarzu w 
Mościskach. W  Gródku Jagiel-
lońskim przekazaliśmy znicze 
do kościoła i na cmentarze w 
Gródku i Komarnie, a następnie 
odwiedziliśmy polskie  groby na 
cmentarzu Janowskim we Lwo-
wie. Pielgrzymkę zakończyliśmy 
na cmentarzu Obrońców Lwowa 
gdzie  znicze przekazaliśmy go-
spodarzom cmentarza – Polskie-
mu Towarzystwu Opieki nad Gro-
bami Wojskowymi we Lwowie, 
którego członkowie w imieniu 
darczyńców w dniu 1 listopada 

zapalili  Obrońcom Lwowa i Kre-
sów.

Wykaz darczyńców – /wpłat/ do 
dnia 23.10.2015r. – 2118 zł
Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich -  Bytom
Skop Andrzej  - Konstancin – Je-
ziorna 
Ratter Bożena Stefania – Warsza-
wa
Kubiak Robert Piotr – Łódź
Protasiewicz Kazimierz – Tar-
nowskie Góry
Mazurkiewicz Małgorzata – Rze-
szów
Turzyniecka Bogusława – War-
szawa
Petzel Seweryn – Płock
Dobrowolska Anna – Łódź
Mrowiec Ryszard – Kraków 

Tukałło Marcela – Przemyśl
Hanusz Renata – Przemyśl
Brzozowska Agnieszka – Andrze-
jów
Cumber Łukasz – Kraków
Hayder Anna – Przemyśl 
Zapałowski Andrzej = Przemyśl
Tyszkiewicz Krystyna – Sanok
Koroś Andrzej i Beata – Ełk

Serdecznie dziękuję mediom za 
nagłośnienie akcji „Znicze na 
Cmentarz Obrońców Lwowa”, 
m.in. gazetom codziennym „Nasz 
Dziennik, Nowiny, tygodnikowi 
„Życie Podkarpackie”, Katolic-
kiemu Radiu „Fara”,  „Lwowskiej 
Fali” - Radia Katowice oraz Księ-
dzu Tadeuszowi Isakowiczowi-
-Zaleskiemu za umieszczanie na 
swojej stronie informacji o dzia-
łalności naszego stowarzyszeni. 

Przesyłam zdjęcia i link do filmu 
z  pielgrzymki po cmentarzach 
kresowych i przekazania zni-
czy. Ewentualne wpłaty na zni-
cze po 23.10.2015r przekażemy 
podobnie jak podczas minionej 
pielgrzymki przy okazji kolejne-
go wyjazdu na Kresy.      https://
youtu.be/Am-iRy59TgQ

    
Z  kresowym pozdrowieniem!
Stanisław Szarzyński   

 (tel 608-611-549)
Prezes Stowarzyszenia Pamięci 
Polskich Termopil i Kresów w 
Przemyślu

Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Przemyślu,   

Zapłonęły Znicze Pamięci na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa i na Kresach”  -1 listopad 2015r. 
Stanisław Szarzyński

https://youtu.be/Am-iRy59TgQ
https://youtu.be/Am-iRy59TgQ
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„To święto kultury polskiej jest im-
prezą bardzo oczekiwaną, stanowi 
niejako kontynuację obchodów 
Święta Niepodległości Polski” – 
otwierając festiwal polskiej kulty 
zaznaczyli prowadzący, wileńscy 
dziennikarze Edyta Maksymowicz i 
Walenty Wojniłło.
Wicemarszałek Sejmu RL z ramie-
nia AWPL Jarosław Narkiewicz, 
przemawiając do zgromadzonych na 
sali, powiedział, że kultura Polaków 
na Litwie stanowi ważny element 
kultury całego Narodu Polskiego.
„Wileńszczyzna jest bogata kulturą. 
Wzbogacamy bardzo obszerną kul-
turę polską: mamy wiele zespołów, 
plastyków, teatrów, ale brakuje nam 
więzów z Macierzą, z tym, co tam 
jest najcenniejsze, stąd zapewne 
pomysł organizowania Dni Kultury 
Polskiej w Wilnie” – powiedział J. 
Narkiewicz.
W opinii Konsula Generalnego 
Ambasady RP w Wilnie Stanisława 
Cygnarowskiego, podczas Dni Kul-
tury Polskiej Polacy na Litwie mają 
możliwość dotknięcia tego, co jest 
najcenniejsze w kulturze polskiej: 
„Jest to spotkanie z kulturą polską. 
Dni Kultury Polskiej w Wilnie – to 
to, co jest najlepsze, to, co wyselek-
cjonowane, to, co zostało sprowa-
dzone specjalnie do Państwa”.
Michał Mackiewicz, prezes Związ-

ku Polaków na Litwie, poseł na 
Sejm RL, wyraził zadowolenie z 
faktu, że imprez polskich na Litwie 
jest dużo i ich liczba stale wzrasta 
oraz cieszył się z więzów, jakie łą-
czą wileńskich Polaków z Rodaka-
mi w Macierzy: „Imprez nam tylko 
przybywa. Wilno. 25-lecie ZPL. 
25-lecie „Wspólnoty Polskiej”. 
Wilno-Warszawa – wspólna spra-
wa. Jesteśmy razem, zawsze byli-
śmy i zawsze będziemy – na prze-
kór niezbyt dobrym warunkom”.

Czwarta edycja Dni Kultury Pol-
skiej w Wilnie jest również uwień-
czeniem obchodów 25-lecia Sto-
warzyszenia „Wspólnoty Polskiej”, 

które jest inicjatorem i organizato-
rem festiwalu.

„Dni Kultury Polskiej w Wilnie 
– to nie tylko promocja kultury 
polskiej. Temu świętu kultury pol-
skiej zawsze towarzyszy myśl prze-
wodnia. W tym roku przypada 25. 
rocznica działalności Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”. Obcho-
dy rocznicy trwają przez cały rok. 
Dni Kultury Polskiej w Wilnie są 
niczym klamra spinająca obchody 
jubileuszu Stowarzyszenia” – po-
wiedział Krzysztof Łachmański z 
Zarządu Krajowego „Wspólnota 
Polska”.

Minister spraw zagra-
nicznych Linas Linke-
vičius na początku li-
stopada planuje wyjazd 
do Polski, by nawiązać 
kontakty z przedstawi-
cielami nowych władz 
w Pałacu Prezydenc-
kim i w rządzie.

— Planuję wyjazd do 
Warszawy w sprawach 
służbowych. To nie 
będzie długa podróż, 
potrwa zaledwie kilka 
dni. Mam nadzieję, że 
uda mi się spotkać z 
doradcą prezydenta do 
spraw polityki zagra-
nicznej, spróbuję także spotkać się 
z innymi politykami. Jeszcze nie 
mam dokładnie uzgodnionego pla-
nu tej wizyty. Najważniejszym jej 
celem jest nawiązać ścisły kontakt, 
no i oczywiście omówić sprawy 
bezpieczeństwa naszych krajów 
— powiedział „Kurierowi” Linas 
Linkevičius.
Waldemar Tomaszewski
Jak zaznaczył, w kwestii bezpie-
czeństwa kraje bałtyckie i Polska 

są w bardzo podobnej sytuacji, dla-
tego też dobre relacje między tymi 
krajami są obowiązkowe.
— Mam nadzieję, że w stosun-
kach dwustronnych Litwy i Pol-
ski będzie przeważał racjonalny, 
pragmatyczny i odpowiedzialny 
pogląd. Myślę, że żadne drobne 
nieporozumienia nie zepsują na-
szych stosunków — zaznaczył szef 
dyplomacji.
Vytautas Landsbergis, patriarcha li-
tewskich konserwatystów, podczas 
rozmowy z „Kurierem” zaznaczył, 

że zwycięstwo Prawa i Sprawie-
dliwości w wyborach parlamen-
tarnych w Polsce może polepszyć 
relacje polsko-litewskie.
— Uważam, że teraz stosunki z na-
szym sąsiadem będą lepsze. Mamy 
szansę zacząć wszystko od nowa. 
Myślę, że nowi politycy polscy 
pozbędą się starych nieporozumień 
ze sprawowania polityki rządu po-
przedniej kadencji. Stosunki pol-
sko-litewskie w większym stopniu 
zależą od Polski niż Litwy — po-
wiedział Vytautas Landsbergis.

Z prasy na Kresach

Linkevičius: Jadę do Polski 
nawiązywać ścisłe kontakty
KURIER WILEŃSKI

Polskie Barwy w 
Niemenczynie
WILNOTEKA

Czwarte święto kultury polskiej 
w Wilnie
L24

5 listopada, o godz. 15:30, 
przy Wielofunkcyjnym 
Ośrodku Kultury w Niemen-
czynie (ul. Švenčionių 12) 
rozpocznie się akcja „Polskie 
Barwy w Niemenczynie”. 
Akcja będzie prowadzona 
przez cały tydzień w dniach 
05-11 listopada.

„Nasza akcja ma upamięt-
nić odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. II 
Rzeczpospolita była pań-
stwem naszych przodków. 
Obecnie świętujemy Dzień 
Niepodległości Polski jako 
święto naszej narodowej Ma-
cierzy, świadectwo jedności 
wszystkich Polaków i przy-
wiązania do własnej tożsa-
mości narodowej polskich 
mieszkańców Niemenczyna. 
Rozdając im biało-czerwone 
wstążki będziemy namawiać 
do demonstrowania polskości 

poprzez przypięcie wstążek do 
ubrania w dniu 11 listopada” - 
informują organizatorzy.

N i e z w y k l e 
ważnym wy-
d a r z e n i e m 
kulturalnym 
w Łucku sta-
ła się ekspo-
zycja ikon 
wykonanych 
w Zamłyniu 
(Ukraina) i w 
Nowicy (Pol-
ska).
 
W Galerii 
Sztuki Wo-
łyńskiej Organizacji Narodowe-
go Związku Artystów Plastyków 
Ukrainy 20 listopada odbyło się 
otwarcie wystawy prac stworzo-
nych podczas V Międzynarodo-
wego Pleneru Ikonopisów i Sztu-
ki Sakralnej na Wołyniu «Święci 
pokoju» oraz VII Międzynaro-
dowych Warsztatów Ikonopisów 
w Nowicy «Przypowieści». Jak 
podkreślają organizatorzy plene-
rów, większość eksponowanych 
obrazów poświęcona jest temato-
wi pokoju. Ich autorami są artyści 
z Ukrainy, Polski, Białorusi, Li-
twy oraz Gruzji.

Otwarcie wystawy rozpoczęło się 
od przemówienia konsula Kon-
sulatu Generalnego RP w Łucku 
Krzysztofa Sawickiego oraz wrę-
czenia Krzyża Oficerskiego Orde-
ru Zasługi Rzeczypospolitej Pol-
skiej Wikariuszowi Generalnemu 
Diecezji Łuckiej, proboszczowi 

parafii p.w. Świętej Trójcy w Lu-
bomlu, a jednocześnie opiekuno-
wi Centrum Integracji Zamłynie 
«Caritas-Spes» – Janowi Bura-
sowi. W trakcie uroczystości stu-
denci Wołyńskiej Prawosławnej 
Akademii Teologicznej zaśpie-
wali modlitwy. W ramach wysta-
wy odbyła się także prezentacja 
cyklu prac «Wyjście» autorstwa 
młodej malarki Marii Iwaniuty, 
która powiedziała, że jej obrazy 
nie są kanoniczne, ale zawartą w 
nich symbolikę można dostrzec 
zarówno w ukraińskich, jak i bi-
zantyjskich ikonach.

W otwarciu wystawy uczestniczy-
li wołyński egzarcha Ukraińskiej 
Cerkwi Greckokatolickiej Josafat, 
rektor Wołyńskiej Prawosławnej 
Akademii Teologicznej protojerej 
Wołodymyr oraz organizatorzy 
plenerów Katarzyna Jakubowska-
-Krawczyk i Mateusz Sora.

Ikony z Nowicy 
i Zamłynia w Łucku 
MONITOR WOŁYŃSKI
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Kulturalno-Oświatowe 
Centrum im. Tadeusza 
Czackiego we współpracy 
ze szkołą nr 5 w Zdołbuno-
wie przeprowadziło mię-
dzynarodową konferencję 
«Za waszą i naszą wolność. 
Sojusz Piłsudski-Petlura». 
Odbyła się ona 6 listopada 
w budynku szkoły nr 5, w 
którym w roku 1919 jako 
przewodniczący Dyrektoriatu 
Ukraińskiej Republiki Ludowej 
pracował Symon Petlura.
Konferencja rozpoczęła się od 
powitania gości przez organiza-
torów, oraz przez honorowych 
gości – Konsula Generalnego RP 
w Łucku Beatę Brzywczy oraz 
przewodniczącego Zdołbunow-
skiej Rejonowej Administracji 
Państwowej Serhija Kondraczu-
ka. Następnie nastąpiło otwarcie 
wystawy «Za waszą i naszą wol-

ność. Sojusz Piłsudski-Petlura», 
która powstała dzięki Fundacji 
Wolność i Demokracja. Dzię-
ki opisanym fotografiom można 
było dowiedzieć się o działalno-
ści Józefa Piłsudskiego i Symo-
na Petlury oraz o sojuszu dwóch 
państw w walce o niepodległość 
przeciwko Rosji. Po otwarciu wy-
stawy złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod tablicą upamiętniającą 
Symona Petlurę, która znajduje 
się na gmachu szkoły.

To, co nas łączy
MONITOR WOŁYŃSKI

Ulica Tomasza Zana (Tomo Zano 
g.) biegnie przez wileńską dziel-
nicę Ponary. Przed kilku laty po-
wstała ulica położona jest 16 km 
od centrum miasta. Niespełna 
200-metrowa ulica zabudowana 
jest nowoczesnymi domami pry-
watnymi. W pobliżu znajduje się 
niemało ulic nazwanych imionami 
wielu wybitnych Polaków, m. in. 
Emilii Plater (Emilijos Pliaterytės 
g.), Jana Tyszkiewicza (Jono Ty-
škevičiaus g.), Ignacego Masal-
skiego (Ignoto Masalskio g.).

O ulicy informacji jest niewiele, 
ale o bohaterze, imię którego nosi, 
można wiele opowiedzieć. Postać 
Tomasza Zana zasługuje na to, by 
poświecić jej trochę uwagi, tym 
bardziej, że jest niesprawiedliwie 
zapomniana.
Polski poeta, badacz minerałów 
i przyrodnik Tomasz Zan urodził 

się 21 grudnia 1796 r. w Miaso-
cie. Nauki pobierał najpierw w 
gimnazjum w Mińsku, następnie 
w Mołodecznie, a od 1815 roku 
na Cesarskim Uniwersytecie Wi-
leńskim, gdzie studiował na wy-
dziale matematyczno-fizycznym. 
Podczas egzaminów wstępnych 
poznał Adama Mickiewicza. Póź-
niej stali się bliskimi przyjaciółmi.
Był współzałożycielem Towa-
rzystwa Filomatów, założycielem 
Związku Promienistych, prezesem 
Zgromadzenia Filaretów, człon-
kiem Towarzystwa Szubrawców. 
Za działalność w tych stowarzy-
szeniach został skazany na rok 
ciężkiego więzienia w Orenbur-
gu, a następnie na zesłanie, gdzie 
przebywał w latach 1824-1837. W 
Orenburgu wraz z Aleksandrem 
Chodźką założył muzeum histo-
ryczno-przyrodnicze z kolekcją 
eksponatów geologicznych. 

W rozmowie z Wilnoteką dr Re-
nata Runiewicz-Jasińska, autor-
ka książki „Systemy oświatowe 
państw bałtyckich”, mówi o re-
formie oświaty na Litwie, Łotwie 
i w Estonii. Stawia ważne, trudne 
pytania i nie ucieka od odpowie-
dzi. Czy litewski resort oświaty 
postawił mniejszości pod ścianą? 
Czy też może posunięcia litew-
skich władz można było prze-
widzieć dużo wcześniej? Czy 
sami Polacy zrobili wszystko i 
dobrze w tej sprawie? Zaprasza-
my do lektury bardzo ciekawe-
go wywiadu, którego temat jest 
najważniejszy dla polskiej tożsa-
mości. Liczymy też na kulturalną 
i szczerą dyskusję w komenta-
rzach pod wywiadem.
Ilona Lewandowska, Wilnoteka.
lt: Od lat zajmuje się Pani ba-
daniem kwestii międzynarodo-
wych. Szczególne miejsce w pani 
badaniach zajmują zmiany po-
lityczne, społeczne i oświatowe 
w państwach bałtyckich, ale ma 
Pani też własne doświadczenia. 
Kończyła Pani polską szkołę na 
Litwie w czasach bardzo szyb-
kich, burzliwych reform.

Dr Renata Runiewicz-Jasińska*: 
Tak. Jestem absolwentką tzw. 
„Piątki”, obecnie szkoły im. Jo-

achima Lelewela. Była to szkoła 
dwujęzyczna. Mieliśmy wtedy 4 
klasy rosyjskie i jedną klasę pol-
ską. Skończyłam szkołę w 1993 
r. a mój rocznik był określany 
jako „eksperymentalny”. Wpro-
wadzano wówczas m.in. dziesię-
ciostopniowy system oceniania i 
możliwość wyboru różnych po-
ziomów trudności przy zdawaniu 
egzaminu maturalnego. Na moim 
roczniku chciano się przekonać, 
czy nowy system się sprawdzi.

Oczywiście - miałam też okazję 
uczyć się innej historii niż kole-
dzy, którzy skończyli szkołę rok, 
dwa wcześniej. Okres komuni-
stycznej cenzury już się skoń-
czył, a nauczyciele mieli wy-

tyczne, by przedstawiać uczniom 
tzw. „nową historię Litwy”, stąd 
te lekcje były bardzo autorskie, 
a tym samym ciekawe. Kolejną 
nowością był egzamin maturalny 
zdawany przed zewnętrzną komi-
sją, a nie swoimi nauczycielami.

Wtedy też zaczęto wprowa-
dzać formę sprawdzania wiedzy 
uczniów poprzez testy. Dopie-
ro teraz, gdy od lat mieszkam 
w Polsce i zajmuję się sprawa-
mi oświaty państw bałtyckich 
tak trochę z „lotu ptaka”, jako 
komparatysta, widzę, jak wielki 
wysiłek na początku lat 90-tych 
podjęła Litwa, ale równolegle też 
Łotwa i Estonia, by zreformować 
swoje systemy oświaty. 

Odważnie i szczerze o oświacie 
mniejszości narodowych na Litwie 
- Wywiad z dr Renatą Runiewicz-Jasińską
WILNOTEKA

Polska szkoła w Mościszkach – 
więcej niż placówka oświatowa 
L24
Każdego roku przed Dniem 
Wszystkich Świętych uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Mo-
ściszkach (rejon wileński) z pol-
skim językiem nauczania udają 
się do oddalonej o kilka kilome-
trów miejscowości Rubno, by 
uporządkować miejsce spoczynku 
Jana Konrada Obsta (1876-1954) 
- publicysty, wydawcy, historyka, 
założyciela Muzeum Adama Mic-
kiewicza w Wilnie.
Sojusz Europejskich Konserwaty-
stów i Reformatorów
O tym ważnym dla społeczno-
ści lokalnej miejscu szkoła i jej 
uczniowie pamiętają nie tylko 
przed 1 listopada. Uczniowie mo-
ściskiej szkoły stale opiekują się 
cmentarzem w Rubnie, obchodzą 
w szkole rocznice związane z tą 
postacią, np. w marcu ub. roku 
społeczność szkolna uczciła 60. 
rocznicę śmierci J. K. Obsta.
Obst – Mościszki - Rubno
Co łączy polską szkołę w podwi-
leńskiej miejscowości Mościszki 
z postacią Jana Konrada Obsta?

Otóż kilka nici.
Po pierwsze, szkoła mościska bie-
rze swe początki z nauczania dzie-
ci prowadzonego w dworku Jana 
Konrada Obsta w sąsiedniej miej-
scowości Rubno. Od 1949 roku 
w dworku działała sześcioletnia 
szkoła – zalążek obecnej Szkoły 
Podstawowej w Mościszkach.
Zabiegają o patrona
Po drugie, od wielu lat szkoła 
ubiega się o możliwość obrania J. 

K. Obsta za patrona. Jak na razie 
bezskutecznie.
Rok 2008. Dyrekcja wystoso-
wuje pierwsze pisma i wnioski z 
prośbą o umożliwienie przybra-
nia imienia J. K. Obsta. Państwo-
wa Komisja Języka Litewskiego 
skierowała administrację szkoły 
do Ministerstwa Oświaty i Nauki, 
które z kolei udzieliło odmownej 
odpowiedzi. Żadnych efektów 
nie przyniosło również spotkanie 
dyrektora szkoły Waldemara Kli-
maszewskiego z kierownictwem 
resortu oświaty i nauki.
Obecnie dyrekcja szkoły zamierza 
wznowić swoje starania o nadanie 
szkole imienia J.K. Obsta. Okazją 
ku temu będzie konieczność zmia-
ny nazwy placówki poprzez doda-
nie do jej nazwy członu „centrum 
wielofunkcyjne”, bowiem gmach 
szkolny lada chwila zostanie po-

większony o nowe pomieszczenia 
wybudowane w ramach projektu 
sfinansowanego ze środków unij-
nych i budżetu samorządu rejonu 
wileńskiego. Społeczność szkolna 
już niebawem będzie mogła ko-
rzystać z nowoczesnej sali akto-
wej, biblioteki, pracowni kompu-
terowej oraz siłowni. Do użytku te 
pomieszczenia o wartości ponad 
400 000 euro zostaną oddane jesz-
cze w tym roku.

J. K. Obst – podobnie jak Adam 
Mickiewicz – urodził się 24 grud-
nia. Za rok, w Wigilię Bożego 
Narodzenia, przypada 140. rocz-
nica urodzin założyciela muzeum 
Wieszcza w grodzie nad Wilią. 
Szkoła żywi nadzieję, że tę rocz-
nicę będzie obchodziła już jako 
placówka nosząca jego imię.

Wędrówki ulicami 
wileńskimi: 
Zan - postać niesłusznie 
zapomniana
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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 Gdy Niemcy zdobyli Kijów, me-
tropolita lwowski abp Andrzej 
Szeptycki wysłał gratulacje do 
Hitlera. Udzielił też poparcia dla 
zbrodniczej 14 Dywizji SS „Ga-
lizien”, która w kwietniu 1943 r. 
świętowała swoje powstanie we 
lwowskiej katedrze greckokato-
lickiej. - Najbardziej szokujące 
jest jednak to, że jego postawa 
w czasie wojny nie przeszkadza 
obecnym władzom obrządku 
greckokatolickiego starać się 
o beatyfikację metropolity. W 
1958 i 1962 r. planom tym prze-
ciwstawił się prymas Polski, 
kard. Stefan Wyszyński. Jednak 
obecnie sprawa znów powróciła. 
Będzie ona przyczyną kolejnych 
zagorzałych sporów - pisze ks. 
Tadeusz Isakowicz - Zaleski w 
artykule dla WP.PL.
Jedną z najbardziej kontrower-
syjnych postaci w relacjach 
polsko-ukraińskich w XX wie-
ku był Andrzej Szeptycki (ur. w 
1865 r. - zm. w 1944 r.), grecko-
katolicki arcybiskup-metropo-
lita we Lwowie. Wywodził się 
on z arystokratycznej rodziny 
z województwa ruskiego, która 
w XVIII wieku spolonizowa-
ła się, przechodząc z obrządku 
wschodniego na łaciński. Jego 
dziadkiem ze strony matki był 
komediopisarz Aleksander Fre-
dro, a bratem polski generał 
Stanisław Szeptycki, który w 
imieniu Polski przejmował w 
1922 r. Górny Śląsk. W czasie 
II wojny światowej za wierność 
Rzeczypospolitej zamordowani 
zostali dwaj inni jego bracia, je-
den przez Niemców, drugi przez 
Sowietów. Z kolei jego brata-
nek, kleryk i oficer rezerwy WP, 
zginął w Katyniu.

Bp Jan Bagiński: przeżyłem rzeź 
wołyńską dzięki pomocy ukra-
ińskich sąsiadów

Niechlubna rola duchownych w 
Rzezi Wołyńskiej. Dlaczego do-
szło do ludobójstwa?

Przyszły arcybiskup jako mło-
dy człowiek przeszedł z kolei 
na obrządek greckokatolicki, co 
w tamtych czasach było wybo-
rem narodowości ukraińskiej. 
Po przerwaniu studiów prawni-
czych został zakonnikiem. Dzię-
ki koneksjom rodzinnym został 
mianowany biskupem w Stani-
sławowie, a w 1900 r. metropoli-
tą we Lwowie. Był człowiekiem 
wykształconym, znającym kilka 
języków. Utrzymywał kontakty 
z wieloma wybitnymi postacia-
mi. Przyjaźnił się też ze św. Bra-
tem Albertem. Napisał nawet o 
nim wspomnienia, a jego słynny 
obraz „Ecce Homo” przechowy-
wał w swoim pałacu.

GRATULACJE DLA HITLE-
RA

 W ciągu swojej wieloletniej 
posługi biskupiej dał się po-
znać jako gorliwy duszpasterz, 
troszczący się o rozwój życia 
religijnego. Jego tragedią były 
jednak fatalne wybory politycz-
ne. Można go zrozumieć, że w 
czasie wojny polsko-ukraiń-
skiej w 1918 r. opowiedział się 
po stronie ukraińskiej. Jednak 
pobłażanie w okresie między-
wojennym dla nacjonalistów 
ukraińskich, szkolonych za nie-
mieckie pieniądze oraz moralne 
wsparcie udzielone w 1941 r. 
Adolfowi Hitlerowi były ogrom-
nymi błędami. Jego poczynania 
ilustruje zapis w diariuszu mego 
ojca, Jana Zaleskiego: „Metro-
polita lwowski obrządku grecko-
katolickiego, Andrzej Szeptycki, 
zarządził modły dziękczynne we 
wszystkich cerkwiach archidie-
cezji w niedzielę 6 lipca 1941 r. 
za wyzwolenie Ukrainy i w in-
tencji zwycięskiej hitlerowskiej 
armii. Sam takie nabożeństwo 
odprawił w katedrze św. Jura we 
Lwowie. Z kolei, gdy Niemcy 
zdobyli Kijów, wysłał gratulacje 
do Hitlera”.

Błędem było też udzielenie po-
parcia dla zbrodniczej 14 Dy-
wizji SS „Galizien”, która w 
kwietniu 1943 r. świętowała 
swoje powstanie we lwowskiej 
katedrze greckokatolickiej. 
Mszę św. celebrował wówczas 
biskup Josyf Slipyj (późniejszy 
kardynał), a kazanie głosił ks. 
Wasyl Łaba, kanonik kapituły. 
Na liturgii obecne były także 
władze niemieckie. A działo się 
to w chwili, gdy Niemcy z SS, 
wspierani przez policję ukra-
ińską, dokonywali masowych 
mordów na Żydach. Wspomnia-
ny ks. Łaba został mianowany 
za zgodą metropolity referentem 
duszpasterstwa owej formacji, a 
kilkunastu innych księży ukra-
ińskich zostało kapelanami es-
esmańskimi. Duchowni ci, choć 
powinni bronić ludzkiego życia, 
w niczym nie przeciwstawili się 
swoim „owieczkom” (także tym 
z pułków policyjnych SS, zło-
żonych z poborowych do „Gali-
zien”), gdy te wyrzynały w pień 
bezbronne polskie wioski. Z 
kolei zachowane zdjęcia z grec-
kokatolickiej mszy św. polowej 
z 18 lipca 1943 r., na których 
krzyż otoczony jest swastykami 
i znakami SS, szokują do dziś. 
Błędem było także wcześniejsze 
oddelegowanie jako kapelana do 
niemniej zbrodniczego batalio-
nu Abwehry „Nachtigall” ks. dr. 
Iwana Hryniocha.
Przede wszystkim jednak praw-

dziwą tragedią było „kapelań-
stwo” w oddziałach UPA nie-
których księży greckokatolic-
kich, którzy nie tylko święcili 
narzędzia zbrodni i do mordów 
zachęcali, ale i mordami tymi 
wręcz kierowali (takie drastycz-
ne przypadki na podstawie rela-
cji świadków opisali m.in. Ewa 
Siemaszko, Kustosz Pamięci 
Narodowej, oraz profesorowie 
Czesław Partacz, Bogusław Paź, 
Józef Marecki i Leszek Jazow-
nik oraz ukraiński historyk, Wik-
tor Poliszczuk). Czy Watykan o 
tym wiedział? Wybitny znawca 
tematu, dr hab. Andrzej Zięba 
z Polskiej Akademii Umiejęt-
ności w swoim opracowaniu pt. 
„Szeptycki w Europie Hitlera” 
wyraźnie stwierdza na podstawie 
swoich badań, że metropolita w 
swoich listach do kurii rzymskiej 
zatajał fakt kolaboracji swojej i 
swoich podwładnych oraz dez-
informował papieża w sprawie 
sytuacji w metropolii lwowskiej.

KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - 
ZALESKI

 Ofiary ludobójstwa piszą list do 
papieża Franciszka w sprawie. 
arcybiskupa Szeptyckiego.
Decyzja Watykanu o uznaniu 
„heroiczności cnót”, jak i sam 
proces beatyfikacyjny, grec-
kokatolickiego arcybiskupa 
lwowskiego Andrzeja Szeptyc-
kiego budzi wiele kontrowersji, 
zwłaszcza w środowisku rodzin 
ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich zbrodniarzy 
na Polakach i Żydach oraz oby-
watelach innych narodowości 
Drugiej Rzeczypospolitej.

ANDRZEJ SZEPTYCKI LI-
STY GRATULACYJNE DO 
HITLERA I STALINA

Andrzej Szeptycki OSBM - 
właściwie Roman Maria Alek-
sander hrabia Szeptycki ur. 29 
lipca 1865 r. w Przyłbicach, we 
wschodniej Galicji, zm. 1 listo-
pada 1944 r. we Lwowie - grec-
kokatolicki metropolita kijow-
sko-halicki.
Jesienią 1879 r. rodzice zawieź-
li go do Krakowa (zamieszkał u 
profesora Hugo Zatheya), i zapi-
sali do klasy V gimnazjum św. 
Anny. W 1883 r. ukończył gim-
nazjum św. Anny, 1 października 
1883 r. rozpoczął jednoroczną 
służbę wojskową w huzarach w 
Krakowie, następnie studiował 
na uniwersytetach Wrocławiu 
(prawo, od 23 października 1884 
r. do 28 stycznia 1886 r.) i w 
Krakowie.
W 1888 r. porzucił życie świec-
kie, wstępując 29 maja do za-
konu bazylianów w Dobromilu, 

przyjął zakonne imię Andrej. Po 
krótkim stażu zakonnym zostaje 
wysłany w czerwcu 1891 r. przez 
generała zakonu bazylianów na 
Bukowinę, do monasteru w Bia-
łokiernicy w celu przeprowadze-
nia istotnych reform w tamtej-
szych klasztorach unickich.
W 1890 r. - jeszcze przed świę-
ceniami kapłańskimi został prze-
orem. Śluby zakonne złożył w 
monastyrze w Krystynopolu 11 
sierpnia 1892 r., 3 września w 
Przemyślu został wyświęcony 
przez biskupa Juliana Pełesza, a 
prymicja odbyła się 11 września 
w Przyłbicach.
2 lutego 1899 r. mianowany bi-
skupem ordynariuszem stani-
sławowskim, gdzie prowadził 
żywe kontakty z moskalofilami 
(sakrę objął 13 września 1899 
r.). 31 października 1900 r. zo-
stał mianowany przez papieża 
Leona XIII metropolitą galicyj-
sko-lwowskim (urząd objął 17 
stycznia 1901 r.).
W czasie I wojny światowej zo-
stał aresztowany i następnie in-
ternowany przez okupujących 
Lwów Rosjan za uprawianie 
prozelityzmu wśród prawosław-
nych. Deportowany do Kijowa, 
zwolniony z aresztu domowego 
dopiero przez Kiereńskiego, po 
zwycięstwie rewolucji lutowej 
w Rosji. Wrócił triumfalnie do 
Lwowa 10 września 1917 r.
Był duchowym przywódcą walki 
Ukraińców o Lwów w listopa-
dzie 1918 r.. W 1921 r.wyjechał 
do zachodniej Europy, gdzie 
przez dwa lata zabiegał u rzą-
dów Francji i Wielkiej Brytanii 
o oderwanie Chełmszczyzny i 
Galicji od Polski i utworzenie z 
nich niepodległej Ukrainy.
Lata 1939-1944 charakteryzują 
się silnym wzrostem nastrojów 
nacjonalistycznych wśród Ukra-
ińców. W 1938 r. Szeptycki ak-
tywnie i przy pomocy III Rzeszy 
wspiera przygotowania do buntu 
ukraińskiej ludności Słowacji 
przeciwko państwu czechosło-
wackiemu. Celem tego miało 
być utworzenie państwa ukra-
ińskiego na obszarach Słowacji 
zamieszkałych w części przez 
Ukraińców.
Po wkroczeniu armii sowieckiej 
do Lwowa, Szeptycki zaleca 
swemu klerowi całkowitą współ-
pracę z nową władzą, choć wcze-
śniej odnosił się do niej zdecy-
dowanie negatywnie. W grudniu 
1939 r. potajemnie wyświęcił na 
biskupa Josyfa Slipyja.
Po zajęciu Lwowa przez hitle-
rowców, wydał odezwę witającą 
A. Hitlera, jego armię i nowy 
ustrój, jednocześnie opubliko-
wał potępienie „nieludzkiego i 
niehumanitarnego... ateistycz-
nego Związku Radzieckiego” 

W czasie okupacji hitlerowskiej 
- wobec braku prymasa Polski i 
nuncjusza apostolskiego, metro-
polita Szeptycki wbrew podpi-
sanemu przez siebie w 1925 r. 
porozumieniu z władzami Pol-
ski oraz wbrew konkordatowi, 
prowadził samodzielną politykę 
lojalności wobec hitlerowców, 
kontaktując się także z episko-
patem Niemiec, czego efektem 
była m.in. materialna pomoc nie-
miecka dla grekokatolików.

 UDZIAŁ SZEPTYCKIEGO 
W ZAGŁADZIE ŻYDÓW 
UKRAIŃSKICH

22 lipca 1941 r. w imieniu swoim 
i narodu ukraińskiego kieruje do 
Hitlera własnoręcznie podpisaną 
deklarację chęci uczestnictwa w 
budowaniu „nowego porządku w 
Europie” . Po przyjęciu tej de-
klaracji przez rząd III Rzeszy, 
wspierany przez Szeptyckiego 
prohitlerowski rząd ukraiński, 
do którego Szeptycki desygno-
wał swojego przedstawiciela 
(biskupa J. Slipyja) organizuje 
policję ukraińską użytą m.in. 
do pomocy w zagładzie Żydów 
ukraińskich. W 1943 r. w ramach 
SS utworzono ukraińską dywizję 
strzelecką „SS-Hałyczyna”, bło-
gosławioną przez najbliższych 
współpracowników Szeptyckie-
go, biskupów greckokatolickich: 
J. Slipyja i Budkę, do której 
Szeptycki delegował kapelanów 
greckokatolickich.
Podobnie dwuznaczny stosunek 
miał Szeptycki do UPA, ani jej 
nie potępiał, ani nie popierał. 
Jednak aż do powtórnego zajęcia 
Lwowa przez Armię Sowiecką 
nie potępiał także mordów na 
Polakach i Żydach dokonywa-
nych przez członków UPA oraz 
ukraińskich esesmanów i poli-
cjantów.

Po zdobyciu przez hitlerowców 
Kijowa wysłał do Hitlera list z 
gratulacjami.

Dwuznacznie zachował się wo-
bec zwycięskich Rosjan, którzy 
wkroczyli do Lwowa 27 lipca 
1944 r. W październiku 1944 r. 
wysłał np. do Stalina list z gra-
tulacjami i podziękowaniem za 
przyłączenie tzw. ziem zachod-
nio - ukraińskich do Wielkiej 
Ukrainy[USRR].Chodziło o pol-
skie ziemie wschodnie II RP za-
anektowane przez ZSRR.
Zmarł 1 listopada 1944 r., w 79 
roku życia. W ostatniej drodze 
towarzyszyła mu kompania ho-
norowa wojsk radzieckich. Spo-
czął w podziemnej krypcie ar-
chikatedry św. Jura we Lwowie.
Dwukrotnie, w 1958 r. i 1962 r., 
podejmowano starania o beatyfi-

ARCYBISKUP ANDRZEJ SZEPTYCKI 
METROPOLITA LWOWSKI
Aleksander Szumański
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kację Szeptyckiego, jednak Wa-
tykan odrzucił te wnioski.
Ojcem Andrzeja Szeptyckiego 
był ziemianin obrządku rzym-
skokatolickiego, natomiast mat-
ką, Zofia - córka Aleksandra 
Fredry. Był spokrewniony z Wi-
śniowieckimi i Ledóchowskimi, 
nosił tytuł hrabiego.
Andrzej Szeptycki jako jedyny 
ze swojej rodziny zdradził Pol-
skę i został duchowym przywód-
cą Ukraińców.
Jeden z jego braci - błogosławio-
ny Kazimierz (o. Klemens) był 
archimandrytą zakonu studytów. 
Zmarł 1 maja 1951 roku w obo-
zie sowieckim we Włodzimierzu 
nad Klaźmą.
Kolejny z braci - Stanisław był 
wybitnym polskim generałem. 
W 1922 r. wkraczał na czele 
polskich wojsk do odzyskanych 
Katowic.
19 czerwca 1940 r. Gestapo za-
męczyło w Rotundzie Zamoj-
skiej jego brata Aleksandra, 
właściciela majątków Łabunie i 
Łaszczów. Był on jedną z pierw-
szych ofiar pacyfikacji Zamojsz-

czyzny.
27 września 1939 r., w rodowym 
majątku Szeptyckich w Przyłbi-
cach, żołnierze sowieccy roz-
strzelali jego brata Leona wraz 
z żoną Jadwigą, kolekcjonerką i 
miłośniczką pieśni ukraińskich. 
Było to świadome pośrednie 
uderzenie w metropolitę wymie-
rzone przez komunistyczną wła-
dzę radziecką.
Bratanek i zarazem chrześniak 
metropolity, noszący to samo 
imię (syn Leona), Andrzej Szep-
tycki był klerykiem rzymsko-
katolickim. Będąc dopiero na 
pierwszym roku w seminarium 
we Lwowie, jako oficer rezerwy 
otrzymał zezwolenie biskupa na 
udanie się na front. Zginął w Ka-
tyniu.

 LIST METROPOLITY AN-
DRZEJA SZEPTYCKIEGO 
DO ADOLFA HITLERA - 
29.09.1941 r.

Jego Wysokość  Führer Wielkiej 
Rzeszy Niemieckiej – Adolf Hi-
tler

 Wasza Ekscelencjo!

Jako zwierzchnik katolickiej 
Cerkwi, przekazuję Waszej Eks-
celencji serdeczne poważania z 
okazji zajęcia stolicy Ukrainy, 
zlotowierzchniego miasta nad 
Dnieprem – Kijowa....
Widzimy w Panu, niezwycię-
żonego wodza niezrównanej 
i sławnej Armii Niemieckiej. 
Sprawa zniszczenia i wykorze-
nienia bolszewizmu, jaką Pan, 
jako  Führer Wielkiej Rzeszy 
Niemieckiej przyjął za cel w 
tym pochodzie, zaskarbia Wa-
szej Ekscelencji wdzięczność 
całego chrześcijańskiego świata. 
Ukraińska Cerkiew grekokato-
licka wie o historycznym zna-
czeniu potężnego ruchu Narodu 
Niemieckiego pod Pańskim kie-
rownictwem. Będę się modlił do 
Boga o błogosławieństwo zwy-
cięstwa które się stanie rękoj-
mią trwałego pokoju dla Waszej 
Ekscelencji, Armii Niemieckiej i 
Niemieckiego narodu.

 Z osobistym szacunkiem. An-

drzej hrabia Szeptycki – metro-
polita.”
 
LIST METROPOLITY AN-
DRZEJA SZEPTYCKIEGO 
DO JÓZEFA STALINA - PAŹ-
DZIERNIK 1944 r

„Po zwycięskim pochodzie od 
Wołgi do Sanu, przyłączyliście 
na nowo* zachodnie ukraińskie 
ziemie do Wielkiej Ukrainy 
(USRR). Za spełnienie tych te-
stamentalnych pragnień i zma-
gań „Cały świat chyli czoło 
przed Wami (...)
Ukraińców, którzy od wieków 
uważali się za jeden naród i 
chcieli być zjednoczeni w jed-
nym państwie, składa Wam na-
ród ukraiński serdeczne dzięki. 
Te światłe pociągnięcia wywo-
łały i w naszej Cerkwi nadzie-
ję, że Cerkiew jak i cały naród 
znajdzie w ZSRR pod Waszym 
przewodem pełna swobodę pra-
cy i rozwoju w dobroci i szczę-
ściu (...)”
Chodzi o polskie terytoria siłą 
przyłączone do USRR i wcielo-

ne do ZSRR na mocy paktu Rib-
bentrop-Mołotow.

Zapraszam na moją stronę au-
torską i facebooka:

http://aleksanderszumanski.
pl/ index.php?option=com_
content&task=blogcategory-
&id=1&Itemid=2

h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100009664654533

                                                             Alek-
sander Szumański „Głos Pol-
ski” Toronto

 Źródła:

http:/ /wiadomosci .onet.pl /
kraj/ofiary-ludobojstwa-pisza-
list-do-papieza-franciszka-ws-
arcybiskupa-szeptyckiego/px-
qm3v (link is external)

 http://www.ivrozbiorpolski.
pl/index.php?page=szeptycki 
(link is external)

Na początku niemieckiej okupacji 
policja ukraińska zachowywała 
się dość spokojnie, a właściwe 
piekło na Wołyniu rozpoczęło 
się w listopadzie 1942 r., kiedy 
Niemcy rozpoczęli ostateczną 
rozprawę z Żydami. Pamiętam 
jak jednego dnia wybrałam się 
do miasta Włodzimierz Wołyń-
ski, aby wysłać kolejne paczki dla 
naszego biednego Stasia. Właśnie 
wtedy spotkała mnie Polka Anto-
nina Zubrzycka, która mieszkała 
na ulicy Piaskowej, zaraz za tar-
takiem i z przejęciem powiedziała 
do mnie: „Chodź prędko, bo sta-
ło się nieszczęście!”. Wyszłyśmy 
z poczty, a tam było niedaleko 
getto żydowskie. Zobaczyłam 
jak Niemcy ładują Żydów z 
getta na ciężarówki, widok był 
wprost okropny: wielu doro-
słych ludzi krzyczało, a niewin-
ne dzieci piszczały wniebogłosy, 
jeszcze inni próbowali uciekać. 
Nad wszystkim jednak czuwa-
li brutalni Niemcy, którzy co 
chwilę okładali kogoś kolbami, 
naganiając ludzi jak bydło z tej 
i owej strony. Naprawdę to trud-
no opisać, co czułam w tamtym 
momencie, byłam przerażona i 
czułam głęboka odrazę do tego, 
co się działo, żal mi było Ży-
dów, tak bestialsko poniżanych 
i eksterminowanych. Takich ak-
tów nienawiści, żaden normalnie 
rozwinięty człowiek popierać w 
swoim sumieniu nie mógł, to było 
chore i po prostu upiorne.

 Nie tak nauczał Chrystus miło-
ści i miłosierdzia nasze narody, 
przecież już blisko tysiąc lat, jego 
nauka jest obecna w tej części Eu-
ropy, a wciąż dochodzi do tak nie-
ludzkich aktów barbarzyństwa! 
Tak sobie stałam i myślałam, a 
oni szli na rzeź płacząc i wołając 
zratowania, tylko rabin żydowski 
zachowywał się dość spokojnie 
i jako pierwszy wszedł na cięża-
rówkę. Ciotka upominała mnie, 
abym w tamtą stronę nie patrzyła, 
już w domu powiedziała: „Niem-
cy wiozą ich wszystkich do Pia-

tydni i tam ich wszystkich chyba 
pomordują. Moja córka Stefania 
Warzocha szła tamtędy niedawno 
i widziała wielkie doły, pokopa-
ne pewnie z myślą o nich”. Wy-
wózka trwała przez całą noc, tak 
że wcale nie mogłam zasnąć. Co 
chwilę słyszałam, jak ktoś uciekał 
Niemcom, tuż pod moim oknem. 

Następnego dnia o świcie, wraca-
łam drogą do domu na Teresin i 
zaraz przy torach, na ulicy Lot-
niczej zatrzymało mnie dwóch 
Ukraińców z policji pomocni-
czej. Mieli karabiny i żółte opa-
ski, a na nich kółko czarne, a w 
tym kółku: czarna trupia czasz-
ka, taka jaką nosili hitlerowcy, 
szynele – długie płaszcze były 
koloru szarego. Zaczęli mnie 
ostro wypytywać: „Kto ty jesteś? 
Po co byłaś w mieście? Gdzie 
teraz idziesz?”. Odpowiadałam 
spokojnie, ale jeden mi nie wie-
rzył, uparł się i mówi: „Ty Żydów-
ka, nie upieraj się! Do getta trze-
ba ją wysłać.”.  Ale na szczęście 
drugi zapytał mnie o moje doku-
menty, a właściwie to uratowała 
mnie paczka dla brata, gdzie był 
niemiecki adres i polscy nadaw-
cy, dlatego po namyśle puścili 
mnie wolno dalej. Inni nie mieli 
tyle szczęścia, dla przykładu moja 
cioteczna siostra Stanisława No-
waczyńska, ze wsi polskiej Wła-
dysławówka lat ok. 24. Była w 
mieście w tym samym czasie co 
ja, jednak przypadkowo zagnana 
do getta, zginęła razem z innymi, 
tak przynajmniej słyszałam od jej 
rodzonych sióstr: Heleny, Sabiny 
i Janiny.

Podobny los spotkał także na-
szych Żydów, którzy mieszkali na 
Tartaku Kohyleńskim i w okolicy, 
ale nie wszystkich od razu tak 
samo. Już na samym początku, 
wszyscy Żydzi otrzymali polece-
nie zgolenia brody. Razem było 
na Tartaku 6 rodzin żydowskich, 
w tym: Kaca, Berka, Markuzy-
na i Zurka. Około grudnia 1942 
r. wszyscy razem, zostali pieszo 

pognani do getta we Włodzi-
mierzu. Dwóch Żydów: Hersz-
ko i Bjumen oraz ich rodziny, 
Niemcy zostawili sobie niejako 
na deser, bowiem jeszcze ich po-
trzebowali do prac różnych przy 
gospodarstwie. W końcu jednak 
dwóch Niemców zabrało obu za 
las i chyba mieli zamiar ich tam 
rozstrzelać. Wszystko widziałam 
osobiście, bowiem właśnie w po-
bliżu pasłam krowę, Żydzi szli 
potulnie przodem, bardzo zastra-
szeni, Niemcy za nimi, krzycząc 
przy tym strasznie. Nagle nie-
szczęśnicy rzucili się gwałtow-
nie do ucieczki, ale Niemcy coś 
między sobą szwargocąc, nie za-
mierzali ich strzelać. Widać było, 
że pozwolili im uciec, albo po 
prostu mieli ochotę sobie z nich 
zakpić, śmiejąc się przy tym do 
woli. Po tym zdarzeniu, jak tylko 
wróciłam na Tartak, wstąpiłam do 
żony Bjumena i pocieszałam ją, 
że mąż żyje. I rzeczywiście obaj 
Żydzi wrócili do swoich domów 
i zbierali zboże z pól. Ich los 
był jednak właściwie przesądzo-
ny i gdy tylko zakończyli prace 
żniwne zostali odprowadzeni do 
getta. Większość Żydów zginęła 
w Piatydniach i tam też spoczęła 
na wieczność, cześć ofiar jednak 
Niemcy zakopywali przy woj-
skowych koszarach, na łąkach, w 
takiej dolinie, od strony wsi Ste-
fanówka.

Pamiętam jeszcze inne oblicze 
piekła, ale to jest naprawdę strasz-
ne! Jednego listopadowego dnia 
1943 r., może to był już grudzień, 
wybrałam się z tatusiem Janem na 
przedmieścia w stronę Cegielni. 
W mieście panował bowiem głód 
i trzeba było zatroszczyć się o 
żywność dla nas i dzieci. Był tam 
taki lasek od strony szosy Łuc-
kiej, właśnie tam Niemcy przy-
wieźli jedną ciężarówkę wyłado-
waną ludźmi. Widok był bardzo 
przykry, bowiem byli bardzo 
stłoczeni i zupełnie nadzy. 
Niemcy wysypali wszystkich z 
samochodu jak kamienie, oto-

czyli ścisłym kordonem i polali 
benzyną. Ludzie Ci tak jak stali 
i tulili się przerażeni do siebie, 
tak zaczęli się gwałtownie pa-
lić. Krzyk, wrzask i pisk, który 
teraz jako żywa ofiara, wznosił 
się do Nieba, było to wprost nie 
do opisania, prawie nie mogłam 
tego barbarzyństwa znieść. Za-
razem rzecz dziwna, ale nie mo-
głam od tej żywej pochodni ode-
rwać swoich oczu, czułam że na 
moich oczach rozgrywa się, jakiś 
niezwykle ważny dramat czło-
wieczeństwa. Nie byłam w stanie 
pojąć, jak człowiek jest w stanie 
zgotować drugiemu człowieko-
wi taką łaźnię z ognia, a potem 
stać spokojnie z karabinem i 
pilnować, aby nikt nie uciekł. 
Ile musi wylać się zła na duszę, 
aby ona doszła do takiego stanu 
upodlenia, aby rozbudziła w so-
bie, aż tak niewyobrażalną po-
trzebę znęcania się nad innymi. 

 Po dziś ofiara tamtych ludzi, 
żywo obecna jest w moim sercu i 
wiem, że pozostanie tak do końca 
mojego życia. Są bowiem w ży-
ciu człowieka takie rzeczy, które 
z pamięci wymazać się nie da, 
tak głęboko wryły się w jego ży-
cie i tożsamość, tamten obraz bez 
wątpienia jest jedną z nich. Gdy 
ja tak patrzyłam, mój tatuś ciągle 
krzyczał do mnie: „Nie patrz w 
tamtą stronę!”, ale ja stałam jak 
zahipnotyzowana cierpieniem 
tych ludzi i wciąż nie mogłam 
oderwać oczu od tej tragedii. W 
końcu dotarło do mnie, że oni 
już nie żyją, a ich dusze opu-
ściły już ten padół pełen łez, nie 
po raz pierwszy mocno przy-
gnębieni na duchu, wracaliśmy 
do miasta. Boże nasz ile jeszcze 
musi spłynąć takich ciężkich łez 
na naszą i tak już zbolałą zie-
mię, aby zaczęła rodzić owoce 
miłosierne, a nie pełne pychy i 
nienawiści, zdolnych pociągnąć 
człowieka aż do całkowitego za-
tracenia. 

Od 1942 r. nasiliły się łapanki 

na młodych ludzi, których wy-
syłano na przymusowe roboty 
do Niemiec. I na Teresin przybył 
Niemiec oraz dwóch Ukraińców i 
brali młodzież z polskich domów. 
Na szczęście wcześniej uprzedził 
nas Polak Władysław Bortnow-
ski, narzeczony naszej siostry. 
Nam się tym razem udało, ale 
wielu innych, w tym: Bogdan Ka-
sperski, Maria Gronowicz, Apo-
linary Umański, Tadeusz Kroch-
mal, Gustaf Buczkowski, Zdzi-
sław Wawrynowicz i Zdzisław 
Kukułka, wszyscy pojechali do 
Raichu. Poza tym bardzo uciąż-
liwe były powszechnie występu-
jące rewizje w polskich chatach, 
Ukraińcy i Niemcy wspólnie szu-
kali ukrytej broni. Wiele razy byli 
też na Teresinie, Niemiec zwykle 
obserwował, a policja ukraińska 
buszowała sobie do woli, potra-
fili przewrócić wszystko do góry 
nogami. Także i nas ta przyjem-
ność nie ominęła trzy razy. Jed-
na z takich wizyt wypadła na 
jesień 1942 r., jak zwykle zaraz 
po przyjściu zaczęli buszować, 
w końcu dali sobie spokój i gdy 
wszyscy już wyszli, jeden mło-
dy Ukrainiec został. Wywalając 
wszystko z szafy znalazł butel sa-
mogony i od razu w krzyk: „A to 
szo ?”, darł się przy tym bardzo, 
a nasz tatuś do niego jeszcze gło-
śniej: „Szo tobie slipy powilazły? 
Nie baczysz szo to je, chocysz na-
pijsa, bo jak to ja zaraz tobi dam, 
to budisz tak wtekaty, szo za tabo-
ju budy kuriłose!”. A Ukrainiec 
wskazując na broń pyta się: „A to 
szo ?”, nasz tatuś wcale i tym nie 
wzruszony znowu ostro do niego: 
„Jak ja to tobie dam, to skażesz 
szo mene tam mulaje!”. Na te 
słowa młodzik przestraszył się, a 
widząc twardą postawę, odwrócił 
się na pięcie i opuścił nasz dom. 
[fragment wspomnień Janiny To-
polanek z d. Rusiecka z kolonii 
Teresin na Wołyniu]

ŻYWA POCHODNIA WZNOSIŁA SIĘ KU NIEBU
Sławomir Tomasz Roch
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Podziękowanie

Witold Listowski
Prezes Stowarzyszenia Kreso-
wian w Kędzierzynie-Koźlu.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
wydania tej książki. Wszystkim 
autorom za napisanie tekstów: dr 
Lucynie Kulińskiej, prof. dr hab. 
Leszkowi Jankiewiczowi, prof. 
dr hab. Czesławowi Partaczowi, 
prof. dr hab. Leszkowi Jazowni-
kowi, dr Andrzejowi Zapałow-
skiemu, dr Rafałowi Sierchuli, ks. 
Tadeuszowi Isakowiczowi- Zale-
skiemu, mgr Szymonowi Solako-
wi i mgr Krystynie Patrzykąt za 
napisanie wstępu, recenzentom 
prof. Ryszardowi Tomczykowi i 
prof. Bogusławowi Paziowi oraz 
Staroście Powiatu Małgorzacie 
Tudaj, Prezydentowi Miasta Sa-
binie Nowosielskiej, Zastępcy 
Prezydenta Miasta Wojciechowi 
Jagielle, Tadeuszowi Nowackie-
mu, Mieczysławowi Habudzie, 
Teresie Gibas, Władysławowi 
Lichorobcowi, Leszkowi An-
toszczyszynowi, Beacie Ka-
czyńskiej-Pogwizd, Agnieszce 
Duranc, a także członkom Sto-
warzyszenia Kresowian w Kę-
dzierzynie- Koźlu i wszystkim 
osobom, które wzięły udział w 
uroczystościach XII Wojewódz-
kich Dni Kultury Kresowej 6 i 7 
czerwca 2015 r. i Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa Polaków na 
Kresach Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej 12 lipca 2015 roku w 
Kędzierzynie-Koźlu.

-----

„Kresowianie nie przestaną 

nigdy upominać się o prawdę”

J.P.II

WSTĘP

To już kolejny raz Kresowianie 
z całej Polski mogli się spotkać 
na
Dniach Kultury Kresowej w Kę-
dzierzynie Koźlu.
Uroczyste obchody XII Woje-
wódzkich Dni Kultury Kreso-
wej trwały dwa dni i odbyły się 
w dniach 6 i 7 czerwca 2015 r.
Ta ciekawa i ważna uroczystość 
z roku na rok staje się bogatsza 
w wydarzenia. Wprawdzie co 
roku zawiera konferencję na-
ukowo-historyczną o tematyce 
tragicznych wydarzeń na Kre-
sach II RP w latach czterdzie-
stych XX w. Ale w tym roku 
była to konferencja o randze 
międzynarodowej, w której 
wzięli udział następujący znaw-
cy przedmiotu: dr Lucyna Ku-
lińska, prof. Czesław Partacz, 
prof. Leszek Jankiewicz, prof. 
Leszek Jazownik, dr Andrzej 
Zapałowski, dr Rafał Sierchu-
ta, ks. Tadeusz Isakowicz-Zale-
ski oraz historycy z zagranicy: 
Aleksandr
Dykow, Maksym Vilkow i Ole-
sya Orlenko. 
Ich bardzo wymowne wystą-
pienia zawarte są w tej książce, 
którą Państwu Czytelnikom ser-
decznie polecam bo jest to jedna 
z niewielu w Polsce publikacji 
dotyczących tematu i dostar-
czających coraz to nowych do-
wodów w sprawie ludobójstwa 
na Kresach II RP dokonanego 
przez bandy OUN UPA.
Przemilczenie tej prawdy, to 
jakby zaklinanie rzeczywistości 
tamtych czasów i obecnego na-
cjonalizmu na Ukrainie.

Odważni to Ludzie, którzy nie 
szczędzą czasu by udowadniać 
tragiczną prawdę, o której wy-
godniej byłoby zapomnieć, by 

nie drażnić pro-
e u r o p e j s k i c h 
władz nastawio-
nych na dużą 
pomoc Ukrainie 
bez względu na 
nastawienie na-
szych wschod-
nich sąsiadów 
do Polski. Ukra-
ińcy udowod-
nili, że potrafią 
być wdzięczni i 
udowadniają to 
obecnie, np. od 
lat
u t r z y m u j ą c 
sankcje w po-
staci embarga 
na polską żyw-
ność. Uchwa-
lając zaraz po 
w y s t ą p i e n i u 
polskiego Pre-
zydenta w ich 
P a r l a m e n c i e , 
ustawę czyniącą 
bande rowców 
bohaterami na-
rodowymi.
Na Ukrainie 
trwa wojna a 
młodzi Ukraiń-
cy zamiast bro-
nić ojczyzny
uciekają do 
polski. Ci mło-
dzi mieli dobre 
wzorce i pewnie 
woleliby
„wojować” tak 
jak ich dziad-
kowie w latach 
1943 – 1947 
mordując dzieci 
kobiety i star-
ców w okrutny, 
bestialski spo-
sób, napadając ich nocą, zaska-
kując bezbronnych w różnych 
sytuacjach. Ale już stanąć do 

równej walki na polu nie potra-
fią.
Wielkie dzięki Organizatorom 

i Wykładowcom za to ważne 
wydarzenie. mgr Krystyna Pa-
trzykąt

Polub nas na Facebook Na facebookowej tożsamości 
Kresowego Serwisu informacyj-
nego można komentować treść 
zamieszczanych w KSI publi-
kacji. 

https://www.facebook.com/pa-
ges/Kresowy-Serwis-Informa-
cyjny/289874061080081 

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 

Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschodnich
Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w 
Optyce Historycznej i Współczesnej
Witold Listowski

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Stefan Bandera to niewątpliwie 
bardzo ważna postać dla Ukra-
iny Zachodniej. Dawne Kresy 
Wschodnie, to dzisiaj miejsce, 
gdzie kult UPA i ich bohater-
skich czynów rozwija się najin-
tensywniej. Pomniki założycie-
la, jego wizerunek na okładkach 
zeszytów szkolnych, ulice na-
zwane ku pamięci członków 
UPA - wszystko to odnajdziemy 
na ziemiach dawnej Galicji. 

Kilka lat temu po raz pierwszy 
przekroczyłam granicę polsko - 
ukraińską. Zamierzałam odnaleźć 
rodzinną wioskę mojej prabab-
ci, która straciła swoich bliskich 
w wyniku masowych mordów 
dokonanych przez ukraińskich 
nacjonalistów w czasie II wojny 
światowej. Pamiętam zbulwerso-
wanie i złość, gdy obok miejsca 
pochówku córki mojej prababci 
(4-letniej dziewczynki brutalnie 
pobitej), zauważyłam pomnik sła-
wiący bohaterstwo bojówkarzy 
UPA i OUN. To było moje pierw-
sze spotkanie, z tak widocznym, 
dysonansem historycznym. Ko-
lejna podróż na Ukrainę, to już 
próba zrozumienia obecnego kul-
tu Stefana Bandery. Tym razem 
głównym celem nie były miejsca, 
a ludzie. Chciałam ich poznać, 
porozmawiać, i oczywiście, zro-
zumieć. 

Lwów
W tym pięknym i romantycznym 
mieście czekała na mnie Natasza, 
która zgodziła się ugościć mnie 
w swoim domu.  Poznałam ją po-
przez portal couchsurfing.com, 
dzięki któremu byłam w stanie 
zwiedzić całą Ukrainę bez mar-
twienia się o nocleg.
Mieszkanie Nataszy znajdowało 
się w dzielnicy wielkich, postso-
wieckich bloków. Niewątpliwie, 
te smutne i wysokie budynki, 
nadawały okolicy zimnego wyra-
zu. Zaraz po zapoznaniu, Natasza 
opowiedziała mi o swoim pomy-
śle zorganizowania europejskiej 
akcji ozdabiania postsowieckich 
bloków. Zadeklarowałam wspar-
cie i chęć uczestnictwa. Rozma-
wiałyśmy po polsku. Zostałam 
poczęstowana herbatą i słodko-
ściami, a także wspaniałą historią 
rodzinną Nataszy.
Młoda, inteligentna, niezależna 
dziewczyna, władająca biegle 
trzema językami obcymi, zrobi-
ła na mnie wrażenie. Codziennie 
wieczorem uczęszcza na kurs ję-
zyka polskiego, którego używa w 
pracy, gdy organizuje międzyna-
rodowe kulturalne eventy. 
- Jeśli czegoś nie będę wiedziała 
po waszemu, to powiem po an-
gielsku, dobrze? - Natasza dolała 
“czaj” do kubeczka i usiadła tuż 
obok mnie - Dobrze, że ty mi opo-
wiedziała tą historię o twojej pra-
babci. To straszne. Cieszę się, że 
nie żyłam w tamtych czasach. Sza-
nuję coraz bardziej to, co mamy 
teraz, chociaż wiem, że teraz jest 

inna wojna...
Nataszę zasmuciła opowieść o 
przeżyciach mojej prababci, któ-
rej mamę, córkę, męża, siostrę, 
brata zabito podczas pogromu 
dokonanego na Polakach przez 
bojówkarzy UPA. 
- Moja babcia Rosjanka i jej ro-
dzina nie lubiła banderowców, 
ale dla tych ziem Stefan Bande-
ra to bohater - wyjaśniła - Kiedy 
we Lwowie był sowiecki rząd, to 
oni strasznie dużo zabijali Ukra-
ińców, szczególnie inteligencji. 
Każdy,  kto miał swój mały biznes  
- warsztat, sklep - to od razu był 
wysyłany na Sybir lub zamykany 
w więzieniu. Jest taki krwawy mo-
ment w naszej historii - kiedy fa-
szyści napadli na sowiecki sojuz, 
to we Lwowie w więzieniach było 
tak dużo osadzonych, że oni mu-
sieli zrobić masowy rozstrzał. Ty 
rozumiesz? Potem była grupowa 
mogiła. I kiedy faszyści przyszli, 
to nasi ludzie witali ich z kwiata-
mi. A jak odkryli ciała więźniów, 
to taki smród był...
 Natasza wstała, by zaparzyć ko-
lejny czaj.
- To jest fakt, UPA byli sojusznika-
mi faszystów, bo szukali partnera 
przeciwko sowietom i Polakom. 
Wiesz, Polacy to byli pany i wro-
gowie. W czterdziestym pierw-
szym roku, kiedy przyszli faszyści, 
to Bandera dał nakaz podnieść 
ukraińską flagę, ale Niemcy na 
następny dzień kazali ją ścią-
gnąć. Wtedy Bandera zrozumiał, 
że oni nie dadzą niezależności 
Ukrainy - westchnęła Natasza 
- Potem go posadzili w więzie-
niu za bunt. Mało kto o tym wie. 
Ale partyzanci dalej działali na 
wlasną rękę. Kiedy skończyła się 
wojna i wrócili sowieci, a wszyscy 
pamiętali, co oni zrobili w trzy-
dzięstym dziewiątym roku, wtedy 
partyzanci do pięćdziesiątego 
roku bez pieniędzy, wyszkolenia - 
zwykli ludzie - zorganizowali się 
przeciwko sowietom. Takie czasy 
były... Dla Zachodniej Ukrainy 
UPA zawsze będą bohaterami, bo 
oni pamiętają, że ta organizacja 
walczyła z sowietami. A mało kto 
wie, co działo się w czasie wojny. 
Dla Ukraińców ruch ten ważny 
ze względu na lata powojenne. To 
co mi powiedziałaś, to interesują-
ce. Zawsze staram się bez emocji 
podchodzić, bo inaczej to ludzie 
się nie dogadują...

Na wschód
Czas było opuścić Zachodnią 
Ukrainę. Czekała mnie 29-godzin-
na podróż ukraińskim pociągiem 
wśród ludzi, którzy uwielbiają 
“gawędzić”, by umilić sobie dro-
gę. Im dalej od Galicji, tym mniej 
było akcentów banderowskich. 
Wschód rządzi się swoimi prawa-
mi. 
- Ty nic do jedzenia nie masz? Nie, 
nie idź do restauracyjnego - tam 
drogo. Daj mi chwilkę -  mój to-
warzysz podróży wyszedł z prze-
działu. Po kilku minutach wrócił z 

chlebem i dwiema szklankami. 
- Zaraz sobie pogadamy - zaśmiał 
się i wyciągnął z reklamówki bu-
telkę z tajemniczym trunkiem, a 
następnie ser, pomidory i szynkę. 
- No, to na zdarowie! - cokolwiek 
to było rozgrzało od razu - Bywa-
łem w Polsce kiedyś. Znam kilka 
miast i rozumiem język polski. 
Jestem inżynierem. Teraz jestem 
odpowiedzialny za budowę dróg 
obok Kijowa. Mam dwóch synów. 
Obaj to lenie. 30 lat i wciąż z ro-
dzicami mieszkają. - śmiejemy się 
i polewamy kolejną szklaneczkę.
To rozochociło mojego towarzy-
sza podróży i rozpoczął on swoją 
29-godzinną opowieść. Zafascy-
nowany historią, znał wiele cieka-
wych anegdot. Czasami tak wczu-
wał się w opowiadaną historę, że 
miałam wrażenie, że zaraz zacznie 
płakać. Kolejny toast był za boha-
terów.
- Bandera to faszysta - oburzył 
się, gdy powiedziałam, że to jeden 
z ukraińskich bohaterów - Ban-
derowcy przecież zabili Polaków. 
Tylko na zachodzie myślą, że on 
jest gierojem. Tam im stawia-
ją pomniki, ale nie u nas. Ludzie 
we Lwowie mówią, że to Januko-
wycz wprowadził ten kult UPA. To 
nie prawda. Janukowycz to nasz 
człowiek. Jak Bandera może być 
naszym bohaterem? On nawet nie 
był Ukraińcem, a Francuzem - za-
śmiał się mój towarzysz podróży 
- Ludzie o tym nie wiedzą, nawet 
się tym nie interesują. Szuchewycz 
to też nasz bohater, ale on przecież 
zabijał i Polaków, i Ukrainców. 
Oni współpracowali z Niemcami. 
Myśleli, że faszyści pomogą od-
budować niezależną Ukrainę, ale 
przepraszam bardzo, skoro oni 
napadli na nas jako wrogowie, to 
po co mieliby wspierać autonomię 
Ukrainy. Jaki to miało sens? 

Mariupol
Podróż pociągiem postanowiłam 
zakończyć w Zaporożu, aby dalej 
wyruszyć do Mariupola rozkleko-
tanym busem, mijając po drodze 
wojskowe checkpointy. Zastana-
wiałam się czy pojazd ten w ogó-
le dojedzie do celu. Podróż była 
niezwykle przyjemna - ukraińska 
muzyczka, piękne widoki i brak 
kontroli na checkpointach. Wkrót-
ce dotarłam do celu, gdzie czekali 
już na mnie młodzi pracownicy 
jednej z organizacji europejskiej 
odpowiedzialnej za monitorowa-
nie sytuacji na wschodzie Ukra-
iny. Wiktor i Stas zabrali mnie 
na pyszne pielmieni i piwko z 
suszoną rybką. Wiktor mieszkał 
w Doniecku, a Stas w Ługańsku. 
Przerwali studia, porzucili domy i 
przeprowadzili się do Mariupola. 
Inteligentni, znający kilka języ-
ków obcych, bardzo dobrze orien-
tujący się w światowej polityce. 
Rozmowa z nimi to była czysta 
przyjemność.
- Przed Juszczenką nie było takie-
go kultu Bandery. Nie uważam, by 
był to najlepszy wybór bohatera 
Ukrainy -Wiktor i Stas byli zgodni 
pod tym względem - Nie jesteśmy 
przeciwko UPA - są nam raczej 
obojętni. To na zachodzie ludzie 
uważają banderowców za wyzwo-
licieli. Na wschodzie nie ma kultu 

Bandery.
Zamawiamy kolejne piwo z rybką.
- Powinniśmy znaleźć kogoś, kto 
będzie równie ważny dla Ukrainy 
Zachodniej i Wschodniej. Bohater, 
który nas połączy, a nie jeszcze 
bardziej podzieli. Poza tym, lepiej 
by był to ktoś bardziej poprawny 
politycznie niż Bandera - zaśmiał 
się Stas.

Bohater?
Magdalena Kolatowska

Lwów jeszcze raz
- Jest taka dobra fraza, taki nasz 
ukraiński muzyk powiedział: jak 
wy chcecie lepiej dla Ukrainy, to 
myślcie o niej jak o ojczyźnie dla 
swoich dzieci, a nie ziemi swoich 
dziadków - Natasza zabrała puste 
kubeczki - Nu, czaj się skończył. 
Na dzisiaj dosyć tych smutnych 
historii.
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W 2011 roku  w Wydawnictwie 
Literackim w Krakowie wyszła 
książka Grzegorza Motyki  pod 
znamiennym tytułem „Od rzezi 
wołyńskiej do Akcji :Wisła”. Po-
mimo, iż wszystkie dokumenty 
mówią o przeprowadzeniu woj-
skowej „operacji „Wisła”,  nacjo-
naliści ukraińscy i ich poplecz-
nicy z uporem przekłamują ją na 
„akcję”.   

We wstępie do książki Motyka 
stwierdza: „Dopiero od upadku 
komunizmu Polacy i Ukraińcy 
mogą otwarcie mówić o swojej 
przeszłości. /.../ W polskiej świa-
domości historycznej głęboko 
tkwi pamięć o masowych mor-
dach na Polakach na Wołyniu i 
w Galicji Wschodniej popełnio-
nych w latach 1943 – 1945 przez 
banderowską frakcję Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
i Ukraińską Powstańczą Armię. 
Z kolei dla Ukraińców trauma-
tycznym doświadczeniem była 
operacja „Wisła”, czyli przymu-
sowe wysiedlenie Ukraińców z 
południowo-wschodniej Polski w 
1947 roku i takie ich rozsiedle-
nie na ziemiach zachodnich, by 
łatwo ulegli asymilacji”. Jest to 
zgodne z tajną Uchwałą OUN z 
1990 roku banderowskie „rów-
noważenie krzywd” – ponad 200 
tysięcy okrutnie wymordowanej 
ludności polskiej oraz około 140 
tysięcy przesiedlonej ludności, 
gdzie Ukraińcy stanowili tylko 
część przesiedleńców, reszta to 
rodziny łemkowskie, mieszane 
i polskie. Z ówczesnych szacun-
ków wynikało, że na początku 
1947 roku w Polsce mieszkało 
20 – 21 tysięcy osób narodowo-
ści ukraińskiej, natomiast pro-
banderowscy historycy podają, 
że w tymże roku przesiedlonych 
zostało około 140 tysięcy tychże 
osób. Z uporem powtarzana teza 
propagandowa ma stać się faktem 
historycznym i niestety to kłam-
stwo powiela większość publicy-
stów.  Co wspólnego z asymila-
cją miało zalecenie, aby rodziny 
ukraińskie zaliczone do kategorii 
„A” , czyli związane z ruchem 
nacjonalistycznym nie osiedlać 
bliżej niż 20 km od granicy pań-
stwa? Celem rozczłonkowania 
ludności ukraińskiej nie była asy-
milacja, ale uniemożliwienie od-
tworzenia podziemia ukraińskie-
go na przesiedlonych terenach. 
W województwie olsztyńskim 
zresztą powstało. Motyka w swo-
im zapale propagandowym zrów-
nał  międzywojenne asymilacyjne 
koncepcje endecji z  internacjona-
lizmem komunistów. 

„Zła pamięć” o Ukraińcach się-
ga okresu walk o Lwów w 1918 
roku,  zbrodni dokonanych wów-
czas na jeńcach polskich oraz 
cywilnej polskiej ludności na Po-
dolu. Potem doszły terrorystycz-
ne akcje bojówek OUN w okre-
sie międzywojennym, następnie 

mordy dokonane na żołnierzach 
WP oraz ludności polskiej we 
wrześniu 1939 roku. Negatywne 
skutki odniosła powszechna ko-
laboracja Ukraińców z okupan-
tami, zarówno niemieckim jak i 
sowieckim, w tym terror stosowa-
ny wobec ludności polskiej przez 
policję ukraińską na terenie GG, a 
od lipca 1941 roku także na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Na negatywny obraz Ukraińca  
w oczach Polaków nacjonaliści 
ukraińscy zapracowali więc już 
przed rzeziami na Wołyniu. Od 
jesieni 1939 roku w wielu cer-
kwiach kler greckokatolicki orga-
nizował „uroczystości pogrzebu 
Polski”, podczas których w usy-
pywanych kopcach zagrzebywa-
no insygnia Państwa Polskiego.  
Ta rozbudzana w ludności ukraiń-
skiej przez nacjonalistów i popów 
nienawiść do Polaków i Polski, w 
niektórych rejonach już od wrze-
śnia 1939 roku, a powszechnie 
od lipca 1941 roku, wykopywała 
przepaść pomiędzy tymi dwiema 
nacjami, do tego czasu najczęściej 
zgodnie, dobrosąsiedzko miesz-
kających obok siebie i spokrew-
nionych licznymi małżeństwami. 

Tezie celowo prowadzonej wów-
czas przez komunistów asymila-
cji narodowej przeczy chociażby 
fakt, że nie przesiedlono mniej-
szości białoruskiej i litewskiej. 
A już zupełnie irracjonalne jest 
twierdzenie, że Moskwie zależa-
ło na jednolitej narodowo Polsce, 
a na jednolitych narodowo Wę-
grzech już nie – dlatego pozwo-
lili pozostać dużym skupiskom tej 
ludności w Czechosłowacji (prze-
cież też niejednolitej narodowo), 
nie mówiąc już o Jugosławii. 

Nie można zgodzić się z tezą Mo-
tyki, który przywołując pierw-
szy masowy mord dokonany na 
cywilnej ludności polskiej we 
wsi Parośla 9 lutego 1943 roku 
stwierdza: „W naturalny sposób 
data tej zbrodni wyznacza więc 
początek otwartego konfliktu pol-
sko-ukraińskiego” (s. 7). Data ta 
wyznacza początek ludobójczej 
rzezi dokonanej przez Ukraińców 
pod przywództwem faszystow-
skiej frakcji OUN-B na cywil-
nej ludności polskiej. Natomiast 
początek eksterminacji ludności 
polskiej na Kresach dokonywanej 
przez różne frakcje nacjonalistów 
ukraińskich należy datować na 
17 września 1939 roku, gdy to 
faszyści ukraińscy dołączyli do 
faszystów niemieckich oraz do 
komunistów sowieckich. Ci dru-
dzy zachęcali „lud” do wyrżnię-
cia „polskich białych panów”, 
natomiast nacjonaliści ukraińscy 
do wyrżnięcia całej ludności pol-
skiej. Było to swoiste przymierze 
ounowsko-bolszewickie, o czym 
Motyka i jemu podobni nie chcą 
pamiętać. 

Motyka pisze dalej: Wielu oso-

bom, jak sądzę, trudno zrozumieć, 
iż praca naukowa historyków nie 
polega na wygłaszaniu narodo-
wego monologu krzywd czy po-
wtarzaniu „ku pokrzepieniu serc” 
takiej wersji wydarzeń, w której 
„nasi” z zasady muszą być „bia-
li”, a „oni” koniecznie „czarni”  
(s. 8). Takiej tezy nie może posta-
wić obiektywny naukowiec, bo 
jest to teza ideologiczna. To fak-
ty mają prowadzić do konkluzji, 
czy „nasi” byli bardziej „biali”, 
czy bardziej „czarni”, w okre-
ślonych relacjach historycznych. 
Efektem prezentowanej przez 
Motykę ideologii, którą przesta-
wia jako „metodologię badaw-
czą”, jest wybiórcze dobieranie 
faktów oraz celowe „brudzenie 
owiec białych”, aby upodobniały 
się do tych „czarnych”, bo istnie-
nie całego stada owiec białych 
jest niesłuszne i groźne. Takie 
zakładane z góry tezy nie mają 
nic wspólnego z nauką. Prowa-
dzą one do poszukiwania nawet 
najmniejszych „plam” u owiec 
„białych”, najmniejszych nawet 
„zaciemnień”. Nie jest wówczas 
ważne, że np. na całym świecie 
mogło nie być „bielszego” stada. 
I tą jedną „poplamioną” lub „czar-
ną” owcę trzeba wówczas ekspo-
nować do takich rozmiarów, aby 
jej cień przysłonił jak najwięcej 
tego „białego” stada, aby spra-
wiała wrażenie, że takich owiec 
„zapewne” było więcej. 

Ponieważ tą „przewodnią myśl 
ideologiczną” Motyka realizuje 
konsekwentnie w swojej książce, 
jest ona de facto pozycją propa-
gandową a nie sensu stricte na-
ukowo-historyczną.  

Opisując wydarzenia związane 
z ogłoszeniem 1 listopada 1918 
roku we Lwowie Zachodnio-
ukraińskiej Republiki Ludowej 
(ZURL) Motyka „zapomina’ o roli 
Austriaków w tym wydarzeniu. 
To nie był „spontaniczny zryw 
ludności ukraińskiej”, ale celowe 
działanie zaborcy austriackiego, 
który „przekazał” miasto stacjo-
nującym w garnizonie oddziałom 
ukraińskim. Pominięcie tego fak-
tu kompromituje historyka, który 
„musi być bezstronny, jego obo-
wiązkiem jest próbować podejść 
do tematu, który opisuje, niejako 
z boku, by wychwycić pełną zło-
żoność badanych zjawisk” (s. 8). 
Nie omieszkał natomiast podkre-
ślić, że w odsieczy Lwowa wzię-
ła udział część armii gen. Józefa 
Hallera, wbrew obietnicom da-
nym mocarstwom zachodnim. 
Chociaż mocarstwa zachodnie nie 
miały nic przeciwko podstępnym 
działaniom Austriaków. I na mocy 
jakiego prawa mogły dyktować 
takie warunki Polakom? Tym bar-
dziej, że wojska ukraińskie reali-
zowały plany Austrii, sojusznika 
Niemiec, czyli wroga tychże mo-
carstw zachodnich.. Kulisy tych 
działań nie będą zrozumiałe dla 

historyka, który nie zna działań 
Romana Dmowskiego, reprezen-
tującego w negocjacjach Polskę. 

O zamordowaniu 12 kwietnia 
1908 roku namiestnika Galicji 
hrabiego Andrzeja Potockiego 
przez ukraińskiego nacjonalistę 
Mirosława Siczyńskiego Motyka 
nie wspomina. A był to pierwszy 
mord nacjonalistów ukraińskich 
dokonany na Polaku z przyczyn 
narodowościowych. Dzięki proś-
bom żony namiestnika zabójca 
nie został skazany na karę śmier-
ci, ale dostał wyrok 20 lat więzie-
nia. Szowiniści ukraińscy, korzy-
stający ze wsparcia administracji 
zaborców, nie chcieli pogodzić 
się z faktem, że namiestnikiem 
został Polak. Siczyński w 1911 
roku uciekł z więzienia w Stani-
sławowie do USA. Po II wojnie 
światowej popierał reżim sowiec-
ki i w 1966 roku na zaproszenie 
władz ZSRR odwiedził Lwów, w 
tym były budynek namiestnictwa, 
gdzie dokonał zamachu. 

W 1920 roku Galicję Wschodnią 
oficjalnie nazwano Małopolską 
Wschodnią. Po unii lubelskiej na 
mapach używano nazwy „Młodej 
Polski”, która sięgała za Kijów i 
Żytomierz. W czasie powstania 
listopadowego urzędowo uży-
wano nazwy „Ukraina” dla ziem 
ówczesnej guberni kijowskiej, 
a jej mieszkańców nazywano 
„Ukraińcami” – w tym magnate-
rię i szlachtę polską. Tak jak było 
Mazowsze i Mazowszanie, było 
też  Podole i Podolanie, Wołyń i 
Wołynianie. 

24 lutego 1831 roku w Czerniawce 
na Kijowszczyźnie odbył się Wal-
ny Zjazd Ukraińców, na którym 
Wincenty Tyszkiewicz obwołany 
został Naczelnikiem Ukrainy, na-
tomiast 22 marca na zjeździe w 
Michałówce obwołany został tak-
że Naczelnikiem Podola. W maju 
1831 roku powstańcy listopadowi 
walczyli na Kijowszczyznie i Ży-
tomierszczyznie, czyli na Podolu 
i Ukrainie, m.in. 14 maja pod Da-
szowem (bój był nierozstrzygnię-
ty), 17 maja we wsi Tywrów nad 
rzeką Boh, 19 maja we wsi Obod-
ne (odnieśli zwycięstwo), 22 maja 
zdobyli miasteczko Bar, 23 maja 
ponieśli klęskę we wsi Majdanek 
koło Żytomierza. Ciekawe wspo-
mnienia o tych wydarzeniach 
można przeczytać na stronie in-
ternetowej 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. 

Pisząc o „kolonizacji” w okresie 
międzywojennym Motyka nie za-
uważył, że żołnierze i inwalidzi 
wojenni (tzw. koloniści) otrzy-
mywali ziemię po rozparcelo-
wanych majątkach polskich oraz 
skonfiskowanych przez cara za 
udział w powstaniach. Nie była 
to więc „polonizacja” tych ziem, 
a w bardzo ograniczonym zakre-
sie „repolonizacja”, gdyż zdołano 
„odrobić” tylko małą cząstkę pol-
skich strat na tych ziemiach, po-
niesioną w okresie zaborów. 

Swoistej „rusyfikacji” na Kresach 
dokonywała w Rzeczpospolitej 

po unii lubelskiej polska szlachta 
i magnateria, która swoim pod-
danym sprowadzanym z Korony 
stawiała cerkwie i zatrudniała 
popa, sama pozostając katolika-
mi (lub przechodząc na katoli-
cyzm) i uczęszczając do kościoła. 
Natomiast ruska (rusińska) ma-
gnateria i szlachta dobrowolnie 
polonizowała się, czasami tylko 
przechodząc na katolicyzm – 
też z własnego wyboru, gdyż w 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
panowała największa w Europie 
tolerancja religijna.   

Po pierwszej wojnie światowej w 
ZSRR zostały dwa duże skupiska 
ludności polskiej, w tym na Ukra-
inie w województwie żytomier-
skim. Ludności rdzennie polskiej, 
„z dziada pradziada”.  Pierwszej 
ludobójczej czystki etnicznej 
dokonał Stalin i dotknęła ona 
ludność polską. Przetrwała ona 
ponad stuletni okres „rusinowa-
nia’ czy tez „rusyfikacji” Kresów 
dokonywanych przez administra-
cję carską i popów, zarówno pra-
wosławnych (głownie w zaborze 
rosyjskim) jak i greckokatolickich 
(głownie w zaborze austriackim). 
Duża część wsi polskich została 
zrusyfikowana i dzisiaj ich miesz-
kańcy uważają się za rdzennych 
Ukraińców. Często mieszkańcy 
tych wiosek na Kresach Wschod-
nich II RP uczestniczyli w rze-
ziach swoich sąsiadów Polaków, 
którzy przetrwali rozbiory  nie 
tracąc przynależności narodowej 
i religijnej.  

Motyka na s. 17 podaje, że lud-
ność ukraińska stanowiła 16%  
wszystkich obywateli II RP,  co 
jest manipulacją. Za główne kry-
terium uznał deklarację tożsamo-
ści wyznaniowej, gdy tymczasem 
mieszkańcy wielu wsi uczęszczali 
do cerkwi, ale nie identyfiko-
wali się z narodowością ukraiń-
ską. Były wsie, gdzie do cerkwi 
uczęszczała ludność polska, bo 
nie było w pobliżu kościoła, „a 
wiara jest ta sama”.

„Kategoria Polaków-grekokato-
lików, dziś zupełnie niemal nie-
spotykana i prawie całkowicie za-
pomniana, nie była w przeszłości 
zjawiskiem rzadkim. W roku 1900 
we Lwowie było 29 327 grekoka-
tolików, z czego 15 159 Rusinów. 
Pozostałe 14 168 grekokatolików 
stanowili Polacy. O Polakach 
grekokatolikach w Galicji pisze 
Jędrzej Giertych: „Cały łań-
cuch wsi polskich greko-katolic-
kich istniał nad Sanem, w ziemi 
Przemyskiej i Jarosławskiej. Nie 
kwestionowali tego faktu także i 
Ukraińcy. Na kilka lat przed woj-
ną odwiedzałem muzeum ukraiń-
skie we Lwowie i widziałem tam 
mapę etnograficzną, zajmującą 
całą ścianę, na której było to uwi-
docznione. Mapa ta, narysowana 
ręcznie, pokazywała każdą wieś w 
formie kółeczka, w którym ozna-
czone były wycinkami poszcze-
gólne grupy etniczne. Greko-ka-
tolicy mowy polskiej oznaczeni 
byli odrębnym kolorem. Widać 
było na tej mapie jak na dłoni, że 
długi łańcuch tych wsi miał lud-
ność prawie czysto polsko-greko-
-katolicką. Wiem o tych wsiach 
nie tylko z tej mapy”. Dalszy ciąg 
tego łańcucha, o którym Giertych 
wspomina, znajdował się już na 
ziemiach zaboru moskiewskiego, 
na Chełmszczyznie, gdzie siłą 
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zmuszono unitów do prawosła-
wia. Stąd też wsie polskie nie są 
tam już grekokatolickie, a prawo-
sławne. Tam też rozpowszechnio-
ny był typ Polaka -prawosławne-
go. Byli to ci, którzy po ukazie z 
1905 zostali przy prawosławiu, 
nie przechodząc na rzymski ka-
tolicyzm (ukaz zabraniał powrotu 
z prawosławia na grekokatoli-
cyzm). Pismo „Polak-Grekokato-
lik”, redagowane przez profesora 
T. Stupnickiego, wykazuje w 1936 
roku znaczącą liczebność Pola-
ków-grekokatolików: „Polacy 
grekokatolicy to nie tylko owe ½ 
miliona według spisu z 1931 roku 
ale jeszcze 1,02 miliona Byłaków, 
jakieś 1,02 miliona zruszczonych 
kolonistów polskiego pochodze-
nia w Małopolsce Wschodniej. 
Razem co najmniej 1,5 miliona.” 
Natomiast prezes Związku Pola-
ków grekokatolików ks. Miodoń-
ski, zapowiadał, że „ co najmniej 
milion grekokatolików, dziś jesz-
cze zaliczanych do <Ukraińców> 
odzyska dla polskości, i to w 
niedługim czasie.” Za „czystych 
Ukraińców” uznawał tylko „700 
000 grekokatolików spośród 3,5 
miliona dusz obrządku greckie-
go.” („Polak Greko-Katolik”, 
1939, nr 9, str. 2). /…/ Co do Rusi-
nów, to działania duchowieństwa 
wobec nich opisuje następująco 
prof. Bogumił Grott: „Wprowa-
dzało przymus angażowania się 
duchowieństwa grekokatolickiego 
w sprawę kształtowania postaw 
nacjonalistycznych w społeczno-
ści ruskiej i przekształcenia ich 
w aktywnych Ukraińców”. Prof. 
Grott pisze też o „perspektywicz-
nym wykluczeniu elementu świa-
domości swej polskości ze stanu 
kapłańskiego w cerkwi greko 
katolickiej.” /…/ Dzisiaj jedną z 
tez Kłamstwa Ukraińskiego jest 
nie tylko przyporządkowywanie 
wszystkich Rusinów w poczet 
Ukraińców (w myśl reskryptu 
cesarza Karola, który nakazy-
wał czynić to przymusowo), ale 
też przedstawianie grekokato-
licyzmu jako wyznania „stricte 
ukraińskiego” od zarania” (Jerzy 
Brzęczyszczykiewicz: „Polacy 
– grekokatolicy:  ofiary wielkiej 
polityki”; w: www.kresy.pl;  10 
kwietnia 2012). 

Motyka „w myśl reskryptu cesa-
rza Karola” w poczet Ukraińców 
zalicza wszystkich Rusinów, cho-
ciaż zapewne zna głośne protesty 
społeczności rusińskiej w okre-
sie międzywojennym przeciwko 
takim działaniom nacjonalistów 
ukraińskich, w tym księży grec-
kokatolickich. Ale nawet po-
mijając ten fakt,  mniejszą lub 
większą świadomą identyfikację  
„rusińską” lub „ukraińską” mia-
ło około 10% obywateli II RP i 
taki procent w Sejmie stanowi-
ła reprezentacja ukraińska. We 
wrześniu 1939 roku w Wojsku 
Polskim walczyło z Niemcami 
około 10% żołnierzy narodowo-
ści ukraińskiej – i wszyscy histo-
rycy są zgodni co do tego, że była 
to ilość „reprezentatywna” dla 
mniejszości ukraińskiej. Z tezy 
Motyki wynika jednak, że Polska 
wyjątkowo dbała o tę mniejszość 
i oszczędzała chłopców ukraiń-
skich, mobilizując ich do wojska 
„reprezentatywnie” o ponad 1/3 
mniej, niż chłopców polskich.  

Ideologii ukraińskiego nacjonali-
zmu sformułowaną przez Dmytra 

Doncowa Motyka poświęcił... 3 
zdania. Nie zauważył, że była to 
ideologia faszystowska, wręcz 
nazistowska, gdzie „rasę” zastą-
pił „naród ukraiński czysty jak 
szklanka wody”. Pisząc o powo-
łaniu w 1929 roku w Wiedniu 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów nie zauważa, że przystą-
piła ona do organizacji faszystow-
skich. Ogół Ukraińców nie znał 
doktryny Doncowa, ale w oparciu 
o nią formułowali swoje cele i 
zadania nacjonaliści ukraińscy, w 
tym czołowi działacze OUN My-
koła Ściborski i Dmytro Myron, 
których tezy tym razem rzetelnie 
Motyka zacytował (s. 27). Słusz-
nie zauważył też, że propaganda 
antypolska OUN  ściśle korelo-
wała z propagandą komunistycz-
ną, w tym komunistów ukraiń-
skich zapowiadających rozprawę 
z polskimi „białymi panami”. Nie 
można natomiast twierdzić, że w 
1930 roku miała miejsce „pacy-
fikacja”, gdy nie padł ani jeden 
strzał i nie było żadnych ofiar 
śmiertelnych. Zwłaszcza razi to 
u osoby, która tak wzbrania się 
prze używaniem słowa „ludobój-
stwo” w stosunku do okrutnie 
wyrżniętej ponad 200-tysięcznej 
ludności, tylko ze względu na jej 
narodowość. Tutaj też Motyka 
włącza do nauki swoje „teorie 
prawdopodobieństwa” nie mające 
nic wspólnego z nauką, a będące 
zwykłą propagandą: „nie wyklu-
czone, że z powodu pobicia zmar-
ło kilka, a według innych danych 
nawet ponad trzydzieści osób” 
(s. 31). To naukowo, konkretnie: 
kto zmarł, w jakiej miejscowości, 
kiedy i przez kogo pobity – oraz: 
kto i w jaki sposób to udokumen-
tował (akta szpitalne, akt zgonu 
itp., -  czy chodzi o wzmiankę w 
jakiej ouenowskiej ulotce?). Skąd 
wynika ten brak źródła podanej 
informacji? 

Motyka pisze o petycji złożonej 
przez nacjonalistów w Lidze Na-
rodów, ale nie podaje, że komisja 
tej Ligi po zbadaniu sprawy, przy-
znała Polsce rację i uznała dzia-
łania administracyjne za uspra-
wiedliwione. Można zrozumieć 
neofaszystów ukraińskich, którzy 
„zapominają” o tym fakcie i na-
dal twierdzą, że była to „brutalna 
pacyfikacja”, ale karygodne jest, 
gdy w ich ślady idzie historyk 
polski. A Liga Narodów nie była  
„propolska”,  wręcz odwrotnie.   

Tak wygląda „obiektywizm” Mo-
tyki w opisywaniu relacji polsko-
-ukraińskich, aby „nasi” nie byli 
zbyt „biali”, a „oni” zbyt „czarni”.   

O współpracy OUN z Niemcami 
skierowanej przeciwko Polsce 
Motyka wspomina mimochodem. 
W tym czasie wicemarszałkiem 
sejmu był ukraiński działacz 
Wasyl Mudryj, który potem zo-
stał kolaborantem niemieckim. 
Współpraca ta była bardzo szero-
ka, sowicie opłacana, a agentami 
niemieckimi byli czołowi działa-
cze OUN. Setki młodych Ukra-
ińców Niemcy szkolili do akcji 
dywersyjnych przeciwko Polsce, 
przez kooperatywy firm ukraiń-
skich do Polski trafiała broń i ma-
teriały wybuchowe potrzebne do 
tych akcji.  

Dla relacji polsko-ukraińskich 
ważnym faktem jest, że w agresji 
1 września 1939 roku, w przymie-

rzu z faszystowską III Rzeszą, 
udział wzięły zbrojne formacje i 
bojówki ukraińskie, utworzone 
przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów, w tym trzy kom-
panie Legionu Ukraińskich Na-
cjonalistów dowodzonego przez 
pułkownika Romana Suszkę.  O 
Legionie Ukraińskich Nacjonali-
stów Motyka nie pisze. Nie jest 
do końca znany udział jego żoł-
daków w rozbrajaniu i rozstrzeli-
waniu żołnierzy WP usiłujących 
przekroczyć granicę z Węgrami, 
chociażby na terenie Bieszcza-
dów. We wrześniu 1939 roku na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej, bojówki OUN wymordowa-
ły 6 - 8 tysięcy osób cywilnej lud-
ności polskiej oraz żołnierzy WP. 

„Położenie ludności ukraińskiej 
stosunku do polskiej było w Gene-
ralnej Guberni uprzywilejowane. 
W miastach dystryktu lubelskiego 
i krakowskiego zorganizowano 
dla Ukraińców konsumy, w któ-
rych mogli otrzymać żywność i 
inne towary po cenach urzędo-
wych. Do konsumów tych dostęp 
Polaków był zabroniony. Podob-
nie kartki żywnościowe wydawa-
ne dla ludności ukraińskiej były 
uprzywilejowane w stosunku do 
ludności polskiej. Ukraińcy otrzy-
mywali na nie racje dzienne 930 
kalorii, podczas gdy Polacy 654 
kalorie. /…/ Z analizy gmin, w 
których zamieszkiwali Ukraińcy 
wynika, że w zasadzie wszyst-
kie one były obsadzone przez ich 
wójtów i burmistrzów. Podobnie 
było z obsadą sołtysów. /…/ Na 
omawianych terenach zostały 
zorganizowane przez Niemców 
posterunki pomocniczej policji 
ukraińskiej. Było ich ponad 60. 
Powstały też inne formacje poli-
cyjne pozostające w służbie nie-
mieckiej, jak Werkschutz, Bahn-
schutz, Polizeiwach-Batalione, 
czy też formacje policyjne SS. W 
Trawnikach, w powiecie chełm-
skim, powstała szkoła SS dla 
Ukraińców, której słuchacze brali 
udział w krwawych pacyfikacjach 
polskich wsi. Pacyfikowali oni 
m.in. wsie powiatu chełmskiego: 
Kanie, Wólka Kańska, Borowice, 
Pawłów”  (Zdzisław Konieczny: 
„Stosunki polsko-ukraińskie na 
ziemiach obecnej Polski w latach 
1918 – 1947”, Wrocław 2006, s. 
44 – 45). Dodajmy do tego, że 
Ukraińcom zezwolono na posia-
danie odbiorników radiowych (za 
co Polakom groziła kara śmierci), 
dano zgodę na rozwój własne-
go szkolnictwa podstawowego i 
średniego oraz studiowanie mło-
dzieży ukraińskiej na niemiec-
kich uniwersytetach w Berlinie 
i Wiedniu. W Chełmie i okolicy 
przekazano Cerkwi prawosławnej 
około dwudziestu świątyń, które 
po 1918 roku straciła na rzecz Ko-
ścioła katolickiego. Wyznaczeni 
sołtysi i wójtowie wyznaczali 
niewspółmiernie wyższe kontyn-
genty gospodarstwom polskich w 
stosunku do gospodarstw ukraiń-
skich oraz na przymusowe roboty 
do III Rzeszy kierowali głownie 
młodzież polską. Już 17 grudnia 
1939 roku zarządzeniem Han-
sa Franka powołano Ukraińską 
Policję Pomocniczą. .Zapewne 
nie będzie już można dotrzeć do 
wszystkich danych dotyczących 
strat ludności polskiej poniesio-
nych w wyniku kolaboracji Ukra-
ińców z okupantem niemieckim i 

sowieckim. Ilu Polaków zadenun-
cjowali „sąsiedzi” Ukraińcy, ilu 
aresztowali i zakatowali milicjan-
ci i policjanci ukraińscy oraz inne 
ich formacje militarne na służbie 
niemieckiej. To policja ukraińska 
współpracując ściśle „ideowo i 
fizycznie” z okupantem niemiec-
kim w Generalnej Guberni oraz 
z okupantem sowieckim na Kre-
sach Wschodnich II RP przepro-
wadziła pierwszy etap wyelimi-
nowania polskich elit mogących 
organizować opór społeczeństwa. 

O tej realnej rzeczywistości w sto-
sunkach polsko-ukraińskich pod 
obydwoma okupantami czytelnik 
z książki Motyki nie dowie się.  

Motyka twierdzi, że ukraiński ba-
talion „Nachtigall” nie odpowiada 
za mord polskich profesorów ze 
lwowskich uczelni (s. 66). Tym-
czasem świadkowie wydarzeń 
wskazują na  obecność jego żoł-
daków zarówno w czasie areszto-
wań jak i podczas egzekucji. 

27 listopada 1942 roku Niemcy 
z udziałem policji ukraińskiej  
rozpoczęli wysiedlanie ludności 
polskiej na Zamojszczyźnie, aby 
na jej miejsce sprowadzić rodzi-
ny niemieckie z innych krajów. 
Objęła ona 60 wsi zamieszkałych 
przez 34 tysiące osób.  Nacjona-
liści ukraińscy określają te tereny 
jako  „Chełmszczyzna”, chyba 
nieświadomie kontynuując po-
litykę caratu. Brutalna „depolo-
nizacja” i „dekatolizacja”  tych 
ziem trwająca od 1866 roku oraz 
kasata unii w 1875 roku, zostały 
sfinalizowane 26 kwietnia 1912 
roku, gdy to Duma Państwowa 
Rosji uchwaliła oderwanie części 
ziem od innych guberni (głownie 
lubelskiej i siedleckiej) i utwo-
rzenie Guberni Chełmskiej. Gu-
bernia objęła osiem powiatów: 
bialski, biłgorajski, chełmski, 
hrubieszowski, konstantynowski, 
tomaszowski, włodawski i zamoj-
ski. W działaniach antypolskich i 
antykatolickich bardzo aktywna 
rolę odegrał kler prawosławny z 
biskupem chełmskim Eulogiu-
szem na czele. Prawa ludności 
polskiej zostały znacznie ograni-
czone, wiele świątyń katolickich 
zamieniono na cerkwie prawo-
sławne, zakazano wykładania 
w szkołach języka polskiego. 
Zakazano również osiedlania się 
Polaków na terenie całej guber-
ni. Gubernię podporządkowano 
bezpośrednio władzy Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Rosji. 
Oświatą chełmską miał zarzą-
dzać Kijowski Okręg Szkolny, 
a sądownictwem Kijowska Izba 
Sądowa. Pozmieniano polskie na-
zwy miejscowości na rosyjskie, 
zmieniano nazwiska polskie na 
„rosyjskobrzmiące”, np. Adamski 
na Adamczuk. Podczas pierwszej 
wojny światowej, w 1915 roku 
władze niemiecko-austriackie zli-
kwidowały gubernię chełmską, 
faktycznie więc Chełmszczyzna 
wróciła do Królestwa Polskie-
go, aczkolwiek formalnie część 
powróciła do Gubernatorstwa 
Lubelskiego, a część znalazła się 
pod władzą niemiecką w Białej 
Podlaskiej. Kapelani I Brygady 
Legionów Polskich przekazywa-
li miejscowej ludności kościoły, 
zamienione po 1864 roku na cer-
kwie, przy powszechnym entuzja-
zmie parafian.  

15 stycznia 1943 roku Niemcy z 
udziałem policji ukraińskiej oraz 
ukraińskich esesmanów ze szko-
ły podoficerskiej w Trawnikach 
pow. Chełm rozpoczęli realizację 
planu „Ukrainenaktion” polegają-
cego na wypędzeniu ludności pol-
skiej z powiatów Biłgoraj i Hru-
bieszów oraz zasiedlanie na jej 
miejsce ludności ukraińskiej. Ak-
cję zakończyli 2 marca,  łącznie 
objęła ona 117 polskich wsi.  W 
taki sposób Chełmszczyzna miała 
udowadniać, że jest ”etniczną zie-
mią ukraińską”. 

Motyka podaje, że: „Po raz 
pierwszy zasadę zbiorowej odpo-
wiedzialności polskie podziemie 
zastosowało w maju 1943 roku. 
Spalono wówczas pięćdziesiąt 
dziewięć gospodarstw ukraiń-
skich w Mołożowie i osiemdzie-
siąt w Strzelcach. Według róż-
nych danych zabito od pięćdzie-
sięciu do siedemdziesięciu cywi-
lów” (s. 281). Taką informację 
podali ostatnio probanderowscy 
ukraińscy historycy. Ze strony 
polskiej nikt jej nie próbuje zwe-
ryfikować, a więc także ewentual-
nej liczby ofiar. Jednakże zgodnie 
z faktami Motyka rozprawia się z 
mitem, że rzeź na Wołyniu spo-
wodowana była wcześniejszą rze-
zią Ukraińców na Lubelszczyźnie 
(Chełmszczyźnie). Ujawnia też 
manipulację strony ukraińskiej, 
która podała datę polskiej  akcji 
w Peresołowicach o rok wcze-
śniejszą, niż w rzeczywistości, 
czyli 24 grudnia 1942 roku (ze 
śpiewaniem kolęd nad trupami!) - 
zamiast 18 grudnia 1943 roku (s. 
286 – 287).  

Nocą z 23 na 24 czerwca 1943 r. 
rozpoczęła się akcja wysiedleńcza 
„Wehrwolf” obejmująca 173 wsie 
polskie, w czasie której do policji 
ukraińskiej dołączyły oddziały SS 
„Galizien” – „Hałyczyna” oraz 
UPA i SKW dokonując wielu ma-
sowych rzezi ludności polskiej. 

Gehenna polskiej ludności tych 
terenów nie interesuje jednak 
Motyki, chociaż uporczywie po-
szukuje on przyczyn „konfliktu 
polsko-ukraińskiego”. Tyle, że 
prawie wyłącznie po stronie pol-
skiej.  

Dane dotyczące polskich ofiar 
Motyka podaje fragmentarycz-
nie, natomiast straty ukraińskie 
wymienia prawie wszystkie (s. 
282 – 283), aby „mniej - więcej” 
równoważyły się, uciekając się 
nawet do nie udokumentowanych 
pogłosek, jak. np. o posługiwaniu 
się trucizną w stosunku do Ukra-
ińców i Białorusinów w służbie 
niemieckiej (s. 283).   

Zapewne też z tego powodu nie 
zajmuje się pacyfikacjami pol-
skich wsi, dokonywanymi przez 
różne ukraińskie formacje kola-
borujące z okupantem niemiec-
kim, w okresie 1942 – kwiecień 
1943. Głównie przez policję 
ukraińską, zwykle z udziałem 
kilku Niemców „czuwających” 
nad przebiegiem pacyfikacji, naj-
częściej połączonej z masowymi 
zbrodniami na ludności polskiej. 
Pacyfikacje prowokowali nacjo-
naliści ukraińscy różnego rodzaju 
donosami, np. pobytem we wsi 
partyzantów sowieckich lub kon-
taktami z nimi, bądź ukrywaniem 
Żydów. Motykę nie interesuje 
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powszechny terror stosowany 
przez Ukraińców wobec Polaków 
na kresach południowo-wschod-
nich: donosy, aresztowania, tor-
tury podczas przesłuchań,  rewi-
zje, pobicia,  bandyckie napady 
i grabieże, skrytobójcze i jawne 
morderstwa, wysyłanie na przy-
musowe roboty do III Rzeszy, 
nakładanie niewspółmiernie wy-
sokich kontyngentów na polskie 
gospodarstwa itp. To dlatego kre-
sowianie często mówią o okupacji 
niemiecko-ukraińskiej. 

Nie sposób dowiedzieć się z 
książki Motyki o skali narastają-
cej fali ludobójstwa na Wołyniu 
od początku 1943 roku. Np. w 
marcu udokumentowane jest po-
nad 260 napadów na Polaków, 
co najmniej taka sama ilość na-
padów była w kwietniu, w maju 
ponad 300, w czerwcu ponad 360. 
Zapewne podobna ilość napadów 
połączonych z morderstwami na 
Polakach nie została udokumen-
towana, choćby z tego powodu, 
że z wiosek ukraińskich, gdzie 
mieszkały pojedyncze rodziny 
polskie nie ocalał żaden świadek. 

Motyka pisze: „W roku 1943 
Ukraińcy mieszkający na Lu-
belszczyźnie mogli liczyć na obro-
nę jedynie ze strony Niemców 
i policji ukraińskiej”  (s. 292 – 
293). Pisze chyba bez ironii. Bo 
na kogo mogli liczyć Polacy? 
Mieszkający nawet nie na Woły-
niu, ale także na Lubelszczyźnie. 
Na Anglików? Na Amerykanów? 
Bo na pewno nie na Niemców i 
policję ukraińską. Kto w 1943 
roku zagrażał ludności ukraiń-
skiej na Lubelszczyźnie? Polskie 
podziemie? Ale ono nie planowa-
ło żadnej akcji eksterminacyjnej 
przeciwko ludności ukraińskiej. 
Na jesieni 1943 roku przeprowa-
dziło kilka akcji na posterunki 
policji i kilka akcji odwetowych 
– nie za Wołyń, ale za mordy na 
ludności polskiej mające miej-
sce właśnie na Lubelszczyźnie. 
Wołyń spowodował tylko to, że 
były mniejsze opory wobec tych 
akcji. Nie spowodował jednak 
masowej akcji odwetowej na lud-
ności ukraińskiej, chociaż była 
możliwość jej przeprowadzenia. 
Polskie państwo podziemne trak-
towało nadal mniejszość ukra-
ińską jako obywateli polskich i 
karało prawomocnym wyrokiem 
sądu podziemnego szczególnie 
groźnych zdrajców, niemieckich 
agentów i zbrodniarzy – nieza-
leżnie od przynależności narodo-
wej. Wydawało się, że Motyka 
powinien posiadać wiedzę o tym.  
Natomiast strona polska brała po 
uwagę, że przy pomocy Niemców 
Ukraińcy mogą na Lubelszczyź-
nie zgotować ludności polskiej 
los Wołynia.  Z tego też powodu 
starano się wyeliminować po-
przez wyroki śmierci organizato-
rów ludobójstwa na tym terenie.
Często stosowaną przez Motyka 
metodą jest „gubienie” chrono-
logii. Na s. 292 pisze: „Jednak 
w 1944 roku podziemie postano-
wiło, niestety, pójść krok dalej 
i zastosować wobec Ukraińców 
zasadę odpowiedzialności zbio-
rowej na skalę dotąd w polskich 
działaniach niespotykaną”. A 
dalej pisze: „Na początku 1944 
roku banderowcy utworzyli na 
Chełmszczyźnie dwie bojówki 
SB, rozszerzyli siatkę OUN oraz 
zorganizowali w wielu wsiach sa-

moobrony wiejskie. Już w stycz-
niu nowo powołane jednostki 
rozpoczęły ”akcje odwetowe”, 
które najbardziej miały dotknąć 
okolicznych ziemian. To zapewne 
one dokonały w tym regionie na 
przełomie lat 1943 i 1944 kilku 
napadów na majątki ziemiańskie” 
(s. 293). 
Jakie to zbrodnie popełnili polscy 
ziemianie w 1943 roku, że do-
tknęły ich banderowskie  „akcje 
odwetowe”?  Otóż dwie zasadni-
cze: po pierwsze byli Polakami, a 
po drugie mieszkali na Chełmsz-
czyźnie, czyli na „etnicznej ziemi 
ukraińskiej”. I za to spotkał ich 
„odwet”, czyli zostali okrutnie 
wymordowani  z całymi rodzina-
mi.  
Natomiast „decyzja podziemia o 
zastosowaniu wobec Ukraińców 
odpowiedzialności zbiorowej” , 
to decyzja z marca 1944 roku o 
akcji uprzedzającej, a nie od-
wetowej,  na zgrupowane od-
działy UPA, wzmocnione przez 
posterunki policji ukraińskiej i SS 
„Galizien” – „Hałyczyna”, stacjo-
nujące we wsiach ukraińskich za-
mienionych na warownie (okopy, 
bunkry, schrony itp.). Oddziały te 
nie stacjonowały po lasach, jak 
oddziały AK i BCh, stąd siłą rze-
czy musiały być zaatakowane we 
wsiach, w których zresztą chłopi 
ukraińscy byli uzbrojeni i zorga-
nizowani w oddziały SKW, zwa-
ne samoobroną wiejską. SKW 
wspierała  UPA w atakach na pol-
skie wsie, dokonując niezwykle 
okrutnych tortur, gwałtów i rzezi, 
często za pomocą siekier, noży, 
kos, wideł i innych narzędzi. 
Dowództwo polskiego podziemia 
posiadało informację o nadcią-
gających na Lubelszczyznę ku-
reniach UPA z Wołynia i Podola,  
nawet z Pokucia. Za zadanie mia-
ły one całkowicie „zdepolonizo-
wać” teren Chełmszczyzny, czyli 
wymordować wszystkich tych 
Polaków, którzy nie zdążą uciec 
ze swoich domów i gospodarstw. 

Akcja wyprzedzająca,  nazywana 
„odwetową”, lub „ofensywą anty-
ukraińską” (była w rzeczywisto-
ści antybanderowską) rozpoczęła 
się 10 marca 1944 roku atakiem 
oddziałów AK i BCh na zamie-
nione na warownie wsie: Sahryń, 
Łasków, Szychowice, Bereść, 
Modryń, Modryniec, Masłomęcz 
– w których wcześniej Ukraińcy 
wymordowali mieszkające tu-
taj rodziny polskie i z których to 
miejscowości Ukraińcy dokony-
wali wypadów na sąsiednie wsie 
polskie mordując ludność i rabu-
jąc jej mienie. 

Motyka pisze (s. 294): „W pierw-
szym rzucie spalono kilkanaście 
ukraińskich wsi (między innymi 
Sahryń, Łasków, Szychowice), 
mordując w nich większą lub 
mniejszą część ludności cywil-
nej”.   

Trudno powiedzieć, czy Motyka 
manipuluje świadomie, czy jest to 
efekt „przesiąknięcia” propagan-
dą banderowską. Celem polskie-
go ataku wyprzedzającego nie 
była ukraińska ludność cywilna. 
Czyżby więc wszyscy uzbroje-
ni i walczący upowcy, policjanci 
ukraińscy i esesmani ukraińscy 
pouciekali, że zginęła tylko lud-
ność cywilna? Czy też ich zaliczył 
do ludności cywilnej – jak to czy-
nią chociażby obecnie działacze 

mniejszości ukraińskiej w Polsce 
i uwidaczniają na stawianych po-
mnikach „pomordowanej ludno-
ści cywilnej”, wpisując na listę 
wszystkich poległych banderow-
skich zbrodniarzy. Nie można za-
przeczać, że były cywilne ofiary 
– w tym kobiety i dzieci - wszak 
walka toczyła się w obrębie wsi. 
Jest pewne, że mężczyźni złapani 
z bronią w ręku byli rozstrzeliwa-
ni na miejscu, nie byli jednak tor-
turowani – nie mieli wycinanych 
języków, genitaliów, nie wypa-
lono im oczu, nie ściągano tzw. 
rękawiczek, nie zdzierano płatów 
skóry i posypywano solą itp. – jak 
to było „w zwyczaju” czynione 
przez banderowców z Polakami. 
Nie było pogwałconych dziew-
czynek i  kobiet ukraińskich z 
obciętymi piersiami i nosami. Nie 
było ani jednego ukraińskiego 
dziecka nasadzonego na kołek w 
płocie. Taka „niewielka” różni-
ca, o czym i historycy nie chcą 
pamiętać. Był natomiast rozkaz 
dowództwa AK oszczędzania lud-
ności cywilnej. 

Motyka liczy straty ukraińskie na 
około półtora tysiąca osób, acz-
kolwiek oni sami podają ostatnio 
liczbę 1240 ofiar z terenu kilku-
nastu wsi, z klasyczną już  meto-
dą polegającą na co najmniej ich 
podwajaniu. I nikogo nie szokuje, 
że nie zginął ani jeden bojownik 
o niepodległą Ukrainę, a sami cy-
wile, czyli niewinna i bezbronna 
ludność. Podaje też nieprawdzi-
wą informację, że dowódca AK 
rozstrzelał jednego partyzanta 
:jeszcze przed rozpoczęciem „an-
tyukraińskiej ofensywy” (s. 295).  

Akcja uprzedzająca nie zapobie-
gła jednak rzezi ludności pol-
skiej. „W następnych dniach na 
Lubelszczyznę wkroczyło kilka 
kureni UPA z Wołynia i Galicji 
Wschodniej” (s. 295). Rozpoczę-
ła się rzeź ludności polskiej (Pod-
lodów, Żerniki, Rokitno, Łubcze, 
Rzeczki, Zabuż, Steniatyn, Ulic-
ko-Seredkiewicze, Rudka i inne).  

W dość ciekawy sposób Motyka 
stara się bronić dobrego imienia 
UPA. „Nieprawdą jest,  jakoby 
UPA zabiła około osiemdziesięciu 
tysięcy samych Ukraińców, i wy-
nika to z przytoczonych sowiec-
kich danych” (s. 358 – 359). Nie 
podaje jednak zweryfikowanej 
liczby ofiar. Dalej pisze: „Likwi-
dacja domniemanych i rzeczy-
wistych zdrajców wywodzących 
się spośród własnego narodu, jest 
zresztą cechą charakteryzującą 
wszelkie ruchy partyzanckie” (s. 
359). Nie wie jednak, że rozumie-
nie pojęcia „zdrajca” u banderow-
ców było bardzo „specyficzne”. 
„Zdrajcą narodu ukraińskiego” 
był ten, kto za męża miał Polaka 
lub za  żonę Polkę, kto ostrzegał 
Polaków przed rzezią, kto poma-
gał im w ucieczce, kto ukrywał 
ocalałych z pogromu, a w rze-
czywistości każdy Ukrainiec po-
dejrzewany o życzliwy stosunek 
do Polaków. To nie było „cechą 
charakteryzującą wszelkie ruchy 
partyzanckie”. „Zdradą” była kry-
tyka UPA za  rzeź bezbronnej cy-
wilnej ludności polskiej, za ukry-
wanie się przed przymusowym 
poborem do UPA. Natomiast 
„zdrajcami” nie byli policjanci 
ukraińscy na służbie niemieckich 
faszystów, esesmani ukraińscy, 
strażnicy ukraińscy w obozach 

koncentracyjnych...  

Także twierdzenie Motyki, że 
ponieważ „przez ukraińskie pod-
ziemie przeszło 1 – 2 procent 
populacji Ukrainy zachodniej” 
/.../ pokazuje to, że – szczegól-
nie powojenna – walka UPA z 
komunistami cieszyła się ogrom-
nym poparciem społecznym na 
Wołyniu i w Galicji Wschodniej” 
(s. 359). Czyli populacja 98 – 99 
procent jest już wyrazem zniko-
mego braku poparcia? Nie można 
tutaj pominąć faktu terroru UPA 
w stosunku do ludności ukraiń-
skiej oraz tego, że uczestnicząca 
w ludobójstwie masa chłopska 
znajdowała w hasłach narodo-
wo-wyzwoleńczych głoszonych 
przez UPA usprawiedliwienie dla 
swojej okrutnej zbrodni. 

Motyka na s. 361 cytuje ściśle 
tajną instrukcję „ukraińskiego 
podziemia” w Polsce z dnia 18 
października 1944 roku: „Wśród 
Polaków rozpuszczać słuchy, że 
jeśli ktoś zajmie ukraińskie go-
spodarstwo (podkr. S.Ż.), będzie 
fizycznie zlikwidowany. Tych, 
którzy nie posłuchają, fizycznie li-
kwidować, nie wyłączając kobiet 
i dzieci”. Po czym pisze: „Z tym 
właśnie rozkazem  należy wiązać 
zabójstwa pojedynczych rodzin 
polskich wracających na swe go-
spodarstwa (podkr. S.Ż.) z końca 
1944 roku i z początku 1945 roku 
na Rzeszowszczyźnie i Lubelsz-
czyźnie. Biorąc po uwagę słabość 
sił ukraińskich, było to prawdziwe 
igranie z ogniem” (s. 361 – 362). 
W ten sposób u Motyki „instruk-
cja” stała się „rozkazem” a „ukra-
ińskie gospodarstwa” – polskimi. 
Natomiast to „słabe podziemie” 
tylko w marcu 1945 roku zlikwi-
dowało 18 posterunków MO, spa-
liło kilkadziesiąt polskich wsi i 
wymordowało kilkuset Polaków. 
„Słabe”, bo tym razem nie bez-
karne?  

Codziennie w okresie lipiec – 
grudzień 1944 roku oraz w ca-
łym 1945 roku na tzw. Zacurzonii  
ofiarą banderowców padało od 
kilkunastu do kilkuset Polaków. 
Tych faktów w książce Motyki 
nie ma, natomiast wymienia on 
bodajże wszystkie przypadki ak-
cji odwetowych podjętych przez 
podziemie polskie, dodając akcje 
KBW, wojska, oraz NKWD (s. 
362 – 365). Liczbę ofiar podaje za 
stroną ukraińską, w tym za zbrod-
niarzem ounowskim Iwanem 
Krywućkym (s. 363). Powołuje 
się także na wspomnienia żoł-
nierza AK Stefana Dąmbskiego,  
którego opisy krwawych rozpraw 
z Ukraińcami już dawno zostały 
obalone przez historyków i śro-
dowisko akowskie – nie podaje 
on zresztą żadnych konkretnych 
miejscowości ani nazwisk. Jan 
Gerhard w „Łunach w Bieszcza-
dach” swoje opowieści  przynaj-
mniej opierał o fakty, w przypad-
ku Dąmbskiego jego opowieści 
mają  fakty tworzyć. Gerharda to 
dyskwalifikuje, Dąmbskiego no-
bilituje. Motyka potrafi także po-
wołać się na świadka, mieszkankę 
Piskorowic Marię Ożgę, która po-
daje:  „jak mówią świadkowie”, a 
więc sama świadkiem nie była, a 
jej „świadkowie” są oczywiście 
anonimowi (s. 365). 

„Niewykluczone, że likwidacja 
posterunków milicji wynikała z 

chęci „oczyszczenia” terenu z pol-
skiej administracji w oczekiwaniu 
na konferencję pokojową lub wy-
buch trzeciej wojny światowej” 
(s. 355). Posterunki obsadzone 
były przez lwowski oddział AK 
„Warta” i chronić miały polską 
ludność przed zaplanowaną przez 
OUN-UPA „czystką etniczną” na 
„Zacurzonii” (rozkazy banderow-
skiego dowództwa w tej sprawie 
są chyba Motyce znane). „Z tego 
samego powodu działający w Lu-
belskiem oddział „Wilków”  11 
marca 1945 roku...” wymordował 
74 Ukraińców we wsi Machnów-
ka gmina Bełz, gdyż podobno 
sympatyzowali oni z komunista-
mi. Oddział „Wilków” był od-
działem UPA.  Z komunistami 
sympatyzowali też mieszkańcy 
Wierzchowin, ale w tym przypad-
ku Sowieci oraz UB, a następnie 
OUN,  woleli oskarżyć o zbrodnię 
oddział NSZ.  

Jan Brzoza, w książce Beskidzkie 
noce (Warszawa 1979), napisanej 
w konwencji pamiętnika funkcjo-
nariusza UB, podaje: Wieś Wierz-
chowiny na Lubelszczyźnie to 
osada z tradycjami postępowymi. 
Wielu jej mieszkańców było człon-
kami KPP i KPZU, brali udział w 
strajkach chłopskich, siedzieli w 
więzieniach. Podczas okupacji 
pomagali partyzantom lub sami 
walczyli w oddziałach Gwardii 
Ludowej.(...) Po wyzwoleniu cała 
wieś opowiedziała się po stronie 
nowej władzy polskiej. Odbudo-
wano spalone domy, młodzież 
przystąpiła do aktywnej pracy 
w organach UBP i MO, a wielu 
wstąpiło do PPR. Mieszkańcy 
dobrze się obwarowali, uzbroili, 
wartując po nocach i we dnie, tak 
że krążące wokoło bandy NSZ nie 
miały przystępu, a kilka próbnych 
napadów nie udało się. Wtedy 
bandyci użyli podstępu. Rozgło-
sili, że przez wieś będzie przejeż-
dżało wojsko polskie i należy je 
godnie przyjąć (s. 70).  

Można pominąć dalszy opis mor-
dowania „197 osób, od niemowląt 
do starców”. Zastanawia, że tak 
przezorni  aktywiści „w organach 
UBP i MO” tak łatwo uwierzyli w 
pogłoski. Chyba, że były to infor-
macje z... UBP. 

Poza tym Motyka twierdzi, że 
decyzję o ataku na Wierzcho-
winy „podjęto w drodze”  pod-
czas przemarszu oddziału NSZ, 
a Brzoza pisze o wcześniejszym 
„rozgłoszeniu”  informacji o prze-
jeździe „wojska polskiego”.  

Inny autor, oficer UB Tadeusz Szy-
mański w książce pseudo-histo-
rycznej Świtanie jutra (Warszawa 
1974)  pisze o Wierzchowinach: 
Podczas wojny polsko-ukraińska 
ludność tej wsi, o radykalno-lewi-
cowym nastawieniu, wspomagała 
polskich partyzantów oraz prze-
chowywała zbiegłych z obozu jeń-
ców radzieckich, po wojnie była 
lojalna wobec władzy ludowej. 
Owego czerwcowego dnia, około 
godziny jedenastej, wkroczyły do 
Wierzchowin bojówki eneszetow-
skie „Szarego”. „Sokoła” i ”Jac-
ka”. Mieszkańcy wsi, którzy ocze-
kiwali powrotu z wojny swych sy-
nów i ojców, widząc nadchodzące 
„wojsko” w polskich mundurach, 
wyszli na drogę z kwiatami, aby 
serdecznie przywitać swych naj-
bliższych. Tymczasem przybysze 
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szybko rozbiegli się po domach i 
rozpoczęli rabunek mienia, żąda-
jąc ukrytych pieniędzy. Ze wszyst-
kich stron wsi dochodziły krzyki i 
lament. Napastnicy siali śmierć, 
zabijając kobiety, starców i dzieci 
(s. 133-134). 

Dzisiaj można dziwić się naiwno-
ści relacji, wówczas ta akcja była 
komunistom bardzo potrzebna 
propagandowo, co wykazał pro-
ces członków NSZ.  IPN w Lubli-
nie kwestii  tej jednoznacznie nie 
rozstrzygnęło. Natomiast Motyka 
cytuje meldunek majora Mieczy-
sława Pozderskiego „Szarego”, w 
przypisach powołując się na źró-
dło: „za: Mariusz Zajączkowski: 
Spór o Wierzchowiny; w: „Pamięć 
i sprawiedliwość”, IPN, 2006, nr 
1, s. 283.   

W „Dzienniku Wschodnim” z 2 
czerwca 2006 r. w artykule „Mord 
w Wierzchowinach” wypowiada 
się Dorota Godziszewska, pro-
kurator z Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Lublinie: 
„Historycy od lat spierają się, kto 
stoi za tą makabryczną zbrodnią. 
Jedna z wersji mówi o tym, że żoł-
nierze Narodowych Sił Zbrojnych 
wydali wyrok na kilkunastu ukra-
ińskich współpracowników apa-
ratu bezpieczeństwa. To oni mieli 
zostać zabici. Ale jest też druga 
wersja. Być może kilka godzin 
po żołnierzach NSZ do wsi weszli 
funkcjonariusze UB przebrani za 
polskich żołnierzy i „dokończyli” 
mordowania. To nierozstrzygnięta 
kwestia”. 

Dlaczego nie cytuje prokurator 
Godziszewskiej? Sam meldunek 
„Szarego” „pachnie” sowiecko-
-ubecką mistyfikacją: „W drodze 
postanowiono zlikwidować kilka 
ukraińskich wsi. /.../  Wierzchowi-
ny otoczono ze wszystkich stron i 
wycięto 194 osoby narodowości 
ukraińskiej. Kilkunastu zdołało 
uciec” (s. 372). Zapewne „w dro-
dze postanowiono” przez głoso-
wanie, bo dowództwo rozkazu nie 
wydało. Potem „oprawcy z NSZ” 
policzyli dokładnie ofiary i tych 
co uciekli – i podali to w meldun-
ku. UB całe oskarżenie oparło o 
jedną, odręczną notatkę napisaną 
w języku rosyjskim, której odpis 
przetłumaczony na język polski 
nie zawierał podpisu ani źródła 
informacji. Być może był to szkic 
„scenariusza” dla polskiego UB. 
Torturowani i skazywani wyroka-
mi śmierci żołnierze NZS oczy-
wiście przyznawali się do wszyst-
kiego i w więzieniu we Wronkach 
krążyło powiedzenie: „skazani za 
wierzchowiny niepopełnione”. 
Nie podaje, że w najbliższym oto-
czeniu „Szarego”, w jego sztabie, 
był agent – i to prawdopodobnie 
NKWD.  Dwa spreparowane do-
kumenty Motyka uznaje za wia-
rygodne i przeciwstawia je twier-
dzeniu „że na Wołyniu Polaków 
nie zabijała UPA, tylko przebrani 
sowieccy partyzanci” (s. 372). 
Nie zauważa, że porównanie to 
jest absurdalne „pod względem 
naukowym”. 

Wierzchowiny potrzebne były 
UB w celu skompromitowania 
NSZ. Potrzebne są też Motyce, 
aby racjonalizować lokalne poro-
zumienie WiN z UPA. „To prze-
cież pacyfikacja Wierzchowin jest 
czarną kartą polskiej historii, a nie 

atak na Hrubieszów” (s. 375).  

„Aż do wczoraj sądziłem, że Po-
lacy w Wierzchowinach, na Ziemi 
Chełmskiej, rzeczywiście wybili 
wszystkich mieszkańców prawo-
sławnej wsi. To był koronny ar-
gument Ukraińców, że w czasie 
czystek na kresach, „Polacy robili 
to samo”. Tymczasem spotkany 
przed paroma tygodniami dr Wal-
demar Wojciech Bednarski z Pu-
ław od razu zapytał: - A gdzie są 
groby tych wszystkich mieszkań-
ców? Byłem w Wierzchowinach, 
bo nie mogłem nie być. W cen-
trum wsi stoi pomnik pomordo-
wanych na miniaturowym cmen-
tarzyku – takim na kilkanaście, 
dwadzieścia parę ciał, lecz nie 
przyszła mi do głowy najprostsza 
myśl: gdzie pochowano resztę, te 
dwieście osób? Otóż nie pocho-
wano ich, bo nie zginęli. Bardzo 
zdolny dowódca Brygady Nadwi-
ślańskiej NSZ, major Pazderski, z 
wykształcenia lekarz ginekolog, 
wszedł z dwustoma żołnierzami 
do Wierzchowin, ukarać dzie-
więtnastu bandytów (był czas tuż 
powojenny, kto miał broń był pa-
nem życia i śmierci na wsi), wśród 
których było trzech czy czterech 
Polaków. Tych kilku Polaków nie 
znaleźli, ale wyłapali pozostałych 
– karą za bandziorkę była śmierć. 
Osądzono, wyroki wykonano. Po 
kilku godzinach od wyjścia od-
działów Pazderskiego, do Wierz-
chowin wszedł oddział pozoro-
wany. Takie oddziały składały się 
z ubeków, żołnierzy reżimowego 
KBW, z NKWD – przebranych i 
udających oddział partyzancki. I 
ci zaczęli rzeź cywilnej ludności. 
Pazderski tymczasem zatrzymał 
się w okolicach Huty na biwak, 
nie mając pojęcia, że NKWD, UB, 
KBW zmobilizowały kilka tysięcy 
ludzi i już okrążyły jego oddział. 
Z dwustu żołnierzy WiN ocalało 
kilkunastu. Major Pazderski zgi-
nął osłaniając tych, którzy próbo-
wali się przebić. Wiedział, że ma 
ubecką wtyczkę w oddziale, nie 
wiedział tylko, że jest nią jego ofi-
cer. Pytanie: dlaczego oddział po-
zorowany mordował mieszkańców 
wsi, skoro już zrobiono zasadzkę 
na Pazderskiego. Właśnie dlate-
go: żeby go oczernić, zrzucić na 
niego winę, zohydzić.

Można się spierać, czy jest to 
prawda. Podczas obchodów pięć-
dziesiątej rocznicy powstania 
NSZ zorganizowano w Warsza-
wie konferencję naukową, gdzie 
zeznawali świadkowie tamtych 
wydarzeń. O winie Pazderskiego 
powątpiewała także nie żyjąca już 
prof. Kerstenowa, specjalistka od 
tej tematyki. Mogła wątpić z tych 
samych powodów, dla których i 
mnie cała dotychczas obowiązu-
jąca, oficjalna prawda, w którą 
święcie wierzyłem, zaczęła cuch-
nąć życzeniowym, czysto sowiec-
kim modelem historii. Pazderski 
był z wykształcenia lekarzem. W 
Sowietach może to nic nie zna-
czyć, ale u nas już nie: cisną się 
zaraz pytania o etykę, sumienie, 
elementarne poczucie przyzwo-
itości, poczucie obowiązku, ale i 
odpowiedzialności każdego czło-
wieka z osobna. W Sowietach z 
sumienia i poczucia odpowie-
dzialności rozgrzesza partia, ona 
bierze na siebie „odpowiedzial-
ność”. Jak to wygląda w życiu, 
wie każdy, kto poczytał cokolwiek 
o rewolucji, gułagach, czyszcze-

niu ziem kresowych z Polaków 
lub wielkim głodzie na Ukrainie” 
(Adam Kulik: „Śladami unitów”, 
książka w maszynopisie). 

Ciekawy jest też wniosek Mo-
tyki dotyczący zerwania układu 
o zawieszeniu broni zawartego 
pomiędzy polskim podziemiem 
poakowskim i UPA 29 kwietnia 
1945 roku w Siedliskach. „Jed-
nak rozpoczęcie przymusowych 
wysiedleń Ukraińców i związane 
z tym nowe ataki UPA na Pola-
ków skłoniły polskie podziemie 
w Rzeszowszczyźnie do zerwania 
układu” (s. 368). Czyli to nie UPA 
zerwała układ zaczynając nowe 
mordy na Polakach? 

Na s. 408 Motyka pisze: „W 
odpowiedzi na bezwzględność 
akcji wysiedleńczej sotnie UPA 
prowadziły również napady na 
polskie miejscowości. Spali-
ły miedzy innymi: Nowosielce 
(30.12.1945), Deszno i Wołtuszo-
wą (6.01.1946), Lipowiec, Kró-
lik Wołoski i część królika Pol-
skiego (11.01.1946), Bukowsko 
(7/6.04.1946), Wirtyłów, Łodzinę, 
Temeszów (10.09.1946) oraz Pru-
siek (21/22.10.1946). Choć w tych 
akcjach obowiązywał zakaz zabi-
jania ludności cywilnej, to jednak 
niejednokrotnie były ofiary. Chy-
ba najbardziej krwawy przebieg 
miało spalenie wsi Nowosielce, 
gdzie zginęło osiemnaście cywil-
nych osób”. 

Jest to zgodne z propagandą 
banderowską, która twierdzi, że 
UPA nie była agresorem, ona tyl-
ko prowadziła akcje odwetowe. 
Tymczasem przesiedlenia odby-
wały się na mocy porozumień 
międzynarodowych, chociaż na-
rzuconych przez Kreml. Przesie-
dleń dokonywało wojsko, a nie 
zamieszkała tutaj ludność polska,  
jak więc historyk – humanista 
może twierdzić, że jej mordowa-
nie było banderowskim odwetem. 
Zakończenie przesiedleń pomię-
dzy sowiecką Ukrainą a Polską 
(też de facto sowiecką) miało 
miejsce 1 lipca 1946 roku, mordy 
w Wirtyłowie, Łodzinie, Teme-
szowie i Prusieku po tym czasie 
(był to taki permanentny odwet i 
to na niewinnej ludności?).  

Ukraiński historyk (były oficer 
UPA), Lew Szankowśkyj pisze: 
„Według naszych danych „dzi-
ka” repatriacja Polaków z Za-
chodniej Ukrainy do Polski do 
końca czerwca 1944 r. wyniosła 
w przybliżeniu 425 tys. polskiej 
ludności” (za: Andrzej L. Sowa: 
Stosunki polsko-ukraińskie 1939 
– 1947). Ta „dzika” repatriacja 
polegała na panicznej ucieczce 
spod banderowskiego  topora  
resztek ocalałej ludności polskiej. 
Wielu autorów twierdzi, że pol-
ska administracja i część wojska 
utrudniała przesiedlenia, licząc na 
powrót Kresów do Polski. 

Z terenów USRR uciekło lub 
zostało wysiedlonych około 
1.167.453 osoby ludności polskiej 
(ok. 425 tysięcy uciekinierów do 
lipca 1944 roku oraz 742.453 oso-
by wysiedlone od sierpnia 1944 
roku do sierpnia 1946 roku). Do 
USRR wysiedlono 482.661 osób 
ludności ukraińskiej – co nie do 
końca jest zgodne z prawdą: w 
tej liczbie są i Polacy i rodziny 
mieszane i łemkowskie nie iden-

tyfikujące się wówczas z narodo-
wością ukraińską. 

Na łączną liczbę 1.650.114 osób 
przesiedlanej wzajemnie ludności 
(1.167.453 polskiej oraz 482.661 
ukraińskiej) – tylko 29,13% sta-
nowiła ludność ukraińska, nato-
miast 70,87% ludność polska. 

Podczas Operacji „Wisła” (kwie-
cień – lipiec 1947 r.) przesiedlono 
ok. 140 000 ludności na Ziemie 
Odzyskane. W tej liczbie jest jed-
nak pewna ilość przesiedlonych 
Polaków (do 5 tysięcy), kilka ty-
sięcy rodzin polsko-ukraińskich 
oraz kilkanaście tysięcy rodzin 
łemkowskich. W opracowaniach 
przyjmuje się jednak kłamliwą 
tezę, że była to wyłącznie ludność 
ukraińska i oczywiście, całkowi-
cie niewinna. 

Razem przesiedlenia dotknęły 
662.661 Ukraińców, co stanowi 
38,30% wszystkich przesiedleń 
polsko-ukraińskich. Spośród 
przesiedlanej ludności ukraińskiej 
21,12% pozostało w Polsce, czyli 
co piąta osoba.  Na Ukrainie nie 
pozostała nawet co pięćdziesiąta 
osoba narodowości polskiej!

Warunki towarzyszące przesie-
dleniom były znacznie gorsze 
dla ludności polskiej (szalejący 
terror UPA). Czyja więc ludność 
bardziej ucierpiała na przesiedle-
niach? 

W latach 1944 – 1946 na pogra-
niczu polsko-sowieckim prze-
siedleń dokonywało głównie 
NKWD. Liczbę przesiedlonych 
przez Sowietów szacować można 
na około 10 tysięcy osób. O tym 
także nie chcą pamiętać nie tylko 
publicyści, ale nawet historycy. 

Kłamią więc zarówno ci, którzy 
twierdzą, że przesiedlano wyłącz-
nie ludność ukraińską, jak i ci, 
którzy twierdzą, że przesiedleń 
dokonały tylko władze polskie.        

Popatrzmy teraz na napady na 
wsie polskie „w odpowiedzi na 
bezwzględność akcji wysiedleń-
czej”. W grudniu 1945 roku Mo-
tyka podaje jeden, natomiast w 
opracowanym przeze mnie „Ka-
lendarium ludobójstwa dokonane-
go przez Ukraińców na Polakach 
w latach 1939 – 1948” (pierwsza 
jego wersja znajduje się na stro-
nie www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl) odnotowałem ich 34. 
Kilka przykładów: 

3 grudnia 1945 roku we wsi Bez-
miechowa Górna pow. Lesko 
upowcy zamordowali 6 Polaków, 
w tym 24-letnią kobietę. 4 grudnia  
we wsi Brusno Stare pow. Luba-
czów w zasadzce UPA zginęło 15 
żołnierzy WP. Nocą z 4 na 5 grud-
nia w miejscowości Krasiczyn 
pow. Przemyśl upowcy spalili 
126 budynków oraz zamordowali 
3 Polaków oraz we wsi  Śliwni-
ca pow. Przemyśl zamordowali 
kilkunastu Polaków. Nocą z 6 na 
7 grudnia we wsi Sanoczek pow. 
Sanok obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
2 Polaków. Nocą z 16 na 17 grud-
nia we wsi Zahutyń pow. Sanok 
uprowadzili i zamordowali 12 Po-
laków: 11 cywilnych oraz podofi-
cera WP. 24 grudnia (Wigilia) we 
wsi Babica nad Sanem pow. Prze-
myśl upowcy uprowadzili z drogi 
i zamordowali 8 Polaków oraz we 
wsi Olchowa pow. Lesko zamor-
dowali 2 Polaków. Nocą z 26 na 

27 grudnia  we wsi Kruhel Mały 
pow. Przemyśl obrabowali i spali-
li wieś oraz zamordowali 3 Pola-
ków, we wsi Kruhel Wielki pow. 
Przemyśl zamordowali 6-oso-
bową rodzinę polską (matkę z 5 
dzieci), natomiast we wsi Prałko-
wice pow. Przemyśl obrabowali 
i spalili 63 gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 4 Polaków a 
rannych i poparzonych zostało 11 
osób. Nocą z 29 na 30 grudnia we 
wsi Nowosielce - Gniewosz pow. 
Sanok spalili 200 gospodarstw 
polskich, stacje kolejową i zamor-
dowali 21 Polaków.  
„Odpowiedzią UPA” mogło być 
co najwyżej zabójstwo w zasadz-
ce ww. 15 żołnierzy WP – o ile w 
ogóle zaakceptuje się obecność 
terrorystycznej, faszystowskiej 
organizacji zbrojnej dążącej do 
oderwania od Państwa Polskiego 
części jego terytorium, stosującej 
wobec cywilnej ludności polskiej 
okrutne ludobójstwo „od nie-
mowlęcia w kołysce po starca nad 
grobem”. A taką akceptację przy-
jął Motyka. 

Odnośnie roku 1946 wymienił 
on 10 takich napadów, natomiast 
ja udokumentowałem ich co naj-
mniej 395 (w styczniu 28, w lu-
tym 26, w marcu 37, w kwietniu 
35, w maju 33, w czerwcu 40, 
w lipcu – a więc po zakończeniu 
przesiedleń – 24, w sierpniu 13, 
we wrześniu 22, w październi-
ku 29, w listopadzie 17, w grud-
niu 18 oraz w „roku 1946” - gdy 
świadkowie nie podali dokład-
niejszej daty – 74).  W tej liczbie 
napadów 29 dotyczy żołnierzy 
WP oraz 5  milicjantów, a więc 
niespełna 10 procent, reszta to są 
mordy dokonane na cywilnej lud-
ności polskiej. 

Ku przypomnieniu, jak to było na 
„Zakerzonii” w 1946 roku, poni-
żej przykłady takich napadów.                      

Nocą z 1 na 2 stycznia 1946 
roku we wsi Sielnica pow. Prze-
myśl podczas kolejnego napadu 
upowcy doszczętnie obrabowali 
gospodarstwa polskie (konie, by-
dło, świnie, żywność, odzież itp.) 
oraz zamordowali 6 Polaków. 2 
stycznia we wsi Dylągowa pow. 
Brzozów podczas drugiego na-
padu upowcy z sotni „Burłaki” i 
„Łastiwki” oraz chłopi ukraińscy 
z sąsiednich wsi Jawornik Ruski, 
Piątkowa i Siedliska, spalili resz-
tę zabudowań i plebanię oraz za-
mordowali 9 Polaków a 5 porani-
li. Nocą z 6 na 7 stycznia w miej-
scowości Bircza pow. Przemyśl 
według źródeł ukraińskich UPA 
zabiła 70 żołnierzy WP a raniła 
150. Dokumenty WP wymieniają 
tylko 10 rannych żołnierzy, stąd 
ofiary musiały należeć do polskiej 
ludności cywilnej; ale źródła pol-
skie podają, że upowcy zamor-
dowali 5 cywilnych Polaków. 11 
stycznia w miejscowości Cisna 
pow. Lesko (Bieszczady)  upo-
wcy zamordowali 13 Polaków: 
4-osobową rodzinę Macieszków 
spalili żywcem (matkę oraz jej 
dzieci: 19-letnią Anię, 16-letnią 
Jadzię oraz 10-letniego Zbysz-
ka), 4-osobową rodzinę Jędrzej-
czaków (matkę i troje dzieci, z 
których najstarsze liczyło 10 lat), 
3 przedwojennych policjantów 
(nożami ścinali im skórę z kar-
ku i rąk, ucięli języki, nosy i ge-
nitalia, a ciała wrzucili w ogień) 
oraz żonę jednego z policjantów; 
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zastrzelili też 1 milicjanta przeby-
wającego w domu. We wsi Królik 
Polski pow. Sanok spalili wieś i 
zamordowali 24 Polaków, w tym 
2 mężczyzn, reszta to kobiety i 
dzieci We wsiach Lipowiec i Kró-
lik Wołoski  pow. Lesko podczas 
palenia tych wsi zamordowali 7 
Polaków. 24 stycznia we wsi Wi-
słok Wielki pow. Sanok obrabo-
wali i spalili wieś oraz zamordo-
wali 6 Polaków.   

 4 lutego we wsi Młodowice pow. 
Przemyśl spalili wieś i zamordo-
wali 8 Polaków a 6 zostało ran-
nych i poparzonych. 12 lutego we 
wsi Pawłokoma pow. Brzozów 
uprowadzili 13 Polaków, z któ-
rych 8 po torturach zamordowali 
w rejonie wsi Wola Wołodzka. 20 
lutego w miejscowości Werbko-
wice pow. Hrubieszów rozbroili i 
zamordowali 8 żołnierzy WP.  28 
lutego we wsi Kamienne pow. Sa-
nok upowcy zamordowali 2 Po-
laków, natomiast w walce z nimi 
poległo 20 żołnierzy WP a 30 zo-
stało rannych. 
    Nocą z 8 na 9 marca we wsiach 
Lubycza Królewska, Lubycza 
Kniazie i Teniatyska pow. Hru-
bieszów upowcy z sotni „Dudy” 
i „Hałajdy” oraz miejscowi Ukra-
ińcy z SKW  zamordowali 48 Po-
laków – cywili, 41 żołnierzy WP 
i 7 członków komisji przesiedleń-
czej oraz wsie te spalili. 13 marca 
we wsi Nienadowa pow. Prze-
myśl uprowadzili 12 Polaków, 
uciekinierów ze wsi Tarnawka po 
jej spaleniu, i ich zamordowali. 
14 marca  we wsi Wulka Zapa-
łowska pow. Jarosław w walce 
z UPA poległo 17 żołnierzy WP  
oraz we wsi Miłków – Stare Sio-
ło pow. Lubaczów w zasadzce 
UPA zginęło 16 żołnierzy WP. 19 
marca we wsi Mokre pow. Sanok 
podczas napadu upowców na po-
ciąg zastrzelili oni 4 Polaków, a 
10 uprowadzili i zaginęli oni bez 
wieści; łącznie zamordowali 14 
Polaków. 21 marca w miejscowo-
ści Jasiel pow. Sanok w walce z 
UPA poległo 2 – 3 żołnierzy WP 
a 93  zostało wziętych do niewoli 
z czego 73 upowcy zamordowa-
li. Tego dnia we wsi Liszna pow. 
Lesko upowcy zamordowali 6 
Polaków.  Nocą z 23 na 24 mar-
ca we wsi Komańcza pow. Sanok 
zamordowali 8 Polaków, w tym 
kierowniczkę szkoły.   
   2 kwietnia we wsi Krzywcza 
pow. Przemyśl w zasadzce UPA 
zginęło 18 żołnierzy WP. 4 kwiet-
nia we wsi Nadolany pow. Sanok 
upowcy spalili wieś i zamordowa-
li kilku Polaków oraz we wsi No-
wotaniec pow. Sanok spalili wieś 
i zamordowali kilku Polaków  
Nocą z 4 na 5 kwietnia we wsi 
Bukowsko pow. Sanok podczas 
kolejnego napadu upowcy obra-
bowali i spalili 570 gospodarstw 
oraz zamordowali 9 Polaków, w 
tym 4-osobową rodzinę z 2 dzie-
ci.  14 kwietnia we wsi Uhnów 
pow. Tomaszów Lubelski upowcy 
z sotni „Zeleźniaka” podczas na-
padu na stację kolejową zabili 30 
żołnierzy WP i spalili 10 wago-
nów kolejowych, w których zgi-
nęło 18 Ukraińców – przesiedleń-
ców.  Nocą z 16 na 17 kwietnia 
we wsi Krzywcza pow. Przemyśl 
upowcy oraz chłopi ukraińscy 
z SKW zamordowali 9 Pola-
ków: we wsi 5 milicjantów oraz 
uprowadzili młodego chłopca, 2 
ormowców i milicjanta, którzy 

zaginęli bez wieści. 18 kwietnia 
we wsi Lubycza Królewska pow. 
Rawa Ruska upowcy zamordo-
wali 9 Polaków.  28 kwietnia we 
wsi Płazów pow. Lubaczów zabili 
10 żołnierzy WP.  
3 maja we wsi Wola Michowa 
pow. Lesko (Bieszczady) zamor-
dowali 10 Polaków.  Nocą z 5 na 
6 maja we wsi Sośnica pow. Jaro-
sław spalili 280 gospodarstw oraz 
zamordowali 5 Polaków, w tym 
75-letnią kobietę spalili żywcem. 
6 maja we wsi Leszczawa Dolna 
pow. Przemyśl obrabowali gospo-
darstwa polskie, spalili większość 
wsi (230 gospodarstw)  oraz za-
mordowali 4 Polaków a 7 porani-
li. 9  maja we wsi Kamienne pow. 
Sanok w walce z UPA zginęło 6 
żołnierzy WP oraz we wsi Płonne 
pow. Sanok także 6 żołnierzy WP. 
13 maja we wsi Habkowce pow. 
Lesko (Bieszczady) zamordowali 
16 Polaków. Nocą z 26 na 27 maja 
we wsi Temeszów pow. Brzozów 
upowcy z sotni „Hromenki” oraz 
chłopi ukraińscy z SKW z Ulucza 
obrabowali polskie gospodarstwa 
i popalili je oraz zamordowali 8 
Polaków, w tym Ukrainiec o na-
zwisku Pocałuń postrzelił ks. Jó-
zefa Skrablaka, który odwieziony 
do szpitala zmarł na drugi dzień. 
Nocą z 27 na 28 maja we wsi 
Dudyńce pow. Przemyśl upowcy 
spalili wszystkie gospodarstwa 
i zamordowali kilku Polaków. 
Także we wsi Ratnanica pow. 
Przemyśl spalili wszystkie go-
spodarstwa i zamordowali kilku 
Polaków oraz we wsi Temeszów 
pow. Przemyśl spalili 290 gospo-
darstw i  zamordowali 7 Polaków. 
Wiosną we wsi Leszczawka pow. 
Przemyśl upowcy spalili wieś i 
zamordowali 14 Polaków. 
1 czerwca we wsi Hermanowice 
pow. Przemyśl obrabowali gospo-
darstwa polskie i zamordowali 7 
Polaków. 8 czerwca we wsi Huw-
niki pow. Dobromil spalili wieś i 
zamordowali 10 Polaków, którzy 
nie opuścili swoich gospodarstw. 
19 czerwca we wsi Maćkowce 
pow. Przemyśl obrabowali gospo-
darstwa polskie oraz zamordo-
wali 6 Polaków. We wsi Olszany 
pow. Przemyśl w nocy obrabowa-
li i spalili wieś oraz zamordowa-
li 12 Polaków. We wsi Ujkowce 
pow. Przemyśl obrabowali go-
spodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 9 Polaków. Nocą z 19 na 
20 czerwca we wsi Orzechowce 
pow. Przemyśl obrabowali i spa-
lili wieś oraz zamordowali 15 
Polaków. 27 czerwca  w lasach 
Brylińce – Koniusza pow. Prze-
myśl w zasadzce UPA zginęło 26 
żołnierzy WP. W maju i czerwcu  
we wsi Sąsiadowice pow. Sambor 
upowcy zamordowali 6 Polaków 
oraz 3 Łemków przesiedlonych 
z Polski. W połowie 1946 roku 
we wsi Tarnawka pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali wieś oraz za-
mordowali 6 Polaków.
Nocą z 14 na 15 lipca we wsi Woł-
kowyja pow. Lesko (Bieszczady) 
„ukraińscy powstańcy”  zamordo-
wali 32 Polaków a  4 uprowadzo-
nych zaginęło bez wieści. 

8 września we wsi Siedliska pow. 
Brzozów spalili kilka budynków 
i zamordowali 6 Polaków. 10 
września we wsi Witryłów pow. 
Brzozów upowcy z sotni „Burła-
ki” oraz chłopi ukraińscy z SKW 
z Ulucza obrabowali i spalili 65 
gospodarstw polskich oraz za-

mordowali 7 Polaków (w tym 3 
kobiety) a 8 ciężko pobili. Nocą z 
10 na 11 września we wsi Hłom-
cza  pow. Sanok upowcy spalili 
10 gospodarstw polskich oraz 
zamordowali 6  Polaków, w tym 
Katarzynę Roman lat 14. „Kłym” 
relacjonował w raporcie: Wieś zo-
stała całkowicie spalona. Słychać 
było jęki i prośby wznoszone do 
Boga. Ludzie płonęli wewnątrz 
domów. Zastrzelono siedmiu 
mieszkańców, w tym kobietę, za 
to tylko, że uciekali, ratując się 
przed ogniem”. We wsi Łodzina 
pow. Sanok Ukraińcy z sąsied-
nich miejscowości spalili wieś 
i zamordowali 23 Polaków. 16 
września  we wsi Końskie pow. 
Brzozów spalili zabudowania i 
zamordowali 7 Polaków. Nocą 
z 27 na 28 września  we wsi Po-
lchowa pow. Przemyśl obrabowa-
li i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 5 Polaków: ko-
bietę i 4-osobową rodzinę; upo-
wcy  związali swoje ofiary drutem 
kolczastym i wrzucili żywcem do 
ognia. 
5 października we wsi Waręż 
pow. Lubaczów zamordowali 11 
Polaków (w tym 2 żołnierzy WP 
i 4 milicjantów) oraz spalili po-
sterunek MO, urząd gminy, 70 
domów, 60 stodół ze zbożem, 24 
spichlerze, 68 stajni, 28 obór. 10 
października we wsi Pielnia pow. 
Sanok obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 8 Polaków.  
Nocą z 21 na 22 października we 
wsi Niebieszczany pow. Sanok 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
oraz zamordowali 6 Polaków.  We 
wsi Prusiek koło Niebieszczan 
pow. Sanok upowcy z sotni „Chri-
na” i „Stacha” spalili 50 polskich 
domów i zamordowali 12 Pola-
ków a 7 poranili. W październiku 
we wsi Siemuszowa pow. Sanok 
upowcy powiesili 5 Polaków.   

7 listopada we wsi Cisowa pow. 
Lubaczów upowcy zrobili łapan-
kę na drogach, zatrzymali 30 Po-
laków: 28 cywili, 1 milicjanta i 1 
żołnierza; uprowadzili ich i ślad 
po nich zaginął.  W listopadzie we 
wsi Bachórz pow. Brzozów za-
mordowali 12 Polaków. Jesienią 
1946 roku we wsiach Kobylnica 
Wołoska, Potok Jaworowski oraz 
Budzyń pow. Przemyśl zamordo-
wali 10 Polaków a wsie spalili.   

Nocą z 1 na 2 grudnia  we wsi 
Wołkowyja pow. Lesko (Biesz-
czady) zamordowali 15 Polaków. 
7 grudnia we wsi Werchrata, na 
osiedlu Łużki  pow. Lubaczów 
zamordowali 7 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę: ojca z 3 dzie-
ci. W połowie grudnia we wsi 
Huta Brzuska pow. Przemyśl ob-
rabowali i spalili wieś oraz zamor-
dowali 21 Polaków a 10 poranili. 
23 grudnia w lesie w pobliżu we 
wsi Żmijowiska pow. Lubaczów  
zamordowali 13 Polaków: szewca 
z Dobromyśla i 7 członków rodzi-
ny, oraz 5 osób z Lipowca, w tym 
kobiety lat 19, 26 i 46. 
Ponadto w 1946 roku (świadkowie 
nie podali dokładniejszej daty) we 
wsi Dzików Stary pow. Lubaczów 
miejscowi Ukraińcy oraz upowcy 
zamordowali 12 Polaków, w tym 
4 kobiety;  24-letniego leśniczego 
i 26-letnią kobietę zamordowa-
li miejscowi Ukraińcy. We wsi 
Jabłonica Ruska pow. Brzozów 
spalili kilka gospodarstw polskich 
i zamordowali 6 Polaków. We wsi 
Monasterzec pow. Lesko spalili 

wieś i zamordowali 12 Polaków. 
We wsi Mrzygłód pow. Sanok 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
6-letnią dziewczynkę. We wsi 
Nowotaniec pow. Sanok obrabo-
wali i zamordowali 6 Polaków We 
wsi Płonne pow. Sanok upowcy z 
sotni „Bira” obrabowali gospo-
darstwa polskie oraz zamordo-
wali 3 Polaków i 5 Rusinów. We 
wsi Prusie pow. Lubaczów za-
mordowali 8 Polaków. We wsi 
Srogów pow. Sanok spalili wieś i 
zamordowali 6 Polaków. We wsi 
Śliwnica koło Krasiczyna pow. 
Przemyśl spalili wieś i zamordo-
wali 6 Polaków. We wsi Wróblik 
Szlachecki pow. Sanok spalili 120 
gospodarstw oraz żywcem 6 Pola-
ków.  W II połowie 1946 we wsi 
Wołodź pow. Brzozów upowcy 
spalili wieś i zamordowali 8 Po-
laków. 
    
„Powstańcy ukraińscy” z UPA z 
wielkim zaangażowaniem „bro-
nili przesiedlaną ludność ukraiń-
ską” także przed młodymi polski-
mi kobietami. 23 lutego we wsi 
Stary Dzików pow. Lubaczów 
zamordowali w bestialski sposób 
2 Polki, lat 21 i 29. 15 czerwca 
we wsi Darowice pow. Przemyśl 
zamordowali 1 Polkę oraz we wsi 
Hureczko pow. Przemyśl także 
zamordowali 1 Polkę. 16 czerwca 
we wsi Darowice pow. Przemyśl 
uprowadzili 18-letnią Polkę i po 
nocy następnego dnia przyprowa-
dzili ją pod jej dom i tutaj zastrze-
lili. 18 czerwca we wsi Cewków 
pow. Lubaczów zamordowali 4 
Polaków, w tym 3 kobiety lat 23, 
26 i 30. 31 grudnia  we wsi Piąt-
kowa koło Żahotyna pow. Dobro-
mil uprowadzili 2 kobiety w tym 
jedną (27-letnią Julię Surowiec)  
z 2 małych dzieci, które zaginę-
ły bez wieści. Zapewne ich los 
znał miejscowy proboszcz parafii 
greckokatolickiej, ks. Jurij Saw-
czuk, który był kapelanem sotni 
„Burłaki”.   

Z kolei na Ukrainie „pomagali” 
oni w przesiedlaniu opornych Po-
laków. Np. w I połowie 1946 roku 
we wsi Cygany pow. Borszczów 
powiesili 77-letniego Polaka na 
jabłoni w jego sadzie za to, że nie 
wyjechał do Polski. W mieście 
Ottynia pow. Tłumacz na pery-
feriach  zamordowali 8-osobową 
rodzinę polską z 6 dzieci, któ-
ra także nie zdecydowała się na 
„repatriację” do Polski. Ukraina 
miała być „czysta jak szklanka 
krynicznej wody”, dlatego „bo-
haterowie walki narodowo-wy-
zwoleńczej” z UPA nie bawili się 
w żadne „asymilacje” ludności 
polskiej na swoim „etnicznym” 
terenie.   

Na s. 412 Motyka pisze: „8 lub 9 
lipca wopiści przywieźli do Terki 
dwadzieścia osiem osób, głównie 
kobiety i dzieci. „Aresztowane 
kobiety i dzieci zamknięto w jed-
nej z chat w górnej części wioski, 
a jeden z bandytów rozstrzelał ich 
z automatu, po czym rozerwał 
granatem. (…) Podpalono dom 
i spalono jeszcze żywych ludzi” 
(Motyka cytuje „Litopys UPA”, t. 
34, s. 103). Dochodzenie w spra-
wie tej zbrodni prowadził IPN 
Oddział w Rzeszowie w 1999 
roku, ale Motyka woli powołać 
się na źródło nacjonalistów ukra-
ińskich, a nie na wyniki śledztwa 
IPN. W tym przypadku hasło 
„Zbrodnia w Terce” w Wikipedii 

opracowane jest rzetelniej niż w 
uchodzącej za naukową książce 
Motyki.   

„Jedną z głównych przyczyn na-
silenia wzajemnych uprzedzeń 
między ukraińskimi i polskimi 
współmieszkańcami Terki była 
działalność miejscowych księży 
greckokatolickich (ks. Josefa Ke-
cuna i Lwa Salwyckiego) polega-
jąca na podjudzaniu i nawoływa-
niu do wrogości wobec Polaków. 
W drugiej połowie lipca 1944 na 
terenie Bieszczad ukazały się ob-
wieszczenia ukraińskich nacjo-
nalistów wzywających Polaków 
do opuszczenia wiosek w ciągu 
jednego dnia, bez możliwości za-
brania dobytku, za niewykonanie 
tego nakazu zgodnie z treścią 
obwieszczenia groziła śmierć.. 
W związku z niestosowaniem się 
do powyższych gróźb, nacjona-
liści ukraińscy dokonali m.in. 
mordu 42 Polaków mieszkańców 
Baligrodu. Planowano także wy-
mordować polskich mieszkańców 
Terki. /…/ 4 lipca 1946 bojówki 
OUN uprowadziły 5 mieszkańców 
Terki; jednego Polaka i 4 Ukra-
ińców (którzy zmienili wyznanie 
na rzymskokatolickie) Pośrednio 
w wyniku powyższego zdarzenia, 
kapitan Lucjan Zubert (zastępca 
dowódcy do spraw liniowych 36 
Komendy) 6 lipca wydał rozkaz 
wzięcia zakładników. Tego same-
go dnia wieczorem przystąpiono 
to wykonywania rozkazu, według 
ustaleń UPA zebrano 43 zakład-
ników, z których co najmniej 
¼ uciekła w drodze do miejsca 
docelowego, którym była Woł-
kowyja. Dzięki wstawiennictwu 
cywilnych Polaków uwolniono 
kolejnych kilka osób. Nazajutrz 
wystosowano ultimatum z żąda-
niem wypuszczenia osób upro-
wadzonych przez bojówki ukraiń-
skie, w zamian za puszczenie wol-
no przetrzymywanych ukraińskich 
mieszkańców Terki. Tego samego 
dnia wieczorem (7 lipca) bandy 
ukraińskie przyprowadziły dwóch 
zakładników (Polaka i jednego z 
Ukraińców) do Terki i powiesili 
na przydrożnym drzewie, uprzed-
nio rozbijając im głowy kolbami. 
Następnego dnia, po otrzymaniu 
wiadomości o zamordowaniu 
dwóch osób, podjęto decyzję o 
rozstrzelaniu zakładników. Akcją 
kierował osobiście kap. Lucjan 
Zubert. 8 lipca zakładnicy zo-
stali doprowadzeni ponownie do 
Terki (podczas marszu udało się 
zbiec jednej osobie) i zapędze-
ni do drewnianego domu. Tutaj 
uwolniono kolejnych 5 osób, a 3 
mężczyzn zabrano na cmentarz do 
kopania grobu dla powieszonych 
przez SB OUN, poza tym z chaty 
zbiegł jeden chłopiec Wasyl So-
niak, który przeżył masakrę a po-
tem jego zeznania zostały spisane 
i porównane z zeznaniami żołnie-
rzy WOP z Wołkowyi.

W chacie pozostało 20 osób (nie 
licząc chłopca, któremu udało się 
uciec): przede wszystkim kobiety i 
dzieci. Bestialstwa tego dokonało 
bezpośrednio 2 żołnierzy pocho-
dzących z Kresów Wschodnich, 
którzy podobno mieli się zgłosić 
do wykonania tego zadania na 
ochotników, ponieważ ich bliscy 
zostali zamordowani przez pod-
ziemie ukraińskie. Pozostali żoł-
nierze pilnowali otoczenia budyn-
ku. Morderstwa dokonano na tych 
cywilach ukraińskich przy użyciu 
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pistoletu maszynowego i obrzuce-
niu wnętrza budynku granatami, 
następnie chatę oblano benzyną 
i podpalono. Zginęło 20 niewin-
nych osób. Prócz wspomnianych 
ofiar żołnierze po tym zdarzeniu 
zamordowali kolejnych 7 ukraiń-
skich mieszkańców Terki, oraz 3 
mężczyzn odprowadzonych wcze-
śniej na cmentarz.  

Żołnierze WOP zabili w sumie 30 
osób i spalili kilkanaście gospo-
darstw.

W 1999 roku, w sprawie tej De-
legatura IPN w Rzeszowie prowa-
dziła śledztwo nr S 7/00/Zk, w toku 
którego udało się ustalić jednego 
sprawcę – był nim Hryhorij Ło-
szycia, Ukrainiec, współpracują-
cy z żołnierzami Odcinka WOP w 
Wyłkowyi, nie postawiono mu za-
rzutów bowiem już nie żył (zmarł 
w 1991r.). Zarzuty przedstawiono 
także dwóm byłym żołnierzom 36 
Komendy Odcinka WOP, lecz z 
braku dostatecznych dowodów 
winy prokuratura zmuszona była 
odstąpić od oskarżenia” (Wikipe-
dia: „Zbrodnia w Terce”).  

W chacie zginęło więc 20  osób, 
a nie 26, jak sugerował Motyka 
cytując wydawnictwo nacjonali-
stów ukraińskich i nie wiadomo, 
ile z ofiar w momencie podpa-
lenia chaty żyło jeszcze. Jest to 
niewątpliwa zbrodnia WOP i nie 
ma potrzeby dodatkowo budować 
na niej fałszywą legendę, która w 
efekcie może tylko deprecjono-
wać tę zbrodnię.  

Dalej Motyka na tej samej stronie 
pisze: „Odwet UPA nastąpił nie-
bawem. Nocą z 14 na 15 lipca sot-
nie Romana Hrobelskiego „Bro-
dycza” wsparte przez Bojówkę 
Służby Bezpieczeństwa (BSB) 
uderzyła około północy na Wołko-
wyję. /…/ „Podczas gdy 2 grupy 
banderowców atakowały dctwo 
WP i posterunek MO, - trzecia 
grupa paliła domy Polaków i 
mordowała polską ludność. Zo-
stało zamordowanych w sposób 
barbarzyński nożami 10 osób, w 
tym trzyletnia dziewczynka pocię-
ta nożem” (Motyka cytuje: CAW, 
IV 521.8.16, k. 242. Meldunek 
zwiadowcy z dnia 17. VII. 1946, 
2 oddział 8 DP). 

Tymczasem w książce „Tak było 
w Bieszczadach” na s. 376 cytuje 
jako źródło „CAW, Sztab Gene-
ralny WP, IV-111-466, k. 739-740, 
Sprawozdania GO Rzeszów”, po-
dając: „W tym samym czasie spe-
cjalna grupa banderowców pod-
paliła wioskę, po czym rozpoczęła 
mordowanie polskiej ludności. 
Wybrane osoby wiązano i żywcem 
rzucano w ogień, niektórym „hu-
manitarnie” podcinano wpierw 
żyły. Zginęło w ten sposób, we-
dług jednych danych – jedenaście, 
według innych – trzydzieści dwie 
osoby, cztery osoby uprowadzono. 
Być może byli to wyłącznie człon-
kowie ORMO”.  

W sprawie tej zbrodni także IPN 
prowadził śledztwo, stwierdza-
jąc: „Około godz. 24oo oddziały 
UPA zaatakowały Wołkowyję. W 
wiosce stacjonował korpus Wojsk 
Ochrony Pogranicza oraz znajdo-
wał się Posterunek MO. Ponadto 
przebywało tu wielu mieszkańców 
sąsiednich wiosek, wcześniej za-
atakowanych przez nacjonalistów 

ukraińskich. Dwie grupy uderzyły 
na obiekty zajmowane przez woj-
sko i milicję, zaś trzecia zaczęła 
palić domy i zabijać mieszkań-
ców narodowości polskiej. Od kul 
zginęli Franciszek P., Franciszek 
W., Stanisław F., Józef S., Jan P., 
Józef M., Michał F., Aleksandra 
Sz., Franciszek Sz., oficer Wojska 
Polskiego o nazwisku I. i jeden 
żołnierz. Ze szczególnym okru-
cieństwem sprawcy pozbawili ży-
cia: Stefanię P. – poprzez zakłucie 
bagnetem, Aleksandra W. – wy-
krojone nożem serce, ściągnięta 
z nadgarstków skóra, Antoniego 
P. – przebicie twarzy bagnetem, 
Franciszka J.– cios w skroń i po-
derżnięcie nożem gardła. Trzech 
nieustalonych z imienia i nazwi-
ska żołnierzy zostało ciężko ran-
nych. Nacjonaliści ukraińscy usi-
łowali dokonać zabójstwa Ludwi-
ka W. i mężczyzny o nazwisku K., 
ale na skutek zacięcia broni udało 
im się zbiec. W czasie trwającej 
do godz. 15oo walki, sprawcy 
spalili ok. 80 budynków mieszkal-
nych i gospodarczych wraz z do-
bytkiem należących do ludności 
polskiej. Śledztwo umorzono 27 
sierpnia 2007 r. wobec niewykry-
cia sprawców czynu (IPN, sygn. 
akt S 69/07/Zi).   

IPN dokumentuje mord na 13 
osobach cywilnych znanych z 
imienia i nazwiska oraz 2 wojsko-
wych zabitych i 3 ciężko rannych. 

Z kolei źródło: ”Wykaz czynów 
przestępczych dokonanych przez 
bandy UPA w latach 1944 – 1947” 
opracowany w Wydziale „C” 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Rzeszowie, za-
mieszczony w książce Edwarda 
Prusa „Operacja „Wisła”. Fakty 
– dokumenty” 

(wyd. IV, Wrocław 2006) na s. 
248 podana jest liczba ofiar 10 
osób cywilnych i 2 żołnierzy pod 
datą 14 lipca oraz s. 284 – 285 
liczba ofiar 12 osób cywilnych, 
1 żołnierz, 1 oficer WP i 1 mili-
cjant – pod datą „w nocy z dnia 
14-15.VII.1946”. Zapewne cho-
dzi o te same ofiary, nie można 
jednak wykluczyć, że liczba 32 
ofiar podana w „Sprawozdaniu 
GO Rzeszów” obejmuje osoby 
niezidentyfikowane, być może 
uciekinierów z innych wsi. 

Jak wynika z powyższych rela-
cji WOP zamordował łącznie 30 
osób narodowości ukraińskiej 
„w odwecie” za mordy UPA, na-
tomiast UPA zamordowała  co 
najmniej 13 osób cywilnej lud-
ności polskiej „w odwecie” za 
mord WOP. Niewątpliwie jednak 
spiralę zbrodni rozpoczęli nacjo-
naliści ukraińscy z OUN-UPA w 
celu dokonania czystki etnicznej 
i gdyby nie ich zbrodnie, nie by-
łoby akcji odwetowych ze strony 
polskiej, dokonywanych głównie 
przez oddziały wojskowe, działa-
jące przecież „w imieniu władzy 
ludowej”, niechcianej przez zde-
cydowaną większość społeczeń-
stwa polskiego – tak jak i więk-
szość społeczeństwa ukraińskiego 
(a zwłaszcza Rusini i Łemkowie) 
nie chciała władzy OUN-UPA. 

Na s. 417 - 418 Motyka pisze: „Za 
usunięciem Ukraińców i Łemków 
przemawiał jeszcze jeden argu-
ment. W 1944 roku Stalin zadecy-
dował, że Polska Ludowa ma być 

państwem etnicznie jednorodnym. 
W kraju mogli pozostać zatem je-
dynie ci, którzy dobrze rokowali 
w kwestii asymilacji. Tymczasem 
działalność OUN-B i UPA prze-
konały polskich komunistów, że 
samo zniszczenie ukraińskiego 
podziemia nie przyniesie spodzie-
wanego efektu. Ponieważ wła-
dze sowieckie nie zgodziły się na 
przyjęcie dalszych transportów 
Ukraińców z Polski, jedynym roz-
wiązaniem było wywiezienie ich 
na ziemie zachodnie i rozsiedlenie 
w rozproszeniu”. 

Motyka twierdzi więc, że Stalin 
realizował w powojennej Polsce 
politykę Stronnictwa Narodowe-
go odnośnie „państwa etnicznie 
jednorodnego” i polskim komu-
nistom (w większości przywie-
zionym z ZSRR) nakazał przyjąć 
opcję endeków. Ale już pod ko-
niec 1946 roku „władze sowiec-
kie” postanowiły inaczej. Z tezy 
Motyki wynika, że zrobiły to 
wbrew woli Stalina, który pomy-
lił się w ocenie „dobrych rokowań 
w kwestii asymilacji”, ale tej po-
myłki nie chciały naprawić i nie 
zgodziły się na dalsze transporty 
Ukraińców z Polski. O pomył-
ce Stalina przekonali się polscy 
komuniści i dlatego postanowili 
Ukraińców rozsiedlić w rozpro-
szeniu na ziemiach zachodnich. 
Takie tezy może stawiać dyletant 
nie znający ówczesnych realiów. 
Stalinowi mniejszość ukraińska w 
Polsce była potrzebna, jak i obec-
nie ta mniejszość potrzebna jest 
władcom Kremla. 

Dalej (na s. 418) pisze on: „Na 
przełomie lat 1946 i 1947 powsta-
ły pierwsze listy osób przewidzia-
nych do wysiedlenia. Z rozpo-
częciem operacji nie zamierzano 
jednak sie spieszyć. Według praw-
dopodobnej wersji miała być ona 
przeprowadzona jesienią 1947 
roku, jednocześnie z kolejną de-
portacją Ukraińców, którą Sowie-
ci planowali dokonać w USRR.  W 
ten sposób w Polsce i na Ukrainie 
doszłoby do wielkiej dwuskrzy-
dłowe j operacji, w zamierzeniu 
„porządkującej sytuację na pol-
sko-ukraińskim pograniczu”.  

Tymczasem w dniu 8 listopada 
2012 roku na  posiedzeniu Ko-
misji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych sejmu III RP Eu-
geniusz Misilo stwierdził:  „W 
świetle dotychczasowych ustaleń 
powiedziałbym, nie ma żadnego 
istotnego dokumentu wskazują-
cego czy potwierdzającego, że 
decyzja o wysiedleniu Ukraińców 
i przeprowadzeniu akcji „Wisła” 
nie zapadła w Polsce. Moim zda-
niem, w mojej ocenie, była to de-
cyzja suwerenna, podjęta przez 
BP KC PPR”. Wszystko wskazu-
je na to, że Motyka wpadł w pu-
łapkę niezależności swoich osą-
dów.  Już wówczas występując 
jako historyk – ekspert nie bronił 
swojej tezy, niezgodnej z  tezą 
Eugeniusza Misiły, uznawanego 
obecnie przez neobanderowców 
za „jedynie słusznego” historyka 
zajmującego się relacjami polsko-
-ukraińskimi. Zapewne też  w ja-
kiś manipulacyjny, zakamuflowa-
ny sposób będzie musiał wycofać 
się ze swoich ksenofobicznych 
poglądów i przyjąć opcję Misiły. 

Motyka próbuje narzucić swoją 
interpretację operacji „Wisła”, 

według której władzy ludowej tak 
naprawdę nie chodziło o znisz-
czenie terrorystycznych struktur 
OUN-UPA, ale  „zręcznie ukry-
wano, iż w rzeczywistości to 
kolejny etap tworzenia etnicznie 
homogenicznego państwa ko-
munistycznego” (s. 422 – 423), 
czyli konsekwentnie twierdzi, że 
komuniści polscy nie realizowali 
idei internacjonalizmu, ale siłą 
wdrażali koncepcje endeckie. W 
tym celu „GO „Wisła” miała też 
do dyspozycji eskadrę lotnictwa 
oraz cztery pociągi pancerne” (s. 
423).  Zapewne za pomocą lotnic-
twa i czterech pociągów pancer-
nych przesiedlali i asymilowali 
niewinną cywilną ludność ukra-
ińską – bo przecież celem komu-
nistów nie było „tak naprawdę” 
zniszczenie ludobójczych forma-
cji OUN-UPA. 

W punktach zbornych przesie-
dlanej ludności funkcjonariusze 
UB starali się werbować agentu-
rę i „tylko do czerwca 1947 roku 
pozyskano 852 informatorów” (s. 
426). Ilu pozyskano w ciągu całe-
go okresu wysiedleń, w tym poza 
punktami zbornymi, jakie oni 
potem „piastowali” stanowiska 
w PRL-u, co robią obecnie ich 
dzieci i wnuczęta? Po roku 1990 
pojawiły się próby zlustrowania 
m.in. posła Mirona Sycza z SLD, 
potem z PO, odnośnie jego kon-
taktów z SB, ale sprawa została 
szybko wyciszona. Czy pojawi 
się jakiś odważny, rzetelny histo-
ryk na miarę Centkiewicza czy 
Gontarczyka, który podejmie ten 
„samobójczy” krok? 

„Podczas akcji wysiedlano rów-
nież niewygodnych dla władz ko-
munistycznych… Polaków. Tylko 
w rejonie Przemyśla potraktowa-
no tak kilkanaście rodzin polskich 
„zupełnie – jak to określił gen. 
Mossor – przegniłych wskutek 
propagandy PSL i NSZ” (s. 429). 
Ciekawe, czy ci Polacy też mie-
li „zasymilować się” na nowych 
miejscach zamieszkania, bo prze-
cież nie chodziło o rozbicie PSL 
i zlikwidowanie „band NSZ” 
–  analogicznie, jak celem komu-
nistów „tak naprawdę” nie było 
rozbicie struktur OUN i zlikwido-
wanie „band UPA”, ale asymila-
cja ludności ukraińskiej.    

Pisząc o  Centralnym Obozie 
Pracy w Jaworznie cytuje pismo 
szefa Wojskowej Prokuratury Re-
jonowej w Krakowie ppłk Oskara 
Karlinera z grudnia 1947 roku: 
„Wśród aresztowanych znajdu-
ją się Polacy, Ukraińcy, który po 
odbyciu kilkuletniej służby (…)
w Czerwonej Armii wrócili z od-
znaczeniami” (s. 431). Karliner 
pisze dalej, że powodem  nie-
których pomówień o współpracę 
z bandami były waśnie sąsiedz-
kie. W propagandzie banderow-
skiej te fakty są przemilczane, 
natomiast Centralny Obóz Pracy 
przedstawiany jest jako „obóz 
koncentracyjny” – co uwłacza 
pamięci więźniom niemieckich 
obozów koncentracyjnych, tak-
że tym z Jaworzna. Współczując 
gehennie osadzonych i maltreto-
wanych przez zbirów z Urzędu 
Bezpieczeństwa – to jednak pie-
ce krematoryjne już nie dymiły. 
Ukraińcy (a właściwie obecnie 
uznani za Ukraińców) stanowili 
5 procent osadzonych w Jaworz-
nie. „Pierwszy Ukrainiec pojawił 

się w obozie w Jaworznie 9 maja 
1947 roku” (s. 430). „W grud-
niu 1947 roku zaczęto zwalniać 
pierwszych przetrzymywanych” 
(s. 431). „Do marca 1948 roku 
zwolniono około trzech tysięcy 
osób. Zwolnienie pozostałych 
trwało przez następny rok. Ostat-
nia grupa osadzonych, złożona z 
księży greckokatolickich, wyszła 
na wolność 8 marca 1949 roku” 
(s. 432). Polacy podejrzewani o 
współpracę z AK, WiN,  NSZ i 
innymi ugrupowaniami niepodle-
głościowymi, chętnie zamieniliby 
się z Ukraińcami podejrzanymi 
o współpracę z OUN-UPA, osa-
dzonymi w Jaworznie, ponieważ 
zwykle otrzymywali wyroki (tak-
że po bestialskich przesłuchiwa-
niach) 4 – 6 lat więzienia. 

Głosząc tezę o tym, że operacja 
„Wisła” za główny cel miała nie 
likwidację terrorystycznego pod-
ziemia faszystów ukraińskich, ale 
przesiedlenie w celu asymilacji 
ludności ukraińskiej, Motyka pi-
sze: „Nieustannie przeczesywa-
no lasy, organizowano zasadzki 
na prawdopodobnych trasach 
przemarszu upowców, starano 
się uniemożliwić im dostęp do 
opuszczonych wiosek i zdobycie 
pozostawionej tam żywności” (s. 
433). Jednocześnie na s. 462 cy-
tuje wytyczne Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych z 10 listopada 1947 
roku: „Zasadniczym celem prze-
siedlenia osadników „W” jest ich 
asymilacja w nowym środowisku 
polskim” -  co podsumowuje: 
„Dokument dobrze oddaje de-
terminację władz polskich w ich 
dążeniu do asymilacji narodowej 
wysiedleńców” (s. 462). 

Oczywiście, że „zasadniczym 
celem” Ministerstwa Ziem Od-
zyskanych nie było likwidowa-
nie podziemia ukraińskiego, ale 
asymilacja w środowisku pol-
skim – co nie jest równoznaczne 
z „asymilacją narodową” i nie ma 
o tym ani słowa w cytowanym 
dokumencie. Wystarczy zajrzeć 
do Słownika Języka Polskiego, 
aby przekonać się, jak rożne zna-
czenie ma termin „asymilacja” i 
manipulacją jest twierdzenie, że 
komuniści „z determinacją dą-
żyli”   wyłącznie do „asymilacji 
narodowej”, a bynajmniej już nie 
do „asymilacji państwowej” (co 
chociażby  nacjonaliści ukraińscy 
w Kanadzie i USA powinni do-
skonale rozumieć). Komunistom  
rządzącym w Polsce w okresie 
stalinizmu idee narodowościowe 
przypisywać może tylko ignorant 
lub intelektualny oszust.  Nato-
miast niewątpliwe jest, że dla 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
priorytetem były cele ekonomicz-
ne, w tym szybkie przejęcie go-
spodarstw opuszczonych przez 
wysiedloną ludność niemiecką, co 
miało poza wymiarem politycz-
nym efekt w postaci dostarczania 
obowiązkowych kontyngentów 
zboża, mięsa, mleka, ziemniaków 
– w cenie około połowy wartości 
rynkowej. 

Operacja wojskowa „Wisła” stała 
się pretekstem dla banderowców 
oraz „ich dzieci i wnucząt” do nie-
bywałych manipulacji i kłamstw. 
Tym faktycznym poczuciem 
krzywdy przesiedlanej ludności 
chcą zakrzyczeć całą zbrodnię 
ludobójstwa  OUN-UPA dokona-
ną na cywilnej, w zdecydowanej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
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większości wiejskiej ludności 
polskiej na Kresach południowo-
-wschodnich II RP oraz na tere-
nach obecnej Polski (nazywanych 
przez nich „Zacurzonią”). Służy 
temu kilka kłamstw, a pierwszym 
jest, że przesiedlono ponad 140 
tysięcy cywilnej ludności ukra-
ińskiej. Nawet probanderowski 
historyk ukraiński, rektor polskiej 
uczelni Akademii Pomorskiej w 
Słupsku dr hab. Roman Drozd 
(pochodzenia ukraińskiego, au-
tor tendencyjnych książek) wy-
stępując w roli eksperta podczas 
posiedzenia Komisji Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych sej-
mu III RP 8 listopada 2012 roku 
stwierdził: „Według szacunków, 
według spisów przeprowadzo-
nych przez wojsko, w Polsce na 
początku 1947 r. przebywało oko-
ło 20-21 tys. osób narodowości 
ukraińskiej, czyli to jest ta grupa, 
która miała pozostać w Polsce, 
która uniknęła wyjazdu na Ukra-
inę radziecką”. Tymczasem w 
większości opracowań, w tym w 
projekcie uchwały ww. Komisji 
w sprawie potępienia przez sejm 
przesiedleń podczas tzw. operacji 
„Wisła” wymienia się liczbę „po-
nad 140 tysięcy niewinnej ludno-
ści cywilnej” mniej lub bardziej 
wprost twierdząc, że była to lud-
ność ukraińska. 

Z jednej strony ci „historycy’ pi-
szą, że cała ta ludność ukraińska 
była niewinna, a z drugiej strony 
udowadniają, że OUN-UPA miała 
bardzo szerokie poparcie w spo-
łeczeństwie ukraińskim. Wynika 
stąd, że kilkadziesiąt tysięcy ludo-
bójców ukraińskich z OUN-UPA. 
SS „Galizien”, SKW, UNS, policji 
ukraińskiej i innych zbrodniczych 
formacji ukraińskich przybyło z 
kosmosu a ludność ukraińska ich 
nie żywiła ani nie kwaterowała 
itp., a tylko życzliwie machała im 
rękami, gdy ze śpiewem masze-
rowali poza opłotkami wsi ukra-
ińskich idąc do boju z faszystami 
niemieckimi, sowieckimi bolsze-
wikami i z „bandami AK polskich 
okupantów etnicznych ziem ukra-
ińskich pod Rzeszowem i Zamo-
ściem”. 

Na s. 443 Motyka pisze, że już 
w kwietniu 1952 roku: „Biuro 
Polityczne PZPR przyjęło tajną 
uchwałę, w której zdecydowano 
o podjęciu działań mających na 
celu poprawę położenia material-
nego ludności ukraińskiej, a także 
zaspokojenie jej potrzeb kultu-
ralno-oświatowych. (…) O ile do 
1952 roku władze komunistyczne 
dążyły do polonizacji Ukraińców, 
o tyle później celem stała się już 
swoista peerelowska asymilacja 
państwowa” (s. 443). 

W mrocznym okresie „kultu sta-
linowskiego” ci sami komuniści 
polscy, którzy realizowali poli-
tykę Stalina z 1944 roku „Polski 
Ludowej jako państwa etnicznie 
jednorodnego” (s. 417 – 418), w 
kwietniu 1952 roku w sposób taj-
ny (przed kim?, przed Stalinem?) 
postanowili naprawić jego błąd 
krzywdzący Ukraińców w Pol-
sce (w tym czasie w sowieckiej 
Ukrainie trwał nadal brutalny 
terror stalinowski!). O ”poprawie 
położenia materialnego” ludności 
polskiej deportowanej z Kresów 
Biuro Polityczne PZPR nie my-
ślało ani tajnie ani jawnie. Kto 
personalnie i w imię jakich racji 

politycznych o tym zadecydował? 
Wiadomo, że w służbach specjal-
nych PRL-u  (zwłaszcza w UB) 
oraz w PZPR funkcjonowała duża 
grupa zbrodniarzy ukraińskich z 
UPA, najczęściej pod fałszywymi 
nazwiskami, którymi posługiwa-
li sie na podstawie dokumentów 
zrabowanych ich polskim ofia-
rom. 

Uchwałę senatu z 3 sierpnia 1990 
roku potępiającą operacje „Wi-
sła” oraz proponowaną przez Ko-
micje Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych uchwałę sejmową 
z 6 grudnia 2012 roku warto po-
równać z notatką MSW z maja 
1956 roku: „Zachodzi koniecz-
ność dokonania krytycznej oceny 
akcji „Wisła”. Zdaniem MSW 
przeprowadzenie akcji „Wisła” 
było niesłuszne i wyrządziło nie-
powetowane szkody. Zastosowa-
nie obcej socjalizmowi zasady 
zbiorowej odpowiedzialności, 
całego odłamu ludności za dzia-
łalność band, wyrażające się w 
masowym zastosowaniu represji 
(przymusowe przesiedlenie) szło 
w parze z poważnym naruszeniem 
leninowskich zasad polityki naro-
dowościowej” (s. 444). Wówczas 
Kolegium MSW propozycje tę 
odrzuciło i władza komunistycz-
na nie pokajała się za „zastoso-
wanie obcej socjalizmowi zasady 
zbiorowej odpowiedzialności”, a 
posłowie III RP z Komisji Mniej-
szości zapomnieli powołać się na 
„poważne naruszenie leninow-
skich zasad polityki narodowo-
ściowej”.  

Motyka  „konflikt polsko-ukraiń-
ski” dzieli na dwie fazy: pierwszą 
trwającą od lutego 1943 roku do 
wiosny 1945 roku, oraz drugą 
trwającą od jesieni 1944 roku do 
zakończenia „akcji „Wisła” w 
1947 roku (s. 446). Nie zauważył 
żadnego „konfliktu polsko-ukra-
ińskiego” we wrześniu 1939 roku, 
a więc zabójstw dokonanych na 
5 – 7 tysiącach Polaków i udziału 
u boku niemieckiego agresora Le-
gionu Ukraińskich Nacjonalistów 
pułkownika Romana Suszki. Nie 
była ”konfliktowa”  kolaboracja 
Ukraińców z Sowietami do lipca 
1941 roku oraz jeszcze szersza z 
Niemcami? Terror policji ukra-
ińskiej na służbie niemieckiej, 
zbrodnie dokonywane na Pola-
kach przez tzw. „grupy pochodne 
OUN” w lipcu 1941 roku oraz 
przez batalion „Nachtigall” też 
nie potwierdzają istnienia kon-
fliktu? Nie są jego świadectwem 
pacyfikacje polskich wsi doko-
nywane przez policjantów ukra-
ińskich oraz esesmanów ukraiń-
skich  ze szkoły w Trawnikach w 
1942 roku, jak też skrytobójcze i 
jawne morderstwa dokonywane 
na resztkach elit polskich w tym 
czasie?  

Zapewne dlatego Motyka zaczy-
na swoją książkę „od rzezi wo-
łyńskiej”. I dochodzi do wniosku, 
że rzeź była konfliktem. Czy ho-
lokaust był „konfliktem niemiec-
ko-żydowskim? Z wnioskowania 
Motyki wynika, że tak.   

Motyka pisze: „Jeśli w latach 
1943 – 1944 ukraińscy nacjona-
liści mordowali rodziny mieszane 
jako „niepewne”, to polscy komu-
niści w 1947 roku w czasie akcji 

„Wisła” z podobnych powodów 
takie małżeństwa przymusowo 
wysiedlali” (s. 447). Nie wie, że 
„motywacja” banderowców była 
zupełnie inna i wynikała z dok-
tryny ukraińskiego nacjonalizmu 
integralnego, a było nią hasło 
„Ukrainy czystej jak szklanka 
wody”. Rodziny mieszane „psuły 
ukraińską krew”, podstawą mor-
dów był więc rasizm. 

Sumując polskie ofiary Motyka 
powołując się na ustalenia Wła-
dysława i Ewy Siemaszków  od-
nośnie Wołynia podaje „od 40 do 
nawet 60 tysięcy”. Nie zauwa-
ża, że dane te pochodzą z książ-
ki opublikowanej w 2000 roku i 
obejmują około połowy miejsco-
wości, w których mieszkała lud-
ność polska, natomiast obecnie dr 
Ewa Siemaszko potwierdza liczbę 
60 tys. ofiar. Prokurator z IPN w 
Lublinie prowadzący śledztwo w 
sprawie ludobójstwa na Wołyniu 
szacował liczbę ofiar na około 70 
tysięcy Polaków, co wynikało ze 
zgromadzonego materiału. A wia-
domo, że z około 1700 miejsco-
wości nie ocalał żaden świadek 
i chyba na zawsze pozostanie ta 
„czarna otchłań zagłady”. Na-
stępnie Motyka stwierdza: „W 
Galicji Wschodniej realne wydają 
się szacunki mówiące o 30 – 40 
tysiącach polskich ofiar, z kolei 
na ziemiach dzisiejszej Polski 
zginęło 6 – 8 tysięcy Polaków” (s. 
447).  I podsumowuje: „W świetle 
przytoczonych liczb wydaje się, 
że straty polskie w wyniku akcji 
UPA wyniosły prawdopodobnie 
około 100 tysięcy zabitych (przy 
czym raczej nieco mniej, a nie 
więcej niż 100 tysięcy). Wszelkie 
podawane wyższe liczby – 150 
czy wręcz 200 tysięcy ofiar – nie 
znajdują potwierdzenia w żad-
nych poważnych badaniach na-
ukowych, a ich częste pojawianie 
się w mediach  można tłumaczyć 
chyba tylko chęcią wywołania 
sensacji” (s. 447 – 448). 

Dla Motyki nie są więc „poważ-
nymi badaniami naukowymi” 
monograficzne opracowania do-
tyczące ludobójstwa dokonanego 
na Polakach przez nacjonalistów 
ukraińskich obejmujące woje-
wództwa: lwowskie, tarnopol-
skie, stanisławowskie i lubelskie. 
Książki Szczepana Siekierki, 
Henryka Komańskiego i Krzysz-
tofa Bulzackiego „Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w woje-
wództwie lwowskim”  (Wrocław 
2006) nie ma nawet w „przypi-
sach”, czyżby Motyka nie znał 
tej publikacji?  Ta sama uwaga 
dotyczy książki Stanisława Ja-
strzębskiego „Ludobójstwo na-
cjonalistów ukraińskich na Pola-
kach na Lubelszczyźnie w latach 
1939 – 1947”  (Wrocław 2007). 
W takim razie o jakie „poważne 
badania naukowe” oparł Motyka 
swoje wyliczenia dotyczące Gali-
cji Wschodniej i ziem dzisiejszej 
Polski?  Prawdopodobnie o takie 
same, jak wyliczenia strat ukraiń-
skich. 

„Przed dziesięciu laty, bodajże 
jako pierwszy polski historyk, 
próbowałem je oszacować. We-
dług mojej ówczesnej wiedzy 
uznałem, że w wyniku polskich 
działań zginęło 15 – 20 tysięcy 
Ukraińców. Dziś, w świetle naj-
nowszych danych, skłonny był-

bym liczbę ukraińskich ofiar nie-
co obniżyć. /.../ Ogółem dawało-
by to liczbę od 10 – 11 tysięcy do 
15 tysięcy zabitych. Także w tym 
wypadku podawanie wyższych 
liczb nie ma żadnego umocowa-
nia w badaniach naukowych” (s. 
448). 

Motyka podaje liczbę strat pol-
skich poniesionych  „w wyniku 
akcji UPA”.  Wynikałoby więc, 
że pominął „straty polskie” po-
niesione „w wyniku działań” bo-
jówek OUN (okres 1939 – 1942),  
policji ukraińskiej, SS „Galizien”, 
esesmanów ze szkoły w Traw-
nikach,  batalionu „Nachtigall”,  
SB OUN,  SKW (Samooboronni 
Kuszczowi Widdiły) , Ukraińskie-
go Legionu Samoobrony, UNS 
(Ukraińska Samoobrona Naro-
dowa).  Nie ujawnia także źródeł 
swojej „ówczesnej wiedzy”, ani 
źródeł „najnowszych danych” 
odnośnie strat ukraińskich. Nie 
podaje też, w wyniku czyich akcji 
zostały poniesione – czy w tym 
przypadku sumuje siły  niepodle-
głościowe (AK, BCh, NSZ, WiN 
i inne grupy poakowskie), party-
zantki komunistycznej i sowiec-
kiej (na terenach dzisiejszej Pol-
ski) oraz formacji „rządowych” 
– WP, KBW, MO i UB, aczkol-
wiek NKWD i Armia Czerwona 
na ziemiach dzisiejszej Polski 
także zabiły co najmniej kilkuset 
banderowców. Dane wskazują, że 
straty ukraińskie opiera wyłącznie 
o źródła ukraińskie i np. w Sah-
ryniu nie jest to liczba około 200 
ofiar, ale 400, lub nawet 1500. Nie 
wiadomo, jaką liczbę ofiar ujął 
chociażby w Piskorowicach – a 
łącznie „na ziemiach dzisiejszej 
Polski” straty te ocenił na 8 – 10 
tysięcy.    

Motyka cytuje definicję  pojęcia 
„genocyd”, przetłumaczonego na 
język polski jako „ludobójstwo”, 
wymyślonego i  opracowanego 
przez Rafała Lemkina. Termin ten 
został   przyjęty w 1948 roku przez 
ONZ.  Genocyd,  jest to czyn „do-
konany w zamiarze zniszczenia w 
całości  lub w części grup narodo-
wych, etnicznych, rasowych lub 
religijnych, jako takich”. Do ka-
tegorii ludobójstwa zaliczono za-
bójstwo, spowodowanie poważ-
nego uszczerbku zdrowia fizycz-
nego lub psychicznego członków 
grupy, celowe stworzenie takich 
warunków życia, które służą 
zniszczeniu; ograniczanie rodzin 
oraz porywanie dzieci i przeka-
zywanie ich innej wspólnocie (s. 
451). Polemikę z profesorem Ry-
szardem Szawłowskim podejmuje 
za pomocą dziennikarza „Gazety 
Wyborczej” żydowskiego pocho-
dzenia, Konstantego Geberta (Da-
wida Warszawskiego) i jego arty-
kułu opublikowanego w tygodni-
ku „Polityka”  z 7 listopada 2009 
roku, zaznaczając, że chyba tylko 
on zaprezentował punkt odmien-
ny twierdząc, że rzeź na Wołyniu 
nie spełnia kryteriów ludobój-
stwa. Znając dokonania Geberta 
można domniemywać, że szyb-
ciej uznałby on Jedwabne z lu-
dobójstwo, niż Wołyń. Dlaczego 
jednak Motyka wyciąga go jako 
antidotum na opracowania w tym 
zakresie profesora Szwłowskiego, 
można tylko snuć domysły. Chy-
ba jednak nie chodzi tutaj o pod-
kreślenie jego  jednomyślności  z 
szowinistycznymi nacjonalistami 
ukraińskimi działającymi obec-

nie także w Polsce.  „Podeprzeć 
się” Hukiem, Misiłą czy Drozdem 
nie wypadało?  Gebert stwierdza 
m.in.: „Masowe mordy były na-
rzędziem realizacji zbrodniczej 
polityki, a nie celem samym w so-
bie” s. 451). Oczywiście, zawsze 
tak jest, także w przypadku holo-
kaustu – nie było to więc także lu-
dobójstwo?  Nie istnieje „cel sam 
w sobie”, nawet każde „widzi mi 
się” ma jakieś uwarunkowania i 
motywacje.  Pisze też nieprawdę, 
że :zbrodnia ta: nie spełnia kryte-
rium „eksterminacyjnej intencji 
zbrodniarzy” (s. 452). Zacytujmy 
tajną dyrektywę OUN: 

    Druże Ruban! Przekazuję do 
waszej wiadomości, że w czerwcu 
1943 r. przedstawiciel central-
nego Prowodu- dowódca UPA 
– „Piwnycz” „Kłym Sawur” 
przekazał mi tajną dyrektywę w 
sprawie całkowitej- powszech-
nej, fizycznej likwidacji ludności 
polskiej. (…) Dla wykonania tej 
dyrektywy proszę rzetelnie przy-
gotować się do akcji przeciw Po-
lakom i wyznaczam odpowiedzial-
nych: w rejonach nadbużańskich 
– kurinnego „Łysoho”, na rejony 
turzyski, owadnowski, oździutyc-
ki i pozostałe – „Sosenka”; na 
okręg kowelski- „Hołobenka”. 
Sława Ukraini. 

Dowódca grupy UPA 
„Turiw” – „Rudyj”, 
24 czerwca 1943 r. Stawka”. 

Polemizując z określeniem 
Szawłowskiego „ludobójstwo 
okrutne” stwierdza: „Tymczasem 
mordowanie ludności polskiej za 
pomocą siekier i pik było ludo-
bójstwem owszem okrutnym, ale 
także, a może przede wszystkim, 
prymitywnym” (s. 457). A nadzie-
wanie dzieci na widły jako „pol-
skie orły”, nasadzanie na kołki w 
płocie lub przybijanie gwoździa-
mi do ścian, obcinanie kobietom 
piersi, wyłupywanie oczu, obci-
nanie języków, rozpruwanie brzu-
chów -  połączone z okrutnymi 
zbiorowymi gwałtami, zdzieranie 
płatów skóry,  obcinanie geni-
taliów –  to bardziej „okrucień-
stwo”, czy „przede wszystkim 
prymityw”? Wymyślne tortury 
trwały nieraz kilka godzin, zanim 
ofiara skonała. Było to i okrutne i 
prymitywne i barbarzyńskie. Nie-
wątpliwie cierpienie zabijanej w 
ten sposób ofiary było znacznie 
większe, niż od kuli. Dywagacje 
humanisty historyka, czy było to 
okrutne, czy ”tylko” prymitywne, 
wręcz porażają.  

Istotą tego ludobójstwa było jego 
niezwykłe okrucieństwo. W per-
spektywie napadu Polacy modlili 
się o śmierć od kuli, zapewne wo-
leliby też komorę gazową. Każdy 
historyk, który pomija zagadnie-
nie okrucieństwa sposobów za-
bijania ludności polskiej jest od-
humanizowanym manipulantem. 
Tym bardziej, że w zdecydowanej 
większości to barbarzyństwo do-
tknęło dzieci i kobiety. Dr Alek-
sander Korman opisał 362 rodzaje 
tortur i okrucieństw stosowanych 
przez terrorystów OUN-UPA na 
ludności polskiej. Nie obejmują 
one pełnego zbioru stosowanych 
metod pozbawiania w męczar-
niach życia ofiar „od niemowlęcia 
w kołysce po starca nad grobem”. 
Pomysłowość tortur była nagra-
dzana. Zbrodnia przeciw ludzko-
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ści popełniona przez ukraińskich 
terrorystów powinna być przed-
miotem badań nie tylko history-
ków, prawników, socjologów, ale 
także i psychiatrów. 

Motyka podając, że sposoby 
mordowania były okrutne, pod-
sumowuje, że miało to służyć 
„wywołaniu przerażenia wśród 
pozostałych przy życiu Polaków i 
odreagowaniu skrywanych przez 
lata uczuć upokorzenia, gniewu 
i nienawiści” (s. 149 – 150). Jak 
w takim razie wytłumaczyć fakt, 
że większości uprowadzonych 
Polaków (zwłaszcza dziewcząt 
i kobiet) nigdy nie udało się od-
naleźć? Dopiero nieliczne, od-
krywane przypadkiem ciała ofiar 
ujawniały ogrom barbarzyństwa 
„partyzantów ukraińskich”. Je-
żeli Ukraińcy „odreagowywali” 
wcześniejsze upokorzenia do-
znane od Polaków (co jest zwy-
kłą  banderowską agitką), to jak 
Polacy powinni „odreagować” to 
okrutne ludobójstwo? Nikt tym 
„upokorzonym” Ukraińcom nie 
torturował, nie gwałcił,  nie oka-
leczał i nie mordował ich najbliż-
szych: rodziców, żon, dzieci. W 
kontekście tez Motyki tych parę 
polskich odwetów (Pawłokoma,  
Piskorowice, czy rzekomo Sah-
ryń – gdzie zaatakowano uzbrojo-
ny ukraiński garnizon szykujący 
się do rzezi bezbronnej ludności 
polskiej) było niemal humanitar-
ną formą polskiego odporu wobec 
ukraińskich barbarzyńców. Bo już 
fakt, że chłop polski nie upoka-
rzał chłopa ukraińskiego, a to on  
z całą swoją rodziną padł ofiarą 
tego „odreagowania”, dla Motyki 
i postbanderowców nie ma żadne-
go znaczenia. To „odreagowywa-
nie” trwało od akcji terrorystycz-
nych bojówek UWO i OUN w 
okresie międzywojennym i potem 
od 1 września 1939 roku (Legion 
Ukraińskich Nacjonalistów, bo-
jówki OUN), przez całą okupację 
sowiecką i niemiecką ((bataliony 
„Nachtigall” i „Roland”, poli-
cja ukraińska, SS z Trawnik, SS 
„Galizien”. UPA, Legion Wołyń-
ski i inne formacje ukraińskie na 
usługach III Rzeszy).  I trwa po 
dzień dzisiejszy, o czym świad-
czą uchwały parlamentu „samo-
stijnej” Ukrainy uznające za bo-
haterów narodowych ludobójcze 
formacje OUN-UPA i ich przy-
wódców.  

Także banderowska teza, że do-
konywane napady i  morderstwa 
miały zmusić Polaków do opusz-
czenia „etnicznych ziem ukra-

ińskich” jest oczywistą kpina z 
realiów. Ukraińskich faszystów 
mogło nie interesować dokąd 
mają wyprowadzić się Polacy już 
wiosną 1943 roku, gdy to rozpo-
częli ludobójczą rzeź na Wołyniu 
– ale historyk to pytanie powinien 
sobie postawić. Czyżby faktycz-
nie nie chodziło im o „usunięcie” 
ludności polskiej w rozumieniu 
ukraińskim tego słowa – czyli 
„unicestwienie”?. Polacy do lata 
1945 roku nie mieli gdzie wyje-
chać. Miejsce to znalazło się do-
piero po ucieczce i wysiedleniach 
ludności niemieckiej z Mazur, Po-
morza i Śląska, czyli z tzw. Ziem 
Zachodnich. Tej tezie przeczą tak-
że inne fakty. 

W wielu wsiach Ukraińcy zabro-
nili Polakom opuszczać swoje go-
spodarstwa, w zamian za to często 
gwarantowali im bezpieczeństwo, 
w tym w formie pisemnej przez 
lokalne dowództwa OUN-UPA. 
Po pewnym czasie (na Wołyniu 
np. po żniwach 1943 roku) lud-
ność ta została wymordowana. 
Na polskich uciekinierów „po-
wstańcy ukraińscy” napadali i 
mordowali ich. Obstawione były 
wszystkie drogi i przejścia, aby 
żaden Polak nie mógł opuścić 
swojej wsi. Często Polacy, któ-
rym udało się uciec, namawia-
ni byli przez swoich sąsiadów 
Ukraińców do powrotu na swoje 
gospodarstwa, także z gwaranto-
waniem im bezpieczeństwa. Głód 
i brak dachu nad głową powodo-
wał, że część osób decydowała 
się na powrót - i osoby te zostały 
wkrótce zamordowane. 

Od wiosny 1942 roku miały 
miejsce uprowadzania Polaków, 
głównie reprezentantów elit cu-
dem pominiętych podczas zsyłek 
i aresztowań sowieckich, a potem 
nie wywiezionych na przymuso-
we roboty do Niemiec. Osoby te 
najczęściej znikały bez śladu. Tyl-
ko przypadkowo znajdowane ich 
ciała ujawniały, że przed śmiercią 
stosowano wobec nich przeraża-
jące, bestialskie tortury. Większo-
ści ciał jednak nigdy nie odnale-
ziono, stąd nie mogły „zachęcać” 
innych Polaków do opuszczenia 
swoich domów rodzinnych. 

Prawie wszystkie rodziny miesz-
kające pojedynczo lub w niewiel-
kich grupach w wioskach ukraiń-
skich znikły bez śladu. Często los 
taki spotkał całe wsie i kolonie 
polskie, skąd nie ocalał ani jeden 
świadek. W 1942 roku, w ideolo-
gicznym „przymierzu’ z nazista-

mi niemieckimi do „opuszczenia 
ziem ukraińskich” zmusili Ży-
dów, od lutego 1943 roku zmu-
szali Polaków. To „zmuszanie do 
opuszczenia” tych ziem w skut-
kach spowodowało, że zarówno 
Żydzi jak i około 250 tysięcy Po-
laków na tych ziemiach pozostało 
na zawsze. W większości przy-
padków nie jest tylko znane miej-
sce ich wiecznego pozostania, 
ich wiecznego spoczynku oraz 
nie jest ono uświęcone krzyżem. 
Dzieje się tak za sprawą narodu, 
który deklaruje, że jest chrześci-
jański. A także za przyzwoleniem 
hierarchów cerkwi greckokatolic-
kiej i prawosławnej, często wręcz 
pod ich presją.

Motyka, który ma takie opory 
przed nazwaniem rzezi wołyń-
skiej „ludobójstwem” jednocze-
śnie lekko przyjmuje wersję IPN 
dotyczącą zabójstwa przez pol-
skie podziemie w styczniu i lutym 
1946 roku w powiecie Bielsk Pod-
laski 79 Białorusinów podejrze-
wanych o współpracę z NKWD i 
UB, w wyniku czego ginęli par-
tyzanci.  IPN uznał, że mord ten 
„nie można utożsamiać z walką 
o niepodległy byt państwa, gdyż 
nosi znamiona ludobójstwa” (s. 
458). Co prawda wnioskowanie 
jest dziwne, zabójstwa za współ-
pracę z „reżimem komunistycz-
nym” uznano najpierw za czyn 
„o znamionach ludobójstwa”, by 
następnie dojść do konkluzji, że 
dlatego nie było to „walką o nie-
podległy byt państwa”.  Posiłku-
jąc się tym werdyktem Motyka 
stwierdza: „Znamiona ludobój-
stwa noszą również, jak się wy-
daje, zabójstwa dokonane przez 
oddział „Wołyniaka” w Leżajsku 
i Piskorowicach” (s. 459). 

W ten sposób otrzymujemy 
jasny obraz: na Wołyniu i w 
Galicji Wschodniej Ukraińcy 
popełnili czyny na Polakach „o 
znamionach ludobójstwa”, a 
w Polsce takie same czyny na 
Ukraińcach popełniali Polacy.  
I mamy „prawie po równo”. 
Prawie, bo „po ukraińskiej stronie 
ludobójczy charakter miała cała 
akcja antypolska, a po polskiej 
– poszczególne pacyfikacje” (s. 
459). Czyli „po ukraińskiej stronie 
partyzant z UPA” wyrżnął w 
okrutny sposób rodzinę Polakowi, 
„po polskiej stronie” tenże cudem 
ocalały Polak dał zbrodniarzowi 
po mordzie – i mamy „prawie po 
równo”.   

Podobne socjotechniki kłamstw i 

manipulacji stosują rewizjoniści 
niemieccy, a dotyczy to już 
nie tylko rożnego rodzaju 
ziomkostw. Tutaj także Polacy 
z ofiar „nazistów” mają stać 
się katami „niewinnej ludności 
niemieckiej”.   

Motyka powtarza dokładnie 
propagandową tezę 
nacjonalistów ukraińskich 
stwierdzając: „Koncentracja 
uwagi na ideologii integralnego 
nacjonalizmu zdejmuje z kolei 
z polskich uczestników dyskusji 
konieczność rozliczenia nieudanej 
polityki narodowościowej II 
Rzeczypospolitej” (s. 466). 
„Nacjonalizm” Dmytro Doncowa 
był taką samą ideologiczną  
podstawą dla przywódców 
OUN zorganizowania i 
przeprowadzenia ludobójstwa 
na ludności polskiej, jak 
„Mein Kampf” Adolfa 
Hitlera dla nazistów 
niemieckich do budowania 
pieców krematoryjnych i 
dokonania holokaustu a 
„Manifest komunistyczny” dla 
bolszewików do eksterminacji 
dziesiątków narodów. Natomiast 
„szeregowi członkowie UPA” 
posługiwali się „Dekalogiem 
ukraińskiego nacjonalisty”, 
który powinien być cytowany 
w każdej naukowej publikacji 
dotyczącej działań OUN-UPA. 
Za zachętą, a często z inspiracji 
duchownych greckokatolickich 
i prawosławnych, zastąpił 
on ich „owieczkom” 
Dekalog chrześcijański, czyli 
Dziesięć Przykazań Bożych. 
Jaka mogłaby być „udana 
polityka narodowościowa II 
Rzeczypospolitej”? Autonomia 
ze stolicą we Lwowie, 
zamieszkałym w zdecydowanej 
większości przez ludność 
polską? W jakich państwach 
w okresie międzywojennym 
takie autonomie istniały? Może 
w Imperium Brytyjskim? Czy 
lepszy byłby wzór zaczerpnięty 
z ZSRR? Głównym zadaniem 
UWO było prowadzenie 
„permanentnej rewolucji”, 
antagonizowanie konfliktu 
polsko-ukraińskiego, a w 
prowadzonych zamachach 
zginęło więcej „ugodowych” 
Ukraińców, niż Polaków. 
Działaczy OUN interesowała 
tylko i wyłącznie „samostijna” 
Ukraina z Chełmem, 
Hrubieszowem, Przemyślem w jej 
granicach. Czy „udaną polityką 
II Rzeczypospolitej” miała być 
rezygnacja z tych terenów i 

zgoda na powstanie „sobornej”, 
faszystowskiej Ukrainy? A co z 
ludnością polską zamieszkałą na 
tych terenach w przeważającej 
części „od zawsze”? Bo trzeba 
być ignorantem tamtych 
realiów, aby twierdzić np., że 
problem załatwiłoby powołanie 
Uniwersytetu Ukraińskiego we 
Lwowie, z pewnością kuźni 
kadry nacjonalistów ukraińskich.  

Pomimo powyższych uwag, oraz 
wielu innych kontrowersyjnych 
tez, jest to najlepsza książka 
Grzegorza Motyki z dotychczas 
opublikowanych. Gdyby 
jeszcze poza krytykowaniem 
środowiska kresowian za to, że 
nie chcą przyjąć argumentów 
nacjonalistów ukraińskich (czyli 
morderców swoich rodzin i ich 
popleczników) w patrzeniu na 
„konflikt polsko-ukraiński”, 
zechciał zauważyć poczynania 
środowiska mniejszości 
ukraińskiej związanego z 
ZUwP i pismem „Nasze 
Słowo”, bezczynność polskich 
historyków uniwersyteckich  
w  zakresie tej tematyki  (co by 
było, gdyby nie Siemaszkowie, 
Siekierka, Komański, Bulzacki, 
Kulińska, Jastrzębski?), 
antyhumanistyczną „poprawność 
polityczną” polityków, 
publicystów,  historyków... 

m W myśl definicji genocydu 
Kresowianie są żyjącymi ofiarami 
tej zbrodni, okaleczonymi 
psychicznie i często fizycznie. W 
III RP jest wielu kontynuatorów 
tego ludobójstwa, chociaż 
obecnie dokonują go już 
„tylko” na prawdzie i pamięci. 
W Polsce można postawić 
legalnie i nielegalnie (bezkarnie) 
panteon chwały każdemu 
oddziałowi UPA – tym większy, 
im więcej wyrżnął niewinnej 
polskiej ludności cywilnej – 
ale gdy pojawia się inicjatywa 
pomnika ofiar,  wnet podnosi 
się wrzask „największych 
autorytetów moralnych”. To 
jest „polski szuizm”, który 
niszczy umierające pokolenie 
Kresowian, który chce zniszczyć 
pamięć o Kresach, czyli wielką 
część naszego dziedzictwa 
narodowego. 

- - - 

Grzegorz Motyka: Od rzezi 
wołyńskiej do akcji „Wisła”. 
Konflikt polsko-ukraiński 1943 – 
1947. Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2011, s.524.  

Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

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

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
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Polska parafia łacińska we 
Lwowie złożyła do Europej-
skiego Trybunału Praw Czło-
wieka skargę z powodu łamania 
praw przez władze miasta Lwo-
wa. Chodzi o zwrot nierucho-
mości przy ul. Łyczakowskiej 
49 (obecnie 53), gdzie do 1946 
roku znajdowały się plebania i 
klasztor ojców franciszkanów 
obsługujących tę parafię.
Budynki - zgodnie z decyzją  
władz ukraińskich - miały zo-
stać zwrócone parafii już w 2013 
roku. Kijowski Gospodarczy 
Sąd Apelacyjny przyznał wów-
czas parafii prawo własności do 
budynku plebanii-klasztoru. Po 
Majdanie, mianujący się wiel-
kim przyjacielem Polaków mer 
Lwowa Andrij Sadowyj, bande-
rowiec (obecnie lider współrzą-
dzącej Ukrainą partii), nie miał 
zamiaru zwrócić tego mienia i 
zaskarżył do kolejnej instancji 
wyrok sądu. W nowych wa-
runkach politycznych – tak jak 
przewidywali lwowianie – bu-
dynki Polakom znów odebra-
no. Na nic były kolejne skargi 
do kolejnych instancji. Gdy w 
2014 roku złożono wniosek do 
Najwyższego Sądu Ukrainy o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, 
ten odmówił, twierdząc, że sąd 
tej instancji nie podważa wyro-
ków, ale zajmuje się jedynie ba-
daniem różnego orzekania sądu 
na szczeblu tej samej instancji 
w podobnych sprawach.
O. Stanisław Kawa, posługują-
cy w miejscowym kościele św. 
Antoniego, tak skomentował 
dla Katolickiej Agencji Infor-
macyjnej sprawę: 
„Taka zagmatwana argumenta-
cja świadczy jedynie o złej woli 
w sądownictwie ukraińskim w 
stosunku do chrześcijan Pola-
ków zamieszkałych we Lwowie. 
Jeszcze raz podkreślam, że na 
trzecim etapie, czyli w trzeciej 
instancji, do sprawy włączyła 
się prokuratura, co jest też nie-
prawidłowością procesową, bo 
gdy sprawę rozpatruje sąd ape-
lacyjny, to na tym poziomie nie 
może wkraczać do sporu trzecia 
strona. Kolejnym argumentem 
prokuratury w czasie przesłu-
chań i posiedzeń sądowych 
było to, że ukraińskim dzieciom 
zabiera się szkołę (w budynku 
obecnie mieści się ukraińska 
szkoła muzyczna). To nie jest 
tak. Wierni rzymskokatoliccy 
we Lwowie też są obywatelami 

Ukrainy. Czy we Lwowie, który 
chlubi się wielokulturowością, 
nie ma już miejsca dla ludności 
polskiego pochodzenia, która 
zamieszkuje to miasto od setek 
lat? Czy Ukraińcy, którzy nale-
żą do Kościoła rzymskokatolic-
kiego, nie mają praw?” - pyta 
zakonnik. Jego zdaniem taka 
argumentacja prokuratury jest 
jawną dyskryminacją mniejszo-
ści narodowych i religijnych.
- Nikt nie chce wyrzucać na uli-
cę dzieci ze szkoły muzycznej – 
zaznaczyła  w rozmowie z „Ku-
rierem Galicyjskim” Marta Wy-
soczańska, parafianka. - Niech 
dzieci zostaną, ale w dokumen-
tach powinna być informacja, 
że plebania jest nasza, chrześci-
jan lwowian. Zwrócono ją de-
cyzją sądu w Kijowie. W para-
fii jest sporo dzieci, młodzieży. 
Brakuje miejsca na katechezę, 
na spotkania grup parafialnych. 
Można jednak wspólnie użytko-
wać budynek plebanii” – próbo-
wała wyjaśnić parafianka.
Wiosną 2014 roku, gdy Polacy 
próbowali osobiście zaintere-
sować problemem mera Lwowa 
Andrija Sadowego, ochroniarze  
i urzędnicy nie wpuścili delega-
cji nawet do sekretariatu mera. 

Czy władze Lwowa nadal będą 
poniżały nas, katolików i mniej-
szość polską?” – pytali wierni 
parafianie. Katolicy planowali 
wtedy podjęcie głodówki, ale 
znając „wrażliwość” mera na 
ich problemy, doszli do wnio-
sku, że na nic to się zda. Zatem, 
po przegraniu batalii sądowych, 
ratunku szukają  w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka.

WALKA O INNE POLSKIE 
KOŚCIOŁY

Niestety, nie jest to jedyny pro-
blem  Polaków zamieszkałych 
we Lwowie. Wciąż trwa batalia 
o kościół św. Marii Magdaleny 
we Lwowie, wzniesiony przy 
reprezentacyjnej ulicy mia-
sta, która dawniej nosiła imię 
marszałka sejmu galicyjskiego 
Leona Sapiehy, a obecnie nosi 
imię Stepana Bandery, morder-
cy Polaków, ale i też Ukraiń-
ców.
Po II wojnie światowej, jako je-
den z trzech lwowskich kościo-
łów, pozostawał on w rękach 
katolików, będąc ostoją nie 
tylko wiary chrześcijańskiej, 

ale i polskości na tych tere-
nach. W 1962 roku, za czasów 
rządów pierwszego sekretarza 
partii komunistycznej Nikity 
Chruszczowa, został zamknię-
ty. Ćwierć wieku później urzą-
dzono w nim salę koncertową 
ze skoczną muzyką i organową, 
która działa do dzisiaj. Po 1991 
roku lwowscy Polacy rozpoczę-
li starania o zwrot kościoła. W 
ub. roku sąd przywrócił im ich 
własność. Niestety, nie na dłu-
go.
Oto, jak opisywała sytuację 
lwowianka Halina Makowska: 
„Przegraliśmy kolejną rozpra-
wę sądową w Kijowie o zwrot 
kościoła. Tak Ukraińcy podzię-
kowali Polakom, którzy czę-
sto narażając dobro własnego 
kraju, tak bardzo zaangażowa-
li się w pomoc w walce o lep-
sze jutro Ukrainy. Po ludzku 
trudno pogodzić się z taką de-
cyzją sądu. Nam obywatelom 
Ukrainy, mieszkańcom miasta, 
parafianom kościoła (został 
zamknięty w 1962 przez ko-
munistów) należy się zagwa-
rantowany przez konstytucję 
Ukrainy zwrot świątyni. Ale 
w naszym mieście prawa oby-
wateli, niestety, nie są równe. 
Trzeba też jasno powiedzieć, 
że jest to policzek wymierzony 
nie tylko nam lwowianom, ale 
i chrześcijanom w Macierzy,  a 
ci u władzy Ukrainy postawi-
li rusztowanie na elewacjach 
kościoła pod wezwaniem św. 
Marii Magdaleny. I tak ruszto-
wania stoją już od kilku mie-
sięcy, nie trudno się domyślić 
dlaczego. Dziwię się, że ktoś w 
ogóle chce przychodzić do tego 
kościoła na koncerty. Już któryś 
rok z rzędu kościół obciągnięty 
jest sznurkiem z napisem „spa-
dają kamienie”. W przedsionku 
kościoła – wątpliwej jakości 
zdjęcia na wygiętych ramkach z 
patyczków, nieco dalej, w głębi 
wnęki, zobaczymy przyklejo-
ny do ściany plastrem portret 
kardynała Josypa Slipyja. Kar-
dynał miał na swoim koncie 
wiele lat lagrów sowieckich za 
wiarę i przekonania, a teraz po-
wieszony przez dyrektora „sali 
organowej” pilnuje chyba, żeby 
katolikom nie oddali kościo-
ła? W nawie bocznej kościoła 
śmierdząca, nigdy nie myta to-
aleta publiczna Zwykle jest tak, 
jak powiada mądrość ludowa: 
zrobisz komuś dobrze, to kara 

cię nie minie. Więc nieuchron-
nie nasuwa się myśl, że w taki 
sposób odpłacają nam z na-
wiązką za pomoc w czasach ko-
munistycznych prześladowań 
kościoła greckokatolickiego. 
Wówczas i duchowni, i wierni 
prześladowanej cerkwi znaleźli 
wsparcie w kościele rzymsko-
katolickim”.
MODŁY W GARAŻU

To nie jedyna świątynia, o którą 
toczą bój katolicy na Ukrainie. 
Wciąż nie ma żadnych działań 
w kierunku zwrócenia chociaż-
by plebanii w Gródku Jagielloń-
skim, czy kościoła w Komarnie, 
który niszczeje, a katolicy, zimą 
czy latem muszą się modlić w 
cmentarnej kaplicy. Katolicy 
z Białej Cerkwi na Ukrainie 
także bezskutecznie walczą o 
odzyskanie kościoła parafialne-
go, czemu nie sprzyja również 
napięta sytuacja polityczna - 
mówi ks. Jarosław Pałka, pro-
boszcz jedynej katolickiej pa-
rafii w tym dwustutysięcznym 
mieście. Obecnie kościół służy 
jako sala koncertowa, a wierni 
mogą się w nim modlić tylko 
trzy razy w tygodniu. Centrum 
życia duszpasterskiego jest pa-
rafialny… garaż.
Dr Andrzej Zapałowski, histo-
ryk, wykładowca akademicki, 
ekspert ds. bezpieczeństwa, 
prezes rzeszowskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Geopo-
litycznego, na łamach „Nasze-
go Dziennika” mówił jeszcze w 
ub. roku m.in. tak: 
„Pamiętajmy, że sprawa zwro-
tów polskiego mienia dotyczy 
także kościoła w Komarnie i 
wielu innych obiektów sakral-
nych. Mamy do czynienia z 
sytuacją, gdzie na zachodniej 
Ukrainie żadne świątynie nie są 
zwracane ich prawowitym wła-
ścicielom – społeczności pol-
skiej. Ta decyzja pokazuje tak-
że, jak lekceważona jest Polska 
i Polacy. Prym w dyskryminacji 
Polaków  wiedzie zwłaszcza za-
chodnia Ukraina, gdzie władzę 
sprawują siły z Banderą w tle. 
W mojej ocenie decyzja sądu 
w Kijowie jest konsultowana z 
merem Lwowa Andrijem Sado-
wym i stąd taki, a nie inny wy-
rok. Można odnieść wrażenie, 
że Ukraińcy przyzwyczaili się 
do tego, że my, Polacy, mamy 
im pomagać. Ta postawa rosz-
czeniowa nie maleje, wprost 

przeciwnie. Dlatego na próżno 
szukać gestów ze strony ukraiń-
skiej wobec Polaków tam żyją-
cych. Weźmy chociażby kwestie 
Domu Polskiego we Lwowie, 
który Polacy po 20 latach sta-
rań otrzymali na peryferiach 
Lwowa w dzierżawę na 49 lat 
odmiennie niż mniejszość ukra-
ińska w Polsce, która w Prze-
myślu dostała „Narodnyj Dom” 
na własność. To wszystko poka-
zuje, że siły nacjonalistyczne na 
zachodniej Ukrainie nie chcą 
trwałych dobrych stosunków 
i traktują Polaków z dystan-
sem”..

Domu Polskiego we Lwowie 
Polacy nadal jednak nie mają. 
Ponad rok od przekazania Pola-
kom przez ukraińskie samorzą-
dowe władze Lwowa obiektu, 
w którym mieścić się ma Dom 
Polski, Polacy nie mogą go re-
montować, bo nieuregulowana 
jest sprawa własności hipotecz-
nej działki, na której stoi budy-
nek.

APEL ŚRODOWISK NA-
UKOWYCH

Jakoś bez echa w polskich me-
diach, nie mówiąc już o krę-
gach politycznych, przeszła re-
zolucja środowisk naukowych z 
września 2014 roku dotycząca 
właśnie tych kwestii. A czyta-
my w niej m.in.: 
„My, zgromadzeni we Lwowie 
na międzynarodowej konferen-
cji naukowej, reprezentanci 
różnych środowisk akademic-
kich i ośrodków badawczych 
oraz organizacji społecznych z 
Ukrainy i Polski, wyrażamy za-
niepokojenie sytuacją świątyń 
rzymskokatolickich archidiece-
zji lwowskiej. W trakcie obrad i 
objazdu naukowego po terenach 
archidiecezji lwowskiej obrząd-
ku łacińskiego zaobserwowali-
śmy poważne problemy dotyczą-
ce sytuacji kościołów zarówno 
pod względem konserwacji i za-
chowania charakterystycznych 
cech architektonicznych, jak i 
w kwestii ich własności. Z ubo-
lewaniem stwierdziliśmy tak-
że liczne przykłady dewastacji 
świątyń i obiektów sakralnych 
Kościoła rzymskokatolickiego. 
Świadczy to, niestety, o zniko-
mej wrażliwości społecznej na 
stan tych świątyń, które są nie 
tylko miejscem kultu katolickie-
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go i częścią tradycji duchowej, 
mimo różnicy obrządku, więk-
szości mieszkańców tych ziem, 
ale także niejednokrotnie jedy-
nymi zabytkami historycznymi 
tego regionu. Przetrwały one 
nader burzliwe dzieje i teraz w 
warunkach demokratycznego 
państwa ukraińskiego kończą 
lub zmieniają swoją historię z 
racji na obojętność społeczną, 
a nawet na złą ludzką wolę.  
Smutkiem napawa fakt, że lo-
kalne organy władzy państwo-
wej przetrzymują rzymskokato-
lickie obiekty sakralne i podej-
mują działania, by utrudnić ich 
zwrot prawowitym właścicie-
lom – rzymskim katolikom. De-
klarując wierność wartościom 
demokratycznym i podkreślając 
dążenie do integracji europej-
skiej, lwowskie władze pozo-
stają głuche na żądanie swych 
rzymskokatolickich mieszkań-
ców zwrotu kościoła św. Marii 
Magdaleny, plebanii kościoła 
św. Antoniego oraz innych sa-
kralnych budowli zrabowanych 
przez komunistów i dotąd nie-
zwróconych prawowitym wła-
ścicielom – katolikom obrządku 
łacińskiego.
Pragniemy przypomnieć, że 
wybór europejski to nie tylko 
deklaracja, lecz także sposób 
życia i postępowania zgodny 
ze standardami wypracowany-
mi przez europejską wspólnotę. 
Prawo własności jest jednym z 
fundamentalnych praw naszej 
cywilizacji, a krzywdy wyrzą-
dzone przez ateistycznego na-
jeźdźcę trzeba jak najprędzej 
naprawić. Z pewnością przy 
odrobinie dobrej woli po pra-
wie ćwierć wieku  można było-
by uczciwie, wedle europejskich 
standardów rozstrzygnąć spra-
wę własności”.

 I ten apel nie zrobił na ukra-
ińskich władzach żadnego wra-
żenia.

 W STOLICY UKRAINY NIE 
MA MIEJSCA NA POLSKĄ 
SZKOŁĘ

Co tu mówić o zwrocie kościo-
łów, budynków parafialnych, 
gdy w stolicy Ukrainy Kijowie 
nie ma miejsca, w którym mo-
głoby się, uczyć kilkudziesięciu 
uczniów z polskich rodzin.

Pisałem już  o próbach likwi-
dacji klas z polskim językiem 
wykładowym dla mniejszości 
polskiej, które funkcjonują przy 
szkole nr 4 w ukraińskiej Sze-
pietówce, w obwodzie chmiel-
nickim Ukrainy. Okazuje się, że 
nawet w stolicy Ukrainy - Ki-
jowie - Polacy mają trudności z 
nauką języka ojczystego.
Po długotrwałych pertrak-
tacjach z przedstawicielami 
władz oświatowych, w 2014 
roku okazało się, że w żadnej 
ze szkół Kijowa nie znalazło 
się miejsce do nauczania pol-
skich dzieci. „Nasze potrze-

by (uwzględniając różny wiek 
dzieci), to zaledwie dwie, trzy 
sale klasowe i to do dyspozycji 
w tylko dni sobotnie, kiedy, jak 
wiadomo, w szkołach nie ma 
zajęć” - mówi Antoni Stefano-
wicz, prezes Związku Polaków 
na Ukrainie.
Władze zaproponowały począt-
kowo miejsce w Liceum Poli-
tyki Praw i Języków Obcych, 
funkcjonującym przy szkole nr 
106 (pod adresem: ul. Niekra-
sowa 4). Dyrektor Liceum z po-
czątku wyraziła zgodę udostęp-
nienia dwóch sal klasowych w 
soboty, począwszy od paździer-
nika 2014 roku. Jednak, tuż 
przed otwarciem szkoły, odmó-
wiła bezpłatnego udostępnie-
nia pomieszczeń. Związek Po-
laków na Ukrainie postanowił 
zatem dokonać otwarcia takiej 
szkoły na bazie bardzo skrom-
nych (ok.30 m2) objętościowo 
pomieszczeń biura ZPU, które 
organizacja dzierżawi na ogól-
nych zasadach. Chęć posła-
nia swych dzieci do sobotniej 
szkółki wyraziło 50 rodziców.
Przypomnijmy, że merem Kijo-
wa jest obecnie znany ze swoich 
pro banderowskich poglądów 
Witalij Kliczko. Niestety, jak 
się okazuje i on również nie wi-
dzi problemu Polaków. Trudno 
uwierzyć, że w stolicy Ukrainy 
nie można znaleźć pomieszcze-
nia, w którym, w soboty, mo-
głoby się uczyć kilkudziesięciu 
uczniów z polskich rodzin.

A na elewacji sąsiadującej z 
kościołem św. Marii Magdale-
ny polskiej szkoły straszy od 
lat relief żeliwny z postacią 
mordercy Polaków Romana 
Szuchewycza - Tarasa Czu-
prynki, z chwalebnym napi-
sem „ku czci”.
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PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Powieść tę dedykuję mojemu 
przyjacielowi, Panu Władysła-
wowi Kosowi, gdyż została ona 
osnuta na podstawie jego wspo-
mnień. Wszystkie nazwiska, 
imiona, a nawet niektóre pseudo-
nimy występujących w niej osób 
są fikcyjne. Zmieniono także na-
zwy większości miejscowości, w 
których toczy się akcja.

Prolog

Na sali rozpraw nie było publicz-
ności. Tylko sędzia, dwóch ławni-
ków, pełnomocnik rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej – wytrawny 
prawnik i Stanisław Wrzos, ponad 
osiemdziesięcioletni, czerstwy 
starzec, który sam reprezentował 
swoje interesy, gdyż nie stać go 
było na adwokata. No i młodziut-
ka, długonoga, piękna sekretarka, 
w rodzaju tych miłych, zawsze 
uśmiechniętych, seksownych 
dziewczyn w minispódniczkach, 
które codziennie spacerują, z fi-
liżankami do kawy w rękach, po 
korytarzach każdego sądu.
Na zewnątrz, jak zwykle pod ko-
niec lipca, było gorąco niczym w 
piekle. Ciężkie, ołowiane, brudne 
powietrze zawisło nisko nad mia-
stem, tak że można je było kroić 
nożem. Ale w klimatyzowanej 
sali panował przyjemny chłód. 
Pomimo to, sędzia otarł pot z czo-
ła, znudzonym wzrokiem spojrzał 
na strony sporu i powiedział:
- Rozprawa cywilna z powództwa 
Stanisława Wrzosa przeciwko 
Rządowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej o przywrócenie niesłusznie 
odebranych – Uchwała Sejmu z 
roku 1995 o tak zwanych utrwa-
laczach władzy ludowej - praw 
kombatanckich.
Sędzia był młodym człowiekiem 
przed trzydziestką, wiec siłą rze-
czy niewiele wiedział na temat 
tamtych, wojennych, dawnych 
czasów. Czuł, że brakuje mu 
życiowego doświadczenia, ale 
wiedział, że jakoś będzie musiał  
poradzić sobie z tą nietypową 
sprawą. Starannie odrobił zadanie 
domowe. Dokładnie zapoznał się 
z aktami, które leżały przed nim 
na masywnym, dębowym stole. 
Były one jednak zbyt skromne, 
zbyt powierzchowne, aby na ich 
podstawie mógł, już na tym eta-
pie postępowania, wyrobić sobie 
jakiś pogląd w tym sporze.
- Udzielam głosu panu Stanisła-
wowi! – powiedział.
Wrzos podniósł się z krzesła. 
Spojrzał na sędziego, na starszych 
od niego ławników i pełnomocni-
ka rządu oraz na uroczą, długo-
nogą sekretarkę, która na chwilę 
przerwała stukanie w klawisze 
komputera. 
Dziewczyna była piękna, przypo-
minała mu jego własną młodość; 

ubrana w pastelowy kostium, w 
tym męskim towarzystwie wyglą-
dała fascynująco, jak pojedynczy 
promyk słońca wdzierający się 
rano, przez szparę w zasłonie, do 
mrocznej sypialni.
Wrzos chrząknął, odczekał, aż 
wmontowany w klatkę piersio-
wą, codziennie ratujący mu ży-
cie, rozrusznik serca uspokoi jego 
przyśpieszony rytm, i rzekł:
- Wysoki Sądzie! Aby zrozumieć 
moje racje i wydać sprawiedliwy 
wyrok, musi Sąd wysłuchać rela-
cji z całego mojego życia! Tylko 
wtedy będzie Sąd mógł ocenić 
jakim jestem człowiekiem, z kim 
walczyłem i czy – w tamtych 
ciężkich latach, gdy, nadstawia-
jąc karku, zwalczałem rebelię na 
wschodnich kresach Polski – za-
służyłem sobie na tytuł komba-
tanta i tych parę groszy dodatku 
do emerytury, czy byłem tylko 
utrwalaczem władzy ludowej, 
któremu, prócz wzgardy i potę-
pienia, nic się nie należy.
Będąc góralem spod Żywca przy-
pominał twardą skałę. Nigdy się 
nie poddawał. Nie można go było 
skruszyć, ani złamać, ani przeko-
nać do czegoś, co jego zdaniem 
nie było warte funta kłaków. Ale 
nad jego głową przetoczyło się 
wiele burz. Życie nauczyło go 
pokory i teraz, mając na ramieniu 
już dziewiąty krzyżyk, nie wpadał 
w szał radości, gdy rano budziło 
go piękne słońce, bo z doświad-
czenia wiedział, że nawet przy ta-
kiej pogodzie, na całym świecie, 
a szczególnie w jego ukochanej 
ojczyźnie, w Polsce, może Bogu 
ducha winnemu człowiekowi, 
prosto z nieba, spaść cegła na gło-
wę i pozbawić go wszystkiego, co 
ma: dobrego imienia, godności, 
majątku, a nawet – co paradoksal-
nie jest najmniej bolesne, chociaż 
najcenniejsze – samego życia. 
Może także, w każdej chwili, z 
łańcucha zerwać się wściekły pies 
sąsiada, aby w najmniej spodzie-
wanym momencie capnąć go za 
nogę i zarazić śmiertelną chorobą.
Ale przy tej swojej mądrości, 
wynikającej z przeżytych lat, 
Stanisław był także naiwny, pro-
stoduszny jak dziecko, bo wbrew 
wszystkiemu, co widział i czego 
doświadczył na własnej skórze, 
na przekór wszelkiej logice, nadal 
zachował wiarę w człowieka, i w 
ludzką, a nie tylko boską sprawie-
dliwość. Sprawiedliwość, która 
wszystkich – bogatych i bied-
nych, mądrych i głupich, ludzi 
uczciwych i zbrodniarzy równa 
na głębokości dwóch metrów pod 
ziemią.
Stanisław Wrzos żył długo. Powo-
li zbliżał się do dziewięćdziesiąt-
ki. Pamiętał dobrze tamte czasy. 
Osobiście doświadczył sprawie-
dliwości niemieckiej i banderow-

skiej, a także – niemniej brutalnej 
i nieludzkiej – komunistycznej 
sprawiedliwości sowieckiej, któ-
ra, za zgodą Zachodu, została 
narzucona Polsce siłą i obowią-
zywała przez wiele lat, której i on 
z racji tego, że był milicjantem w 
socjalistycznym, „bratnim” pań-
stwie, w pewnym sensie służył.
Mając za sobą wielkie doświad-
czenie, wiedział, że - tak jak inni 
skrzywdzeni tą uchwałą obrońcy 
polskiego południowo-wschod-
niego pogranicza – dla świętego 
spokoju, powinien machnąć na 
to ręką, ale nie mógł tego zrobić. 
Pomimo wielu upokorzeń, któ-
rych nie szczędziło mu życie - lat 
spędzonych w kryminale, utraty 
zdrowia i majątku - nadal naiwnie 
wierzył, że istnieje jakaś ludz-
ka, uniwersalna sprawiedliwość. 
Trzeba tylko ją znaleźć, i tak jak 
wszystko na tym świecie, własny-
mi pazurami, wyszarpać, wydrzeć 
ze szczeliny, w której się schowa-
ła.
I nie chodziło mu o tych parę gro-
szy dodatku do emerytury, któ-
rych go pozbawiono, tylko o coś 
więcej... O coś czego nie da się 
tak po prostu przekuć na mamonę, 
na pieniądze.   
Sędzia spojrzał na staruszka, któ-
ry pomimo podeszłego wieku 
trzymał się prosto, był jeszcze 
krzepkim mężczyzną i - najwi-
doczniej – zachował także trzeź-
wość umysłu.
- Proszę mówić! – skinął głową na 
znak dobrej woli i przyzwolenia. 
Nie miał jednak ochoty nudzić 
się, tracić czasu i słuchać dupe-
reli bez znaczenia. Gdyby Wrzos 
zbytnio odbiegał od tematu, mó-
wił o rzeczach mało ważnych, był 
zdecydowany przywołać go do 
porządku.
Nie musiał jednak tego robić, bo 
Wrzos okazał się dobrym mówcą. 
Trzymał się faktów, a opowiadał 
tak barwnie, że wszyscy – nie 
wyłączając pełnomocnika rządu i 
uroczej sekretarki - zapomnieli o 
uciekających godzinach. Poczuli 
się tak, jakby w zaciszach wła-
snych gabinetów, przy filiżance 
gorącej kawy lub lampce koniaku, 
czytali świetną powieść sensacyj-
ną. Opartą na faktach, fabulary-
zowaną opowieść o prawdziwym 
życiu człowieka, przy którym 
bledną przygody amerykańskiego 
amanta filmowego Jamesa Bonda.

Część I

Płonące krajobrazy

Rozdział 1

W pokoju było ciemno, tylko wi-
sząca na ścianie, w pobliżu ikony 
Swiętego Jura, mała zakopcona 
lampa naftowa rzucała nieco bla-

W pułapce życia
Wiesław Hop

http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533
https://twitter.com/Aleszum


1 grudnia - strona 30                                                                                                                                                                                                                       www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

dej, księżycowej poświaty. 
W jej mrocznym, tajemniczym i 
niemal złowrogim blasku krzą-
tało się dwóch banderowców. 
Na środku pomieszczenia, na 
drewnianej ławie leżał półnagi, 
dobrze zbudowany, młody mili-
cjant z Posterunku w Dąbrowej, 
posterunkowy Stanisław Wrzos. 
Chłopak miał skrępowane drutem 
i przywiązane do ławy ręce i nogi, 
a poza tym był nieprzytomny i 
zbroczony krwią, która wydoby-
wała się z głowy oraz zadanych 
mu nożem w czasie przesłucha-
nia, kilku ciętych, niezwykle bo-
lesnych, ale dosyć płytkich ran.
- Przeklęty Lach! – zaklął jeden z 
mężczyzn. – Ostap przynieś wia-
dro zimnej wody ze studni i chlu-
śnij mu na łeb. Niech się ocknie. 
I dawaj piłę! Pokażemy mu naszą 
gościnność. Chcę żeby czuł, że 
zdycha, gdy będziemy go skracać 
o głowę.
Ostap wykonał rozkaz. Gdy wra-
cał, w sieni przypadła do niego 
córka Maryjka.
- Ojciec! Powiedz im niech go 
puszczą! On nic nie wie. Dopiero 
dwa tygodnie temu przyjechał tu-
taj z Katowic.
- Siedź cicho! – szepnął jej pro-
sto do ucha - i nie wtrącaj się, bo 
jeszcze z tobą zrobią porządek, 
gdy dowiedzą się, że spodobał ci 
się ten parszywy Lach.
- Jak to? Co ja takiego zrobiłam? 
Przecież wysłałeś mnie do Dąbro-
wej, abym się dowiedziała, co się 
tam dzieje.
- Tak. To prawda. Nie powin-
naś jednak przyprowadzać go do 
domu.
- Nie przyprowadziłam. Sam za 
mną przyszedł. Ja tylko próbo-
wałam być miła i pociągnąć go za 
język.
- Dobrze się spisałaś! Reszta to 
już nie twoja sprawa, więc za-
mknij pysk i nie pokazuj się do-
póki to się nie skończy. Ma to 
na co zasłużył. A ty pamiętaj, że 
byłaś chrzczona w cerkwi i jesteś 
Ukrainką!
Ostap kochał córkę, ale nie oka-
zywał jej tego. Działał na dwa 
fronty: Był gorliwym, dobrze za-
konspirowanym członkiem band 
UPA. Od samego początku zbie-
rał dla nich informacje, sporzą-
dzał listy Polaków groźnych dla 
sprawy ukraińskiej, których na-
leżało zlikwidować w pierwszej 
kolejności i gromadził żywność. 
Ponadto brał udział we wszyst-
kich trzech atakach na Dąbrowę. 
Do tej pory szczęście mu sprzyja-
ło, za każdym razem udało mu się 
wynieść całą głowę i nie dać się 
zdekonspirować. Z drugiej stro-
ny, już dwa lata, współpracował 
z oficerem operacyjnym NKWD 
w Przemyślu, którego próbował 
wykorzystywać do własnych ce-
lów. Głównie przekazywał mu 
wiadomości na temat Polaków 
z terenu Pogórza Przemyskiego 
należących do Armii Krajowej 
i innych struktur podziemia na-
rodowego oraz bardzo mgliste i 
nieistotne lub spóźnione informa-
cje dotyczące UPA. Dzięki temu 

mógł działać dalej, bo udało mu 
się uchronić swoją rodzinę przed 
deportacją na Ziemie Odzyska-
ne, która kilka tygodni wcześniej 
dotknęła sprzyjającą bandom lud-
ność ukraińską w ramach operacji 
„Wisła”.
Chluśnięty lodowatą, studzienną 
wodą posterunkowy Wrzos otwo-
rzył oczy. Z przerażeniem rozej-
rzał się po pokoju i po swoich 
oprawcach. Nadal jednak był za-
mroczony, miał w głowie czarną 
dziurę i nie potrafił przypomnieć 
sobie, skąd się tutaj wziął.

Stanisław Wrzos zawsze uwa-
żał, że miał w życiu szczęście, bo 
urodził się góralem, w Bystrym 
Potoku; w cudownej okolicy, pół 
kilometra od lotniska, dziewięć 
kilometrów od Żywca. A górale 
– jak wiecie – to twardy naród i 
bardziej od innych przywiązany 
do ziemi. A już rodzina i ojczyzna 
znaczą dla nich więcej niż samo 
życie.
Niektórzy mówią, że z góralem  
lepiej nie zadzierać, bo góral, z 
dziada pradziada, ma swój specy-
ficzny honor. Nigdy nie wiadomo, 
co myśli i można – zwłaszcza, gdy 
jest podchmielony okowitą – na-
robić sobie biedy.
Stanisław urodził się w połowie 
września 1924 roku, w rodzinie 
wielodzietnej, jako trzecie dziec-
ko. Miał trzy siostry i czterech 
braci. Rodzice nie byli bogaci. 
Posiadali tylko trzy hektary pola, 
ale matka była niezwykle zaradną 
i pracowitą kobietą. Potrafiła – 
jak to się mówi – z niczego ugo-
tować obiad. Sama, przy pomocy 
dzieci, chowała dwie krowy, kil-
kanaście baranów i owiec, i obra-
biała całe gospodarstwo. Ojciec, 
natomiast, miał konia i pracował 
w lesie przy wywózce drewna. A 
gdy brakowało tej roboty, ponie-
waż  był z zawodu cieślą, wędro-
wał po okolicy i najmował się do 
budowy domów. Miał także, buja-
jącą w obłokach, ponad szczyta-
mi wysokich gór duszę artysty. W 
wolnych chwilach pięknie śpiewał 
i grał na kontrabasie.
Nie  byli bogaci, ale dzięki zarad-
ności matki i pracowitości ojca, 
jakoś tam żyli i nie cierpieli biedy. 
Stanowili szczęśliwą, kochającą 
się rodzinę, a to było najważniej-
sze. Przed wojną najstarsza sio-
stra poszła na służbę do nauczy-
cielki w Kętach, a brat Zenon zna-
lazł pracę u sklepikarza w Żywcu 
i w roku 1938 kupił sobie rower. 
Był to drugi rower w Bystrym bo 
pierwszy przywiózł fabrykant z 
Bielska Białej.
Stanisław przypomniał sobie tam-
ten radosny czas swojego dzieciń-
stwa. Ojca i matkę, rodzeństwo i 
dom, bo tylko wtedy, w tym krót-
kim okresie swojej młodości  był 
naprawdę szczęśliwy i wierzył, że 
ma przed sobą piękne życie.
A rodzice nie wychowywali go 
byle jak. Chcieli, aby ich dzieci 
miały wszystko, co najlepsze i na 
co ich było stać. I pragnęli, aby 
tak jak oni, kochali wioskę, w 
której przyszli na świat, kocha-

li góry i Polskę. Bo człowiek bez 
ojczyzny, bez wiary w Boga nie 
ma wewnętrznego kierunkowska-
zu – busoli, wskazującej mu w 
którą stronę ma iść. Jest jak ptak 
bez gniazda. Może tułać się po 
całym świecie, ale nigdzie nic go 
nie trzyma i nic go nie cieszy, bo 
nie ma swojego miejsca na ziemi, 
swojej macierzystej przystani, do 
której, choćby tylko w myślach, 
może zawsze wracać.
Gdy wybuchła wojna i do wsi 
wkroczyli Niemcy, Stanisław miał 
dopiero czternaście lat. Po niebie 
krążyły niemieckie meserszmity i 
strzelały do ludzi, którzy przez By-
stry Potok, Andrychów i Wadowi-
ce uciekali w kierunku Krakowa.
Ojciec wraz ze starszymi dziećmi 
ukrył się w lesie, bo gruchnęła 
wieść, że wszyscy zostaną wy-
wiezieni do obozów koncentra-
cyjnych. W domu pozostała tylko 
matka z trójką najmłodszych dzie-
ciaków. Po dwóch tygodniach, 
gdy okazało się, że we wsi nic złe-
go się nie dzieje - Niemcy nikogo 
nie wywożą, ani nie rozstrzeliwu-
ją - wrócili do domu.
Ale był to tylko chwilowy spokój, 
jaki czasami zdarza się przed bu-
rzą. Zanim zaczną bić pioruny, 
lunie deszcz, a rozpalone niebo 
zwali się na ziemię, bywa, że świat 
na chwilę przycicha, zamiera w 
trwodze i oczekiwaniu, na to, co 
jest nieuchronne.
Któregoś ranka, gdy jeszcze wszy-
scy spali, do drzwi zapukał syn 
sołtysa Antoni Byrcyn.
- Niemcy w nocy otoczyli wieś. 
Nikt się nie wymknie. Będą 
wszystkich wysiedlać i wywozić 
na przymusowe roboty do Nie-
miec – powiedział. – U nas już są. 
Rozmawiają z ojcem. Mnie udało 
się wymknąć i opłotkami przybie-
głem do was.
- Zabierzcie ze sobą Kasię i ucie-
kajcie! – powiedział ojciec. Ja 
muszę zostać. Nie mogę zostawić 
matki samej z młodszymi dziećmi. 
Zobaczymy, co się będzie działo.
Byrcyn był rówieśnikiem Stani-
sława. Obaj znali taką ścieżkę, 
którą czołgając się pod nawisem 
skalnym wzdłuż potoka, zawsze, 
niepostrzeżenie można było wy-
dostać się ze wsi do lasu. Nie było 
jednak mowy, aby oprócz psa  i 
kota, przeszło tamtędy jakieś inne 
domowe zwierze.
Niemcy przygotowywali Bystry 
Potok do zasiedlenia przez folks-
dojczów z Węgier. Spacyfikowali 
bogatszych gospodarzy i tych, 
którzy z jakiegoś powodu im się 
nie spodobali, i wraz z całą wiej-
ską młodzieżą, wywieźli ich do 
obozów koncentracyjnych i przy-
musowej pracy w niemieckich 
fabrykach. Wszystkim natomiast 
skonfiskowali dobytek.
Rodzice Stanisława mieli szczę-
ście, pozostali w domu, bo ich 
położone zbyt wysoko, na lichych 
poletkach gospodarstwo nie 
nadawało się do zamieszkania 
przez  Niemców, ale stracili konia 
i dwie krowy.
Stanisław wraz z siostrą Kata-
rzyną i Byrcynem w lesie przeżył 

kilka miesięcy. W tym czasie nie-
mieccy policjanci coraz częściej 
nachodzili dom jego rodziców; 
przeszukiwali wszystkie zakamar-
ki i pytali:
- Gdzie jest syn i córka?
- Sami byśmy chcieli to wiedzieć – 
odpowiadała matka lub ojciec. – 
Może wyjechali do Niemiec, albo 
– nie daj Boże – zginęli?
- Jeżeli ich ukrywacie, to chałupa 
pójdzie z dymem, a wy pod mur 
albo do Oświęcimia! – grozili 
hitlerowcy. – Pamiętajcie! A gdy-
by wrócili, to niech natychmiast 
zgłoszą się do Posterunku Policji 
w Sobocie.
Sytuacja nie była dobra, bo zrobi-
ła się zima i w górach było coraz 
ciężej. Na Święta Bożego Naro-
dzenia 1939 roku wszyscy troje 
przekradli się do wsi.
- Trzeba coś postanowić – powie-
dział ojciec Stanisława przy wigi-
lijnym stole. – Dłużej nie może-
cie się w ten sposób ukrywać, bo 
wcześniej czy później wpadniecie 
w łapy Niemcom, albo zamarznie-
cie gdzieś w górach.
- To co mamy zrobić? – zapytał 
Stanisław.
- Najlepiej gdybyście się sami 
zgłosili i wyjechali do Niemiec.
- Nie mogą się zgłosić, bo w naj-
lepszym razie wylądują w Oświę-
cimiu – włączył się do rozmowy 
kuzyn, Andrzej Wrzos, który już 
wtedy należał do Armii Krajowej 
i działał tam pod pseudonimem 
Niedźwiedź. – Tu trzeba tak za-
kombinować, żeby wyjechali do 
Niemiec na przymusowe roboty, a 
nie było dochodzenia, gdzie się do 
tej pory podziewali.
- Dobrze mówisz. Ale jak to zro-
bić? – zastawiał się ojciec.
- Zostawcie to mnie. Ja im pomo-
gę. Przeprowadzę ich przez gra-
nicę do Szczepankowic. Tam mam 
kontakt z partyzantką czeską. Już 
rozmawiałem z pewnym człowie-
kiem. Obiecał, że da się to jakoś 
załatwić.
W Szczepanowicach, po czeskiej 
stronie, mieszkała pewna Niem-
ka, której mąż był w Wermachcie 
i służył na wschodzie. Ona nato-
miast współpracowała z czeskim 
ruchem oporu i miała znajomości 
w miejscowym Arbaitsamcie. U 
niej pracował i potajemnie dzie-
lił z nią łoże członek podziemia 
Stanisław Mala. Za jego namową 
Niemka, która między nogami 
miała ciągle żarzący się ogień i 
w żaden sposób nie mogła, dłużej 
niż dwa tygodnie, obejść się bez 
mężczyzny, zgodziła się zaprowa-
dzić dwóch polskich chłopców do 
Arbaitsamtu i spowodować, aby 
zostali zarejestrowani i wysła-
ni na przymusowe roboty, a nikt 
ich nie pytał skąd się tam wzięli. 
Katarzyna natomiast pozostała w 
domu rodziców, gdyż była jeszcze 
za młoda, aby wyjechać do Nie-
miec. Ojcu, przy pomocy dzie-
sięciu litrów najlepszego miodu 
z iglastej spadzi i góralskiej oko-
wity, udało się jakoś uzasadnić jej 
powrót u komendanta niemieckiej 
policji w Sobocie.

Rozdział II

Zapadał zmrok. Sierżant Marek 
Warszawski siedział w salonie 
przy stole, w swoim maleńkim 
drewnianym domku i wraz z żoną 
– piękną, łagodną i dobrą kobietą 
jadł późną kolację. Gdy rozległo 
się natarczywe pukanie do drzwi, 
podniósł się krzesła i wyszedł do 
przylegającego bezpośrednio do 
salonu wąskiego korytarza.
- Kto tam? – zapytał i automa-
tycznie, nie zdając sobie sprawy 
z tego, że to robi, rozpiął kaburę, 
aby w każdej chwili, gdyby zaszła 
taka potrzeba, mógł szybko się-
gnąć po broń. Od ponad dwóch 
lat był komendantem Posterunku 
Milicji w Dąbrowie i skutecznie 
bronił miasteczka przed napa-
dami faszystowskich band UPA. 
W tym czasie nauczył się mieć 
oczy i uszy z tyłu i z przodu gło-
wy oraz przewidywać najbardziej 
nieprawdopodobne sytuacje. Od 
tego zależało życie jego i wszyst-
kich ludzi, którzy schronili swoje 
głowy w zamienionej w fortecę 
maleńkiej mieścinie.
- To ja, kapral Babiczak.
Warszawski wyjrzał przez ukryte 
w ścianie specjalne okienko i gdy 
przekonał się, że wszystko jest w 
porządku, otworzył drzwi.
- Co się dzieje? – zapytał.
- Przepraszam, komendancie, że 
nachodzę o tej porze, ale stało się 
coś niedobrego. Posterunkowy 
Wrzos nie wrócił do koszar przed 
godziną milicyjną. Możliwe, że 
wpadł w ręce banderowców.
- Jasna cholera! Nie wytrzymam 
dłużej z tymi żółtodziobami. 
Są już u nas dwa tygodnie. 
Widzą, co się dzieje, a nadal 
wydaje im się, że przyjechali 
tutaj na wycieczkę szkolną – 
zdenerwował się Warszawski, bo 
wiedział czym może skończyć się 
taka lekkomyślność, a nie chciał 
stracić kolejnego człowieka. 
Na miejscowym cmentarzu 
było już dość mogił ludności 
cywilnej, członków samoobrony, 
milicjantów i żołnierzy. Tylko 
nieliczni zginęli w otwartej walce. 
Większość została podstępnie 
zaskoczona i wymordowana przez 
nacjonalistów ukraińskich z UPA. 
– Dowiedziałeś się coś jeszcze. Z 
kim był i gdzie poszedł?
- Tak. Udało mi się ustalić to i 
owo. Po południu widziano go 
w rynku z jakąś młodą, bardzo 
piękną dziewczyną, z długimi, 
zaplecionymi w warkocz, 
czarnymi włosami. Później 
wyszli razem przez wschodnią 
bramę i udali się w kierunku 
Starego Jaru. Chłopak miał wolny 
wieczór. Najprawdopodobniej 
poderwał ją, napalił się i chciał 
odprowadzić do domu, licząc na 
to, że po drodze może uda mu się 
coś wskórać.
- Możliwe, że masz rację, ale 
to niebezpieczna gra – mruknął 
komendant. – Z drugiej strony, 
jeżeli to ta o której myślę, to 
trudno mu się dziwić, bo to 
bardzo piękna młoda kobieta, a 
on nie zna tutejszych realiów. 
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Zresztą sam nie wiem, jak bym się 
zachował na jego miejscu, mając 
dwadzieścia lat. Ale on, jeżeli 
chce ocalić głowę, powinien 
nauczyć się myśleć nie tylko 
jajami.
Warszawski podejrzewał o 
jaką dziewczynę chodzi. Już 
dawno rzuciła mu się w oczy 
jej niecodzienna uroda. Często 
przychodziła do Dąbrowy, 
handlowała jajkami i masłem i 
spacerowała ulicami miasteczka. 
Wiedział, że była dzisiaj w 
Dąbrowie, bo przypadkowo 
widział ją w pobliżu kościoła, jak 
flirtowała z jakimś żołnierzem. 
Jej rodzice mieszkali w Zielonce 
Górnej i byli grekokatolikami, 
ale ostatnim czasie przeszli do 
kościoła rzymskokatolickiego. 
Ksiądz wydał im zaświadczenia. 
To oraz prawdopodobnie 
wstawiennictwo kogoś wysoko 
postawionego uchroniło ich 
przed wywózką, w ramach 
operacji Wisła, na Ziemie 
Odzyskane. Warszawski znał 
jej ojca Aleksandra Antoniuka 
i podejrzewał go o konszachty 
z UPA. Ale możliwe, że się 
mylił, bo nie miał na to żadnych 
dowodów. Jeżeli jednak jego 
posądzenia były słuszne, to Wrzos 
mógł wpaść w poważne tarapaty 
i znajdować się w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie.
- Weź dwudziestu ludzi z 
plutonu operacyjnego z pełnym 
uzbrojeniem i za dziesięć 
minut czekajcie na mnie przed 
posterunkiem! – zdecydował 
komendant. – Spróbujemy mu 
pomóc. Jeżeli jest tak jak myślę, 
to do rana będzie już po nim.
Godzinę później dwudziestu 
dwóch milicjantów, na czele z 
komendantem Warszawskim 
i kapralem Babiczakiem, w 
całkowitym milczeniu, niczym 
polujące w nocy stado wilków, 
szybkim marszem, bezszelestnie 
zbliżało się do Zielonki Górnej. 
W obawie przed wpadnięciem 
w zasadzkę szli skrajem lasu, 
zachowując kilkumetrowe 
odległości pomiędzy 
poszczególnymi ludźmi. 
Warszawski wiedział, że jeżeli 
we wsi są banderowcy, to od 
strony Dąbrowy muszą być 
wystawione czujki. Aby je 
ominąć nadłożyli drogi, okrążając 
wioskę od południa i wdarli się 
do niej polną ścieżką z kierunku 
Przesady Bukowskiej, skąd nikt 
nie powinien się ich spodziewać.
Wszędzie było ciemno i cicho. 
Tylko gdzieś daleko, od strony 
Turnicy i Kamiennej niebo 
rozpaliło się jaśniejszą łuną i 
od czasu do czasu dolatywały 
stamtąd, ledwie słyszalne, 
pojedyncze wystrzały.
Antoniuk mieszkał na uboczu, 
w zapadającej się w ziemię, 
drewnianej, krytej strzechą, starej 
chałupie obok której znajdowała 
się obszerna, nowa stodoła. Było 
to jedno z niewielu gospodarstw, 
z liczącej dobrze ponad sto 
numerów wsi, ocalałych od 
pożogi. Pozostałe, porzucone 

wcześniej przez Polaków oraz 
opuszczone po wywiezieniu 
ludności ukraińskiej, banderowcy, 
stosując metodę spalonej ziemi, 
puścili z dymem, aby nie dopuścić 
do zasiedlenia wioski przez  
rodziny polskie wysiedlane z 
Kresów Wschodnich, włączonych 
przez Stalina do Związku 
Radzieckiego.
Po podwórku, dookoła chałupy 
krążył strażnik. W mieszkaniu 
paliła się naftowa lampa. W jej 
słabym, z trudem przebijającym 
się przez zakopcone szkiełko 
blasku, przez okna, które nie 
miały żadnych zasłon, widać 
było sylwetki trzech mężczyzn. 
Pomimo, że mieli na sobie 
mundury wojska polskiego, 
które zapewne zdarli z zabitych 
żołnierzy – nikt nie  miał 
wątpliwości, że są to ryzuny 
spod znaku tryzuba. Warszawski 
rozpoznał jednego z nich. Trzy 
tygodnie wcześniej, w obławie, 
wyciągnął go z bunkra spod 
cerkwi w Buchnowie i odstawił 
do Urzędu Bezpieczeństwa w 
Przemyślu. Nie był to jednak 
pierwszy banderowiec, który 
schwytany z bronią w ręku 
i odstawiony do powiatu, w 
tajemniczy sposób uzyskiwał 
wolność i wracał do band, aby dalej 
mordować i palić. To nasuwało 
podejrzenia, że usadowił się tam 
jakiś zdrajca, któremu zależało na 
tym żeby tutaj, na tej przemyskiej, 
polskiej ziemi długo jeszcze nie 
było spokoju.
Milicjanci otoczyli zabudowania 
Antoniuka szczelnym, 
podwójnym  pierścieniem. 
Dziesięciu ludzi, odsuniętych 
od gospodarstwa na odległość 
około pięćdziesięciu metrów, 
zabezpieczyło teren od strony 
wsi, pól i lasu, aby nikt nie mógł 
zaskoczyć ich od tyłu. Pozostali 
podeszli bliżej.
- Niczego się nie spodziewają. 
Czują się bezpieczni, bo nie 
przypuszczają, żeby w nocy ktoś 
odważył się tutaj pojawić. A to 
ułatwi nam robotę – powiedział 
komendant do kaprala Babiczaka. 
- Weź Antka, podczołgajcie się i 
zdejmijcie strażnika, a później 
podejdźcie od frontu pod drzwi.  
Ja z resztą ludzi obstawię chałupę 
z trzech pozostałych stron. 
Zaatakujemy jednocześnie na 
mój sygnał. Tylko ostrożnie. 
Najlepiej brać ich żywcem. Nie 
strzelać na oślep, żeby nie trafić 
Wrzosa. Nie widać go przez 
okno, ale jeżeli jeszcze dycha, 
to najprawdopodobniej leży 
skrępowany na podłodze albo 
przywiązany do ławy w głębi 
pomieszczenia.
Warszawski znał ich metody i 
wiedział, że nie wystarczy im 
odebranie człowiekowi życia. 
Że lubią pastwić się nad swoimi 
ofiarami - na wiele sposobów 
zadawać im ból. A już milicjanta 
z Dąbrowy potraktują na pewno 
w sposób szczególny i wymyślą 
dla niego najbardziej okrutne 
i  wyrafinowane tortury. Miał 
jednak nadzieję, że jeszcze tego 

nie zrobili, bo chcieli go zabrać 
do lasu, aby go tam przekazać 
fachowcom z banderowskiej 
służby bezpieczeństwa, którzy 
potrafią wyciągnąć od niego 
jakieś informacje.
Stanisław, pomimo młodego 
wieku, już któryś raz stanął 
na krawędzi życia i śmierci. 
Pierwszy raz otarł się o kostuchę, 
gdy był niewolnikiem w 
gospodarstwie Hansa Modlicha w 
Niemczech. Drugi, gdy przyszli 
Rosjanie i przynieśli ze sobą 
swoje wyobrażenie wolności 
i sprawiedliwości. Teraz było 
najgorzej. Gdy oblany wodą, 
przyszedł do siebie i jako tako 
zakapował, co się dzieje, był 
pewny, że to już koniec jego 
ziemskiej drogi.
Gospodarz Modlich był głuchy 
prawie jak pień. Dlatego sam nie 
poszedł na wojnę, ale na front 
wschodni, do Polski, a później 
prosto pod Stalingrad, wysłał 
dwóch synów. Dlatego miał 
prawo do łupów wojennych i 
niewolników z podbitych krajów. 
Oprócz gospodarstwa rolnego, 
wraz z żoną Hertą, prowadził 
restaurację, w której stołowała 
się miejscowa, niemiecka elita 
towarzyska. Od dawna wiadomo 
przecież, że tam, gdzie jest 
jedzenie i leje się wódka, jest 
wszystko! Są znajomości, wspólne 
interesy i jest przyjaźń! Dlatego 
Modlich w Szczepanowicach – po 
niemiecku w Trotau – nie bał się 
nikogo. Miał doskonałe układy w 
policji, w administracji powiatu, 
w SS i wszędzie, gdzie było trzeba 
i potrafił wykorzystywać to dla 
własnych korzyści.
Jako narodowy socjalista, od 
lat działał aktywnie na rzecz 
Wielkich Niemiec. Należał do 
partii nazistowskiej i paradował 
w żółtym mundurze. Codziennie, 
od samego rana do wieczora, 
był zły jak wściekły pies; i 
jak na prawdziwego Niemca, 
przedstawiciela rasy panów 
przystało, traktował swoich 
niewolników gorzej od zwierząt. 
Uważał, że to zaśmiecające ziemię 
robactwo powinno pracować, a 
gdy się go wykorzysta, szybko 
zdychać. Był przykry nawet dla 
własnej żony. A jedyną osobą, 
którą darzył miłością był jego 
siedmioletni syn Kurt.
Stanisław miał pecha, że do niego 
trafił. Że tam, w arbajtzancie 
Modlich zwrócił na niego 
uwagę. Znającymi się na rzeczy, 
wprawnymi rękami obmacał mu 
grzbiet, ręce i nogi, i wybrał go jak 
konia, albo jak murzyna na aukcji 
niewolników w osiemnastym 
wieku w Ameryce.
W Szczepanowicach byli także 
tacy niemieccy gospodarze, którzy 
traktowali swoich przymusowych 
robotników, jak rodzinę. Jedli 
z nimi przy jednym stole i 
pozwalali im potajemnie chodzić 
do kościoła. Modlich jednak 
do nich  nie należał. Pogardzał 
nimi i uważał, że już niedługo 
przyjdzie czas, w którym będą 
musieli zapłacić za bratanie się z 

wrogiem.
W jego gospodarstwie pracowała 
także młoda Czeszka. Była 
to piękna, osiemnastoletnia 
dziewczyna o jasnych, 
pszenicznych, długich włosach 
i dużych łagodnych, niebieskich 
oczach. Miała także to czego 
brakowało gospodyni Hercie: 
duże piersi i okrągły, jędrny 
tyłek. A Modlich dbał o to, aby 
służące u niego, w gospodarstwie 
i w restauracji, dziewczyny 
miały te rzeczy w odpowiednich 
rozmiarach.
Czasami w nocy, gdy sobie 
dobrze podchmielił, zapominał 
o czystości rasowej i odwiedzał 
młodziutką kobietę w jej przyległej 
do obory, maleńkiej sypialni. 
Po takiej wizycie dziewczyna 
była cała posiniaczona i długo 
nie mogła usiąść na krześle bez 
uczucia bólu, bo Modlich był 
sadystą. Prawdziwej rozkoszy 
i spełnienia doznawał dopiero 
wtedy, gdy z całej siły, otwartą, 
suchą dłonią prał ją po wypiętym 
do tyłu, delikatnym, pulchniutkim, 
rozkosznym zadku.
Niewolnik Wrzos rozpoczynał 
dzień o trzeciej nad ranem. 
Zanim słońce wstało musiał 
obsłużyć cztery konie, dziesięć 
krów i dziesięć świń. Po nocy, 
na taczkach, wywoził spod 
zwierząt obornik; czyścił je, 
czesał i karmił. O siódmej rano 
meldował się na śniadaniu w 
służbówce. Po śniadaniu czekał 
go zawsze pracowity, ciężki dzień, 
który kończył się około godziny 
dwudziestej drugiej, takim samym 
jak rano obrządkiem bydła i 
porządkami w oborze.
Kiedy tam trafił, miał zaledwie 
czternaście lat. Nie był jeszcze 
mężczyzną, tylko dorastającym, 
wybujałym ponad miarę, młodym 
chłopcem. Dlatego ciężko mu 
było sprostać obowiązkom, ale 
jakoś wytrzymał, nie rozkleił się i 
przetrwał do końca wojny.
Najgorzej było po żniwach, 
gdy w gospodarstwie Modlicha 
odbywały się omłoty. Wtedy, 
całymi dniami, musiał 
dźwigać ciężkie, nieporęczne 
pięćdziesięciokilogramowe worki 
ze zbożem i sam, po drewnianych 
schodach, wynosić je na piętro do 
spichrza.
Ale nie praca, chociaż ciężka 
ponad ludzką miarę, sprawiała 
mu najwięcej trudności. Z pracą, 
choćby katorżniczą, zawsze 
potrafił sobie jakoś poradzić. 
Najgorsze było to codzienne, 
niemal rutynowe i zupełnie 
niepotrzebne upokarzanie i 
upadlanie człowieka.
Modlich, pomimo że głuchy, 
umiał szykanować, dręczyć i 
trzymać w szachu, pracujących u 
niego podludzi. Na każdym kroku, 
codziennie od nowa, udowadniać 
im, że w jego oczach, pomimo, 
że pomnażają jego majątek, 
są mniej warci od pilnujących 
gospodarstwa podwórkowych 
kundli.
Pewnego razu, jesienią, w sadzie 
za domem Stanisław ścinał stare 

jabłonie. Rąbał je na opał, zwoził 
na podwórko i układał w sągi 
pod szopą. Śpieszył się, bo miał 
już opóźnienie, a gospodarz  
wściekał się, gdy zaplanowana 
na dany dzień robota, nie została 
wykonana.
Około południa, gdy słońce 
stanęło w najwyższym punkcie 
swojego biegu, a wiatr zamarł, 
zrobiło się bardzo gorąco i 
duszno.
Stary Modlich od rana, na zapleczu 
restauracji gościł urzędników z 
powiatu, załatwiając z nimi jakiś 
interes. Jego syn, Kurt, wrócił ze 
szkoły i bawił się na podwórku 
za domem. Chłopak skończył 
dopiero siedem lat, ale widać już 
było, że idzie w ślady ojca i braci, 
i wyrośnie na dobrego Niemca, 
bo już teraz – tak samo zresztą, 
jak, bez wyjątku, wszyscy jego 
rówieśnicy z klasy -  należał do 
Hitlerjugend, miał swój mundur 
i karabinek sportowy, z którego 
strzelał na polach do królików i 
zajęcy.
Stanisław, aby się trochę 
ochłodzić zdjął drelichową bluzę 
z pleców. Złożył ją starannie – 
według instrukcji gospodarza – w 
kostkę i położył na stoliku przy 
szopie. Gdy się odwrócił zimny 
dreszcz wstrząsnął jego ciałem. 
Pierwszy raz w życiu, zaledwie 
kilka metrów przed sobą, zobaczył 
prawdziwą śmierć, która w niczym 
nie przypominała starej kostuchy 
z zardzewiałą kosą.
- Co ty robisz! – krzyknął po 
niemiecku i automatycznie 
uskoczył w bok. I to go uratowało.
Kurt stał pięć metrów przed nim 
i z karabinka mierzył mu prosto 
w serce. Nacisnął spust, ale 
chybił, bo przestraszył się krzyku 
i szarpnął bronią. Kula przeszła 
tuż koło głowy Stanisława, nie 
czyniąc mu żadnej szkody i wbiła 
się w ścianę szopy.
Chłopiec uciekł do domu, a 
Stanisław pobiegł do gospodarza, 
aby mu się poskarżyć.
Modlich wysłuchał go niechętnie, 
z widocznym w oczach znudzeniem 
i niecierpliwością. Zrozumiał co 
się wydarzyło, ale nie zrobiło to na 
nim żadnego wrażenia. Pomimo 
to, polecił żonie przyprowadzić 
dzieciaka.
- Kurt, dlaczego to zrobiłeś? – 
zapytał.
Chłopiec był już spokojny, pewny 
siebie, więc odpowiedział śmiało:
- Bo w szkole nauczyciel mówił 
nam dzisiaj, że jak zastrzelimy 
Polaka, Żyda, czy Ruskiego, to nic 
nam za to nie będzie.
Modlichowi, widocznie, 
spodobały się jego słowa, bo w 
żaden sposób go nie skarcił, ani 
nawet na niego nie nakrzyczał. 
Uśmiechnął się tylko pod 
wąsem. Poklepał chłopca po 
ramieniu, gdyż w głębi duszy był 
zadowolony, że szybko wyrasta na 
mężczyznę, jakiego teraz Hitler 
i Trzecia Rzesza potrzebują, i 
powiedział bardzo łagodnie:
- Żebyś tego więcej nie robił. 
Stanisław u nas pracuje. Jest 
pożyteczny, jak pies pilnujący 
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podwórka i nie trzeba go zabijać. 
Tutaj ja jestem gospodarzem i 
decyduję kiedy i do czego można 
strzelać.
- Zdolny dzieciak! W lot wszystko 
łapie... – zagadnął do ludzi z 
powiatu, po odprawieniu Kurta i 
Stanisława i rozlał kolejną porcję 
wódki do maleńkich kieliszków.
- Tak, zdolny! Takich nam dzisiaj 
trzeba! – przytaknął jeden z 
urzędników. - Gdy dorośnie będzie 
wiedział, jak trzymać za mordę te 
polsko-ruskie świnie.
- No... to jeszcze po sznapsiku, na 
zgodę, panie naczelniku. Cieszę 
się, że doszliśmy do porozumienia. 
Jutro, od samego rana zajmę się 
robotą dla pana. Drewno będzie 
z mojego prywatnego lasu, w 
najlepszym gatunku i cena – jak 
już mówiłem - odpowiednia. Nie 
tylko dach na domu, ale i wieżę 
na kościele będzie można z niego 
zrobić.
- Masz głowę na karku, Modlich! 
Będę o tym pamiętał! – Tymi 
prostymi słowami naczelnik dał 
jasno do zrozumienia, że potrafi 
się odwdzięczyć. Nie chciał 
jednak składać zbyt daleko 
idących deklaracji. – No to 
wypijmy. Salut! I rozchodzimy się, 
bo poważniejsze sprawy czekają.
Wieczorem, tego samego dnia, 
Stanisław, będąc jeszcze bardzo 
młodym i naiwnym człowiekiem, 
obawiając się, że skoro ojciec 
nie ukarał Kurta, ani nawet na 
niego nie nakrzyczał, to dzieciak 
któregoś dnia może go zastrzelić, 
pobiegł na skargę do sołtysa – 
brigermajstra. Od pracującego 
u niego przyjaciela, Byrcyna 
wiedział, że jest to człowiek 
sprawiedliwy i bardzo przychylny 
dla Polaków.
Brigermajster wysłuchał go 
uważnie i ponieważ wydawało 
mu się, że posiada we wsi jakąś 
realną władzę, powiedział:
- Zostań na noc u mnie. Jutro 
przeprowadzę w tej sprawie 
dochodzenie i jeżeli tak było, 
jak mówisz, to nie będziesz 
musiał wracać do Modlicha, bo 
rzeczywiście grozi ci tam śmierć.
Stanisław spędził noc w pokoju 
Byrcyna, a następnego dnia, 
od rana do obiadu, pracował 
wraz z nim w gospodarstwie 
sołtysa. Przez ten krótki czas 
zdążył zorientować się, że sołtys 
jest zupełnym przeciwieństwem 
Modlicha.
Zarówno on, jak i jego żona i 
córki odnosili się życzliwie - i 
jakby z pewną, nienormalną w 
tych warunkach, dozą szacunku 
- do pracujących u nich 
przymusowych robotników.
Po obiedzie, który zjedli razem 
z gospodarzami, brigermajster 
powiedział:
- Rozmawiałem rano z Modlichem. 
Wścieka się, że od niego uciekłeś, 
ale potwierdził, że było tak, jak 
mówisz. Jutro pojadę do powiatu i 
w arbajtzancie załatwię co trzeba, 
żebyś mógł pozostać u mnie.
Sołtys nigdy nie rozumiał i nie 
lubił starego Modlicha. Uważał, 
że jest on dorobkiewiczem i 

sknerą, a narodowym socjalistą 
został tylko po to, aby łatwiej mu 
było prowadzić swoje interesy 
i zgarniać szmal. Poza tym był 
zadowolony, że nadarzyła mu 
się okazja, aby jeszcze jednego 
robotnika zatrzymać u siebie, 
bowiem coraz dotkliwiej odczuwał 
brak rąk do pracy. Obowiązki 
urzędnika wymagały czasu i 
wyjazdów i odciągały go od 
roboty. Przez to w gospodarstwie 
nie szło wszystko tak, jak trzeba. 
Ale pomylił się, popełnił fatalny 
błąd, który mógł się dla niego i 
Stanisława skończyć tragicznie. 
Przecenił swoje możliwości i – 
działając rutynowo – zlekceważył 
przeciwnika.
„Taki ten jego narodowy 
socjalizm, jak i on sam!” – 
myślał. A poza tym nie podobał 
mu się stosunek Modlicha do 
przymusowych robotników. 
Wiedział, że wykorzystuje ich 
do granic możliwości i traktuje 
gorzej od swojego bydła. – 
„Dobry robotnik, to dzisiaj wielka 
wartość. Na ich pracy, teraz, gdy 
wszyscy młodzi Niemcy są na 
wojnie, opiera się gospodarka 
Rzeszy. Dlatego, bez powodu, nie 
powinno się do nich strzelać. To 
nie są kaczki, ani zające, tylko 
ludzie.”
Modlich wykonał telefon do 
swojego partyjnego szefa, który 
od lat, w jego lokalu, praktycznie 
po kosztach zakładu, przyjmował 
własnych gości. Tamten pociągnął 
za odpowiedni sznurek i sprawa 
przybrała dla brigermajstra zły 
obrót.
Tuż po obiedzie, ledwie robotnicy 
zdążyli wyjść w pole, przed 
budynkiem sołtysa zatrzymał się 
policyjny samochód. Wysiadło 
z niego dwóch esesmanów. 
Sołtys zobaczył ich przez okno, 
zaniepokoił się i wybiegł na 
spotkanie.
- Gdzie jest ten zbieg z 
gospodarstwa Modlicha? – 
zapytał bez ogródek, nie podając 
gospodarzowi ręki, starszy z 
nich. Był wysoki i gruby. Miał 
przekrwione oczy i ciężkie, 
obwisłe policzki, jak człowiek, 
który od lat nadużywa alkoholu.
- Pracuje w polu. Przestraszył 
się i uciekł do mnie, bo chłopak 
Modlicha, bez powodu, dla 
zabawy, strzelał do niego z 
karabinka. Nie chce wracać, bo 
boi się, że to się może powtórzyć. 
Potwierdziłem wszystko i 
jutro w tej sprawie pojadę do 
arbajtzantu...
Esesman przerwał mu 
zdecydowanym ruchem ręki i 
nakazał milczenie. Nigdy nie 
znosił sprzeciwów.
- Słuchaj! Freitag! Coś ci powiem, 
bo znamy się od lat. Ale żebyś to 
sobie dobrze zakonotował, bo 
następnym razem nie będziemy 
tacy mili... Firer nie przysyła 
nam tutaj tych parszywych, 
zawszonych robotników, żebyśmy 
ich niańczyli. Mają pracować, aż 
zdechną! i tyle! Nie wtrącaj się do 
nie swoich spraw i nie baw się w 
obrońcę tych polskich śmieci, bo 

poparzysz sobie ręce.
- Myślałem, że skoro jestem 
sołtysem... – próbował nieśmiało 
tłumaczyć się Freitag.
Zmroziły go słowa esesmana. Czuł, 
że przez swoją lekkomyślność 
znalazł się nad przepaścią, a to, 
czy spadnie z niej czy nie, nie 
zależy już od niego.
- Gówno prawda! – przerwał 
mu brutalnie tamten. – Nie myśl 
tylko rób, co do ciebie należy. To 
że jesteś sołtysem do niczego cię 
nie upoważnia. Od takich spraw 
trzymaj się z daleka. Dobrze ci 
radzę... A teraz dawaj go tutaj!
Gdy we trójkę wrócili do 
gospodarstwa Modlicha esesman 
wyjął z samochodu długą pałę 
powleczoną twardą gumą. 
Zaprowadził Stanisława do jego 
kajuty i tam dotkliwie go pobił.
Stanisław czuł, jak po każdym 
uderzeniu twardej gumy, na 
plecach pęka mu skóra, ale nie 
krzyczał, ani się nie bronił, bo 
wydoroślał w jednej chwili i 
zrozumiał, że to oznaczałoby jego 
koniec. Chciał przeżyć, więc jak 
doświadczony życiem, spieczony 
słońcem i opalony ostrymi, 
mroźnymi zimowymi wiatrami, 
zahartowany latami ciężkiej 
mordęgi, stary góral, zacisnął 
zęby i czekał, aż esesman się 
zmęczy, zasapie i przestanie go 
okładać.
Pomimo bólu czuł w sobie 
taką złość i taką wewnętrzną 
siłę, że byłby w stanie wyrwać 
tamtemu jego pałkę i zabić go 
jednym uderzeniem w głowę. Ale 
powstrzymał się, bo nic by mu 
to nie pomogło. Już wiedział, iż 
żeby żyć, trzeba być przebiegłym, 
ustępować; że życie to ciągła 
ucieczka, także przed samym sobą 
- to nieustanne upokorzenie.
- A jak jeszcze raz wykręcisz taki 
numer, to trafisz prosto do obozu 
w Oświęcimiu albo zastrzelę cię 
tu, na miejscu, jak wściekłego 
kundla! Pamiętaj! – powiedział 
tamten, wychodząc. – Teraz 
ruszaj do obory. Masz sporo do 
nadrobienia. I nie wolno ci się 
położyć spać, aż wszystko tam 
będzie lśnić!

Rozdział 3

Warszawski miał rację. bande-
rowcy nie spieszyli się. Do rana 
mieli czas. Postanowili wycisnąć 
z milicjanta wszelkie informacje, 
które mogły im się przydać, a 
dopiero później, jeszcze żywego, 
wytaszczyć do ogrodu i pociąć na 
kawałki, a jego ścierwo wrzucić 
do opuszczonej studni lub wil-
kom na pożarcie. Nie zamierzali 
ciągnąć go ze sobą do lasu. Zde-
cydowali przesłuchać go tutaj, na 
miejscu, w domu Antoniuka, któ-
ry do świtu zrobi porządek, zmy-
je podłogę i wysprząta wszystko 
tak, aby nie pozostawić żadnego 
śladu.
Starszy z nich, Chumodryj Oleh 
był doświadczonym dowódcą 
czoty banderowskiej służby bez-
pieczeństwa i doskonale znał się 
na swojej krwawej robocie. Od 

kilku dni kwaterował w bezpiecz-
nym bunkrze, połączonym pod-
ziemnymi korytarzami z magazy-
nami żywności i broni w pobliżu 
Ciasnowej i zamierzał tam wrócić 
przed świtem.
Antoniuk miał pozostać na miej-
scu, nadal udawać porządnego, 
podporządkowanego polskiej 
władzy obywatela i radzić sobie 
sam. Nie podejrzewał, aby mu 
coś groziło. Już nieraz wychodził 
cało z gorszych sytuacji i wypro-
wadzał w pole polskich durni, 
dlatego wierzył, że tym razem 
będzie tak samo. Miał nadzieję, 
że nikt w Bębowie nie skojarzy 
zniknięcia milicjanta z jego cór-
ką. Gdyby jednak się tak stało, za-
mierzał powiedzieć im prawdę – a 
dokładniej mówiąc część prawdy, 
którą potwierdzi Maryjka: „Tak. 
Maryjka była w miasteczku i 
sprzedawała jajka, bo przecież 
jakoś trzeba żyć. Do domu od-
prowadził ją jakiś chłopak. Nie 
miał na sobie munduru, więc skąd 
miał wiedzieć, że to milicjant. 
Postali chwilę na podwórku, po-
rozmawiali... Później dziewczyna 
weszła do chałupy, a on poszedł 
w kierunku Dęwowa. Tyle go wi-
dział i nie wie co się z nim stało. 
Skoro zaginął, to bardzo możliwe, 
że gdzieś po drodze wpadł w łapy 
banderowcom, których w oko-
licznych lasach przecież jeszcze 
nie brakuje.”
Antoniuk z doświadczenia wie-
dział, że aby kłamstwo wzbu-
dzało zaufanie, musi być w nim 
odrobina prawdy. Cała prawda 
natomiast przedstawiała się tak, 
że to właśnie on, gdy zorientował 
się, że Wrzos jest milicjantem, 
podstępnie zaprosił go do domu. 
Tam zaskoczył go - uderzeniem w 
tył głowy, tłuczkiem do ziemnia-
ków, pozbawił przytomności, za-
kneblował i drutem przywiązał do 
ławy, a następnie pobiegł do lasu i 
sprowadził kompanów.
Chluśnięty lodowatą wodą Wrzos 
odzyskał świadomość. Zanim 
dotarło do niego, gdzie się znaj-
duje, poczuł piekielny ból głowy. 
Chwilę po tym przypomniał sobie 
piękną, czarnowłosą, niebiesko-
oką dziewczynę o niezwykle jędr-
nych, czerwonych ustach, która 
go tutaj przyprowadziła. Za jej 
jeden pocałunek – wydawało mu 
się, gdy stał blisko niej i patrzył 
w te przepastne, turkusowe oczy– 
dałby się pokroić nożem. Ale wi-
dok trzech stojących nad nim dry-
blasów, z których jeden trzymał w 
łapskach ręczną piłę, uświadomił 
mu, że historie, którymi straszono 
młodych milicjantów, przybyłych 
w te strony z głębi Polski, nie były 
wcale przesadzone. Że nie będzie 
już żadnych dziewczyn, żadnych 
pocałunków – poza zbliżającym 
się pocałunkiem śmierci – bo to 
już koniec!
Mylił się jednak, bo w tym mo-
mencie rozległ się dźwięk tłuczo-
nych szyb, i w pustych otworach 
okiennych pojawiły się lufy ka-
rabinów. Jednocześnie z wielkim 
hukiem, z futryn wyleciały słabo 
umocowane, przeżarte przez kor-

niki, sosnowe drzwi, a do wnętrza 
pomieszczenia wpadł komendant 
Warszawski z kapralem Babicza-
kiem.
Zaskoczony dowódca czoty Chu-
modryj Oleh opuścił piłę, któ-
rą trzymał w rękach i próbował 
sięgnąć po leżący na pryczy pod 
ścianą karabin maszynowy. Został 
jednak uprzedzony i zastrzelony 
pojedynczym strzałem przez jed-
nego ze stojących w oknach ludzi 
Warszawskiego. Pozostali unieśli 
ręce wysoko do góry i poddali się 
bez walki.

Stanisławowi wydawało się, że 
jest człowiekiem w czepku uro-
dzonym, bo po czterech latach ka-
torżniczych, przymusowych robót 
w hitlerowskich Niemczech, udało 
mu się z życiem wrócić do domu, 
do rodzinnej wsi, do Bystrego Po-
toka.
I teraz, w południe, w kwietnio-
wym, bladym słońcu, które jakoś 
nieśmiało wyjrzało zza ciężkich, 
ciemnych, wiszących nisko nad 
doliną, zachłannie pożerających 
kamienne, ostre szczyty wysokich 
gór, poszarpanych przez halny, 
deszczowych chmur, ze łzami w 
oczach patrzył na ubogą, wiejską 
chatę swoich rodziców.
Był wychudzony, brudny, bosy, 
obolały i głodny, jak bezdomny 
pies, ale szczęśliwy. Stojąc tak, 
targany przez wiatr, przypominał 
jednego z tych obdartych stra-
chów na wróble, których kilka, 
odkąd pamiętał, zawsze pilnowa-
ło ogródka warzywnego matki.
Tutaj na dole, na polach i łąkach 
było już zielono, i pod osłoną 
drewnianych płotów kwitły pierw-
sze, wiosenne kwiaty. Ale w wyso-
kich górach i w głębokich jarach 
leżały jeszcze białe, długie jęzory 
zimowych śniegów
W pewnym momencie skrzypnęły 
drzwi od chałupy, a na podwórko, 
chwytając się za głowę ze wzru-
szenia i szczęścia wybiegła matka, 
a za nią córka Katarzyna i jeszcze 
dwoje dorastających dzieci.
- Stasiu! – krzyczała, biorąc go w 
ramiona. – Wróciłeś!
Ściskała go i płakała ze szczęścia, 
że jej chłopiec przetrwał tą wojen-
ną zawieruchę i wrócił do domu, 
ale i nad tym, że był niesamowicie 
wymizerowany i stał przed nią na 
bosych, brudnych krwawiących 
stopach; wynędzniały i osłabiony 
do tego stopnia, że chwiał się na 
nogach i wydawało się, że lada 
chwila przewróci się i zemdleje.
Cztery lata temu, gdy widziała go 
po raz ostatni, był jeszcze dziec-
kiem; miał tyle wzrostu co ona, a 
teraz przerastał ją o głowę.
Stanisławowi wydawało się, że 
spędzone w Niemczech, u Modli-
cha cztery długie lata zahartowa-
ły go i zrobiły z niego prawdziwe-
go mężczyznę, który nie potrafi 
już płakać. Teraz przekonał się, 
że to nieprawda. Łzy lały mu się 
ze szczęścia. Pomimo to, było mu 
wstyd, że stoi przed matką, sio-
strami Katarzyną i Agatą oraz 
najmłodszym bratem Zbyszkiem 
boso i obdarty, jak najgorszy, wę-
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drowny żebrak. I nic dla nich nie 
ma. Nie tak wyobrażał sobie swój 
powrót do domu.
Postarał się i miał dla wszystkich 
prezenty, ale po drodze odebrali 
mu je Rosjanie. Dobrze, że cho-
ciaż głowę udało mu się przynieść 
całą, bo i na to się nie zanosiło. I 
gdyby nie to, że gdzieś tam wysoko 
w niebie jakiś anioł stróż dobrze 
pilnował płomienia jego świecz-
ki - osłaniał ją przed porywami 
wiatru i nie pozwolił, aby zosta-
ła przedwcześnie zdmuchnięta – 
gdzieś po drodze przepadłby na 
zawsze. Ale widocznie jeszcze nie 
przyszedł jego czas.
Pomimo śmiertelnego zmęczenia, 
boso, bez jedzenia, przydrożnymi 
rowami, po trupach, które leżały 
wszędzie, jak kamienie i nie moż-
na ich było ominąć, bez wypo-
czynku i snu, szedł nieprzerwanie 
przez cztery dni. Czuł w sobie 
siłę i chęć do życia, bo miał prze-
świadczenie, że teraz, skoro już 
przeżył wojnę, w wolnej od Szwa-
bów Polsce, uda mu się osiągnąć 
to, o czym w podświadomości i na 
jawie marzył od dziecka.
- Co z ojcem? Małgosią? Zeno-
nem i Albertem? – zapytał, bojąc 
się najgorszego...
- Dzięki Bogu żyją! Wszystkim 
udało się przetrwać! – wyszepta-
ła, nie mając odwagi dodać, że 
Bóg wysłuchał jej modlitw, które 
codziennie, niemal w każdej mi-
nucie, zanosiła do niego. Bo dla-
czego miałby przychylić się aku-
rat do jej próśb, gdy tyle innych 
ludzi dookoła nich zginęło? Gdy-
by była wykształcona, prościej 
byłoby jej pomyśleć, że Bóg zrobił 
sobie krótki urlop i wyjechał, na 
kilka lat w odwiedziny do swojego 
brata do innej galaktyki, zapomi-
nając o tym świecie. Ale była tylko 
prostą kobietą. Pojmowała świat 
tak, jak widzieli go i rozumieli 
jej rodzice i dziadkowie, więc nie 
miała wątpliwości, że jest to robo-
ta diabła, a Bóg, w żaden sposób, 
nawet przez zaniechanie, nie ma-
czał palców w tej barbarzyńskiej, 
hitlerowskiej jatce.
W domu Wrzosów nie było już 
konia, ani krów i cieląt, a nawet 
choćby najmniejszego, maciu-
peńkiego prosiaczka, dającego 
nadzieję, że wyrośnie kiedyś na 
dorodnego wieprzka. Wszyst-
ko skonfiskowali hitlerowcy dla 
osadzonych we wsi węgierskich 
Niemców. Tamci, natomiast, za-
nim przyszli Rosjanie, popędzili 
je dalej na zachód. W zagrodzie 
pozostało tylko trzy kozy, których 
Niemcy nie chcieli, bo nie smako-
wało im ich mleko, ani mięso. Ale 
matka Stanisława lubiła je, ceniła 
i szanowała, tak samo, jak swoje 
spracowane, wysuszone ręce oraz 
wielkie i ciężkie ręce ojca, któ-
ry pozbawiony konia, nie mając 
czym zrywać drewna z lasu, przy-
sposobił je do siekiery i topora; 
i przez całą wojnę dorabiał jako 
cieśla. Teraz także nie było go w 
domu, bo gdzieś pod Żywcem bu-
dował dom dla znajomego górala.
Te pogardzane przez Niemców 
kozy pomogły przetrwać całej 

rodzinie ciężką okupację, bo na źle 
uprawianym, górzystym, chudym 
polu zboża rodziło się tylko tyle, 
że nie zawsze wystarczało go na 
obowiązkowy kontyngent.
Teraz także, po raz kolejny, kozy 
pokazały ile są warte. Dzięki ich 
doskonałemu mleku Stanisław 
szybko odżywił się po powrocie z 
niewoli i wrócił do formy.
Jednakże cztery lata ciężkiej 
harówki w gospodarstwie 
Modlicha, a szczególnie ostatnie 
tygodnie przed wyzwoleniem i 
droga do domu, odcisnęły na nim 
swoje trwałe piętno.
Pomimo młodego wieku był już 
w pełni dojrzałym mężczyzną. 
Wiedział, że najważniejszym 
zadaniem człowieka na ty 
parszywym, ale jednocześnie 
jakże i pięknym, i fascynującym 
świecie jest ochrona własnego 
życia. Bo gdy kończy się życie, 
kończy się wszystko! I wszelkie 
marzenia, wszelkie plany na 
przyszłość, które sobie w głowach 
skrzętnie układaliśmy, przestają 
mieć znaczenie.
Najgorsze były ostatnie tygodnie 
przed wyzwoleniem, gdy front 
zbliżał się do Raciborza. Rosjanie 
zdobywali miasto, to znów cofali 
się, oddając je z powrotem 
Niemcom. Gospodarze ze 
Szczepanowic zachowywali się, 
jak pozbawieni nadziei, skazani 
na kaprys losu żeglarze, dryfujący 
po ogarniętym straszliwym 
sztormem, wzburzonym morzu, 
które rzuca kruche łupiny ich 
statków, to w jedną, to w drugą 
stronę.
Ładowali swój dobytek na wozy 
i uciekali na zachód, aby po 
kilku dniach wrócić. Przymusowi 
robotnicy mieli obowiązek 
uciekać razem z nimi i służyć im 
aż do ostatecznego zwycięstwa, 
w które już chyba żaden, nawet 
najgłupszy z nich nie wierzył. 
Takie było propagandowe, 
oficjalne założenie, którego 
musieli się trzymać.
Po wsiach krążyli na motorach 
bezwzględni esesmani i pilnowali, 
żeby wszystko odbywało się 
zgodnie z rozkazami Furera. 
Ale i oni wiedzieli już, że grunt 
usuwa im się spod nóg i byli, jak 
te rozjuszone, wściekłe psy, które 
rzucają się i kąsają wszystko, co 
znajdzie się na ich drodze. Zabijali 
na miejscu każdego Polaka, 
czy Ruskiego, który odłączył 
się od swojego niemieckiego 
gospodarza; nie uciekał w 
głąb Niemiec, tylko w ukryciu 
próbował jakoś przeczekać do 
wyzwolenia.
Stanisław ocalił głowę i wrócił 
w rodzinne strony, do Bystrego 
Potoka. Nie tak jednak wyobrażał 
sobie wyzwolenie i powrót do 
domu. Wydawało mu się, że będzie 
to czas wesoły i szczęśliwy, w 
którym wreszcie zatriumfuje jakaś 
sprawiedliwość. A gdy Niemcy 
uciekną, nic mu już nie będzie 
groziło.
Gdy Rosjanie, kolejny raz, zdobyli 
Racibórz i widać było, że teraz już 
się nie cofną, władze zarządziły 

ewakuację Szczepanowic.
Modlich uwijał się jak w ukropie. 
Z karabinem na ramieniu biegał 
pomiędzy domem a restauracją 
i pilnował, żeby wszystkie 
najcenniejsze i niezbędne rzeczy, 
które udało mu się zgromadzić, 
robotnicy załadowali na samochód 
i dwie zrobione z wozów konnych, 
szerokie platformy.
Gdy wszystko było gotowe, 
powiedział do Stanisława:
- Zaprzęgaj konie! Jedziesz razem 
z nami! I nic nie kombinuj, bo 
przy pierwszej próbie ucieczki, 
czeka cię kula w łeb.
Stanisław wiedział, że nie jest 
to czcze gadanie i Modlich, gdy 
będzie trzeba, zastrzeli go bez 
mrugnięcia okiem. Ponadto w 
każdej chwili mógł się jeszcze 
pojawić, kręcący się po okolicy, 
patrol esesmanów. Pomimo 
to  musiał coś wykombinować, 
bo nie miał zamiaru uciekać z 
gospodarzem w głąb Niemiec. Był 
umówiony z Antonim Byrcynem, 
pracującym u sołtysa, z którym, 
w ostatnim czasie, spotkał się 
potajemnie kilka razy. Czekał 
tylko na dogodny moment, w 
którym będzie mógł uciec i ukryć 
się, bez obawy, że Modlich wróci 
się, aby go odszukać.
W pewnymj momencie, gdy 
zaprzęgał konie do wozu, a 
Modlich, zaczął mu pomagać, 
ponieważ doszedł do wniosku, 
że to już najwyższy czas, aby 
wynieść się ze Szczepanowic, na 
podwórko spadła jakaś zabłąkana 
bomba, która zabiła jednego 
konia; Modlichowi urwała 
nogę w kolanie, a Stanisława 
fala uderzeniowa przeniosła 
w powietrzu dziesięć metrów 
i rzuciła na ścianę domu tak 
mocno, że zwymiotował krwią, 
stracił przytomność i wyglądało 
na to, że nie dożyje jutra.
Gdy się ocknął dziesięć godzin 
później, leżał w ciemności, w 
piwnicy, na jakiejś wilgotnej, 
twardej pryczy, gdzie go 
porzucono i pozostawiono, 
czekającego na śmierć. Był 
obolały, ale – na szczęście – kości 
i mięśnie miał całe.
Z trudem wyszedł na ulicę, 
próbując sobie przypomnieć, co 
się stało. Wszędzie było ciemno 
i głucho i nigdzie nie spotkał 
żywego ducha. W żadnym domu 
nie paliło się światło. Jeżeli we 
wsi pozostali jacyś ludzie, to 
dobrze się poukrywali.
„Pójdę do Byrcyna! Może będzie 
czekał w piwnicy sołtysa, jak się 
umawialiśmy” – pomyślał.
Gdy znajdował się w połowie 
drogi, niebo rozjaśniło się 
tysiącem ognistych, spadających 
na ziemię meteorytów, które 
ciągnęły za sobą długie, 
płomienne smugi. I powstał 
taki jęk i huk, że trudno było go 
wytrzymać. To skierowane na 
Szczepanowice rosyjskie katiusze 
rozpoczęły swoją fantastyczną, 
destrukcyjną robotę. I w mgnieniu 
oka zniszczyły wszystko to, co 
przez setki lat, mrówczą pracą, 
udało się wznieść zapobiegliwym 

ludziom. Po ich uderzeniu solidne 
murowane domy rozpadały się, 
jak pstryknięte palcem domki z 
kart, zamieniając się w proch i 
skłębione dziwacznie kupy gruzu.
Dom sołtysa stał jeszcze 
nietknięty, ale gdy tylko Stanisław 
wszedł do piwnicy, gdzie w 
umówionym miejscu ukrywał 
się Antoni Byrcyn, zawalił się z 
wielkim hukiem, odcinając ich od 
świata.
Dwa dni pracowali, aby się 
stamtąd wydostać.

Przez kilka dni Szczepanowice 
stanowiły ziemię niczyją. Niemcy 
uciekli, a Rosjanie jeszcze nie 
kwapili się z przyjściem. We 
wsi pozostali tylko przymusowi 
robotnicy, którym udało się 
ukryć i uniknąć przymusowej 
ewakuacji, oraz stare babki, 
Ślązaczki. Kobiety tak leciwe, że 
nie myślały już o życiu tylko o 
śmierci i nie bały się już niczego, 
nawet rosyjskich sołdatów. 
Może dlatego ratowały życie 
Stanisławowi i jego przyjacielowi 
Byrcynowi, pozwalając im się 
ukrywać pod swoimi, sięgającymi 
ziemi, przepastnymi spódnicami, 
gdy – niespodziewanie – 
pojedyncze patrole esesmanów 
na motocyklach wracały do wsi, 
aby ją jeszcze raz przeczesać, 
wyłowić i rozstrzelać zbiegłych 
niewolników. Ci, jeszcze wczoraj 
panowie świata, zachowywali się 
teraz, jak harcujące po ulicach 
stada rozjuszonych, bezpańskich 
kundli, które instynktownie czują 
zapach hycla i wiedzą, że zbliża 
się kres ich panowania; że i o 
nich, w końcu, upomniała się 
śmierć, ale zanim ich dotknie i 
uspokoi na zawsze swoim zimnym 
pocałunkiem, rzucają się, gryzą 
i rozszarpują wszystko, co stanie 
im na drodze.
Ale i ten czas się skończył. 
Esesmani uciekli i już nie wrócili, 
a na ich miejscu pojawili się, idący 
w szpicy, zwiadowcy Stalina.
Na podwórko gospodarstwa, w 
którym zebrało się dziesięciu 
przymusowych robotników 
– pięciu Polaków i pięciu 
Rosjan, aby wspólnie powitać 
wyzwolicieli, wpadło trzech 
skośnookich żołnierzy. Z urody 
przypominali Mongołów. Byli 
podnieceni i trzymali przed sobą 
pepesze gotowe w każdej chwili 
plunąć ogniem. Przeczesywali 
teren, bo ktoś, w okolicy, z ukrycia 
zastrzelił radzieckiego żołnierza.
Zwiadowcy zebrali od robotników 
dokumenty. Polaków, którzy nie 
znali języka rosyjskiego oddzielili 
od Rosjan i ustawili pod ścianą 
spichrza. Starszy z nich przejrzał 
ich niemieckie dokumenty z 
odciśniętym hakenkrojcem i 
na tej podstawie doszedł do 
przekonania, że są to Niemcy.

- German! Rozstrzelać! – 
wydał rozkaz jednemu z żołnierzy. 
Rzucił na ziemię dokumenty 
Polaków i z drugim kompanem 
pobiegł dalej.

Pozostawiony do 
wykonania egzekucji sołdat 

niedbałym ruchem przeładował 
pepeszę.

Stojących przed nim 
pod ścianą pięciu mężczyzn nie 
mogło uwierzyć w to, co widzieli. 
Wszystko działo się stanowczo 
za szybko. Nie mieściło się im 
w głowach, że to już koniec; że 
wyzwolenie z niewoli, na które 
tak czekali, po którym sobie tyle 
obiecywali, przynosi im śmierć 
z rąk nic nie rozumiejącego, 
rosyjskiego, tępego żołnierza.

Stanisław poczuł, że jego 
ciałem wstrząsa zimny dreszcz. 
Nigdy nie przypuszczał, że tak 
banalnie i głupio zakończy swoje 
krótkie życie. Nie godził się na 
taką bezsensowną śmierć!

W ostatnim momencie 
coś pchnęło go do działania. 
Jakby jakaś intuicja, jakiś siódmy 
zmysł podpowiedział mu, że to 
się może udać, że może rozbroić 
swojego kata.

Nie zdając sobie sprawy 
z tego, co robi, jakimś nadludzkim 
wysiłkiem, skoczył w kierunku 
rosyjskiego Mongoła i jednym 
szarpnięciem ręki, wyrwał mu, 
gotową do strzału broń.

W tym momencie, z ulicy 
na podwórko, na koniu wjechał 
oficer, który szukał kwatery dla 
dowództwa i umiał rozmawiać po 
polsku.

- Ty durniu! – zaklął, gdy 
zorientował się, co się dzieje. – 
Nie widzisz, że to są przymusowi 
robotnicy, Polacy, a nie żadni 
Niemcy! Niewinnych ludzi 
będziesz rozstrzeliwał. Zabieraj 
swoją dupę w troki i uciekaj 
szukać szkopów!

Po tej słownej 
reprymendzie wymierzył 
Mongołowi siarczystego kopa 
w tyłek, po którym tamten w 
podskokach wypadł na drogę i 
zniknął za murem ogrodzenia.

- Dziękujemy za ocalenie 
życia – powiedział Antoni Byrcyn. 
– Gdyby pan tutaj nie przyjechał, 
na pewno, wszyscy leżelibyśmy 
teraz martwi pod ścianą. Bo 
jak nie on by nas zastrzelił, to 
zrobiliby to jego towarzysze.

- Tak. Mieliście 
wyjątkowe szczęście, że się tutaj 
znalazłem. Ale zagrożenie jeszcze 
nie minęło. Tutaj nie jesteście 
bezpieczni!

- Więc proszę nam 
poradzić, co mamy teraz robić?

- Uciekajcie do Polski! – 
Oficer wydawał się być zatroskany 
ich losem. – Tutaj jeszcze nie raz 
przyjdą takie Mongoły. Oni nie 
umieją czytać  ani pisać. Dla nich 
każdy, kto nie mówi po rosyjsku, 
a ma papiery z hakenkrojcem, jest 
Niemcem!

CDN.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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 Ruchy narodowo - wyzwoleń-
cze, jakie przetoczyły się przez 
Europę w XIX wieku ogarnęły 
swoim zasięgiem także tereny 
będącej pod zaborami Polski. 
Nowe idee głoszone w okresie 
Wiosny Ludów szybko zyskały 
wielu zwolenników i padły jak 
ziarno na podatny grunt uśpionej 
po kongresie wiedeńskim Euro-
py. Dopiero I wojna światowa, 
której okrutny bilans 8,5 mln 
zabitych, 21,2 mln rannych i 7,7 
mln zaginionych, uświadomił 
mocarstwom europejskim, że bez 
tolerancji narodowościowej i no-
wego ładu politycznego nie jest 
możliwe funkcjonowanie dużego, 
nowoczesnego państwa na arenie 
międzynarodowej.

 Historia wołyńskich Czechów 
sięga XIX wieku. Skutecznie 
zachęcani przez władze carskie 
migrowali i osiedlali się w grani-
cach Imperium Rosyjskiego. W 
1861 r. zniesiono w Rosji poddań-
stwo i wiele majątków ziemskich 
rozparcelowano. Car obiecywał 
znaczne przywileje m.in. zwol-
nienie z podatku, czy też prawo 
do nauki w języku ojczystym. Po-
nadto w 1867 r. po ustanowieniu 
monarchii austro-węgierskiej i 
wprowadzeniu nowej tzw. konsty-
tucji grudniowej, społeczeństwo 
Przedlitawii zostało zmuszone 
do posłuszeństwa, a duże połacie 
ziemi, na które liczyli chłopi cze-
scy padły łupem bogatej szlachty, 
która uprawiała politykę protek-
cjonalizmu.

 Czesi w monarchii stanowili 
13% społeczności, z czego duża 
ich liczba utrzymywała się z rol-
nictwa. Warunki narzucone chło-
pom, były bardzo trudne. Dlatego 
też, szukając nowego miejsca na 
osiedlenie migrowali m.in. na te-
ren Guberni Wołyńskiej, gdzie 
ziemia była bardzo urodzajna i 
jak na ówczesne warunki – tania. 
Dodatkowo sprzyjał temu nowy 
trend polityczny. To właśnie 
Czechów uważa się za twórców 
tzw. ruchu panslawistycznego, 
którego ideą było wyzwolenie, 
a następnie zjednoczenie poli-
tyczne, gospodarcze i kulturalne 
wszystkich Słowian. Panslawi-
ści dystansowali się od narodów 
wywodzących się od Zachodnich 
Słowian, ze względu na to, że 
większość w tej grupie stanowiły 

osoby wyznania rzymskokatolic-
kiego. Członkowie ruchu sym-
patyzowali z carską Rosją, a na 
zewnątrz postrzegani byli przez 
„białych” jako zapora dla szybko 
rozwijającego się osadnictwa pol-
skiego. Próbowano w ten sposób 
zastopować rozwój gospodarczy 
bogatych ziemian i obszarników, 
którzy stanowili dla biednego ro-
syjskiego chłopa znaczącą konku-
rencję nie tylko w sensie ekono-
micznym, ale przede wszystkim 
społeczno-kulturalnym.

 Przeciwstawną koncepcją pan-
slawizmu, był austroslawizm 
głoszący potrzebę zmiany pań-
stwa austriackiego w federację 
równouprawnionych narodów 
pod berłem Habsburgów i zwięk-
szenie wpływu przedstawicieli 
narodów słowiańskich na rządy 
państwem. Głównym współtwór-
cą i propagatorem tego ruchu (na-
zywanego później trializmem), 
był František Palacký ur. w Hod-
slavicach koło Novego Jičina.

 Polska po odzyskaniu niepod-
ległości i ukształtowaniu się po 
traktacie ryskim wschodniej gra-
nicy stała się zlepkiem wielu na-
rodów i religii, a głównym celem 
władz – konsolidacja państwa. 
Szybko rozwijające się osadnic-
two wojskowe zwłaszcza po woj-
nie polsko – bolszewickiej oraz 
powołanie w 1924 r. Korpusu 
Ochrony Pogranicza (KOP) dla 
zabezpieczenia wschodniej flan-
ki sprzyjało zakładaniu nowych 
gospodarstw, uprawie zbóż i ho-
dowli bydła. Wśród mniejszości 
II Rzeczypospolitej byli także 
Czesi, którzy swoje nieprzeciętne 
umiejętności w sprawach agrar-
nych przenieśli z granic byłej 
monarchii. Podobnie jak Polacy, 
Czesi byli bardzo szanowanymi 
gospodarzami. Napotykali jednak 
na trudności zwłaszcza ze strony 
chłopów ukraińskich podsyca-
nych początkowo bolszewicką 
propagandą, a pod koniec lat 30. 
XX w. nacjonalizmem ukraiń-
skim. Nie ulega wątpliwości, że z 
politycznego punktu widzenia ob-
sadzenie wschodnich granic na-
szego kraju lojalnym politycznie 
„elementem” było uzasadnionym 
pociągnięciem i przynajmniej 
teoretycznie zabezpieczającym 
granicę na Zbruczu, natomiast z 
punktu widzenia eskalacji niepo-

kojów społecznych i buntujących 
się ukraińskich małorolnych chło-
pów, stwarzało ognisko zapalne 
pod przyszłe sowieckie, a następ-
nie ukraińskie nacjonalistyczne 
roszczenia.

 Z początkiem lat 20. XX w. na 
1,4 mln mieszkańców Wołynia, 
Czesi stanowili ok. 1,8% (ok. 
25 tys.). Zamieszkiwali w 534 
miejscowościach, ale tylko w 51 
z nich przeważali obywatele na-
rodowości czeskiej. W 1931 r. 
liczba Czechów wzrosła na Wo-
łyniu o kolejne 6 tys. Największe 
ich skupiska znajdowały się w 
powiatach: dubieńskim, zdołbu-
nowskim, łuckim i rówieńskim. 
Wśród miejscowości z ludnością 
czeską były m.in.: Drohostaje, 
Wołkowyje, Podhajce, Kwasiłów, 
Ulbarów, Malin, Ostróg, Ma-
ślanka, Libanówka, Moskowsz-
czyzna, Turkowicze, Zawale, 
Ujeźdźce, Dziatkowice, Buderaż, 
Mizocz, Teremne, Hnidawa, czy 
Glińsk.

 Charakterystyczną cechą kolonii 
czeskich było rozwinięte budow-
nictwo. Duże, murowane domy 
(najczęściej sześcioizbowe) były 
otoczone rabatami kwiatowymi 
i odznaczały się czystością oraz 
zamożnością. Budynki mieszkal-
ne gospodarze łączyli zazwyczaj 
z suszarniami chmielu. W cze-
skich wsiach były gospody, domy 
i teatry ludowe oraz szkoły przy-
strojone elementami ludowymi 
mającymi podkreślić narodowość 
mieszkańców.

 Czesi, podobnie jak Polacy żyli 
głównie z pracy na gospodarstwie 
rolnym. Szacuje się, że ich udział 
na Wołyniu sięgał 86%. Były to 
zazwyczaj gospodarstwa 5-10 
hektarowe, które specjalizowały 
się w produkcji mleka i chmielu 
(z czasem nazywanym „wołyńską 
walutą”). W 1926 r. powstał na-
wet Wołyński Bank Chmielarski 
będący czeską spółką akcyjną. 
Większość gruntów ornych za-
siewana była żytem, a w zagro-
dach gospodarczych najczęściej 
hodowano bydło i świnie. Czesi 
chętnie uprawiali buraki cukro-
we i koniczynę. Byli dobrymi 
sadownikami i pszczelarzami. 
Jako pierwsi na Wołyniu zaczęli 
używać obornika, co spotykało 
się ze sprzeciwem tubylców, któ-
rzy mówili, że ich rodziny „nie 
będą jadły śmierdzącej pszenicy 
i ziemniaków”. Osadnicy czescy 
skupieni byli także wokół prze-
mysłu spożywczego oraz handlu 
i usługach. W ich rękach znajdo-
wała się znaczna liczba cukrowni, 
mleczarni, olejarni, cegielni, tar-
taków, zakładów powroźniczych 
oraz młynów parowych i wodnych 
m.in. w: Kwasiłowie, Dubnie, 
Zdołbunowie, Łucku, Młynowie 
i Wołkowie. Obok Polaków byli 
także uznanymi rzemieślnikami 
(szewcami, kowalami, krawcami, 
ślusarzami).

 Czesi odgrywali również ważną 
rolę w życiu społeczno-kultural-
nym. Skupieni byli na Wołyniu w 
25 stowarzyszeniach sokolskich, 
84 orkiestrach, 82 ochotniczych 
strażach pożarnych, 47 zarejestro-
wanych grupach teatralnych, 27 

bibliotekach. Mniejszość czeska 
kolportowała kilka tytułów czaso-
pism m.in. „Hlas Volyné”, „Budi-
tel”, „Zornice”, „Česke Kvitko”, 
„Poškolak”, „Krajanske Listy”, 
natomiast Česká Matice Školská 
z siedzibą w Łucku, posiadała aż 
69 oddziałów.

 Co do kwestii religijnych, to 
większość Czechów przed przy-
jazdem na Wołyń na przełomie 
wieków, zmuszona była przejść 
z katolicyzmu i protestantyzmu 
na prawosławie. W okresie mię-
dzywojennym do cerkwi prawo-
sławnej chodziło 70% Czechów. 
Głównym ich ośrodkiem był 
Kwasiłów ze soborem p.w. Św. 
Piotra i Pawła. Drugą grupę sta-
nowili katolicy czescy (ok. 23%). 
Natomiast protestanci, zarówno 
ewangeliccy augsburscy, jak i re-
formowani – 7%.

 Największe tarcia pomiędzy Po-
lakami a Czechami na Wołyniu 
dotyczyły kwestii oświatowych. 
Prawie 20% Czechów było anal-
fabetami. W 1922 r. funkcjono-
wały 44 publiczne szkoły czeskie, 
w których zatrudnionych było 42 
czeskich nauczycieli uczących 
1974 uczniów. Praktycznie, aż do 
wybuchu II wojny światowej ta 
niewielka grupa narodowościowa 
walczyła z polską administracją 
o prawo pełnego nauczania w 
swoim języku i funkcjonowania 
czeskich placówek oświatowych. 
Powoływano się przy tym na po-
stanowienia małego traktatu wer-
salskiego ratyfikowanego przez 
Sejm 31 lipca 1919 r., konstytucję 
z 17 marca 1921 r. oraz dwustron-
ne umowy z 29 listopada 1920 r. 
i 23 kwietnia 1925 r. Poza tym 

relacje polsko-czeskie w okresie 
międzywojennym były napięte 
(Zaolzie), a każda ze stron iden-
tyfikowała się z linią polityczną 
podjętą przez swoje rządy. Czesi 
uważali jednak, że przekroczenie 
pewnej granicy żądań dla szkół 
na Wołyniu mogłoby zaognić sy-
tuację międzynarodową i stałoby 
się niebezpieczne, gdyż „Polacy 
zażądaliby tego samego na Śląsku 
Cieszyńskim”.

 Mimo tarć, stosunki pomiędzy 
obu narodami na Wołyniu w la-
tach 1922-1939 należy uznać za 
poprawne. Władze w Warsza-
wie dosyć chętnie posługiwały 
się przykładem autonomiczności 
Czechów uwypuklając ich lojal-
ność i pracowitość. Z drugiej stro-
ny, było to także na rękę polskim 
politykom skupionym wokół oso-
by Józefa Piłsudzkiego, który pre-
ferował utworzenie Międzymorza 
i państwa na zasadach federacji. 
Dodatkowo negowano koncepcję 
polonizacji mniejszości narodo-
wych forsowaną przez Narodową 
Demokrację na czele z Romanem 
Dmowskim. Przed przewrotem 
majowym czescy osadnicy sym-
patyzowali z PSL-Piast Wincente-
go Witosa, z racji zbliżeniowych 
poglądów oraz interesów, a po 
1926 r. z sanacyjnym Bezpartyj-
nym Blokiem Współpracy z Rzą-
dem Walerego Sławka i Kazimie-
rza Bartla.

 Po utworzeniu przez hitlerowskie 
Niemcy 15 marca 1939 r. Pro-
tektoratu Czech i Moraw, Czesi 
wołyńscy nie byli w bezpośred-
ni sposób narażeni na restrykcje, 
łapanki i wywózki do III Rzeszy. 
Za to po wybuchu wojny i zajęciu 

Czesi na polskim Wołyniu. 
Historia rodziny Bačovských z Martynówki
Arkadiusz Szymczyna - Fragment jednego z podrozdziałów dotyczący życia mniejszości czeskiej na 
polskim Wołyniu, który ukaże się w trzeciej książce poświęconej głubczyckim Kresowianom.

/ Bp Adolf Szelążek

/ Budowa kościoła w Hruszwicy w powiecie rówieńskim
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Kresów Wschodnich przez Ar-
mię Czerwoną i Wehrmacht (od 
1 września 1941 r. Wołyń wcho-
dził w skład Reichskommissariat 
Ukraine z siedzibą w Równem, 
którego zwierzchnikiem został 
Erich Koch), rozpoczęły się ma-
sowe wywózki na Sybir, mor-
dy czeskich Żydów i bestialskie 
ataki banderowców ukraińskich. 
Szacuje się, że na Wołyniu OUN-
-UPA zamordowała ok. 350 osób 
narodowości czeskiej, natomiast 
Niemcy zabili ok. 460 osób (w sa-
mej Kolonii Malinie 374 osoby). 
Panuje też pogląd, że Czesi wo-
łyńscy potrafili nawiązać kontak-

ty z nacjonalistami ukraińskimi 
przez co zachowywali politykę 
neutralności. Bez wątpienia po-
tępiali okrucieństwa dokonywane 
na bezbronnej ludności cywilnej. 
Utrzymywali jednak kierownic-
two OUN-UPA w przekonaniu, że 
po zakończeniu wojny wyjadą na 
stałe do Czechosłowacji.

Niepowodzeniem zakończył się 
również werbunek Czechów w 
szeregi Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, do której zgłosiło się za-
ledwie 10 ochotników. Niewy-
pałem okazała się również próba 
stworzenia proupowskiej Cze-

skiej Powstańczej Armii (CzPA).

 Do obrony ludności cywilnej 
Czesi zorganizowali na obsza-
rze Wołynia ponad 100 punktów 
oporu. Samoobrona była zorga-
nizowana w 5 okręgach (Hulcza, 
Moskowszczyzna, Mirohoszcza, 
Chomąt i Strakłów) i wielokrot-
nie współpracowała z polskim 
podziemiem akowskim, w celu 
ratowania życia i mienia ludno-
ści przed szowinistyczne nasta-
wioną ludnością ukraińską (np. 
po napadzie na Kisielin w lipcu 
1943 r. mieszkańcom Adamów-
ki, Aleksandrówki, Michałówki). 
Członkowie ruchu oporu skupieni 
byli wokół organizacji „Blaník” 
i „Aktiv” działających m.in. w 
Zasmykach, Kupiczowie, Miro-
hoszczy. W lutym 1942 r., 763 
Czechów zostało wcielonych w 
szeregi 1 Czechosłowackiego Sa-
modzielnego Batalionu Polowego 
dowodzonego przez gen. Ludvika 
Svobodę (z czego 75 pochodziło 
z Wołynia) i podlegającego do-
wództwu Armii Czerwonej.

 Nowy ład i dominacja polityczna 
ZSRR po zakończeniu II wojny 
światowej spowodowały zmiany 
na mapie Europy. Społeczeństwa 
wielu narodów zostały w brutal-
ny sposób zmuszone do migra-
cji, a przesiedlenia objęły przede 
wszystkim Polaków oraz Cze-
chów z Wołynia.

 Rodziny czeskie jeszcze przez 
dwa lata od zakończenia wojny 
żyły i gospodarowały na Kresach 
mimo zagrożenia ze strony grasu-
jących band Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Dopiero z początkiem 
1947 r. władze sowieckie zmusiły 
ich do jednoznacznej deklaracji, 
czy zostają w granicach Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republi-
ki Radzieckiej jako obywatele 
radzieccy, czy też poddadzą się 
przesiedleniu na teren Czechosło-
wacji. Nikt nie chciał zostawiać 
swoich gospodarstw, które przez 
dziesiątki lat żywiły ich rodziny, 
ale też nikt nie chciał pozostawać 
samotnie w nowej rzeczywistości 
(sowietyzacja życia społecznego 
uderzała w mniejszości narodo-
we np. poprzez likwidację gospo-
darstw indywidualnych kosztem 
powstających kołchozów, likwi-
dację szkół z językiem czeskim, 
ateizację wyznawców różnych 
religii).

 W ciągu trzech miesięcy wyje-
chało z Wołynia 33 tys. Czechów 
(66 rodzin z samej Dąbrówki) i 
osiedliło się m.in. w kraju mo-
rawsko-śląskim na ziemi krno-
vskiej i albrechtickiej przy grani-
cy polskiej w okolicach Głubczyc 
i Prudnika. Zamieszkali m.in. w 
takich miejscowościach jak: Hro-
zová, Rušin, Bohušov, Osoblaha, 
Slezské Rudoltice, Slezské Pavlo-
vice, Hlinka, Liptáň, Mésto Al-
brechtice, Krnov. Po wysiedleniu 
Niemców, Czesi wołyńscy zajęli 
ich domy rozpoczynając nowy 
etap swojego życia.

 Obecnie stowarzyszenie rodzin 
wołyńskich reprezentowane przez 
700 rodzin rozsianych na teryto-
rium Czech stara się o odszko-
dowanie za krzywdy poniesione 
na Kresach. Wielu wołyńskich 
Czechów bierze czynny udział w 
spotkaniach okolicznościowych 
m.in. w miejscowości Suchdol 
nad Odrou (Czechy), w Świąt-
nikach k. Sobótki na Dolnym 
Śląsku, uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych oraz pre-
lekcjach organizowanych przez 
polskich Kresowian osiadłych na 
terenie powiatu głubczyckiego 
i prudnickiego. Jest to możliwe 
dzięki otwarciu granic i chętnie 
podejmowanej współpracy po-

między przygranicznymi miej-
scowościami.

*****

 Wśród osiadłych na Wołyniu, a 
następnie w wyniku przekształ-
ceń politycznych repatriowanych 
do Czechosłowacji była rodzina 
Ludmily Čajanovej.

 O życiu swoich rodaków do-
wiedziała się od ojca Stanisłava 
Bači, który urodził się na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Znał wielu Polaków i doskonale 
władał językiem polskim. W swo-
ich wspomnieniach nagranych 
w 1994 r. podczas Świąt Bożego 
Narodzenia opowiedział swojej 
córce o życiu Czechów mieszka-
jących w Martynówce (czes. Mar-
tinovka) położonej w powiecie 
rówieńskim.

 Po dotarciu fali czeskich osad-
ników 1868 r. do Guberni Wo-
łyńskiej rozpoczęło się masowe 
wykupywanie ziemi. Ludzie 
przyjeżdżali pociągami do sta-
cji Brody, dokąd docierała kolej. 
Stamtąd wozami wraz ze swoim 
dobytkiem szukali miejsca na 
osiedlenie. W 1868 r. na Wołyniu 
osiedliło się 126 czeskich rodzin. 
Po dziesięciu latach Czesi miesz-
kali już w 100 wsiach. Budowano 
drewniane domy, wykupywano 
lub dzierżawiono ziemię, upra-
wiano pola, a w gospodarstwach 
przybywało trzody chlewnej, koni 
i bydła. Siedem lat później, było 
już na Wołyniu 2190 rodzin cze-
skich, a w 1878 r. – 2636 (łącznie 
13255 osób). 

 Pierwszym, który w imieniu 
rodzin zamieszkałych w Marty-
nówce kupił 278,96 ha ziemi ne-
gocjując przy tym bardzo dobrą 
cenę, był kowal Josef Dvořák. On 
też 23 listopada 1873 r. podpisał 
umowę w kancelarii notarialnej 
w Równem w imieniu wszystkich 
nabywających. Sprzedającym był 
polski szlachcic A. J. Porczyński 
z Nowosiółek.

     20 czeskich rodzin, które przy-
jechały do Martynówki zamiesz-
kało początkowo w jednej dużej 
drewnianej chacie, gdzie warun-
ki były bardzo trudne. Pierwszej 
zimy rodziny zajmowały się wy-
rębem i karczowaniem lasu. Po 
zaoraniu nieużytków sadzono ku-
kurydzę. Brakowało wody, którą 
osadnicy nosili prawie 2 km. W 
szczególny sposób odczuwalny 
był brak ubrań i butów. Dzieci i 
dorośli musieli chodzić boso, aż 
do momentu kiedy pojawił się na 
polach pierwszy śnieg. Najwięk-
sze jednak problemy związane 
były z brakiem żywności. Ojciec 
pani Ludmily opowiadał, że jego 
babka każdego ranka gotowa-
ła groch, pakowała go do fartu-
cha i wychodziła na wycinkę do 
lasu. Podczas przerwy wieszała 
na gałęzi fartuch i wyciągała go 
z powrotem mówiąc, że będzie 

jadła obiad. Wieczorem sytuacja 
kolejny raz się powtarzała.

 Większość mieszkańców Marty-
nówki mieszkała w drewnianych 
domach, których dachy były kryte 
słomą. W stajniach przechowy-
wano prymitywne maszyny wy-
korzystywane do pracy na polu i 
gospodarstwie. Do 1885 r. we wsi 
młócono cepami, a potem zain-
stalowano pierwszą młocarnię, 
której właścicielem był Josef Laj-
nvebr. Zasadniczym elementem 
maszyny był bęben młócący, któ-
ry poprzez ocieranie o część nie-
ruchomą zwaną klepiskiem oraz 
uderzanie rozbijał kłosy i łuski 
strąków. Oddzielenie słomy od 
drobin następowało na wytrząsa-
czach. Pierwsza młocarnia znacz-
nie przyspieszyła prace żniwne i 
była w ciągłym użyciu. 

 W tym samym roku we wsi wy-
buchł pożar, który strawił 6 do-
mów. Rodziny z Martynówki 
robiły wszystko, aby pomóc po-
trzebującym. Udzielały schronie-
nia i żywiły pogorzelców, aż do 
momentu wybudowania nowych 
domów.

 W 1887 r. wieś stała się niezależ-
ną miejscowością. Pierwszym jej 
urzędującym przedstawicielem 
władzy został Josef Bačovský. 
Potem przez 6 lat tę funkcję spra-
wował Jan Janko, a przez następ-
ne 15 lat, jego syn (też Jan). Do 
wybuchu I wojny światowej w 
1914 r. urzędnicy zmieniali się w 
Martynówce wielokrotnie.

 W 1880 r. rozpoczęła pracę 
szkoła. W związku z tym, że 
miejscowe władze nie mogły 
znaleźć odpowiedniego budyn-
ku z pomieszczeniami na klasy, 
uczniowie przychodzili do Josefa 
Dvořáka, który miał we wsi naj-
większy dom. Pierwszym nauczy-
cielem był niejaki Zigmund, który 
pochodził z Czech. Po jego odej-
ściu w 1890 r. przyjechał do Mar-
tynówki nowy 25-letni nauczyciel 
z Pragi nazwiskiem Linka. Uczył 
czeskiego i ruskiego. Mieszkańcy 
płacili mu zbożem, częstowali go 
posiłkiem lub pakowali do kosza 
jedzenie. Po jego odejściu dzieci 
musiały chodzić do sąsiedniej wsi 
do Czeskiej Janówki lub Nowo-
siółek, gdzie była szkoła ukraiń-
ska.

 W 1888 r. społeczność wsi zało-
żyła cmentarz, na którym wybu-
dowano w 1925 r. kaplicę.

 Około 1898 r. zaczęto w Mar-
tynówce uprawiać chmiel. Jej 
pierwszym gospodarzem był 
František Bačovský. Chmielar-
nie rosły jak grzyby po deszczu i 
przynosiły duże dochody.

 Wśród rodzin, które jako pierw-
sze wyjechały z Czech na Wołyń, 
było małżeństwo Václava Báči 
(1832-1897) i Johannou Svobo-
dovou (1832-1897) pochodzącej 

/ Fragment kroniki hruszwickiej parafii

/ Grupa młodzieży katolickiej z Hruszwicy na Wołyniu
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z Manovy Lhota (ok. 10-12 km 
na południe od Poličky). Z mał-
żeństwa tego urodził się w 1876 
r. Václav Báča, który z kolei oże-
nił się z Marii Dvořákovou (ur. 
1875 r.), wdową po zmarłym panu 
Krčmovie z Martynówki. Oboje 
mieli dwoje dzieci Josefa i Ma-
rii. Václav z Marii mieli jeszcze 
następne dzieci: Annu, Kristýnu, 
Václava, Aloisii i Stanislava oraz 
Ludvíka i Anežke (oboje zmarli 
przedwcześnie na gruźlicę).

 Stanislav Báča był wśród ro-
dzeństwa najmłodszy (ur. 1912 
r.). Opowiadał, że dziadek Václav 
dorabiał krawiectwem. Za zaro-
bione pieniądze, które odkładał 
kupował systematycznie ziemię. 
Był bardzo dobrym krawcem. 
Płaszcz, który nosił obracał na 
drugą stronę i używał go, aż do 
momentu całkowitego zniszcze-
nia. Stanislav zapamiętał wielkie 
nożyce krawieckie dziadka, które 
po wojnie przywiózł z Wołynia. 
Václav na Kresach uczył wielu 
młodych chłopców, a także stry-
ja Stanislava Herblicha oraz jego 
córę Annu, która poślubiła Jaro-
slava Havlíčka (zginął w czasie 
II wojny światowej w okolicach 
Wrocanki w trakcie operacji du-
kielsko-preszowskiej).

 W związku z tym, że Czesi osie-
dlając się w Guberni Wołyńskiej 
zostawali obywatelami Impe-
rium Rosyjskiego, zmuszano ich 

siłą do służby w szeregach armii 
Cara Aleksandra II. Mobilizowa-
no mężczyzn do 42 roku życia. 
Z Martynówki wzięto do wojska 
21 poborowych. Wśród nich byli 
także późniejsi legioniści. Vác-
lav służył w wojsku carskim 6 
lat (skrócili mu służbę z 20 lat). 
Był uczestnikiem wojny rosyjsko-
japońskiej, która wybuchła w 
1904 r. W trakcie walk poległ 
jego kolega Josef Mangolt, a obaj 
dziadkowie (w tym Leopold Ba-
čovský) byli ranni. Stanislav jako 
dziecko z podziwem oglądał jego 
długą bliznę na skórze po ranie 
od kuli. Dziadek Václav powta-
rzał, że „jeszcze pół centymetra, a 
już bym z wami tu nie siedział”. 
Gdy po latach wspominał swoje 
przeżycia, rodzina słuchała jego 
z zapartym tchem, o podróżach i 
trzymiesięcznym rejsie z Odessy, 
przez Suez, Indie do Władywo-
stoku. Z jego podróży zachowała 
się fotografia wraz ze znaczkiem 
pocztowym podstemplowanym w 
Nikolsku Ussuryjskim.

 W 1908 r. we wsi rozpoczęto bu-
dowę murowanych domów. Ce-
gły kupowano w Dąbrówce od-
dalonej o 3 km od Martynówki u 
niejakiego Kubina, który miał fir-
mę działającą od 20 lat. Pierwsza 
cegielnia w Martynówce powstała 
dopiero w 1912 r.

 We wsi istniała również gospoda 
z salą taneczną. Jej pierwszym 

właścicielem był Josef Vendol-
ský, syn Jana. Gospoda stała się 
centrum kulturalnym wsi dla jej 
mieszkańców. Właściciel praco-
wał do wieczora na polu, a po po-
łudniu podawał trunki i jedzenie 
w gospodzie.

 W 1913 r. rozpoczęto budowę no-
wej szkoły i do 1914 r. udało się 
ukończyć w niej jedynie pokrycie 
dachu.

 Wybuch wojny doprowadził do 
wielu zmian w życiu mieszkań-
ców Martynówki. Rekrutowano 
wielu mężczyzn, którzy opusz-
czali domy pozostawiając bez 
opieki kobiety, dzieci i starców. 
W 1915 r. front był oddalony od 
Martynówki o 7 km. Taka sytu-
acja panowała przez następnych 
dziewięć miesięcy. Mieszkańcy 
wsi byli wzywani do ewakuacji, 
ale stanowczo odmawiali. Sta-
cjonujący we wsi żołnierze spali 
w prowizorycznych ziemiankach. 
Gdy front przesunął się na Zachód 
w Martynówce zostali tylko jeńcy 
austriaccy i jeden Włoch.

 Po wybuchu rewolucji w 1917 r. 
przyszedł czas wojny z bolszewi-
kami. Był to bardzo trudny okres 
dla Czechów, którzy byli maso-
wo mordowani. Również wojna 
polsko-bolszewicka z 1920 r. nie 
przyniosła im oczekiwanego spo-
koju.

 W 1919 r. w Martynówce stacjo-
nował polski pułk. Kilku podofi-
cerów zdecydowało się osiedlić 
we wsi na stałe i założyć rodziny. 
Wśród nich były małżeństwa 
mieszane polsko-czeskie m.in. 
Kwiatkowskich oraz Zbierajew-
skich.

 W 1920 r. Leopold Bačovský 
oraz niejacy Hnídek i Szustr wy-
budowali pierwszy młyn z sil-
nikiem parowym na dwa tłoki. 
Ten okres był dla Czechów na 
Wołyniu bardzo dobry, pomimo 
trudności gospodarczych i wyso-
kich cen artykułów. Ratowała ich 
uprawa chmielu, który sprzeda-
wano za złote ruble. 

 W roku 1925 Leopold Bačovský 
owdowiał. Jego żona Marii, z 
domu Dušková osierociła ośmio-
ro dzieci. Najmniejsze z nich 
miało pół roku, Božena pięć lat, 
najstarsza Anna niecałe 12 lat. 
Małżeństwo miało jeszcze: Bole-
slava, Vladimíra, Jana, Marii (po 
mężu Herblichová) i Emilie (po 
mężu Šindelářová).

 Druga żona Leopolda, Antonie 
z domu Cmuntová opowiadała, 
że kiedy do Martynówki przyje-
chał brat Josef Cmunt, jego dzieci 
trzymały się kurczowo spódnicy 
Antonie, a Annu przestraszona 
pytała, co mają robić i gotować. 
Kobieta nie miała sumienia i wraz 
z mężem przygarnęła gromad-
kę dzieci. W ten sposób 22-latka 
została z mężczyzną o 15 lat star-
szym i ośmiorgiem dzieci. Dodat-
kowym utrudnieniem było to, że 
musieli żyć bez ślubu kościelne-
go, bo Antonie była rozwiedzio-
na. Małżeństwo miało jeszcze 
dwie córki Ludmile (po mężu Ba-
čovská) i Josefa (po mężu Černá). 
Razem było ich dziesięcioro. Ślub 
kościelny zawarli kilka lat później 
po śmierci pierwszego męża An-
tonie.

 O rodzinie ludzie na wsi opo-
wiadali, że byli bardzo dobrymi 
gospodarzami. Ciężko pracowali 
na roli. W Hruszwicy zbudowa-
li młyn, a dom wynajmowali w 
Równem. Dzieci ich były choro-
wite (Mařena zmarła na serce). 
Natomiast Luck był rozrzutny. 
Trwonił zarobione pieniądze na 

grę w karty, pijaństwo i kobie-
ty. Ciekawostką jest to, że swoją 
żonę wygrał w karty.

 Na temat domu rodzinnego cie-
kawe wspomnienia pozostawił po 
sobie przyrodni brat matki pani 
Ludmily, Jiří Hofman (ur. 1923 
r.). Opowiadał, że dom rodzinny 
miał przestronną kuchnię z trze-
ma łóżkami i piecem. Na zapiec-
ku spał sędziwy już i schorowany 
dziadek, który rzadko wychodził 
z domu. Jego najmłodszy wnuk 
przychodził co jakiś czas go ma-
sować, za co dostawał 5 gr, które 
chował przed innymi do kiesze-
ni. Dziadek często opowiadał ile 
pracy poświęcono, aby gospo-
darstwo Bačovských tak wyglą-
dało i jakim zaufaniem darzono 
całą rodzinę. Rok później starzec 
zmarł, a na łożu śmierci powie-
dział „temu kto cię skrzywdził 
przebacz proszę”.

 Jiří Hofman wspomina również 
w swojej książce pt. „Jak ten můj 
život šel” o szkole. Jego rodzeń-
stwo Jan, Marie, Emilie i Stani-
slav prowadziło go do szkoły w 
Martynówce. Nauczycielką była 
Polka, która uczyła języka pol-
skiego, natomiast dwie godziny w 
tygodniu uczył dodatkowo języka 
czeskiego Ukrainiec D. Denysjuk, 
który w sąsiedniej wsi Dąbrówce 
mieszkał z Czeszkę z rodziny 
Stryjových. Mimo, że w szkole 
uczyły się dzieci z czterech klas, 
to wszystkie zajęcia odbywały się 
w jednym pomieszczeniu. Obo-
wiązkowa była nauka do czter-
nastego roku życia. Jiří siedział 
w jednej ławce z kolegą Jendou, 
który był o cztery lata starszy i 
pomagał mu w nauce. Chłopiec 
był poważny i według niego bar-
dzo rozsądny podobnie jak jego 
matka.

 Obowiązki w rodzinie były uza-
leżnione od wieku i płci. Jiří wraz 
z Jendou chodzili pasać krowy. 
Wychodzili o godzinie piątej rano 
wypędzać krowy na pastwisko, 

potem szli przed ósmą na śniada-
nie i do szkoły. Po południu ok. 
trzeciej, kolejny raz pilnowali by-
dło na pastwisko, aż do momen-
tu, kiedy ktoś ich nie zawołał z 
domu. W zimie chodzili wcześnie 
rano do stajni karmić zwierzynę. 
Mieszali otręby pszenne, obierki 
z buraków, owies lub jęczmień. 
Wodę nosili ręcznie ze studni. 
Starsi bracia Boleslav i Vladimír 
musieli dbać o konie. Jeździli 
razem wykonując cięższe prace 
polowe. Rano karmili konie ple-
wami, sianem i podkładali słomę. 
Potem za pomocą specjalnych 
szczotek czyścili zwierzęta dbają 
o ich wygląd. Natomiast kobiety 
karmiły świnie, kury, doiły kro-
wy, uprawiały warzywa i dbały 
o ogród. Pomagały też w gospo-
darstwie ucząc się podstawowych 
prac domowych. Piekły chleb, 
prały i gotowały. W domu pano-
wała dyscyplina i był porządek.

 W latach 1923-1930 zakupiono w 
okolicach Martynówki około 150 
ha lasów i pól. Średnia cena za 1 
ha wynosiła 416-666 rubli w zło-
cie, w zależności od klasy gleby. 
Po 1930 r. ceny spadły, zniknęły z 
obiegu złote ruble, a cena za 1 ha 
ziemi wynosiła 2500 zł (kurs po-
między rublem a złotym wynosił 
wówczas około 1:5). Z map kata-
stralnych wynika, że gospodarze 
Martynówki zajmowali łącznie 
495 ha gruntów.

 Początki życia społecznego 
w Martynówce są związane ze 
stolarzem Josefem Havlíčką, któ-
ry był założycielem czeskiego 
wydawnictwa i inicjatorem życia 
kulturalno-oświatowego. Gazeta 
jednak szybko zniknęła z obiegu, 
gdyż nie było większego zainte-
resowania wśród czytelników. Jej 
miejsce zajęła działalność mło-
dzieżowej grupy teatralnej.

 W latach 1928-1929 powstała 
w Martynówce Ochotnicza Straż 
Pożarna. Prezesem był Josef 
Lajnvebr, zastępowym Arnošt 

/ Jiří Hofman

/ Kolekcja starych fotografii rodzinnych w domu Ludmiły  Äajanovej w RuĹĄine
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Herblich, skarbnikiem Franti-
šek Krčma, a sekretarzem Józef 
Zbierajewski. Strażacy chronili 
budynki mieszkalne, gospodę z 
teatrem, kościół oraz inne zabu-
dowania wsi wchodzące w skład 
prywatnych gospodarstw. Stra-
żacy zaangażowani byli także 
remont budynku gospody, gdzie 
znajdował się teatr. OSP w Mar-
tynówce liczyła ok. 40 strażaków.

W latach 1932-1933 została za-
łożona remiza. Strażacy zakupili 
nowy wóz strażacki, beczkowozy 
i sprzęt gaśniczy. Pojazd wyko-
rzystywany był także do przewo-
zu pary młodej i gości weselnych.

 W okresie międzywojennym 
kilka rodzin czeskich z Wołynia 
postanowiło emigrować do Ame-
ryki, głównie do Kanady i Argen-
tyny. Jednym z takich transportów 
miał wyjechać Stanisław, ale nie 
zdążył, gdyż Niemcy zaatakowa-
ły ZSRR.

 18 sierpnia 1932 r. została zało-
żona w Hruszwicy Katolicka Gru-
pa Młodzieżowa, która odegrała 
bardzo ważną rolę w życiu mło-
dzieży w Martynówce. Jej zało-
życielami byli: polski proboszcz 
ks. Stanisław Jadczyk, czeski ks. 
Josef Stříž – misjonarz z miej-
scowości Stará Bělá koło Ostra-
wy, dr Drobný z Brna i Jindřich 
Dušek. Stanisłav, który należał 
do stowarzyszenia dostał jako 
pierwszy zadanie zaproszenia ca-
łej okolicznej młodzieży z ośmiu 
gmin należących do hruszwic-
kiej parafii. Spotkania odbywały 
się wielokrotnie, a ich miejscem 
była plebania, gdzie opracowano 
program dalszych prac. Głów-
nym celem stowarzyszenia było 
wciągnięcie młodzieży do udziału 
w uroczystościach religijnych i 
okolicznościowych, bez względu 
na przynależność narodową i wy-
znanie. Krzewiono w ten sposób 
kulturę czeską oraz język czeski 
na terenie polskiego Wołynia. 
W samej Martynówce stowarzy-
szenie liczyło ok. 30 osób. Cen-
trum młodzieżowe znajdowało 
się w Hruszwicy, a oddziały w 
pobliskim gminach. Wystawia-
no też sztuki teatralne. Spektakle 
odbywały się w sali gospody Jo-
sefa Vendolského. Za pierwsze 
zarobione pieniądze grupa zaku-
piła kurtynę za 60 zł, którą na-
malował Modest z Nowosiółek. 
Wraz z misjonarzami przybyli 
też do Hruszwicy i Martynówki 
inni krzewiciele czeskiej kultu-
ry. Z Czechosłowacji przywieźli 
książki, które wypełniły miej-
scową bibliotekę. Sprowadzono 
czasopisma w języku czeskim, 
utwory dramatyczne i klasykę 
czeskich pisarzy i poetów. W ten 
sposób biblioteka w Martynówce 
liczyła w połowie lat 30. ok. 150 
tomów. Jeden z misjonarzy ks. 
Ondřej Křenek, wystawił w go-
spodzie przedstawienie „Pýcha 
předchází pád…”. Jej reżyserem 
był Václav Bača. Sztuka odnio-
sła wielki sukces i była pierwszą 
wystawianą w języku czeskim. 
Stowarzyszenie brało także udział 
w spotkaniach amatorskiej grupy 
teatralnej prowadzonej przez pań-
stwa Twardowskich, którzy byli 
polskimi nauczycielami. Wśród 
wystawianych przedstawień były 
także: „Paličova dcera”, „Srdce a 
prsten”, „Stržený kříž”, „Cikánči-
na pomsta”, „Bílá myš”.

 Gra młodych aktorów była dla 
Czechów nie tylko okazją do sz-
lifowania języka, ale również 
rozwijania kultury wśród osób 
zasiadającej na widowni. Począt-
kowo grupa miał ogromne trud-
ności ze strojami oraz scenografią. 
Brakowało np. skrzydeł anioła, 
które z konieczności malowano 

na papierze, a następnie przymo-
cowywano do drewnianych ram.  
Z czasem dzięki zdolnościom 
plastycznym młodzieży malowa-
na na płótnach piękne krajobrazy 
tj. lasy, motywy wsi, panoramę 
gór itp. Na jednym z przedstawień 
płomienie pod kotłem były nama-
lowane tak sprytnie, że widow-
nia miała wrażenie, jakby były 
prawdziwe. Pochodnie stanowił 
zawinięty na kijach papier poma-
lowany na czerwono. Największą 
„zdobyczą”, były jednak kotary 
na rolkach, którymi zasłaniano 
scenę i aktorów w czasie antraktu. 
Sztuki teatralne grano przy świe-
cach, co dodawało powagi atmos-
ferze panującej na sali. Podczas 
przerw grał zespół muzyczny 
umilając czas zgromadzonym na 
widowni. Spektakle cieszyły się 
dużym powodzeniem i sprawiały, 
że na sztuki przychodziło dużo 
młodzieży oraz mieszkańców po-
bliskich wsi, co jednoczyło lud-
zi różnej narodowości i dawało 
poczucie więzi. Po spektaklu 
młodzież zostawała w świetlicy i 
śpiewała czeskie piosenki. Jedna 
z nich stała się tak popularna, że 
nucono ją przed rozpoczęciem 
każdego spektaklu. Pieśń wyzwa-
lała w Czechach poczucie patrio-
tyzmu. Po przedstwieniu wszyscy 
szli do domu na kolację, a wiec-
zorem spotykali się kolejny raz 
na wspólnej potańcówce. Wszyst-
kim przygrywał zespół zebrany z 
miejscowych muzyków. Tańce i 
wspólne śpiewy kończyły się wc-
zesnym świtem.
 Bardzo ważne znaczenie kul-
turalne miało założenie zespołu 
muzycznego oraz chóru. Liderem 
zespołu był szwagier Stanisłava, 
František Dvořák, który po woj-
nie dyrygował międzynarodową 
orkiestrą dętą złożoną z muzyków 
z 14 państw. Grał na trąbce i był 
kompozytorem. Pięknie śpiewajł 
barytonem. Niektóre jego utwo-
ry były emitowane w czechosło-
wackim radiu. Zespół grał nie 
tylko w Martynówce, ale także 
na weselach, zabawach tanecz-
nych, podczas świąt kościelnych, 
na pogrzebach, przyjęciach i na 
targowisku, gdzie członkowie 

zespołu zarabiali dodatkowe pi-
eniądze dla swoich rodzin. Chór 
natomiast spotykał się głównie 
w Martynówce. Prowadził go 
szwagier pana Stanisłava. W 
hruszwickim kościele śpiewał po 
polsku i czesku. Kiedyś po jed-
nym z nabożeństw ks. Stanisław 
Jadczyk powiedział, że przyszło 
kilka kobiet skarżąc się o to, że 
w polskim kościele śpiewane są 
pieśni po czesku, i że należałoby 
znaleźć polskiego organistę. W 
odpowiedzi usłyszały, że ksiądz 
jednego biskupa już ma i nie po-
trzebuję słuchać innych. Probosz-
cz był serdecznym przyjacielem 
pana Stanisłava. Uczył się kazań 
po czesku i bardzo szanował ich 
kulturę oraz gospodarność. Za-
praszał go często po mszy świętej 
na poczęstunek, a następnie 
wspólnie jeździli do Martynówki. 
Po drodze zatrzymywali się w le-
sie i siedząc na pniu rozmawiali o 
życiu, religii i polityce. Z czasem 
Stanisłav kupił rower i dojeżdżał 
nim do kościoła. Zdarzało się, 
że się spóźniał, a ksiądz stojąc 
w drzwiach krzyczał ,,Staszku, 
pośpiesz się, już czas. Nie zacznę 
mszy dopóki na swoim miejscu 
nie będzie organisty. Pamiętaj, 
graj co chcesz, bo ty jesteś mis-
trzem na górze, a ja przy ołtarzu”.
     Ogromną rolę we wsi odgry-
wało życie religijne. Ponieważ w 
Martynówce nie było kościoła, 
a w sąsiednich miejscowościach 
znajdowały się jedynie ukraińskie 
kaplice, katolicy polscy i czescy 
musieli chodzić na msze święte 
do innych wsi.

 W Martynówce mieszkali przede 
wszystkim katolicy. Wieś liczyła 
ok. 70 rodzin (300 osób). W okre-
sie dzieciństwa i młodości Stani-
słava Bači wieś była pod polskim 
zarządem i należała do parafii 
Klewań oddalonej na północ o ok. 
22 km. Jego rodzice dojeżdżali do 
kościoła samochodem, a jak nie 
było innych możliwości chodzi-
li na piechotę. Ojciec Stanisłava 
wstawał bardzo wcześnie rano, 
aby otworzyć kościół. W Warko-
wiczach oddalonych ok. 10 km 
był także kościół, który przejęli 
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prawosławni, co nie przeszkadza-
ło katolikom chodzić do niego się 
modlić. Czasami do parafii dojeż-
dżał ksiądz, wówczas rodzice na 
msze zabierali małego Stanisłava.
 Według starych kronik pierwszy 
kościół w Hruszwicy wybudowa-
no w 1756 r., natomiast w 1809 r., 
nową kaplicę, której architektem 
był Mikołaj Jelowicki. Obecny 
kształt nadał jej w 1852 r. Jan To-
maszewicz.

 W 1923 r. doszło do porozumie-
nia pomiędzy biskupami z Łucka 
i Ołomuńca na mocy którego do 
Hruszwicy mogli przyjeżdżać 
czescy kapłani. Wśród nich byli: 
dr Klement Žůrek, Josef Stříž 
i Ondřej Křenek. Oni też byli 
pierwszymi propagatorami budo-
wy nowego kościoła. Początkowe 
prace budowlane zostały zahamo-
wane przez podpisanie konkorda-
tu pomiędzy Watykanem a rządem 
polskim 10 lutego 1925 r., gdyż w 
artykule pierwszym porozumie-
nia zagwarantowano Kościołowi 
katolickiemu w Polsce „swobod-
ne wykonywanie jego władzy du-
chownej, jak również swobodną 
administrację i zarząd sprawami 
majątkowymi zgodnie z prawami 
boskimi i prawem kanonicznym”. 
Kościół katolicki uzyskał niemal 
całkowitą swobodę w obsadzie 
i nominacjach godności kościel-
nych. Nie było więc w Hrusz-
wicy obsady polskiej. Budynki i 
kaplica pozostawały więc puste, 
podobnie jak ok. 7 ha ziemi na-
leżącej do parafii. Czasami przy-
jeżdżał polski ksiądz z sąsiedniej 
miejscowości. Na szczęście zna-
lazł się młody ksiądz Stanisław 
Jadczyk, który stanowczo zabrał 
się za odnowę materialną oraz 
duchową parafii. Początkowo 
Czesi byli niezadowoleni z jego 
nominacji, gdyż spodziewali się 
na tym stanowisku Czecha. Na-
pisali petycję opatrzoną podpisa-
mi mieszkańców Hruszwicy, w 
której żądali nominacji czeskiego 
księdza.

 W tym samym roku do deka-
natu rówieńskiego dołączono 
miejscowości: Dąbrówka, Dziat-
kowicze, Kolonia Dziatkowicze, 
Hruszwica, Kolonia Janówka, 

Czeska Janówka, Kardasz, Mar-
tynówka, Nowosiółki, Płoska, Po-
kosy, Średni Gaj, Szpaków Mały, 
Szpaków Wielki. Łącznie zmiany 
administracyjne objęły 1200 kato-
lików czeskich i polskich.

 Budowa kościoła w Hruszwicy 
rozpoczęła się w chwili zawiąza-
nia komitetu, w skład którego 
weszli przedstawiciele wszyst-
kich parafii, którym przewod-
niczył ks. Stanisław Jadczyk. 
Następnie zostało uchwalone ze-
branie dobrowolnego podatku od 
każdego gospodarstwa. Jeszcze 
przed położeniem fundamentów, 
komitet dysponował kwotą 18 
tys. złotych. Prace budowlane 
rozpczęto 2 lipca 1928 r. Brali w 
niej udział najlepsi murarze, któr-
zy korzystali m.in. z kolorowego 
kwarcytu. 6 października 1929 
r. został poświęcony i wmu-
rowany kamień węgielny w rogu 
ołtarza gółwnego hruszwickiego 
kościoła. W 1930 r. kryzys gos-
podarczy spowodował spowolni-
enie budowy. Mimo trudmności 
prace budowlane zakończono 18 
sierpnia 1930 r. Całkowity koszt 
budowy kościoła wyniósł 60 tys. 
złotych, za który zapłaciły wszyst-
kie parafie. Wśród głównych 
darczyńców należy wymienić: 
Vladimíra Vika z Hruszwicy, 
który ufundował główne drzwi 
wejściowe do kościoła, Gustava i 
Aloisie Bačovštích z Martynówki, 
którzy przekazali pieniądze na za-
kup dwunastu dużych okien, Jana 
Míle, który dał pieniądze na za-
kup dużego dzwonu (po wojnie 
sprowadzono go do Czechosło-
wacji). Natomiast wierni z Dziat-
kowicz kupili do nowego kościoła 
fisharmonię, która po wojnie zo-
stała uratowana i wywieziona do 
Czechosłowacji (obecnie ma ją 
P. Krejzy z Liptaně). Gajowy z 
pobliskiego lasu podarował cały 
kosz młodych choinek, które po-
sadzono dla ozdoby otoczenia ko-
ścioła i plebanii.

 Na uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego w Hrusz-
wickim kościele zostało zapro-
szonych wielu gości. Wśród nich 
byli Czesi, Polacy i Ukraińcy, a 
ceremonia miała podniosły cha-

rakter. 28 września 1930 r. kon-
sekracji kościoła dokonał bis-
kup Adolf Szelążek przy udziale 
licznie zgromadzonych wiernych, 
przedstawicieli administracji 
państwowej oraz duchowieństwa. 
Kościół poświęcono Świętemu 
Wacławowi, patronowi Czech.

 W Martynówce mieszkańcy wsi 
zbudowali przy szkole dzwonni-
cę, do której przychodziła babcia 
Dvořáková. Z wielką pobożno-
ścią, na klęczkach dzwoniła na 
Anioł Pański, którego odmawiali 
wszyscy w zaciszu domu. Nato-
miast w okresie adwentu i postu 
rodziny wspólnie odmawiały wie-
czorem różaniec.

 16 maja mieszkańcy parafii ob-
chodzili uroczyście święto pa-
trona Polski Andrzeja Boboli. 
Zgodnie ze zwyczajem na Velkém 
Špakově zbierały się pielgrzymki 
niosące krzyż. Następnie procesja 
szła na łąkę za wsią, gdzie posta-
wiony był pomnik św. Jana Nepo-
mucena. Bagna, przez które mu-
sieli przejść zabezpieczane były 
deskami wożonymi na furman-
kach. Podczas jednej z pielgrzy-
mek ks. Josef Stříž zatrzymując 
się przed tym prowizorycznym 
mostem stwierdził, że ,,mamy tu 
do czynienia z Mostem Karola”.

 Kiedy Stanisłav miał 16 lat, ks. 
Stanisław Jadczyk namówił go na 
naukę gry na fisharmonii. Uczył 
się u polskiego organisty, które-
go poznał na plebanii. Po sześciu 
miesiącach ćwiczeń na instru-
mencie, grał już samodzielnie na 
mszach świętych. Na plebanię 
przychodził też ks. Josef Stříž, 
który był jego pierwszym spo-
wiednikiem. Misjonarz przez 6 
miesięcy pracował w parafiach, 
gdzie przeważała katolicka lud-
ność czeska. Po tym okresie jego 
miejsce zajął ks. Ondřej Křenek. 
Uczył wielu pieśni religijnych 
oraz spotykał się raz w tygodniu 
z młodzieżą w budynku szkoły w 
Martynówce. Od niego też Sta-
nisłav dostał propozycję studiów 
w Czechosłowacji, ale niestety, 
rodzice nie wyrazili na nie zgody.

 Popularnym miejscem spotkań 
mieszkańców wsi były targowi-
ska, gdzie odbywał się handel 
płodami rolnymi, bydłem i trzodą 
chlewną. Sprzedawano i kupo-
wano artykuły przydatne w go-
spodarstwie domowym. Dniem 
świątecznym, szanowanym przez 
handlujących był 8 września. 
Wówczas to rodziny, krewni i 
przyjaciele spotykali się i nikt 
w tym dniu nie pracował, gdyż 
uważane by to było za wielką ob-
razę. O godzinie 11.00 ubrani w 
świąteczne stroje mieszkańcy wsi 
szli na mszę święta do kościoła w 
Hruszwicy. Po kościele rodziny i 
zaproszeni goście uczestniczyli w 
uroczystym obiedzie. Stoły w tym 
dniu były bogato zastawione róż-
nymi potrawami. Każda gospody-
ni gotowała i piekła jak najlepiej 
umiała. Wieczorem wszyscy spo-
tykali się na zabawie w gospodzie 
Josefa Vendolského tańcząc do 
białego rana. Bawiły się także 
matki z dziećmi. Swoje maleń-
stwa zostawiały w karczmianej 
kuchni pod opieką starszych pań, 
a same tańczyły wraz z innymi na 
głównej sali.

 Bardzo uroczyście obchodzo-
no święto Konstytucji 3 Maja i 
Najświętrzej Maryi Panny Kró-
lowej Polski. Po mszy świętej 
wszyscy uczestniczyli w grach i 
zabawach sportowych zorgani-
zowanych na łące za kościołem. 
Rywalizowano w biegach, sko-
ku w dal i wzwyż, rzucie grana-
tem i oszczepem. Natomiast dla 
najmłodszych dzieci specjalny 

program przygotowywali polscy 
nauczyciele. W trakcie zabawy 
jeden z urzędników podszedł do 
pana Stanisłava i powiedział mu, 
że Czesi potrafią uczcić polskie 
święto i śmiejąc się zapytał, a gd-
zie są w takim razie sami Polacy?
     Tuż przed wybuchem II wojny 
swiatowej pan Stanisłav doznał 
upokorzenia od polskiego urzęd-
nika, ktory na wieść o zagarnięciu 
Zaolzia przez Polskę i wypowied-
zeniu przez rząd polski umowy 
o mniejszościach narodowych 
stwierdził, że Czesi Polakom za-
bierają kawałek po kawałku i w 
najbliższym czasie będzie się to 
musiało zmienić. Stanisłav dziwił 
się, gdyż na Wołyniu nie było 
żadnego powodu i oznaki wro-
gości ze strony Czechów, którzy 
według niego byli bardzo lojalni 
względem państwa polskiego.
 Po wybuchu II wojny światowej 
nikt już na Wołyniu nie czuł się 
tak bezpieczny. Zaczęto organizo-
wać bojówki ukraińskie dążące do 
powstania niezależnego państwa. 
Ukraińcy zaczęli masowo mordo-
wać ludzi, okradać ich domostwa 
oraz palić gospodarstwa. Ban-
derowcy terroryzowali ludność 
cywilną. Mordowali Polaków i 
zastraszali księży, którzy uciekali 
ze swoich parafii. Kościoły były 
zamykane i mieszkańcy zosta-
wali bez posługi duszpasterskiej. 
Świątynie stały się obiektem 
ataków banderowców. Ludzie 
nie wiedząc co robić uciekali do 
gospody w Martynówce modląc 
się tam o przetrwanie. Zdarzało 
się, że kilka razy mszę świętą w 
karczmie odprawiał polski ksiądz, 
który ukrywał się na plebanii. Po 
jakimś czasie grasujące bandy 
plebanię też splądrowały i do-
szczętnie spaliły.

 Na kilka dni przed wyjazdem 
do Czechosłowacji Stanisłav był 
w hruszwickim kościele. Zastał 
wszystko połamane i powywraca-
ne, obrazy poniszczone, a cenne 
rzeczy były skradzione. Wśród 
rzeczy leżących na podłodze za-
uważył kronikę hruszwickiego 
kościoła, którą zabrał ze sobą do 
domu i przez wiele lat przechowy-
wał jak skarb. Do kościoła wracał 
jeszcze kilka razy, żeby zrobić 
notatki, co zostało zniszczone i 
czego brakowało. Ludzie się bali 
banderowców, którzy mordowali 
i znęcali się nad ludnością cywil-
ną. Nikt nie odważył się wchodzić 
do splądrowanego i zniszczonego 
kościoła. Stanisłav nie mógł zna-
leźć nikogo, kto by mu pomógł 
znieść z chóru fisharmonię. W 
końcu sam to zrobił schodek po 
schodku. Instrument był bardzo 
ciężki. Po wojnie wywiózł fishar-
monię do Czechosłowacji podob-
nie jak komże i ornaty (z czasem 
uległy zniszczeniu) oraz obraz 
św. Wacława, który obecnie jest 
w kościele w Hrozovej. Jego au-
torem jest Słowak Josef Bendík. Z 
pomocą innych osób zostały ura-
towane także dwa dzwony. Jeden 
znajduje się obecnie w Kynšperku 
nad Ohří pod granicą niemiecką 
w okolicach Mariańskich Łaźni, 

a drugi w Slezských Rudolticích. 
Stanisłav przywiózł także modli-
tewniki, mszał oraz czeską biblię.

 Na Wołyniu rodziny Bačovských 
miała wielu krewnych. Dowodem 
tego jest to, że w 1947 r. do Cze-
chosłowacji emigrowało więcej 
niż 25 rodzin o tym samym na-
zwisku. Dwie zostały niestety za-
bite podczas wojny.

 W latach siedemdziesiątych, 
kiedy w Czechosłowacji władze 
państwowe utrudniały katolikom 
możliwość swobodnego prowa-
dzenia życia religijnego wójt Ru-
šina zapytał Stanisłava dlaczego 
chodzi do kościoła, na co on mu 
odpowiedział „dlatego, że na Wo-
łyniu Kościół katolicki był jedyną 
instytucją krzewiącą kulturę cze-
ską i umożliwiającą zachowanie 
języka czeskiego, tożsamości na-
rodowej i ducha patriotyzmu”.

 Pani Ludmila Čajanova urodziła 
się już po wojnie w Rušinie, tuż 
przy granicy z Polską (sąsiednia 
wieś to Gadzowice w powiecie 
głubczyckim). Studiowała na 
Uniwersytecie Masaryka w Brnie, 
na Wydział Filozofii z zakresu 
badań łacińsko-niemieckich. Po 
studiach w 1972 r. rozpoczęła 
prace w gimnazjum w Krnovie, 
gdzie uczyła młodzież do 2012 r. 
Ukończyła również studia i kur-
sy z zakresu administracji i hisz-
pańskiego. Jej mąż Josef Čajan 
również był nauczycielem. Uczył 
w liceum w Krnovie matematy-
ki, fizyki i informatyki. Zmarł w 
2013 r. Pani Ludmila ma dwóch 
dorosłych synów, jeden pracuje 
jako dyrektor finansowy w firmie 
„Linaset”, drugi jest pracowni-
kiem Ministerstwa Obrony.

 Ludmila Čajanova utrzymuje sta-
ły kontakt z mieszkańcami Rusi-
na, gdzie mieszkali jej rodzice. Po 
upadku komunizmu w 1989 r. była 
inicjatorką budowy nowej kaplicy 
w Rušinie konsekrowanej w 1993 
r. Od 1995 r. zaangażowana jest 
w rozwój stosunków polsko-
-czeskich i współorganizatorką 
tygodnia niemiecko-czeskiego w 
Krnovie. W 2004 r. została człon-
kiem - założycielem stowarzy-
szenia obywatelskiego, którego 
celem jest przywrócenie tradycji i 
wartości duchowych Osoblažska. 
Związana z KDU-CSL (Partią 
Chrześcijańsko-Demokratyczną) 
w Krnovie od wielu lat pracuje w 
Radzie Miejskiej. Prywatnie jest 
bardzo miłą osoba, która chętnie 
rozmawia o historii wołyńskich 
Czechów i bierze czynny udział 
w zjazdach Wołynian na terenie 
Czech i Polski. 

Listopad 2015 r.

 Składam serdeczne podzękowa-
nia pani Ludmile Čajanovej z 
Czech za udostępnienie rodzin-
nych kronik i starych fotografii 
oraz pomoc w opracowaniu arty-
kułu.

/ Równe w okresie międzywojennym

/ W domu Ludmiły ĆŚajanovej w Ruśine, 2015 r.

/ Widok Martynówki
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 Śnieg padał i zaczynała się 
prawdziwa zima. Oddziały party-
zanckie skupione wokół Zasmyk 
powiększały się nieustannie, na-
bierały charakteru autentyczne-
go wojska. Chłopcy oswajali się 
z walką w ciągłej służbie rozpo-
znawczej i bojowej. Ludność cy-
wilna powoli  odzyskiwała spokój 
i wiarę w przetrwanie. Groźba 
napadu „samostijników” zdawa-
ła się oddalać od naszego terenu. 
– odnotował w swoich wspo-
mnieniach  Leon Karłowicz ( 
Mariański) ps. „Rydz” mieszka-
niec Zasmyk, żołnierz OP, „Ja-
strzębia”, wspominając grudzień 
1943 r.  Powstała  w lipcu 1943 
r. samoobrona Zasmyk, słaba i 
nieliczna wobec  otaczających 
ją sił UPA, nie tylko przetrwała 
bardzo trudny okres ale urosła w 
poważną siłę. Powstały  oddziały 
samoobrony w Janówce, Radom-
lu, Lublatynie  i co najważniejsze  
mobilne oddziały partyzanckie 
AK.  „Jastrząb” (por. Władysław 
Czermiński) poprzez swoje dzia-
łania spowodował, że Polacy w 
tej części Wołynia poczuli się  w 
miarę bezpieczni. Nie mniej bar-
dziej doświadczeni ludzie i do-
wództwo samoobrony, zdawali 
sobie sprawę z istniejącego nadal 
zagrożenia. Niewielu ze zwy-
kłych mieszkańców polskich wsi, 
w tamtym czasie słyszało zapew-
ne o „ tajnej dyrektywie „Kłyma 
Sawura” (Dmytro Kljaczkiwś-
kyj - pułkownik UPA, dowódca 
UPA-Północ, jeden z inicjatorów 
rzezi wołyńskiej- zwany „katem 
Wołynia”) wydanej  czerwcu 
1943 roku w sprawie przepro-
wadzenia wielkiej akcji likwida-
cji polskiej ludności męskiej w 
wieku od 16 do 60 lat „, wszy-
scy jednak znali dotychczasowe 
dokonania rezunów. Powszech-
nie  mówiło się, że „bulbowcy ( 
potoczne określenie upowców), 
tylko czekają na okazję by znisz-
czyć Zasmyki, które od dawna 
są im przysłowiową „ solą w 
oku”. „Rudyj” (Jurij  Stelmasz-
czuk - dowódcy Północno - za-
chodniego OW „Turiw”) wydał 
pierwszy rozkaz likwidacji tego „ 
lackiego gniazda ” jeszcze w lip-
cu, ale lokalni chłopi ukraińscy 
prawdopodobnie, nie byli tacy 
skorzy do mordowania sąsiadów, 
jak to miało miejsce w innych 
wsiach Wołynia, podczas „krwa-
wej niedzieli 11 lipca”. Owszem 
bez wątpienia istniały już bandy 
nacjonalistów i zwykłych bandy-
tów, albowiem dowodem na to 
był chociażby mord wielu ludzi 
jadących na odpust do Zasmyk w 
lipcu,  których wymordowano  w 
lesie lityńskim.  Zamordowano 

również, w sierpniu grupę Pola-
ków w Gruszówce, kiedy wrócili 
na swoje gospodarstwa po jakieś 
rzeczy, których nie zdążyli zabrać 
podczas wcześniejszej ucieczki 
( w tym członków mojej rodzi-
ny- red). Można przypuszczać, 
że ciągłe zebrania i agitacja nie 
odnosiły dość długo pożądanego 
skutku. Jak wspomina wielu Po-
laków, dawni znajomi, Ukraińcy 
na bieżąco informowali swoich 
sąsiadów, o szerzącej się „zarazie 
z Galicji” (  tak zwykli Ukraińcy 
określali agitatorów nawołują-
cych do mordowania „Lachiw”). 

Monika  Śladewska, pamięta ; 
Tego ranka, nie czekając nadej-
ścia świtu, zbudził nas znajomy 
Ukrainiec, oznajmił rodzicom, iż 
wraca z zebrania z Ośmiogłowicz 
( tak długo te zebrania trwały) cyt 
„..  znajete pane Śladewski, budut 
rezat, wykidajte”. ( …) Rodziny 
polskie mieszkające w tej dużej 
polskiej wsi ( Nowy Dwór- red)  
również zostały ostrzeżone przez 
Ukraińca, dzięki temu szczęśli-
wie dojechały do Zasmyk. (…) 
Rodzinę Municzewskich z Dażwy 
ostrzegł Ukrainiec nazwiskiem 
Onysko Jarmoluk. Można przy-
puszczać, że agitacja jednak nie 
była w stanie zmobilizować lo-
kalne środowisko do pospolitego 
ruszenia okolicznego chłopstwa 
ukraińskiego. Być może wyni-
kało to również z obawy, że Po-
lacy w Zasmykach i okolicznych 
wsiach nie są jednak bezbronni. 
Wśród Ukraińców krążyła pogło-
ska, że z Radowicz do Zasmyk, w 
pierwszej połowie lipca, zbrojny 
oddział przyprowadził kilka wo-
zów broni, której Polacy, z oczy-
wistych względów, nie demento-
wali. Zapewne z tych powodów 
24 lipca dowództwo UPA posta-
nowiło wzmocnić słabe lokalne 
bandy oddziałami zaprawionymi 
w walce. 

L. Karłowicz: Ukraińcy prawie 
jawnie zaczęli przygotowywać 
napad na Zasmyki. Uderzenie 
miało nastąpić od strony połu-
dniowo- zachodniej – od Rado-
wicz, Tahaczyna i Piórkowicz. Na 
skraju  Lityńskiego lasu, na wy-
sokości Abramowca gromadzili 
zbrojne oddziały. (…) Z różnych 
stron powiatu kowelskiego i są-
siednich ściągnęli do tego rejo-
nu co najmniej kilkaset swoich 
„striłciw”. Plany pokrzyżowała 
jednak karna ekspedycja Niem-
ców, ściągających od ludności 
zaległe kontyngenty zbożowe. 
Oddziały UPA otworzyły ogień 
do Niemców, co ostatecznie z 
oczywistych względów zakoń-

czyło się rozgromieniem Ukra-
ińców. Niestety ta potyczka za-
kończyła się tragicznie dla pol-
skich mieszkańców Abramowca 
( kolonii wchodzącej w skład 
Radowicz). Kolonia została spa-
cyfikowana przez rozwścieczo-
nych Niemców. Zginęło wielu 
mieszkańców, a osada przestała 
istnieć, spłonęła. A Zasmyki zo-
stały nie tknięte i to z kolei bu-
dziło zapewne wściekłość „Ru-
dego”.Podkoniec sierpnia 1943 
r. Ukraińcy ponownie ściągnęli 
co najmniej   dwie sotnie UPA 
w okolice Gruszówki , które 
prawdopodobnie,  miały za za-
danie poprowadzenie zebranej 
tu również  „czerni” ( chłopstwa 
ukraińskiego) do ataku na Za-
smyki w dniu 1 września. I tym 
razem jakiś Ukrainiec uprzedził 
samoobronę polską o tych przy-
gotowaniach. „Jastrząb” two-
rzący zręby pierwszego lotnego 
oddziału partyzanckiego AK 
wspierany przez świeżo przyby-
łego do Zasmyk „Sokoła” ( por. 
Michała Fijałkę- cichociemne-
go) zamiast obrony, która raczej 
była bez szans, zastosował atak 
wyprzedzający w dniu 31 sierp-
nia. 50 polskich partyzantów roz-
gromiło z zaskoczenia znacznie 
większe siły ukraińskie. Straty 
własne jeden zabity i dwóch 
rannych. Na drugi dzień po boju 
pod Gruszówką, szer. Stanisława 
Romankiewicza ps. „Zająca” 
pochowano z honorami woj-
skowymi na miejscowym cmen-
tarzu. Pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Miejscowy 
proboszcz ks. Michał Żukowski, 
gorący patriota, nad otwartą mo-
giłą wygłosił płomienne kazanie, 
w trakcie którego proklamował 
powstanie niepodległej „Rzeczy-
pospolitej Zasmyckiej”.Dzwony 
kościelne w Zasmykach ukryte i 
milczące od 1939 r. odezwały się 
teraz po raz pierwszy, jakby w 
Wolnej Polsce, co wywołało duże 
wrażenie na żołnierzach i zgro-
madzonej ludności. Uwierzono 
już w możliwość obrony własny-
mi siłami. Coraz więcej ludności 
zaczęło napływać do Zasmyk, co-
raz więcej młodzieży wstępowało 
do szeregów partyzanckich.  Za-
notował w swoim pamiętniku: 

Józef Turowski (Spodniewski) ) 
ps. „Ziuk”  partyzant z oddziału 
„Jastrzębia”, uczestnik zwycię-
skiej bitwy pod Gruszówką. Ja 
również tam byłem, bo właśnie 
31 sierpnia 1943 r. uciekliśmy  
z mamą i siostrą z Radowicz do 
Zasmyk. Pamiętam jak z wielkim 
niepokojem i obawą przejeżdżali-
śmy przez wsie ukraińskie, które 

ku naszemu zaskoczeniu były jak 
wyludnione. Owszem dochodziły 
do nas odgłosy strzelaniny, ale 
dopiero po przybyciu do Zasmyk, 
dowiedzieliśmy się szczegółów. 
Opowiadał mi Feliks Budzisz , 
świadek minionych zdarzeń. W 
dwa dni po boju pod Gruszów-
ką banderowcy napadli na dużą 
i rozrzuconą wieś Wierzbiczno. 
Wymordowali kilkanaście rodzin, 
ale część ludzi znalazła schro-
nienie w sąsiednim Osieczniku, 
zamieszkanym przez Polaków. 
Tam jednak  groziła im zagłada, 
gdyż zauważono gromadzące się 
oddziały UPA od strony Tuliczo-
wa. Na  wiadomość o zaistniałej 
sytuacji z pomocą pośpieszył od-
dział „Jastrzębia”, by zagrożoną 
ludność ewakuować do Zasmyk 
Wspomina J.Turowski. Oczy-
wiście nie obyło się znów bez 
potyczki z banderowcami, w któ-
rej poległ jeden z partyzantów i 
jeden cywil. W godzinach popo-
łudniowych 4 września kolumna 
wozów dotarła do Zasmyk. Więk-
szość ewakuowanych zatrzymała 
się w kościele. Ludzie przedsta-
wiali sobą okropny widok: byli 
krańcowo wyczerpani fizycznie i 
psychicznie, twarze mieli pokry-
te grubą warstwą kurzu i krwi z 
potem i łzami. W kościele pada-
li twarzą na posadzkę, dziękując 
Opatrzności za ocalenie. Niedłu-
go cieszyliśmy się, jeżeli w ogóle 
wówczas można było żywić takie 
uczucia, uratowaniem kilkudzie-
sięciu rodzin z Osiecznika. Już 
następnego dnia wstrząsnęła lud-
nością Zasmyk wieść o wymordo-
waniu mieszkańców polskiej wsi 
Budy Ossowskie. Przyniosła ją 
kobieta z dwojgiem dzieci, które 
cudem ocalały z rzezi i dotarły 
do Zasmyk. „Jastrząb” natych-
miast wyruszył z pododdziałem, 
by ratować ocalałych mieszkań-
ców wsi, w której w latach 1941-
42 uczył na tajnych kompletach. 
Niestety, gdy 5 września przybył 
tam ze swoim pododdziałem, za-
stał widok zmasakrowanych ciał. 
W polach i zaroślach odszukano 
zaledwie kilka dorosłych osób 
oraz kilkoro dzieci, które zdo-
łały się ukryć przed bandytami. 
Część mieszkańców uratowała 
się ucieczką do Włodzimierza i 
Turzyska  Wspomina F. Budzisz. 
Rosnąca aktywność Samoobro-
ny Zasmyckiej i śmiałe rajdy 
„Jastrzębia”  zapewne zabolały 
stronę ukraińską. Polscy wywia-
dowcy donieśli, że 10 kilome-
trów od Zasmyk, w rejonie Tu-
liczowa rozpoczęła się ponowna 
koncentracja oddziałów UPA. 
Zgromadzono tam tym razem co 
najmniej  10 sotni UPA w tym 

szkolną artylerię ( razem około 
1000 uzbrojonych „striłciw”), 
a atakiem miał dowodzić sam 
„Rudyj”.  Zasmyki niestety i tym 
razem nie były przygotowane na 
tak silny atak, który był zaplano-
wany na 8 września, a więc  nie-
mal w tydzień po bitwie pod 
Gruszówką. Gdyby do niego do-
szło, skończyłoby się prawdopo-
dobnie zagładą zarówno samych 
Zasmyk jak i sąsiednich wsi 
polskich. I znów niespodziewa-
nym sprzymierzeńcem Polaków, 
paradoksalnie stali się jednak 
Niemcy, którzy ruszyli w teren 
w celu zabezpieczenia  spływu 
kontyngentów ( obowiązkowych 
dostaw płodów rolnych). Już 7 
września doszło do pierwszej 
potyczki ukraińsko- niemieckiej, 
która 8 września przerodziła się 
w regularną bitwę. Oddziały 
banderowskie zmuszone zosta-
ły do wycofania się do lasów 
świniażyńskich. Zupełny przy-
padek sprawił, że Niemcy obro-
nili przed zagładą polską samo-
obronę. (…) Niemcy doszli aż do 
Kupiczowa, gdzie umocnili się 
bunkrami i rowami strzeleckimi, 
ściągając zboże z sąsiednich wsi 
ukraińskich i folwarków, tuż pod 
nosem UPA. Upowcy nie odwa-
żyli się atakować Niemców. Nie 
atakowali też Zasmyk. Odnoto-
wał w swoich wspomnieniach: 
J. Turowski.  Polowy garnizon 
z centrum w Kupiczowie  spowo-
dował, że np. na naszym polu w 
Radowiczach pojawił się ziem-
ny bunkier a w lesie przypadko-
wo natknąłem się na stanowisko 
artylerii niemieckiej. Podobnie 
było w Tuliczowie, gdzie zamiast 
UPA znajdowały się również sta-
nowiska Niemców. Wspomina 
F.  Budzisz, którego rodzina, 
podobnie jak i inni mieszkańcy 
Radowicz, wrócili na swoje go-
spodarstwa celem dokonania je-
siennego zbioru plonów. Nawet 
wtedy bulbowcy pokusili się na 
atak pracujących Polaków. Feliks 
Budzisz przeżył  jedną  z takich 
sytuacji. Sabina Kicińska  (z 
domu Kulesza , mieszkanka Ra-
dowicz) również to zapamiętała : 
W pewnym momencie zobaczyli-
śmy jak od lasu pędzi zgraja „re-
zunów”. Z krzykiem wpadliśmy 
na podwórze, że Ukraińcy lecą. 
Wskoczyliśmy na wozy i co koń 
wyskoczy zaczęliśmy uciekać. Ilu 
ich było – nie wiem dokładnie. 
Ale widziałam, że lecieli tyralierą 
w odległości około 100 metrów 
i strzelali do nas z karabinów. 
(…) We wsi był sztab niemiecki 
i wpuszczali tylko z przepust-
ką. Gdy dojechaliśmy do sztabu 
wyszedł wartownik z tłumaczem 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Krwawa Jołka” dla Radomla, Ba-
tynia, Janówki, Stanisławówki i 
Zasmyk.
Bogusław Szarwiło
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i wszystko wypytywał. Opowie-
dzieliśmy im wszystko. (….) Wy-
słali 50 żołnierzy dobrze uzbrojo-
nych (….), wróciliśmy do Zasmyk 
i jakiś czas było dość spokojnie u 
nas. 

F. Budzisz:  Niemcy odpowie-
dzieli do atakujących ostrym 
ogniem z posiadanej broni. Bi-
twa rozgorzała na dobre w której 
zginęło co najmniej 27 żołnierzy 
niemieckich. Polacy oczywiście 
szukali schronienia w lesie gdzie 
znajdowały się oddziały niemiec-
kie. Trzeba w tym miejscu stwier-
dzić, że Niemcy w tym czasie da-
wali jednak skuteczną ochronę 
pracującym na polach Polakom. 
Sytuacja jednak zaczęła się zmie-
niać gdy Niemcy wycofali się, 9 
listopada, do stałych garnizonów 
w dużych miastach. Opuścili też 
Kupiczów , a kilka godzin póź-
niej wkroczyli doń banderowcy, 
niechętni ludności czeskiej za 
sprzyjanie Polakom. 11 listopada 
do Zasmyk przybyli wysłannicy 
ludności czeskiej z Kupiczowa, z 
prośbą by „Jastrząb” objął  mia-
steczko swoją opieką. Skierowa-
no ich do Stefanówki gdzie sta-
cjonował oddział „Jastrzębia”. 

Henryk Kata ps. „Prima”, party-
zant OP „Jastrzębia”: Kupiczów.. 
(..) .. była to osada czeska, zbu-
dowana na wzór małego mia-
steczka, z utwardzonymi droga-
mi. Zabudowania przeważnie 
murowane, kościół, dom ludowy, 
szkoła, łaźnia do kąpieli, rzeź-
nia, młyn. Cały Kupiczów poło-
żony na wzgórzu, nawet z wieżą 
obserwacyjną. Czesi poczuli się 
zagrożeni, chociaż UPA maso-
wo Czechów nie mordowała, to 
jednak widząc, co rezuni spod 
znaku OUN-UPA robiła z polską 
ludnością, nie wierzyli bandom 
UPA. Czesi wysłali delegację do 
„Jastrzębia” proponując prze-
pędzenie upowców i zajęcie Ku-
piczowa, deklarując pomoc w 
zakwaterowaniu, wyżywieniu i 
możliwość korzystania z całej in-
frastruktury oraz pomoc fizyczną 
w obronie. „Jastrząb” okazał się 
dobrym strategiem, błyskawicz-
nie ocenił wartość strategiczną 
Kupiczowa. Docenił pozyskanie 
takiej miejscowości jak Kupi-
czów, z jego korzystnym położe-
niem terenowym, jak też mało na 
Kresach spotykaną infrastrukturą 
i murowaną zabudową. Ponad-
to Niemcy pozostawili po sobie, 
choć prowizoryczną, to jednak 
sieć okopów i stanowisk strzelec-
kich obronnych, co jednak  jak się 
niebawem okazało, miało wielkie 
znaczenie praktyczne. 

J. Turowski ; 12 listopada 1943 
r. zaatakowano Kupiczów, wy-
pierając zeń bez strat własnych 
niewielki oddział UPA. Ukraińcy 
nie zrezygnowali jednak z tego 
dogodnego punktu. Już następ-
nego dnia dokonali formalnego 
oblężenia osady. Polacy  jednak 
nie oddali Kupiczowa ani wtedy, 
ani 22 listopada, kiedy upowcy 
podjęli następną próbę zdoby-
cia miasteczka. „Rzeczpospolita 
Zasmycka” tym samym zyska-
ła dobry „bastion” obronny na 

styku z lasami świniarzyński-
mi.  Warto wspomnieć, że pod 
koniec listopada rozwinęła się 
i okrzepła kompania „Kanii” ( 
por. Stanisław Kądzielawa). Na 
początku grudnia oddziały „Ja-
strzębia” i „Kanii” przeniosły się 
ze Stefanówki do opuszczonej 
wsi ukraińskiej Peresieka. Tam 
również pojawił się „Sokół”, któ-
rego obecność wynikała z faktu 
powstania szkoły podoficerskiej. 
A wszystko to wiązało się z przy-
gotowywaną  „Akcją Burza” i 
planami koncentracji oddziałów 
partyzanckich  z całego Wołynia, 
w okolicach Zasmyk i Kupiczo-
wa. Niespodziewana potyczka z 
Niemcami i obawa przed następ-
nym najazdem, zmusiła oddzia-
ły do biwakowania w szałasach 
w lesie. lityńskim To był jednak 
grudzień i trzymały już tęgie 
mrozy, nie wspominając o obfi-
tych opadach śniegu,  dlatego w 
tej sytuacji „Kowal” ( mjr. Jan 
Szatowski – inspektor rejonowy 
AK, Kowel ) wyraził zgodę na za-
kwaterowanie oddziałów w Ku-
piczowie. Dosłownie w wigilię 
świąt Bożego Narodzenia, dotarł 
tam również spod Łucka  oddział 
partyzancki „Łuna”  dowodzony 
przez „Olgierda” ( por. Zygmunta  
Kulczyckiego). 

L. Karłowicz: Rozpoczynał się 
niezapomniany partyzancki wi-
gilijny wieczór.(…) Kupiczów. 
Duża sala w Domu Ludowym. 
(…) „Jastrząb” czeka parę se-
kund jakby dla wzbudzenia więk-
szego zainteresowania, po czym 
krótko, po żołniersku wita zgro-
madzonych przy wspólnym stole 
oficerów, podoficerów, żołnierzy i 
gości, życząc wszystkim miłego i 
godnego spędzenia świętego wie-
czoru, wieczoru w prawdziwie 
przyjacielskim gronie oraz jak 
najszybszego powrotu do domu 
rodzinnego w wolnej ojczyźnie, 
po czym oddaje głos księdzu Mi-
chałowi Żukowskiemu…. 

H. Kata: Ksiądz w dłuższym nie-
co przemówieniu bardzo ładnie 
powiązał treści patriotyczne z 
wielowiekową tradycją świąt Bo-
żego Narodzenia naszego naro-
du. Przestrzegał też przed zemstą 
i okrucieństwem w stosunku do 
bezbronnych Ukraińców, kobiet, 
dzieci, ludzi starych, wyrażając 
żal i współczucie wszystkim, któ-
rzy stracili swoich najbliższych. 
(…) Z księdzem Michałem Żu-
kowskim była również delegacja 
samoobrony z Zasmyk. W tym 
czasie w Janówce ludzie zasia-
dają do wigilijnego stołu, ale w 
atmosferze zagrożenia. Bonifa-
cy Sakowicz ps. „Słonecznik” ( 
członek samoobrony ) opowiadał 
po latach: Już na dwa tygodnie 
przed świętami Bożego Narodze-
nia, zaczęła krążyć wśród miesz-
kańców wioski pogłoska, na pew-
no celowo rozpuszczana przez 
Ukraińców, że tegoroczną „jołkę 
” – choinkę – obleją Polacy wła-
sną krwią. 

Bogumił Szarwiło ps. „Dąb” ( 
członek samoobrony) również 
zapamiętał niepokój jaki udzie-
lił się wszystkim mieszkańcom: 

Było niespokojnie i nie było nic z 
atmosfery świątecznej, tym razem 
nawet choinki nie uszykowaliśmy. 
Pogłoski o napadzie bulbowców 
kierowały uwagę na zupełnie 
inne sprawy. Jedni mówili, że 
Ukraińcy mogą napaść właśnie 
w wigilię, inni twierdzili, że się 
nie odważą bo głośno było o pol-
skich oddziałach partyzanckich 
zgrupowanych koło Kupiczowa. 
Wszystkich jednak niepokoiły 
pogłoski o zbieraniu się dużych 
sił UPA w Zadybach i okolicach. 
Ks. Żukowski proboszcz z za-
smyckiego kościoła ogłosił, że 
pasterka nie odbędzie w wigilię o 
godz. 12-tej a o 6 –tej w pierwszy 
dzień świąt. I znów mówiono, 
że ktoś księdza uprzedził o pla-
nowanym napadzie ukraińskim 
i to było przyczyną przesunięcia 
tej uroczystej mszy. Jednak, poza 
ścisłym gronem wtajemniczo-
nych ( prawdopodobnie z powo-
dów bezpieczeństwa), nikt nie 
wiedział, że wynikało to z faktu 
uczestnictwa ks. M. Żukowskie-
go razem z delegacją samoobro-
ny Zasmyk w żołnierskiej wigilii 
w Kupiczowie.  Tak właśnie za-
pamiętała to Janina Wójcik  ( 
mieszkanka Zasmyk) : Ksiądz 
Żukowski ze względu na bezpie-
czeństwo nie odprawiał pasterki 
o północy, tylko przeniósł ją na 
szóstą rano. Wszystkie pogłoski 
i domysły spowodowały jednak 
pewien stan napięcia i niepewno-
ści w domach mieszkańców nie 
tylko Janówki czy Zasmyk, ale i 
innych wsi w okolicy. 

B. Sakowicz -  Dowódca pla-
cówki- porucznik „Jawor”- Ta-
deusz Paszkowski, po naradzie 
ze mną polecił wzmóc czujność, 
aby nie dać się zaskoczyć. Przez 
całą noc wigilijną krążyłem z pa-
trolem (…) szczególnie od strony 
Piórkowicz i Zadyb. Mieliśmy 
natychmiast po zauważeniu cze-
gokolwiek zaalarmować miesz-
kańców i poderwać na nogi zało-
gę samoobrony. Janówka liczyła 
około 40 gospodarstw. Mimo, że 
większość domów była dość bli-
sko siebie, to było też kilka  bu-
dynków bardziej odległych, jak 
np. dom Szarwiłów za jeziorem, 
gdzie była placówka. B. Szarwi-
ło - W wigilię Bożego Narodzenia 
1943 roku, przyszło na nocną 
wartę sześciu partyzantów, Stefan 
Frankowski, Stasiek Grochowski, 
Bonek i Stasiek Sakowicze, Cze-
siek Lenkowski i młody chłopak, 
którego nazwiska nie pamiętam. 
Wartę na dworze pełnili na zmia-
ny po dwóch, reszta spała na 
snopkach słomy w pobliżu pieca 
w którym cały czas się paliło .By-
liśmy prawie pewni, że do ataku 
dojdzie właśnie tej nocy. Było 
bardzo mroźno i chłopcy marzli, 
ale wartę pełnili rzetelnie. 

Kazimierz Doliński ps. „Szer-
szeń” ( członek samoobrony Ja-
nówki – ten młody partyzant któ-
rego imienia zapomniał B. Szar-
wiło) opowiadał ;”24.12.1943r. 
gdy zaczęła robić się szarówka, 
siadłem z rodzicami do kolacji 
i opłatka. Po tradycyjnej kola-
cji sprawdziłem karabin, krót-

ki mauzer-radomka, posiadana 
amunicja do kieszeni i poszedłem 
na placówkę. Pamiętam, noc ro-
biła się widna i mroźna. Śnieg 
pod stopami śpiewał. Wyznaczo-
no mnie na pierwszą oddaloną o 
około 200m. wartę. Drugi poste-
runek był przy domu. Reszta mo-
gła spać na słomie posłanej na 
podłodze. Powoli gasły światła 
Janówki, ludzie z obawą ale kła-
dli się do snu, gotowi w każdej 
chwili zerwać się na równe nogi. 
Ci co posiadali broń,  niezależnie  
od tego czy należeli do oddzia-
łu samoobrony czy nie, kładli 
się spać trzymając ją w zasięgu 
ręki. Zapewne podobnie było w 
innych wsiach,  Radomlu, Stani-
sławówce i Zasmykach.    

Sierżant  Józef Donajski  ps. 
„Brudny”  (Dowódca samoobro-
ny Radomla)  napisał we wspo-
mnieniach : …o możliwości 
napadu na naszą wieś w święta 
Bożego Narodzenia ostrzeżeni 
zostaliśmy przez Ukraińca Pia-
seckiego. W wigilię więc ogłosi-
łem służbę dla wszystkich żołnie-
rzy samoobrony. Zaledwie kilka 
osób miało pozostać z rodzinami. 
Pozostali podzieleni na dwie gru-
py pełnili służbę. Ukraińcy w tym 
czasie przygotowywali się do re-
alizacji ostatecznego rozwiązania 
sprawy polskiej w Zasmyckim 
Ośrodku Samoobrony.  Dotych-
czasowe niepowodzenia spowo-
dowały, że tym razem przygoto-
wano wszystko ze szczegółami. 
Postanowili wykorzystać fakt, że 
w Zasmykach i okolicy nie było 
żadnych oddziałów partyzanc-
kich AK, w tym oddziału „Ja-
strzębia” który był postrachem 
dla wszystkich upowców. Na 
podstawie podobnych ataków na 
wsie polskie w innych rejonach 
Wołynia, można założyć, że cała 
strategia polegała na otoczeniu 
wszystkich wsi, skazanych na 
zagładę  tj. utworzenie kotła i 
jednoczesny atak, ze wszystkich 
stron. W tym przypadku z powo-
du zgrupowania oddziałów par-
tyzanckich AK w okolicach Ku-
piczowa, zaplanowano zasadzkę 
w lesie Lityńskim, blokując tym 
samym możliwość udzielenia po-
mocy zaatakowanym wsiom. 

L. Karłowicz ; Nadchodzących 
Ukraińców dostrzegła najpierw 
ludność Batynia, wsi wystawio-
nej na pierwszy ogień morder-
ców, jako że Batyń leżał najdalej 
na zachód skąd nadciągała hor-
da. Wszyscy biegli w kierunku Ja-
nówki, prosto przez zamarznięte 
jezioro Romankiewicza. Lód był 
dostatecznie gruby i można było 
bez obawy biec nawet większą 
gromadą.   

J. Turowski:  o świcie do kolo-
nii Radomle pod Kowlem zbliżały 
się furmanki ze słomą, powożone 
przez woźniców w mundurach 
niemieckich.  Mama wspomina 
pani Jadwiga Gołko, jak poje-
chaliśmy do kościoła, rozpaliła 
pod kuchnią i ugotowała kakao 
żebyśmy mieli ciepłe jedzenie jak 
wrócimy .. Wyszła na podwórze 
obrządzić trzodę, patrzy a na dro-
dze Niemcy (przebrani Ukraiń-

cy). Franek krzyknął do kogoś leć 
do bazy do Donajskich i uprzedź, 
że jadą. Mama podbiegła z 60 m 
i schowała się z babcią w krzaki 
malin. „Niemcy” podjechali pod 
dom i podpalili słomą. Wszystko 
się spaliło z wyjątkiem obory w 
której schowała się reszta rodzi-
ny.  

L. Karłowicz - Wioska była nie-
wielka. Liczyła przed wojną 23 
gospodarstwa. Po wyjeździe kil-
ku rodzin niemieckich pozostali w 
Radomlu sami tylko Polacy. Ro-
dziny Soleckich, Kowalewskich, 
Dunajskich, Falickich i innych, 
połączone często więzami po-
krewieństwa, stanowiły zwartą, 
zżytą doskonale rozumiejącą się 
społeczność. Przywiązanie do 
polskich tradycji narodowych, a 
także do kościoła rzymskokato-
lickiego, stanowiło wyraźny rys 
charakterystyczny mieszkańców 
tej wioski. …W 1943 r. w wolnych 
domach poniemieckich zamiesz-
kali, nawet po kilka rodzin, ucie-
kinierzy z miejscowości zaatako-
wanych przez bulbowców. 

Partyzantów polskiego podzie-
mia obowiązywał , wyraźny roz-
kaz nie wdawania się pod żadnym 
pozorem w zbrojne potyczki z 
Niemcami To dlatego: J. Donaj-
ski  polecił : …wycofać uzbrojo-
nych ludzi ze wsi, ponieważ zbli-
żają się Niemcy i nie należy po-
dejmować z nimi walki. Podobno 
słychać już niemieckie rozmowy i 
ruch zbliżających się. Było jesz-
cze zupełnie ciemno. Stach zabrał 
natychmiast obie grupy i wycofał 
się do lasu. Ja zostałem na ob-
serwacji. Po pewnym czasie od 
zachodu, od zabudowań Frejera, 
padły pierwsze strzały. Zapłonęły 
pierwsze zabudowania Radomla. 
Atakowali Ukraińcy. Ta pomyłka, 
a może celowa dezinformacja, 
okazała się tragiczna w skutkach. 
Jak to wyglądało wspomina: Ja-
nina Gruszka z domu Raczyń-
ska ( uciekinierka z Radowicz – 
w tym domu mieszkało nas sześć 
rodzin ): . Rano przygotowanie 
do śniadania, krzątanie, mieli-
śmy iść do kościoła do Zasmyk, 
ja jeszcze nie zdążyłam się ubrać 
do wyjścia. Wtem wpada wujek 
Wałęga i krzyczy: „Boże, burki 
idą!”  ( jedno z potocznych  okre-
śleń Ukraińców  - red) Dopadamy 
okien, ogarnia nas przerażenie. 
Wiemy, co nam grozi, tyle ludzi, 
dzieci, co robić? Pan Świderski 
zaryglował drzwi, wziął widły 
i mówi: „Żywy żaden do domu 
nie wejdzie.” Po chwili uchylił 
drzwi, by zobaczyć co się dzieje 
na zewnątrz. W tym momencie 
pada strzał. Siostra Wanda stała 
oparta o drzwi, strasznie płaka-
ła, przyjechała bowiem z Kowla 
wraz z mężem do nas na święta. 
Strzał trafia w nią, pada na twarz. 
Ojciec mój ze szwagrem odwra-
cają ją, zdążyła tylko wymówić 
„tato” i kończy życie. Boże, jakie 
przerażenie ogarnęło wszystkich, 
co się działo w tym domu, lament, 
płacz, krzyk dzieci, jedni modlą 
się na kolanach, rozpacz ogarnia 
wszystkich. Wiedzieliśmy, że nad-
chodzi nasz koniec, koniec nasze-
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go życia na tej ziemi, jaki cud nas 
uratuje? Banderowcy trzymali się 
w pewnej bezpiecznej odległości 
od domu, jak przypuszczał pan 
Świderski, nie byli pewni, czy nie 
mamy broni. Po chwili jeden ze 
sprawców przemknął pod oknem 
i podpalił przybudówkę. Pali się 
dom pełen ludzi. Ojciec mój miał 
doświadczenie wojskowe, był 4 
lata w niewoli u Niemców, wpada 
po schodach na strych myśląc, że 
może uda się ratować, ale cała 
górna część domu była już w pło-
mieniach. Kiedy schodził na dół, 
moja 12-letnia siostra Czesia ob-
jęła ojca za nogi, płacząc prosi-
ła: „Ratuj nas tato”. Widziałam 
bladą z bólu twarz ojca, jest bez-
radny, nie może nic zrobić by nas 
ratować. Jaki to bolesny moment, 
szwagier siedzi nad zamordo-
waną żoną i płacze. Co zrobić? 
Ojciec podejmuje decyzję: „Mu-
simy uciekać, ktoś się uratuje, 
a w ogniu zginiemy wszyscy.” 
Zaczęliśmy wyskakiwać jednym 
oknem, wypychając się nawzajem 
w puszysty i głęboki śnieg. Widzę, 
jak między drzewami znika moja 
siostra Czesia, a ja po prostu 
idę, nogi odmawiają mi posłu-
szeństwa, jestem półprzytomna 
z przerażenia. Naraz słyszę głos 
mamy, woła do mnie, oprzytom-
niałam na chwilę. Patrzę, mama 
leży na śniegu, jest ranna w rękę. 
Podbiegam do niej, zdejmuję 
chustkę, ale w pośpiechu źle za-
ciskam ranę. Musimy szybko iść, 
podnoszę mamę, prowadzę pod 
rękę. Cała kolonia w ogniu. Ni-
kogo już nie widać, tylko my obie 
biegniemy w kierunku lasu, na 
północ. Pomyślałam – udało nam 
się wyjść z płonącego piekła, je-
steśmy już bezpieczne. Naraz 
słyszę tętent konia i krzyk: „Styj 
polacza mordo”, puszczam rękę 
mamy, mama osuwa się pod drze-
wem, a ja uciekam. Jak daleko 
odbiegłam, nie wiem. Kucnęłam 
w bezlistnych krzewach i czekam, 
co będzie dalej. Słyszę głos ban-
dyty upowca, a potem mamy. Ci-
sza. Strzału nie słyszę. Nie wiem, 
jak długo to trwało. Modliłam 
się: „Matko Boża zasłoń mnie, by 
mnie nie zobaczył bandyta.” Do 
dzisiaj nie wiem, jak to się stało, 
to był cud, gdybym nie opuściła 
mamy, nie wiem, czy obie byśmy 
przeżyły. Bandyta podjechał do 
mamy, zdjął karabin, mama nie 
prosiła o darowanie życia, chyba 
zemdlała. Odjechał. Ja bałam się 
powrócić do mamy, bo nie wie-
działam, co się wydarzyło, po-
stanowiłam odczekać. W pobliżu 
były opuszczone domy, chciałam 
się ukryć w tych zabudowaniach. 
(…) Ojciec nie mógł uciekać, 
gdyż będąc wysokiego wzrostu 
był bardzo widoczny z daleka, 
postanowił, żeby ci, co nie mogą 
uciekać, udawali, że nie żyją, by 
leżeli w bezruchu. Obok moje-
go ojca leżały dwie córki wujka 
Wałęgi, Zosia i Gienia, które cu-
dem ocalały niezauważone przez 
bandytów. Leżały bowiem pod 
krzakiem bzu, przysypane pyłem 
z płonącego domu. (…)  Razem 
z moim ojcem patrzyły, jak giną 
zastrzelone w tył głowy matka 
i rodzeństwo. Józia ciężko ran-

na w głowę i nogi patrzyła, jak 
płacze 9-cio miesięczne dziecko 
leżąc obok nieżyjącej już matki. 
Bandyta uderzając je kolbą ka-
rabinu dodał: „Ty naszewo bra-
ta muczysz.” Leżenie na  bezru-
chu też nie okazało się idealnym 
rozwiązaniem, nie wszystkich to 
uratowało, albowiem ukraińskie 
zbiry biegały od osoby do osoby 
leżącej na śniegu i strzelały w tył 
głowy. W taki oto sposób zginęli 
najbliżsi: siostra mojej mamy i 
jej troje dzieci, babcia i sąsiadka. 
Moja siostra Czesia dostała serię 
w głowę, uciekając w kierunku 
lasu, jak długo żyła, nie wiadomo, 
na drugi dzień znaleziono ją mar-
twą. Do mojego ojca podchodzili 
trzy razy i za trzecim razem strze-
lili do niego. Pocisk trafił w koł-
nierz i ramię. Po pewnym czasie 
dostał dreszczy z zimna i upływu 
krwi. Leżąc tak na śniegu myślał, 
że jak przyjdą czwarty raz, to roz-
poznają, że żyje, ale na szczęście 
nie zdążyli O podobnych wyda-
rzeniach wspominają, Siostry 
Soleckie ( Wala, Władzia, Moni-
ka):  Dom Soleckich w Radomlu 
stał na brzegu wsi, najbardziej 
wysuniętym w stronę Zadyb...
Poderwawszy się do okien ujrzeli 
na tle białego śniegu niemieckie 
mundury. Pierwszy więc odruch  
- schować broń! Z Niemcami na 
razie walczyć było niepodobna, 
gdyż równałoby się to skazaniu 
na pewną śmierć ludności całej 
okolicy. Tak chciał uczynić i Wa-
cek, który wraz z innymi wrócił z 
nocnego czuwania. Bez namysłu 
skoczył na strych z karabinem w 
dłoni, lecz jeszcze nie umieścił 
broni w przygotowanej wcześniej 
kryjówce, gdy na dworze dały się 
słyszeć okrzyki i nawoływanie w 
języku ukraińskim. Wychyliwszy 
głowę przez otwór w dachu, uj-
rzał jak uzbrojony ryzun prowa-
dzi przez podwórze jego najmłod-
szego brata Heńka. Z boku blisko 
sieni, stał inny Ukrainiec z bronią 
gotową do strzału. Trzynastolet-
ni chłopak szedł przerażony, ale 
zupełnie przytomny. Trzęsąc się 
z przerażenia i chłodu, a sądząc 
pewnie, że chcą go gdzieś dalej 
prowadzić, odezwał się nieśmiało 
do „konwojenta”: 

- Czy mogę wziąć kurtkę? Bo mi 
zimno. 

- Idy! - zgodził się z szatańskim 
uśmiechem ryzun. 

Nie podejrzewając niczego He-
niek ruszył w stronę drzwi, a tym-
czasem stojący obok Ukrainiec 
podniósł karabin do oka i skiero-
wał lufę ku głowie chłopca. Nie 
zdążył jednak pociągnąć za język 
spustowy, gdy ze strychu huknął 
strzał i napastnik runął na zie-
mię, Tuż przy wejściu do mieszka-
nia. Ten który prowadził chłopca, 
błyskawicznie skrył się za budyn-
ki gospodarcze, a Heniek, nie na-
myślając się ani chwili, wskoczył 
do mieszkania, ryglując za sobą 
drzwi. Wacek, który zdążył uprze-
dzić bulbowca, przebiegł na dru-
gą stronę strychu i wyjrzał przez 
szparę. Gromada uzbrojonych w 
karabiny i granaty banderowców 
podchodziła już prawie pod same 

okna domu, a dalej roiło się od 
ich kamratów. Nie zwlekając wy-
mierzył w najbliższego. Za chwilę 
znów jeden z ryzunów poleciał 
głową w śnieg. Jego partnerzy od 
kuli i noża najpierw padli na zie-
mię, a potem szybko wycofali się z 
niebezpiecznego miejsca. Z prze-
ciwnej strony wioski dochodziły 
odgłosy strzałów broniącej się 
placówki. Oddalały się jednak, 
co mogło oznaczać tylko wyco-
fywanie się załogi przed przewa-
żającymi siłami. Wacek wiedział 
już na pewno, że Ukraińcy zorga-
nizowali napad, jakiego jeszcze 
nie było. Za zabudowaniami są-
siadów były niezliczone gromady 
upowców. Krzyki, przekleństwa, 
strzały, świst kul, trzask płoną-
cych budynków - wszystko to mo-
gło odebrać siły i zimną krew na-
wet najodważniejszym. Ale w tym 
samym momencie uświadomił so-
bie także, że tu w piwnicy domu, 
znajdują się jego starzy rodzice, 
brat, że młodsze siostry, Wala i 
Władzia, razem z nim obserwują 
ruchy nieprzyjaciół po przeciw-
nej stronie strychu i informują 
go o każdej ważniejszej zmianie 
sytuacji. Jeśli teraz straci ducha, 
jeśli przestanie się bronić, wszy-
scy zginął. Poddanie oznacza-
łoby to samo. Wymierzył więc w 
środek zbliżającej się ku domowi 
nowej kupie napastników. Huknął 
strzał, po nim krzyk wściekłości, 
i cała gromada, wlokąc za sobą 
zabitego lub tylko rannego, wy-
cofała się znowu za gęste krzewy 
i opłotki. W tej samej chwili spo-
strzegł, że pali się stodoła. W kil-
ka sekund później to samo stało 
się z oborą. Szczęściem niewielki 
wiatr wiał w przeciwnym kierun-
ku, domowi więc na razie nic nie 
groziło, chyba żeby upowcy zdo-
byli się na podbiegnięcie z płoną-
cymi snopami słomy lub benzyną 
pod same ściany. Ale nie zano-
siło się na taki akt odwagi. Do 
uszu Wacka doszły tylko z daleka 
głośne, wulgarne wezwania do 
poddania się, gdyż i tak wezmą 
wszystkich żywcem a wtedy „po-
hulają”! I na potwierdzenie tych 
słów puścili kilka serii z karabi-
nu maszynowego po dachu nad 
samym sufitem, ale na szczęście 
dzielni obrońcy nie doznali nawet 
zadraśnięcia. Tymczasem to bli-
żej, to dalej rozlegały się przera-
żające krzyki mordowanych, roz-
dzierający płacz dzieci i pijane 
głosy oprawców. Można się było 
domyślać, że kaci wyciągają ofia-
ry z kryjówek i na oczach wszyst-
kich rozprawiają się krwawo z 
nimi, że przerażeni rodzice muszą 
przed własną śmiercią patrzeć, 
jak giną w mękach ich dzieci. A 
serie karabinowe coraz gęściej 
siekły ściany i dach budynku. 
Wacek odpowiadał rzadko, gdyż 
musiał oszczędzać amunicję. Gdy 
rano krył się na strych, miał za-
ledwie 30 naboi, teraz pozostała 
tylko połowa. „Lach” strzelał 
celnie, informowany przez siostry 
przesuwał się tam, skąd groziło 
największe niebezpieczeństwo. 
Rzadko chybiał. Utrzymywał sta-
le banderowców na przyzwoity 
dystans. 

J. Donajski:  Broniły się i inne 
pojedyncze domy. Z bratem An-
tonim też zajęliśmy stanowiska 
obok naszych budynków przy sa-
dzawce. „Dołączył do nas Mali-
nowski z Lublatyna, a z nim mło-
dy chłopak, jeszcze dziecko. 

Tadeusz Świder ( członek sa-
moobrony Lublatyna ); ..Ledwo 
zrobiło się widno, poderwano 
nas mieszkańców Lublatyna alar-
mem, że jest napad na Radomle, 
skąd było słychać pojedyncze 
strzały i serie z broni maszyno-
wej. Odległość od Lublatyna do 
Radomla była niewielka, może 
1,5 km, a sam Lublatyn to kolo-
nia 31 numerów rozmieszczo-
nych wzdłuż drogi po obu stro-
nach o długości około 1,5 km. 
Na wschód od Lublatyna leżała 
Radomla, na południe była duża 
wieś Zadyby, której chutory czę-
ściowo graniczyły z Lublatynem. 
Przez Zadyby przepływała rzeka 
Turia. Od północy mieliśmy las, 
a na wschód od lasu zaczynały 
się chutory ukraińskiej wsi Bia-
łaszów, do której mieliśmy po-
nad 3 km. Pola jej graniczyły z 
Lublatynem i z Radomlem i sie-
gały aż cmentarza w Zasmykach. 
W okresie  zagrożenia ze strony 
Ukraińców, Polacy nie jeździli 
przez Białaszów traktem z Za-
smyk do Kowla. Łączność między 
Zasmykami i Kowlem odbywała 
się przez Janówkę, Radomle, Lu-
blatyn i Zieloną. W Lublatynie 
mieliśmy dobrze zorganizowaną 
samoobronę. Na początku samo-
obrona posiadała 2 kbk i 3 du-
beltówki, a pozostałe uzbrojenie 
to piki zrobione ze starych wideł 
z jednym palcem obsadzonym na 
długim trzonku. Ale stopniowo 
broni przybywało. Dowódca-
mi samoobrony byli, plutonowy 
Aleksander Janowski ps. „Biały” 
( nad całością) i dwóch drużyno-
wych rezerwistów wojskowych, 
Skonieczny Bernard i Stefan Dur-
ka. Samoobrona była podzielona 
na dwie grupy, z których jedna 
grupą rozpoznawczą od strony 
wsi Zadyby, a druga od strony 
wsi Białaszów. W Lublatynie sta-
cjonował od miesiąca września 
nieduży, bo chyba 12 osobowy 
uzbrojony oddział, a dowódcą 
tego oddziału był Malinowski 
Józef. Ten Oddział i kilku ludzi 
z samoobrony Lublatyna pierwsi 
udzielili pomocy napadniętej Ra-
domli (…..)  kiedy oddział Mali-
nowskiego dotarł do Radomla, 
to Radomle było już opanowane 
przez Ukraińców i już paliły się 
zabudowania, byli też zabici. 
Oddział Malinowskiego bez do-
kładnego rozpoznania sytuacji i 
bez zajęcia dogodnych stanowisk 
wbiegł wprost na otwarty teren 
poza budynkami, skąd otrzymał 
silny ogień z ukrytych stanowisk 
ukraińskich. Niewątpliwie od-
dział Malinowskiego dużo po-
mógł dla Radomla, bo już w tej 
części wsi Ukraińcy nie spalili 
budynków no i udaremnił im dal-
sze plądrowanie zagród i wyła-
pywanie ludzi. Byli już związani 
walką z Polakami. Jednakże ich 
siły były dużo większe i uzbrojenie 
mieli lepsze, posiadali dużo broni 

maszynowej, czego nie mieli Po-
lacy. W oddziale Malinowskiego 
w  walce  w Radomlu zostali za-
bici 4 żołnierze i ranny został do-
wódca Malinowski Józef. Reszta 
żołnierzy Malinowskiego i kilku 
z samoobrony Lublatyna nadal 
skutecznie broniła się i nie do-
puszczali Ukraińców do budyn-
ków. Ukraińcy próbowali zajść 
ich z boku, skąd byli widoczni, 
lecz jeden z samoobrony Lublaty-
na, a był to Bielecki Antoni, chłop 
wojskowy i dobry kłusownik, ze 
swego dobrego stanowiska poło-
żonego nieco w tyle, każdego któ-
ry próbował zajść kład trupem. 
Zastrzelił też ich dowódcę i nie 
dopuścił tych co chcieli go za-
brać. Przy nim zdobyto pepeszę, 
pistolet Walter, mapnik, notatki 
i brzytwę. ( ….) . Jak już wcze-
śniej nadmieniłem samoobrona 
w Lublatynie była podzielona na 
dwie grupy, więc każda grupa 
otrzymała zadanie ubezpieczenia 
kolonii, jedna od strony ukra-
ińskiej wsi Zadyby, a druga od 
strony wsi Białaszów, bowiem od 
tych wiosek mieliśmy duże zagro-
żenie. Ja byłem w grupie, która 
patrolowała teren od strony wsi 
Zadyby,  skąd przyszedł napad na 
Radomle. Więc nasza grupa nie 
brała udziału w walce w Radom-
lu…..Oddział  Malinowskiego, 
składał się z ludzi okaleczonych 
psychicznie przez bulbowców. 
Malinowski był świadkiem wy-
mordowania całej jego rodziny i 
podobnie było z członkami jego 
oddziału. Żądza odwetu na zabój-
cach bliskich stanowiła podstawę 
determinacji w walce. Dlatego 
ich oddział wpadł z impetem, bez 
rozpoznania  w sam środek ata-
kujących rezunów. 

J. Gruszka: Ledwie zrobiłam 
kilka kroków, wtem – „Stój!” – 
zatrzymuje mnie dwóch młodych 
uzbrojonych mężczyzn w cywil-
nych ubraniach. Byłam pewna, 
że to są Ukraińcy. To już koniec 
– pomyślałam – ale niczego się 
ode mnie nie dowiedzą – o tym 
pamiętałam, tego nas uczono na 
szkoleniach. Na żadne pytanie 
nie odpowiadałam, postanowili 
mnie zlikwidować. Jeden ude-
rza mnie pistoletem w tył głowy 
i mówi: „Trzy kroki do przodu”. 
Krew odpływa mi od serca do 
nóg, dziwne uczucie, niezapo-
mniane. Czekam. Żyję. Zmieniają 
decyzję. Każą mi iść przed sobą. 
Przyszliśmy znowu w środek ko-
lonii. Zanim zdołałam zdać sobie 
sprawę, gdzie jestem, zobaczy-
łam znajome twarze, koleżankę 
Zosię Kowalewską oraz miesz-
kańca Radowicz Władysława 
Ostrowskiego. Wprost nie do 
wiary, jestem miedzy swoimi, ra-
dość z tego, że żyję, uściski, trwa 
to chwilę, jestem oszołomiona. 
Wciągają mnie do pobliskiego 
rowu. W rowie jest już kilka osób 
– to samoobrona, kilku żołnie-
rzy i nas dwie, miałam wówczas 
16 lat. Z rowu nikt nie może się 
wychylić, gdyż jesteśmy pod ob-
strzałem, bandyci kryjąc się za 
drzewami mają nas na celu. Ktoś 
powiedział: „Nie możemy czekać 
na śmierć”, jeden ryzykuje, wy-
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chyla się, dostaje w sam środek 
czoła – młody chłopak. Po pew-
nym czasie drugi z automatem w 
ręku tuż obok mnie za bardzo się 
wychylił, dostaje w samo serce, 
pada przy mnie. Po raz pierwszy 
widzę, jak umiera młody żołnierz. 
Zosia, bardziej przytomna, dopa-
da do niego by ratować, ale na 
próżno, chłopak umiera. Czasa-
mi myślę dzisiaj, że może jego 
matka nigdy się nie dowiedziała 
o tym, że jej syn jest pochowany 
na cmentarzu w Zasmykach. Pan 
Ostrowski przejął dowództwo 
nad naszą grupą samoobrony, ka-
zał zabrać broń od nieżyjących, 
zabrałam więc automat, któ-
ry upuścił umierający chłopak. 
Nie wiem, jak długo to wszystko 
trwało, zaczynamy zdawać so-
bie sprawę, że nie wyjdziemy 
stąd żywi. Decyzja dowódcy jest 
bronić się do ostatka i nie pod-
dać żywymi, a bandyci są coraz 
bliżej. „Boże, ratuj nas – pomy-
ślałam – już dzisiaj czwarty raz 
jestem w obliczu śmierci, czy nie 
ma żadnego ratunku, nadziei na 
przeżycie?”  Co działo się w  tym 
czasie w środku wioski opowia-
da  Monika Solecka- Nowicka: 
Niektóre sceny z napadu na Ra-
domle były straszne. Na przykład 
w domu Kowalewskich: młodzi 
uciekli, Stasiek i Janek walczyli, a 
dwoje staruszków - rodziców zo-
stało z własnej woli. Byli pewni, 
że Ukraińcy uszanują ich wiek. W 
momencie gdy bandyci wyważali 
drzwi, ojciec siedział w pokoju 
przy oknie, matka ukryła się za 
pchniętymi z całą siłą drzwiami. 
Oprawcy rzucili się ku bezbron-
nemu starcowi. Zaczęli go naj-
pierw niemiłosiernie bić, potem 
kłuć bagnetem i nożami. Ledwo 
żywa z przerażenia i grozy sta-
ruszka żona patrzyła z ukrycia na 
krwawą scenę. Wreszcie na pół 
omdlała ze strachu i szoku, aby 
już nie widzieć okrutnych tortur, 
wyskoczyła z kryjówki i zadzi-
wiająco szybko, jak na jej wiek, 
zbiegła do piwnicy. Gromada zbi-
rów tak była zajęta znęcaniem się 
nad nieszczęśliwym bezbronnym 
starcem, że nie zauważyła obec-
ności, a potem ucieczki świadka 
zwyrodniałych czynów. Kobieta 
zaszokowana makabrycznym wi-
dokiem długo nie mogła dojść do 
siebie. Po wielu dopiero godzi-
nach, gdy po napastnikach zosta-
ły już tylko trupy i pogorzeliska, a 
oni sami znajdowali się już gdzieś 
za Turią, opowiadała starczym, 
łamiącym się głosem krwawą 
scenę śmierci męża. Spod popio-
łów spalonego domu wydobyto 
później garść zwęglonych kości 
nieszczęsnego staruszka. W jed-
nym z domów napastnicy spalili 
żywcem kilkunastoletnią dziew-
czynę. Świadkowie obserwujący 
zdarzenie z ukrycia, z zupełnym 
niedowierzaniem opowiadali o 
zwierzęcej uciesze ryzunów, pa-
trzących na męczarnie płonącej. 
Trudno też opisać przeżycia ojca, 
który przyszedł po paru godzi-
nach razem z oddziałem na po-
gorzelisko i stał jak skamieniały 
nad kupką popiołów swego ko-
chanego dziecka. Jedna z sióstr 
Falickich widząc zbliżających się 

pijanych ze złości katów, wypadła 
z domu z dwojgiem niemowląt 
na rękach i pod osłoną zabudo-
wań wskoczyła do wykopanego 
na uboczu dołu, wypełnionego 
teraz śniegiem. Bez cieplejszego 
okrycia, w samej tylko sukien-
ce, ogrzewając dzieci własnym 
ciałem, przesiedziała z maleń-
stwami, zanurzona w śniegu kil-
ka godzin, aż do uwolnienia po 
ucieczce zbirów. Wydobyto całą 
trójkę w stanie na pół skostnia-
łym. Odchorowali ciężko tragicz-
ny dzień, ale ocaleli.  Bóg czuwał 
nad nami - mówiła potem kobie-
ta. O świcie w sąsiedniej wsi, Ja-
nówce również kończy się nocne 
czuwanie. B. Szarwiło: Spaliśmy 
w ubraniach, żeby nie dać się za-
skoczyć, dlatego rano o siódmej 
w moment  wszyscy byli gotowi 
do wymarszu do domu na świą-
teczne śniadanie. Oni odchodzili 
a ja patrzyłem się na mgłę która 
otaczała nas dookoła. Za chwilę 
nadszedł Józek Kwiecień, który 
miał poranną wartę. Ja krząta-
łem się w obejściu, a on głośno 
tupiąc nogami wszedł do domu 
.Zadałem karmę zwierzętom w 
stajni i wróciłem do domu.  Kwie-
cień stał koło pieca i grzał dłonie, 
ale ziąb powiedział i wyszedł na 
dwór. Nie upłynęła minuta jak 
wpadł z krzykiem „Niemcy idą „!. 
Wybiegłem jak stałem, bez czapki 
i płaszcza, który dopiero co zdą-
żyłem zdjąć. Przebiegłem kilka 
metrów we wskazanym kierunku i 
zobaczyłem gęstą tyralierę biało 
ubranych postaci wyłaniających 
się z mgły. Szli z bronią w rękach, 
równym krokiem, szeroką ławą 
tworząc wrażenie, że są wszędzie 
, w gęstej mgle. Stałem zaskoczo-
ny, co tu w święta robią Niem-
cy,   przeleciało mi przez głowę? 
Gromkie „Uraaa....” wyjaśniło 
sprawę, to „rezuny” zrozumia-
łem i biegiem wróciłem  do domu 
,po karabin.  Krzyknąłem tylko do 
Józka, strzelaj trzy razy na alarm 
i pobiegłem zająć stanowisko do 
obrony”. 

Ryszard Romankiewicz razem 
z rodziną przebywał w Janów-
ce, uciekinier z Radowicz ,za-
pamiętał;….rozległy się strzały. 
Wybiegliśmy z domu na dwór i 
ujrzeliśmy uciekających ludzi z 
Batynia na Janówce ( moja ro-
dzina przebywała u mojego stryja 
na Janówce).Ojciec mój kazał mi 
pobiec na placówkę samoobrony, 
która mieściła się ok. 500 m.za 
wsią Janówka i powiadomić o 
napadzie. Biegłem wzdłuż linii 
natarcia ukraińskiego, nie zda-
jąc sobie z tego sprawy , miałem 
przecież wtedy zaledwie 10 lat. 
Miałem szczęście, że moja ciocia 
i wujek, w których domu mie-
ściła się placówka samoobrony, 
zauważyli mnie i poczekali aż 
dobiegnę, by wspólnie uciekać w 
innym kierunku. Gdyby wtedy nie 
zaczekali na mnie, wracałbym z 
powrotem tą samą trasą do domu 
i niechybnie Ukraińcy by mnie 
zabili.(...) Cała ludność Janówki 
i jej nowi przybysze-wcześniejsi 
uciekinierzy, uciekali do Zasmyk. 
Widziałem wśród uciekających 
rannych i niezupełnie ubranych 

jeszcze ludzi.”  

Witold Romankiewicz: każdy 
łapał co było pod ręką i kład na 
wozy, jeden nasz a drugi stryjka 
Fredka. Już odjeżdżaliśmy jak 
stryjek jeszcze otwierał stajnię 
by wypuścić zwierzęta. Nie zdą-
żył jedynie otworzyć zagrody dla 
świń, Ukraińcy byli już zbyt bli-
sko. Musieliśmy uciekać. Nieba-
wem zapalili budynki stryja, jako 
jedne z pierwszych. 

Antoni Mariański ( mieszkaniec 
Zasmyk) : Moja cioteczna siostra 
– Lucia – zdążyła uciec z Janów-
ki. Przebiegła pięć kilometrów 
boso, po śniegu grubości około 
pół metra, z półtorarocznym, ob-
cym, dzieckiem na ręku                     

R. Romankiewicz: Stryjek Sta-
siek załadował rodzinę na wóz, 
miał trochę więcej czasu, bo 
mieszkał w głębi wsi, wysyła-
jąc ich w kierunku Zasmyk, tam 
gdzie wszyscy uciekali. Sam jed-
nak ukrył się nieopodal swoich 
budynków bacznie obserwując 
co się dzieje. A, że miał dobre 
oko, każdemu kto zbliżał się do 
jego domu posyłał kulkę. Nie 
mniej jednemu z napastników 
udało  się wejść do domu i coś 
wynieść, ale nie odszedł zbyt da-
leko. Dzięki temu budynków nie 
spalili.  W tym samym czasie na 
Kupiczów,  gdzie stacjonowa-
ły główne siły partyzanckie AK 
, UPA dokonała pozorowanego 
ataku, prawdopodobnie w celu 
zamaskowania tego co działo się 
na Radomlu i Janówce. 

Olgierd Kowalski ps. „ Czarny” 
( Oddział partyzancki „Łuna”) 
pamięta: Rano w pierwszym dniu 
Świąt w trybie alarmowym pode-
rwano nas na nogi. Od strony Swi-
niarzyna podchodzą banderowcy. 
Na Kupiczów wystrzelono parę 
pocisków artyleryjskich. Błyska-
wicznie jesteśmy gotowi do akcji. 
Spokojnie, czwórkami maszeru-
jemy na plac alarmowy. Są już 
„Jastrzębie” i członkowie miej-
scowej placówki. Stajemy w kar-
nym dwuszeregu. Z drewnianej 
dość wysokiej wieży obserwator 
lustruje teren. Jest mroźny, rześki 
zimowy ranek. Pola pokryte śnie-
giem, widoczność dobra. Stoimy, 
przytupujemy dla rozgrzewki. 
Miejscowe dziewczęta przynoszą 
gorącą kawę. Na ich twarzach 
maluje się niepokój. Tymczasem 
na Janówce zamiast świąteczne-
go śniadania, rozpoczyna się bój.        
B. Sakowicz: Zaledwie jednak 
w ubraniu i z bronią u boku po-
łożyłem się na łóżko, nawet nie 
rozbierając pościeli, rozległy się 
niedalekie strzały z karabinów 
ręcznych i maszynowych. Do-
chodziły od strony Batynia, wsi 
najbliżej wysuniętej na zachód 
w kierunku „terytoriów ukraiń-
skich”. Wyskoczyłem z domu (…) 
nadbiegli natychmiast moi chłop-
cy z nocnego patrolu (…) Nasze 
karabiny pojedyncze oraz jeden 
maszynowy – „diechtiarow”- sły-
chać było, już z lewej strony je-
ziora. Wtedy ruszyliśmy na pra-
wo za nasze stodoły do olszyny 
Światłego, za którą w niedalekiej 

odległości znajdowały się zabu-
dowania Ukraińców- Moskaluka 
i Zychów ( opuszczone – red). Le-
dwie wydostaliśmy się za olszyny, 
zauważyliśmy za pobliskimi bu-
dynkami nieprzyjaciela. Bande-
rowcy przebiegali przez podwó-
rze Moskaluka, kręcili się na dro-
dze i nad jeziorem, w zaroślach 
koło Ejsmontów. Jednocześnie  
nad Radomlem uniosły się w górę 
kłęby czarnego dymu, strzelanina 
dochodziła  stamtąd nie  mniej-
sza niż u nas, czyli sąsiednia wieś 
była opanowana i płonęła. (Obie 
wsie zostały, prawdopodobnie, 
zaatakowane niemal w tym sa-
mym czasie - red) Odległość do 
Radomla  od nas w prostej linii 
wynosiła niewiele więcej nad 
kilometr. Ich samoobrona była 
słabsza od naszej, liczyła tylko 
szesnastu chłopców i musiała się 
prawdopodobnie wycofać i kto 
wie, czy nie z poważnymi strata-
mi. 

K. Doliński: Obudziło mnie 
szarpanie i krzyk matki i bliskie 
strzały. Gdy wybiegłem na ulicę, 
słyszałem gwizd pocisków. Ojciec 
zaprzęgał konie do sań, a mama 
ładowała tobołki. Pobiegłem na 
głos strzałów , które padały z 
przodu i z Zasmyk. Z początku 
myślałem, że ta tyraliera to idąca 
pomoc z Zasmyk. Szybko okazało 
się, że to banderowcy idący drogą 
z Piórkowicz .Ich strzały padały 
nam z tyłu. Druga grupa bande-
rowców z CKM-em szła drogą 
jeziorną. Chcieli zamknąć drogę 
wycofania się. Obok mnie był 
Grochowski Stanisław, Mazur-
-”Jaskółka” i jeszcze kilku ,ale 
kto nie pamiętam . Naszym za-
daniem było zatrzymać skrzydło 
banderowców idących z Piórko-
wicz. Co się nam udało. Dlatego 
z Janówki zginęła jedna cywilna 
osoba, moja babka Lenkowska, 
która mieszkała u syna Frankow-
skiego. Około 25 osób cywilnych 
zginęło na lodzie jeziora. Byli to 
ludzie z Batynia i inni tam miesz-
kający. ( Chodzi o uciekinierów z 
innych wiosek, którzy pozajmo-
wali wolne domy- red) 

L. Karłowicz: Ukraińcy strze-
lali zawzięcie. Coraz to ktoś pa-
dał – zabity lub ranny. Zabitych 
zostawiano, rannych usiłowano 
zabierać z sobą, by nie dostali 
się w ręce oprawców. W pewnym 
momencie została ranna kobieta 
w podeszłym wieku, uciekinierka 
ze wschodnich terenów powia-
tu kowelskiego. Obok niej bie-
gły dwie jej córki. Starsza była 
żoną jednego z naszych żołnierzy 
„Lwa”- Kazimierza Stępowskie-
go. Widząc padającą matkę obie 
córki usiłowały chwycić ją pod 
ręce i pomóc w ucieczce. Aby do 
Janówki! Tam już znajdzie się ja-
kiś ratunek, lecz ranna nie była 
w stanie nawet poruszać nogami, 
ponieważ postrzał okazał się bar-
dzo groźny. Można było staruszkę 
tylko nieść, a na to nie pozwalały 
warunki. Ukraińcy byli tuż, tuż. 
Wtedy matka zaczęła błagać swe 
pociechy: -  Uciekajcie! Mnie już 
nic nie pomożecie. Ale wy młode 
uciekajcie! Jak najprędzej! Mija-
li pędem trójkę kobiet inni ucie-

kający. Słyszeli prośby staruszki i 
wzywali obie córki do pośpiechu. 
Niech one przeżyją! Obie pozo-
stały przy matce. Kiedy wieczo-
rem znaleźli je nasi,(..) ujrzeli 
tragiczny obraz okrucieństwa. 
Jedna miała rozciętą siekierą 
głowę na pół, a wszystkie trzy 
ciała podziurawione jak sitko. 
Znęcano się nad nimi w bestial-
ski sposób. I zrobili to ludzie….!   

B. Sakowicz: .. nieprzyjaciel 
znajduje się na zachód i na pół-
noc od nas. Nie zamierzałem po-
czątkowo opuszczać prawej stro-
ny jeziora, mając dość dogodne 
pozycje i licząc na pomoc z Za-
smyk. Lecz okazało się, że nasze 
lewe skrzydło umilkło. Odzywały 
się jeszcze pojedyncze wystrza-
ły karabinowe, ale już całkiem 
z boku, a nawet z tyłu. Nie było 
wątpliwości, że nasi wycofali się, 
a wróg wkroczył do wioski. B. 
Szarwiło: Przybiegł Czesiek Len-
kowski i razem zaczęliśmy oce-
niać sytuację. Przeciwnika widać 
było już z trzech stron, jedyna 
wolna droga pozostała do Za-
smyk. Krzyknąłem do żony z ma-
łym synkiem uciekajcie ja was do-
gonię. Zająłem pozycję na lewym 
skrzydle, Czesiek strzelał z lasku 
na prawo, mając za plecami dro-
gę ucieczki na bagna. Leżałem w 
olszynach i strzelałem raz po raz, 
aż się karabin zrobił gorący. Kule 
zaczęły padać jak wypluwane 
pestki z wiśni, nie docierając do 
celu. Nikt nie przychodził z po-
mocą, słyszałem tylko po prawej 
stronie szczekający seriami auto-
mat Bonka. Ukraińcy podeszli na 
pięćdziesiąt metrów, nie było na 
co czekać zacząłem się wycofy-
wać..  B. Sakowicz: I kiedy unio-
słem głowę, aby zorientować się 
dokładniej w sytuacji, dostałem 
pociskiem po boku. Złapałem się 
ręką za zranione miejsce i wyda-
łem rozkaz wycofania się. Tylko 
bez paniki! Stało się oczywiste, że 
jesteśmy otoczeni z trzech stron; 
strzelają do nas z południa, czy-
li od naszych mieszkań, prawie z 
tyłu, od Moskaluka, to znaczy od 
zachodu i od strony północnej, od 
palącego się Radomla. Tymcza-
sem już z naszych domów zaczęły 
się unosić kłęby dymu. Do wyco-
fania się mieliśmy pas szerokości 
około jednego kilometra i dłu-
gości o pół kilometra więcej. W 
dodatku czystym polem, bez żad-
nej osłony, a oni strzelają od wsi 
spoza zabudowań i z radomskiej 
góry. Ledwo wyszliśmy z niskich 
zarośli na otwarty teren, pokryty 
w dodatku grubą warstwą śnie-
gu, zaczął się huraganowy ogień 
prosto w nas i to już nawet od 
niemieckiego cmentarza, czyli od 
północnego wschodu. Kule pada-
ły tak gęsto, że śnieg kurzył wokół 
nas. Dwóch chłopaków – Stasiek 
Grochowski i Antek Kwiatkow-
ski nie wytrzymało napięcia na 
otwartym polu i postanowiło się 
wycofać między drzewami ota-
czającymi wieś. Lecz nasza ol-
szyna była już opanowana przez 
banderowców i obaj dostali się 
prosto pod ich ogień. Obaj zosta-
li poważnie ranni w nogi. Antoni 
Kwiatkowski zdołał się jeszcze 
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doczołgać do pobliskiej obory i 
ukryć pod żłobem. Obora ocalała 
i on w niej. Natomiast Grochow-
skiego, o wiele ciężej rannego, 
próbował nieść Tomasz Kwiat-
kowski, ojciec Antka, w starszym 
wieku gospodarz, ale opadł z sił 
tak dalece, ze sam z nie małym 
trudem zdołał się wycofać z za-
grożonego terenu. Stasiek Gro-
chowski pozostawiony na polu, 
został dobity w okrutny sposób 
przez Ukraińców. Ja z pozostały-
mi chłopcami z trudem, czołgając 
się w śniegu i podbiegając pola-
mi przedostałem się na wschodni 
brzeg wioski, gdzie była reszta 
naszych obrońców. 

B. Szarwiło: .. było już nas tro-
chę więcej, był też dowódca pod-
porucznik Tadeusz Paszkowski 
ps.  „Jawor”. (….) .Dowódca 
rozstawił nas  na grobli na skos 
do Zasmyk, tworząc bardziej 
zwartą linię obrony. Ukraińcy 
wchodzili do wsi i zaczęli podpa-
lać po kolei domy. Ktoś krzyknął 
„idą nasi z Zasmyk”, za górką 
we mgle pojawiły się sylwetki 
zmierzające w naszym kierun-
ku. Dulba ( członek samoobrony 
Janówki, ale podobnie jak kilku 
innych po prostu uciekinier z in-
nej wsi)  ruszył na rozpoznanie, z 
powodu mgły musiał podejść na 
czterdzieści metrów do zbliża-
jących się osób .Zgodnie z usta-
lonym hasłem podniósł karabin 
kolbą do góry, zbliżający się zro-
bili to samo. Partyzant zamachał 
rękami na powitanie, ale tu w 
odpowiedzi padły strzały. Dulba 
upadł, ale na krótko, bo poniósł 
się i odpowiedział ogniem, jedna 
ze zbliżających się sylwetek pa-
dła. Seria z automatu ponownie 
rzuciła partyzanta na śnieg, ale 
nie na długo, bo znów poderwał 
się i strzelił zwalając następnego 
przeciwnika, w odpowiedzi grad 
kul zwalił go na dobre .Usłysze-
liśmy jeszcze jeden wystrzał z 
jego broni oddany już prosto w 
niebo. (…) Cekaemy i erkaemy 
dosłownie szalały, zachłystując 
się seriami. Do tego wtórowa-
ło im działko 45mm dokonując 
znacznego spustoszenia. A  tym-
czasem w Zasmykach,  a była to 
duża wieś liczącą około 100 go-
spodarstw, w tym znaczna ilość 
uciekinierów z innych wsi  wcze-
śniej zaatakowanych przez Ukra-
ińców. W niektórych zabudowa-
niach mieszkało po kilka rodzin. 

Bronisława Mariańska  ( miesz-
kanka Zasmyk): Wracaliśmy 
z pasterki. Byliśmy w olszynie 
Słomki, gdy usłyszeliśmy dość 
dalekie jeszcze strzały z karabi-
nów maszynowych i ręcznych. 
Codziennie Gdzieś strzelano, i w 
dzień i w nocy, więc do takich od-
głosów byliśmy przyzwyczajeni. 
Tym razem targało nami jakieś 
złe przeczucie. Przyśpieszyliśmy 
kroku. W domu było pełno ludzi, 
a mieszkaliśmy na końcu wsi, w 
razie czego my pierwsi padniemy 
ofiarami napadu. Kiedy po nie-
długim czasie ze strzelaniny zro-
bił się jeden potężny huk, zaczęli-
śmy biec co sił, wiedząc, że bitwa 
toczy się na pewno w Janówce, a 
jeżeli tam, to zaraz będzie i u nas. 

Po paru minutach zobaczyliśmy 
spoza drzew dym i płomienie. 
(…) Nasza, czyli zachodnia część 
Zasmyk, przeżywała szczególnie 
mocno niebezpieczne chwile, po-
nieważ od ostatnich domów Ja-
nówki było do nas w prostej linii 
około kilometr drogi.(…) W domu 
konie były już zaprzężone i wszy-
scy, którzy nie byli w kościele, ła-
pali co się dało, ładowali na wóz 
i zaraz po naszym przyjściu cała 
gromada ruszyła w las. Drżeli-
śmy ze strachu, bo strzały było 
słychać coraz bliżej. Poczynając 
od lasu Wardulińskich jechaliśmy 
coraz większą karawaną, po-
nieważ wszyscy mieszkańcy  tej 
części Zasmyk łapali  na wozy 
co kto mógł i uciekali w kierun-
ku Gruszówki. Najgorsze było, 
ze nikt nie wiedział co się dzieje 
w płonącej Janówce, co robić 
dalej? Gdzie się zatrzymać? J. 
Wójcik: Babcia zaprzęgła konie 
do wozu i kazała nam wszystkim  
na niego wsiąść i mojemu bra-
tu, który służył do Mszy św. jako 
ministrant biec po księdza, bo 
jego też przecież trzeba ratować. 
Ksiądz przyszedł z monstrancją i 
pojechaliśmy w stronę Kowla. W 
nasze ślady poszli inni i wydawa-
ło się, że dla Zasmyk przyszedł 
Sądny Dzień. 

 F. Budzisz: .. wróciłem z kościo-
ła, kiedy usłyszeliśmy wystrza-
ły karabinowe. wybiegliśmy z 
domu. Zza pobliskich olszyn do-
chodziła do nas przybierająca na 
sile strzelanina, w niebo wzbijały 
się słupy czarnego dymu płoną-
cych w Janowce zabudowań. W 
szalonym, gorączkowym pośpie-
chu zebraliśmy się do ucieczki. 
Nasz naprędce i byle jak załado-
wany wóz z ciężko chorą mamą 
dołączył do długiego już szeregu 
wozów i sań z biegnącymi obok 
ludźmi, głównie starcami, ko-
bietami i dziećmi. Tabor ciągnął 
pośpiesznie w stronę lityńskiego 
lasu, gdzie spodziewano się zna-
leźć bezpieczniejsze schronienie. 
Niektóre furmanki zjeżdżały z 
zatłoczonej drogi i parły po polu 
czy łące, gubiąc toboły, wywra-
cając się na zasypanych śniegiem 
jamach. Wyrzucone w śnieg dzie-
ci, przyduszone tobołami, zanosi-
ły się od płaczu. Kobiety błagały 
o pomoc. Ktoś rozsądny ostrzegł, 
że w lityńskim lesie mogą być 
banderowcy i bezpieczniej będzie 
zatrzymać się w przydrożnych 
olszynach. Wozy i sanie szybko 
zapełniły je po brzegi, a zdezo-
rientowani i wystraszeni ludzie 
zaczęli trwożnie wsłuchiwać się 
w gęstniejącą i coraz bliższą 
strzelaninę. Niemiecki samolot 
z niedalekiego lotniska krążył 
nad polem bitwy, ostrzeliwując 
na oślep teren, zataczając coraz 
większe koła i wreszcie z rykiem 
przeleciał nad stłoczonymi wo-
zami. Gdyby nie mgła i masku-
jąca olszyna, lotnik dokonałby 
straszliwej masakry. Na szczęście 
wszystko skończyło się na panicz-
nej ucieczce wielu zaprzęgów do 
sąsiednich olszyn. 

Jadwiga  Gołko mieszkanka Ra-
domla pamięta, że z ojcem Bo-
lesławem, Janiną i Amelią poje-

chali rano do kościoła. W domu 
została jej mama z najmłodszym 
jednorocznym synem, babcia 
Falicka, wujenka z półrocznym 
dzieckiem, mamy brat Franek 
Falicki. (…) Wracając z kościoła 
usłyszeli strzały i już widzieli jak 
uciekali ludzie. Zobaczyli z dale-
ka, że palą się ich budynki. Od-
jechali z powrotem pod Zasmyki.  

L. Karłowicz:  Nabożeństwo już 
się skończyło, gdy rozległy się 
echa pierwszych strzałów. Żoł-
nierze zasmyckiej samoobrony, 
którzy z bronią w ręku uczestni-
czyli w uroczystościach, na od-
głos strzałów chwycili pierwsze z 
brzegu sanie, którymi przyjechali 
do kościoła dalej mieszkający pa-
rafianie i popędzili na przełaj w 
kierunku palącej się wsi.  

M. Śladewska: Oddział samo-
obrony stacjonujący w Zasmy-
kach natychmiast posunął w kie-
runku padających strzałów. (….)  
Po pierwszej gwałtownej strze-
laninie nikt nie był w stanie opa-
nować paniki w Zasmykach.(…)  
W tych dramatycznych chwilach 
jeden z partyzantów, mieszkaniec 
Zasmyk,  Antoni Warduliński, ze 
sprawnością byłego ułana ocenił 
grozę sytuacji i w sekundzie na 
naszym podwórku zarzucił siodło, 
dosiadł konia i galopem ruszył w 
kierunku Kupiczowa w celu we-
zwania pomocy.(…)  Zasmyki zo-
stały otoczone także od południa, 
atakowane były z trzech stron. 
Główny atak przypuszczono od 
lasu zadybskiego. Warduliński 
jako goniec pędził na koniu w 
pozycji leżącej, nie zważając na 
padające za nim strzały, trasę 12-
13 km przebył w ciągu kilkunastu 
minut. Po szczęśliwym dotarciu 
do Kupiczowa i powrocie do Za-
smyk koń, na którym jechał padł. 
Wielu mieszkańców napadniętych 
kolonii uczestniczyło w pasterce, 
wiec ci byli przynajmniej odpo-
wiednio ubrani, jak na tę porę 
roku, lecz ogarniał ich niepokój 
o los swoich rodzin, pozosta-
wili wszystko w obrębie ognia 
i strzałów, stad przejmujący la-
ment. Wielu zdesperowanych, 
nie zważając na gwiżdżące kule, 
wracało, a raczej czołgało się do 
swoich domów, miedzy innymi 
moi kuzyni, Czechowski z córką 
Danutą i Grodzki-uciekinier, któ-
ry okresowo mieszkał u Czechow-
skich w Janówce, a w domu zo-
stała jego żona z dwójką małych 
dzieci.(…) W Janówce, Radomlu 
i Stanisławówce płonęły gospo-
darstwa wraz z inwentarzem. 

B. Szarwiło: Koło dziewiątej 
przybyły posiłki z Zasmyk, kilka 
par sań, co pozwoliło zagęścić 
linię obrony. Mimo to płonęło już 
pół wsi i nie było wyjścia musie-
liśmy wycofać się na sam skraj. 
Dopiero za wsią w olszynkach 
ponownie utworzyliśmy w miarę 
zwartą linię obrony między Ja-
nówką a Zasmykami Pamiętam 
o bok mnie leżał, Mazur, dalej 
Krawczak Janek, Markowski 
„Sosna” partyzant z odzysku, 
miedzy nami młody Dunajski z 
Radomla (ładował magazynki, a 
uwijał się jak w ukropie, Ukraiń-

ców było jak szarańczy ), Władek 
Sakowicz ,Czesiek Lenkowiak 
,Franek Kwiatkowski ze Stanisła-
wówki, Grodzki, Stefan Frankow-
ski, Gienek Kurzydłowski i Józek 
Burczak .Zorientowałem się że 
przybyli chłopcy ze Stanisławów-
ki, było nas więcej.                

J. Turowski: Zygmunt Warduliń-
ski dopiero po dwukrotnych pró-
bach przedarł się do Kupiczowa 
(…) prosząc o pomoc. Natych-
miast załadowała się do sań kom-
pania „Kani” i co koń wyskoczy 
popędziła w stronę Zasmyk. Pod 
Litynem zagrodził jej drogę od-
dział UPA. Wywiązała się krót-
ka pełna determinacji walka, 
w której zepchnięto upowców z 
trasy, i pędząc dalej zostawiono 
grupę partyzantów dla wiązania 
ogniem przeciwnika. Na odgłos 
strzelaniny pod Litynem, z Kupi-
czowa pośpiesznie wyruszył od-
dział „Łuna” na czele z por. „Ol-
gierdem” oraz por. „Sokołem”.  

O. Kowalski : Na plac alarmo-
wy zajeżdżają sanie, błyskawicz-
nie ładujemy się na nie. Oddział 
„Sokoła” też rusza w bój. Na 
twarzach żołnierzy nie widać 
lęku. Jedna z załóg rozpoczyna 
radośnie brzmiący śpiew. Pozo-
stałe załogi podchwytują melo-
dię. Urzeka żołnierska jedność 
i chęć walki. Z lityńskiego lasu 
witają nas banderowcy seriami z 
karabinów maszynowych. Padają 
konie pierwszych sań. Zeskaku-
jemy i pędzimy po śniegu lekko 
pod górę w kierunku przeciwnika 
usadowionego w rowie na skraju 
lasu. Natarcie posuwa się bardzo 
szybko, mimo to por. „Sokół” nie 
schodząc z konia zachęca żołnie-
rzy do zwiększenia tempa. Kule 
gwiżdżą często, ale dzięki Bogu 
nikt nie pada. Trzymam się blisko 
„Słowika”. Obsługuje on karabin 
maszynowy tzw. „pieska”. Jest 
to sowiecka broń typu tokarewa, 
wymontowana z jakiegoś czołgu. 
Ciężkie toto jak nieszczęście, ma 
dość krótką lufę, czyli niewielki 
zasięg i ciężkie magazynki (dyski 
z piętrowo ułożonymi nabojami). 
Mianowano mnie amunicyjnym, 
więc muszę trzymać się blisko 
celowniczego a ten pędzi jak w 
transie. Z trudem nadążam za 
nim. Obok biegną bracia „Mur” 
i „Niuśka”, kończąc rozpoczętą w 
saniach piosenkę „Madeleine”. 
Łatwo im śpiewać a mnie taśma z 
chlebakiem załadowanym dyska-
mi chce przeciąć na pół. Trochę 
przeraża mnie fakt, że wysforo-
waliśmy się przed wszystkimi. 
„Jeszcze kawałeczek”, mówi zdy-
szanym głosem mój celowniczy, 
„odległość już jest skuteczna, za 
chwilę rozpoczynamy koncert!” 
Niestety, w kulminacyjnym punk-
cie broń zdecydowanie odmówiła 
posłuszeństwa. „Słowik” o mało 
się nie rozpłakał, zdjął płaszcz, 
rozłożył go na śniegu. Rozbie-
rając na nim „pieska” tłuma-
czył się nerwowo: „Chciałem 
go gruntownie przeczyścić, więc 
naoliwiłem z zapasem. Myślałem, 
że rano zdążę go przetrzeć, a mo-
głem to zrobić choćby na placu 
alarmowym...”Przetarł posiada-
ną szmatką mechanizm. Nasilił 

się ogień skoncetrowany na nas. 
Coraz częściej bzykały kule lub 
obsypywały nas śniegiem. „Nie-
przyjemne uczucie pełnić funkcję 
tarczy celowniczej”, pomyślałem 
z przekąsem i uruchomiłem swój 
karabinek. Stanowiska striłciw 
położone były nie dalej niż sto 
metrów od nas. Po chwili „Sło-
wik” posłał im parę krótkich se-
rii. Pocałował swego „pieska” i 
skaczemy do przodu. Natarcie ru-
szyło ze zdwojoną energią. „Czy 
ponieśliśmy duże straty?” pomy-
ślałem z niepokojem oglądając 
się do tyłu. Nie zauważyłem leżą-
cych nieruchomo postaci. Chyba 
nie jest źle! Docieramy do rowu, 
skąd ostrzeliwali się Ukraińcy. 
Pełno wystrzelonych pocisków. 
W kilku miejscach pokaźne ślady 
krwi. A więc mieli rannych, czy 
też zabitych. Ruszamy w pościg. 
Widzimy jak pod cofających się 
Ukraińców podjeżdżają sanie. 
„Patrzaj, jak polka tancuje”, 
skomentował Słowik gwałtowne 
reakcje przepłaszanych jego se-
riami banderowców. Uzbrojeni 
ludzie wygrażając nam pięścia-
mi ładują się do sań i znikają za 
pagórkiem. Dalej widać mrowie 
wycofująch się sylwetek. Tych na 
pewno już nie sięgniemy. Wra-
camy do Kupiczowa. Wieczorem 
w zwartym szyku idziemy do 
kościoła podziękować Bogu za 
opiekę. Istotnie nikt z naszego 
oddziału nie zginął ani nie zo-
stał ranny mimo, iż strzelanina 
była intensywna. (…) Z czeskimi 
kolegami komentujemy przebieg 
dzisiejszych wypadków. Wszy-
scy jesteśmy zgodni, że ostrzał z 
działka Kupiczowa i niezdecydo-
wane podchodzenie ukraińskich 
tyralier pod miasteczko było 
strategicznym manewrem mają-
cym na celu związanie polskich 
sił. Nasze uderzenie na lityński 
las zagroziło odcięciem od bazy 
oddziałom UPA. Można przy-
puszczać, że  część tych sił UPA 
miała zamykać kocioł atakując 
Stanisławówkę i same Zasmyki. 
Rozpędzenie ich przez „Łunę” 
pomieszało szyki w ukraińskich 
planach, stąd atak na polskie 
wsie, tylko z trzech stron. 

Tymczasem w Janówce, K. Do-
liński: Wycofałem się prawie 
ostatni z Janówki do Stanisła-
wówki .Było to czwarte gospo-
darstwo, oddalone od Janówki 
100m.Tam spotkałem broniących 
się, szwagra Grodzkiego, Brzóz-
kę i Frankowskiego Stefana. Sta-
nowiska zajęliśmy za kopcami 
ziemniaków. Został tam ranny 
Grodzki, pocisk uderzył go w ra-
mię i zatrzymał się miedzy sercem 
a żebrami .Nas trzech to było za 
mało do dalszej obrony tych po-
zycji. Przez łąki wycofaliśmy się 
do lasu rosnącego obok drogi 
Białoszewo - Zasmyki. Tam ze-
brał się cały pluton z Janówki z 
d-cą por. Paszkowskim.  

B. Szarwiło: W pewnym momen-
cie zaczęły się dziwne ruchy po 
stronie przeciwnika. Na skrzydle, 
w kierunku na Stanisławówkę, 
powstało jakieś większe zgru-
powanie, słychać było okrzyki, 
„na Zasmyki, na Zasmyki”. Wy-
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korzystaliśmy to kierując całą 
siłę ognia w tą zgraję, co spo-
wodowało spore spustoszenie w 
szeregach Ukraińców. Automat 
który oddał mi Bonek z powodu 
odniesionej rany, siał spusto-
szenie w szeregach przeciwnika. 
Jednocześnie atak z ich drugiego 
skrzydła zatrzymał się i zaczęli 
się cofać. Jak później się okazało 
zostali z tyłu zaatakowani przez 
oddział partyzancki z Zielonej 
pod Kowlem . .   

J. Turowski: ..szczególnie sku-
teczne okazało się uderzenie 
placówki z Zielonej pod dowódz-
twem sierż. Józefa Cienkusza 
„Liścia”, który od strony Zadyb 
zaatakował napastników. Ten 
oddział mimo, że nie był duży 
to wykorzystał efekt zaskoczenia 
atakując w  miejscu w którym 
bulbowcy w ogóle nie spodzie-
wali się, od tyłu czyli od Zadyb. 
Determinacja Polaków idących 
z pomocą była wielka, bo  cią-
gle słyszeli walkę mieszkańców 
Radomla w kilku miejscach i 
widzieli  płonącą część wioski. 
Ten atak zaskoczył Ukraińców 
pastwiących się nad mieszkań-
cami Radomla i wywołał panikę 
na tyłach atakujących Janówkę. 
K. Doliński:  Około 12-tej ru-
szyliśmy od czoła do ataku, a z 
boku na całej długości Zasmyk 
ruszył atak z Zasmyk. A  Zasmy-
czanie byli nie tylko zaprawieni 
w boju, ale ruszyli na pomoc , 
sąsiadom  i krewnym mieszkają-
cym  w Janówce. Bolek Gissyng, 
sympatyczny i wesoły chłopak 
rwał się do przodu, bo tu przecież 
mieszkała jego sympatia, prawie 
narzeczona Lodzia Czechowska, 
urodziwa dziewczyna. I zginął 
nieomal koło jej domu skoszony 
serią z ukraińskiego automatu. 
Kontratak Polaków okazał się 
bardzo skuteczny. 

K. Doliński: Banderowcy zaczęli 
szybko się cofać, wszystko paląc. 
Spalili połowę Janówki. Część 
od jeziora zajęły Zasmyki, a ban-
derowcy uciekali polem. Moja 
walka skończyła się  w zabudo-
waniach Mazura nad jeziorem. 
Ja leżałem za szczapami drewna 
w które rąbnął pocisk, kartacz 
wystrzelony od strony wiatraka. 
Obudziłem się w szpitalu w Za-
smykach u gospodarza Brzózki. 
Z opowiadań wiem, że pomoc z 
Kupiczowa nadeszła gdy nasi już 
byli za jeziorem.  J. Turowski: 
Kompania „Kani” nie szczę-
dząc koni, przez las dotarła do 
Gruszówki, a następnie do Za-
smyk. Zwiad konny w liczbie 20 
koni skierowano do Piórkowicz. 
(…)  Kompania „Kani” weszła 
do akcji.  B. Szarwiło: …ruszy-
liśmy do kontrataku ,a było to 
koło południa, jak doszły jesz-
cze posiłki z Kupiczowa popę-
dziliśmy ich jak stado baranów, 
do rzeki Turii i za nią .W czasie 
naszej kontry na niebie pojawił 
się niemiecki samolot, chyba fil-
mował płonące budynki, ale byli 
tacy co twierdzili, że jednak użył 
działek pokładowych. Być może 
to pilot tego samolotu zabił brata 
mojej żony, Antoniego Romankie-
wicza.  Polacy ruszyli do przodu 

nie z powodu przewagi liczebnej 
nad przeciwnikiem, bo takowej 
nie było, ale z powodu determi-
nacji  samych obrońców jak  i 
przybyłych posiłków. Impet ude-
rzenia spowodował, że bulbowcy 
wpadli w panikę, ich bohaterstwo 
skończyło się z chwilą gdy napo-
tkali polski opór. Dowodem na to 
był chociaż by taki fakt, że jeden 
człowiek, Wacek Solecki nadal 
się bronił w Radomlu, jak i kilka 
innych mało licznych grup . B. 
Sakowicz: Ukraińcy tymczasem 
nie dając za wygraną, przypuścili 
jeszcze  jeden atak od strony Bia-
łaszowa i Rokitnicy oraz Worony. 
Być może, miała to być jednocze-
sna akcja, tylko źle sychronizo-
wana w czasie. Drugi atak nastą-
pił ze znacznym opóźnieniem. Tu 
wystarczył kontratak jednej dru-
żyny, aby zmusić napastników do 
szybkiego wycofania się.  Wal-
czący obrońcy Radomla w pew-
nym momencie zaczęli dostrze-
gać popłochi w szeregach ata-
kujących. Siostry Soleckie: Od 
strony Janówki rozległa się nagle 
gęsta strzelanina i gęste kłęby 
dymu uniosły się ponad olszyno-
wy zagajnik, osłaniający zachod-
nią część wioski. Było dobrze po 
godzinie trzynastej, gdy Wacek 
nagle, zauważył, że Ukraińcy 
zaczynają zachowywać się nie-
spokojnie, a wkrótce z wyraźnym 
strachem spoglądać w kierunku 
toczącej się bitwy. Po pewnym 
czasie z wysokości strychu dało 
się rozpoznać dziwne poruszenie. 
Jeszcze parę minut i równolegle 
do Radomla ukazały się biegnące 
na przełaj i zapadające się w głę-
bokim śniegu bezładne gromady 
niedawnych triumfatorów. Z tyłu 
za nimi strzelanina wzmogła się 
w dwójnasób. Nie ulegało wąt-
pliwości: nadeszła odsiecz i ry-
zuny na sam jej widok pierzchają 
co sił. Polskie oddziały musiały 
uderzyć również od strony po-
łudniowej, tj. od Piórkowicz, bo 
uciekający biegli to prosto na 
zachód, to znowu skręcali gwał-
townie w stronę do palącego się 
Radomla, na północ, by za chwilę 
pędzić znowu co tchu na zachód 
w kierunku Zadyb. J. Gruszka: 
Naraz słyszę krzyk: „Hurra!” 
– odbija się echem od lasu, po-
wtarza coraz głośniej. Leżymy, 
cisza, nie strzelają do nas, któryś 
z żołnierzy wychyla się – krzyczy: 
„Boże, jesteśmy uratowani”, idą 
nam na pomoc nasi, rozciągnięci 
tyralierą, bandyci zostawili nas 
i uciekają. Prawie w ostatniej 
chwili zostajemy ocaleni, wstaje-
my zmarznięci. Po tylu godzinach 
w śniegu poczułam dreszcze. 
Weszłyśmy z Zosią do ocalałe-
go domu, ale nikogo tu nie ma. 
Nadjechała furmanka z rannymi 
udająca się do Kowla. Pojecha-
łam razem z nimi, mieliśmy tam 
bowiem rodzinę, która się mną 
zajęła.  A polscy partyzanci nie 
tyle szli co biegiem gonili umy-
kających bulbowców.  

L. Karłowicz: ..niektórzy nie 
wytrzymywali tempa i dostawali 
się w ręce Polaków. Wśród ta-
kiej grupy znalazł się pop, który 
na furze wiózł szaty liturgiczne. 

Przyrzekł sobie odprawić w Za-
smykach dziękczynne nabożeń-
stwo „za oczyszczenie całego te-
renu >> iz Lachiw  ”.Ani jednego 
Polaka miało tam nie być!. Po-
dobno zginął, choć prosił o prze-
baczenie i obiecywał poprawę. 

B. Szarwiło, opowiadał mi Cze-
siek Lenkowski : Na polach Ba-
tynia pod Zadybami dogoniliśmy 
grupkę Ukraińców ciągnących 
sanie na których siedział pop. 
Ponieważ konie zostały wcześniej 
ubite podczas jazdy, sanie cią-
gnęli ukraińscy chłopi. „Chlap-
cy ja wasz Batiuszka” krzyczał z 
daleka do nas myśląc, że jesteśmy 
bulbowcami. Na saniach chłopa-
ki z innych wsi znaleźli zrabowa-
ne ornaty i któryś nie wytrzymał, 
syknęła seria. Polska odsiecz 
przeleciała jak wicher przez Ba-
tyń, Radomle , Zadyby i zatrzy-
mała się dopiero na rzece Turii 
przez którą w pław przeprawili 
się lub przeprawiały się ukraiń-
skie niedobitki. Bezładne kupy 
Ukraińców, za Turią, wpadły na 
niemieckie posterunki i akurat 
jadący wojskowy pociąg. Niem-
cy w zaskoczeniu potraktowali 
to za atak i odpowiedzieli silnym 
ogniem, nikt dokładnie nie zna 
skutku tego starcia. A po tej stro-
nie rzeki Polacy zebrali znaczną 
ilość broni w tym jedno działko 
45 mm, które wzmocniło polską 
siłę ognia. Słysząc odgłosy natar-
cia Polaków od strony Janówki, 
część samoobrona Lublatyna po-
stanowiła włączyć się do walki. 

T. Świder: .. słysząc, że bój się 
oddala więc do Radomla nie bie-
gliśmy, a udaliśmy się na trakt 
wiodący z Kowla do Zadyb. Tam 
daleko w przodzie po lewej stro-
nie widzieliśmy wycofujących się 
Ukraińców. Biegli Kupą wprost 
na dwór w Zadybach. Wyprzedza-
li nas bodajże o kilometr. Nasza 
drużyna im zabiec z boku na prze-
prawie przez rzekę Turię płynącą 
poza wsią Zadyby. Jednakże oni 
nas wyprzedzili i kiedy dobiegli-
śmy do miejsca przeprawy przez 
Turię to Ukraińcy byli już za rze-
ką w odległości około pół kilome-
tra na łące, a ich czoło było już 
niewidoczne bowiem osiągnęło 
zagajnik pod Omelówką. Odda-
liśmy za nimi po kilka strzałów, 
a widząc, że to nie ma sensu nie 
strzelaliśmy więcej. F. Budzisz:. 
Po południu strzały ucichły. 
Wróciliśmy do Zasmyk (…) Po 
powrocie do Zasmyk pobiegłem 
zaraz na przykościelny plac, 
gdzie zwożono pomordowanych 
i poległych. Na zakrwawionym 
śniegu leżało już kilkadziesiąt 
ciał. Ludzie chodzili obok, rozpo-
znając martwych bliskich i znajo-
mych. Inni klęczeli lub siedzieli 
na śniegu przy ciałach, opłakując 
ich śmierć. W pamięć wryły mi 
się cztery leżące obok siebie cia-
ła z przykrytymi głowami. Były 
to dwie może dziesięcioletnie 
dziewczynki, ich mama i babcia, 
która, jak mówiono, przybyła do 
nich na święta. Podczas uciecz-
ki babcia została ranna – pocisk 
karabinowy strzaskał kolano. 
Błagała wnuczki i ich mamę, by 
ratowały się ucieczką, ale one nie 

chciały już rozstać się z babcią. 
Banderowcy dopadli ich na polu 
i – oszczędzając amunicję – roz-
trzaskali im głowy. kolbami.  

L. Karłowicz: ..zaczęto zwozić 
do Zasmyk poległych i zamordo-
wanych. Żołnierzy było niewielu. 
Cywilów kilkudziesięciu. Skłu-
tych porąbanych,   zczeszczo-
nych.
Zwłoki układano na śniegu obok 
dawnej kaplicy w pobliżu zabu-
dowań Kasjana Mazurka. 

M. Śladewska:  
Rozpoczętozbijanie  prowizorycz-
nych trumien i  przygotowywano 
do pogrzebów. 
Do mieszkania babci wniesiono 
i ułożono w pokoju, w którym 
spotykało się dowództwo, sześciu 
zamordowanych. Wśród nich był 
nasz dobry znajomy z Radowicz 
Romankiewicz ( Antoni – red)- 
ojciec, ten który jako pierwszy 
wszedł w skład oddziału samo-
obrony, następnie Gisyng Bole-
sław, później zabrała go rodzina. 
Nasz kuzyn Stanisław Grochow-
ski został zamordowany w wyjąt-
kowo okrutny sposób, przywie-
ziono go bez butów. Ciężko ranni 
umierali.  
J. Wójcik : Widziałam pomordo-
wanych i pomagałam przy ran-
nych w prowizorycznym szpitalu 
jaki zorganizowano w  jednym 
z prywatnych domów w Zasmy-
kach. Tego nie da się zapomnieć.  

J. Gruszka: To okrutne spusto-
szenie, jakie zrobili banderowcy 
w naszej rodzinie, było nie do 
przeżycia. Siedem trumien, cho-
rzy, ranni, straciliśmy wszystko. 
Zostaliśmy w tym, co było na nas. 
Od kul ocalał jedynie szwagier 
Piotr Szewczyk, no i ja. Pogrzeb – 
dwie córki moich rodziców, Wan-
da Raczyńska-Szewczyk z 1922 
r., 21 lat, Czesława Raczyńska z 
1930 r., 12 lat, Wiktoria Raczyń-
ska, 74 lata, Helena Wałęga, 40 
lat, Józefa Wałęga, 16 lat, Antoni 
Wałęga, 7 lat, Stefania Wałęga, 9 
lat oraz Krystyna Dobrowolska, 
moja druga babcia. To są ofiary z 
mojej rodziny, pozbawione życia 
przez rozszalałe bandy upowców 
w dniu 25 grudnia 1943 r., dzień 
Bożego Narodzenia w Radomlu 
na Wołyniu. 
A. Mariański: Ja byłem świad-
kiem napadu banderowców na 
Janówkę, Stanisławówkę, Ra-
domle. Przez te wsie banderowcy 
musieli przejść, by zaatakować 
Zasmyki (…). Do Zasmyk na-
pastnicy nie doszli. W tych trzech 
wioskach zdążyli zamordować 
57 osób, przede wszystkim dzie-
ci, matki i starców.  B. Szarwiło: 
Atakujących nas Ukraińców było 
prawdopodobnie koło dwóch ty-
sięcy, w tym ponad dziesięć sot-
ni przeszkolonych żołnierzy, nie 
wykluczone że przez Niemców, na 
to wskazywało zarówno uzbroje-
nie jak i mundury. To były święta 
których nie można zapomnieć. 48 
trumien z Janówki i Radomla spo-
częło dzień po świętach w zamar-
zniętej wołyńskiej ziemi. Zginęło 
siedmiu partyzantów, Stanisław 
Grochowski, Stefan Dulba, Bole-
sław Gissyng, reszty nie znałem. 

Zginął również brat żony, Antoni 
Romankiewicz właściwie po bi-
twie. Czterech było rannych, Bo-
nek Sakowicz, Antoni Kwiatkow-
ski i dwóch młodych chłopaków ( 
w tym Kazimierz Doliński – red). 
Był to dowód na to, że „Rudyj” o 
nas nie zapomniał. 
L. Karłowicz; Wiadomości jakie 
dotarły do Kupiczowa, mówiły 
o olbrzymiej liczbie Ukraińców, 
którzy dokonali napadu. Ciągnęli 
podobno jak przysłowiowa sza-
rańcza (...) Zachodziłem w gło-
wę, zresztą nie tylko ja-dlaczego 
dowództwo naszego zgrupowa-
nia, wcale wtedy poważnego, 
pozostawiło tamte wsie; Batyń, 
Janówkę, Stanisławówkę, Ra-
domle  prawie bez obrony, niemal 
na łasce losu? Szesnastu chłop-
ców w załodze Radomla, około 
trzydziestu w Janówce i Stanisła-
wówce, mały oddziałek „Mali-
nowskiego” kwaterujący w okoli-
cy Lublatyna. A nie byłto zwykły 
napad „czerni” idącej z popem 
na czele jak to gdzieś ktoś napi-
sał, to była akcja militarna UPA. 
Wśród napadniętych wsi nie 
było  Lublatyna ( pow. Turzysk), 
z którego to przyszła pierwsza 
pomoc dla zaatakowanego Ra-
domla. Błąd ten jest wielokrot-
nie powielany przez tych co nie 
zgłębili tematu, a jedynie ograni-
czyli się do internetowej zasady 
„kopiuj wklej”. Radomle, Ba-
tyń, Janówka, Stanisławówka i 
Zasmyki , wsie powiatu kowel-
skiego, gminy Lubitów zostały 
zaatakowane przez doborowe 
sotnie UPA 25 grudnia 1943 r. 
w celu ostatecznego zniszczenia 
i tym samym realizacji rozka-
zu „Kłyma Sawura” wydanego 
jeszcze w czerwcu tegoż roku. 
Powyższe opracowanie powstało 
na bazie relacji mojego ojca i in-
nych członków rodziny, spisanej 
w latach sześćdziesiątych. Ponad 
pięć lat weryfikowałem opisane 
fakty, zarówno w oparciu o opra-
cowania książkowe , jak i relacje 
pisane i słowne naocznych świad-
ków. Książki :J. Turowski: Pożo-
ga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji 
AK,  L. Karłowicz: Od Zasmyk 
do Skrobowa,   F. Budzisz: Z 
ziemi cmentarnej, M. Śladew-
ska: Z Kresów Wschodnich na 
Zachód,   H. Kata: Wojenne Wi-
chry,  O. Kowalski: Wspomnie-
nia grudzień 1943 - maj 1945 
Część I,  inne relacje świadków ; 
Okruchy Wspomnień – T. Świder 
- Biuletyn Informacyjny Okręgu 
Wołyńskiego Nr.1 (69) marzec 
2001,  )  ,Wspomnienia  S. Ki-
cińskiej z d. Kulesza- http://tpg-
-grabowiec.pl/articles.php?artic-
le_id=122 , Powraca w snach– J. 
Gruszka z d. Raczyńska - http://
wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/
powraca-w-snach-janina-grusz-
ka-z-d-raczynska/ . Dodatkowo 
przeprowadziłem szereg rozmów 
z takimi osobami jak: K. Doliń-
ski, F. Budzisz,        R. Roman-
kiewicz, A. Mariański, J. Wójcik, 
J. Zamościńska, J. Gruszka, oraz 
potomkami zmarłych bohaterów 
tych wydarzeń, jak Wiesław Do-
najski syn J. Donajskiego, który 
udostępnił wspomnienia ojca , J. 
Gołko i wiele innych.
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Moje Kresy – Józef  Bernat cz.3
Eugeniusz Szewczuk

Trwały zacięte walki o każdy 
kawałek polskiej ziemi, przedo-
stawaliśmy się w głąb Wału Po-
morskiego. Bunkier na bunkrze, 
jeden z nich naszemu zwiadowi 
udało się zdobyć i poinformo-
wać sztab o sytuacji na tej linii. 
Front był w tym miejscu poroz-
rzucany, tu Niemcy, tam Polacy, 
znowu Niemcy, trudno było się 
połapać. Wspólnie z kolegą 
otrzymaliśmy rozkaz dotarcia z 
meldunkiem do sztabu. Mieli-
śmy iść na przełaj przez las i to 
jeszcze nocą. Oczywiście pobłą-
dziliśmy zbaczając od właści-
wego miejsca o jakieś 20 kilo-
metrów. Dotarliśmy dopiero w 
południe, meldując się w szta-
bie. Podziękowano nam i stwier-
dzono, że dostarczona informa-
cja straciła na ważności, uprze-
dzili nas inni łącznicy z takimi 
meldunkami. Z trudem powróci-
liśmy do swoich, lecz naszych 
już tam nie było. Dogoniliśmy 
ich pod Kołobrzegiem. Ruszyli-
śmy na Kołobrzeg od strony 
Białogardu tzw.” drogą śmierci” 
w kierunku kościoła  św. Jerze-
go. Nasza piechota dotarła już 
do pierwszych domów w mie-
ście. Tuż za nimi była ogromna 
barykada i rozległe podmokłe 
łąki. Zwiad otrzymał rozkaz do-
tarcia do tych domów i prowa-
dzenia obserwacji. Bateria zo-
stała zakwaterowana 3 km przed 
miastem. Pod ciągłym niemiec-
kich karabinów maszynowych, 

jako jedyny z naszych doczołga-
łem się do zabudowań. Po dro-
dze zginęli moi koledzy m.in. 
W. Gąsiorowski, któremu kula 
przeszła przez szyję uszkadzając 
tętnicę. W budynkach skrywali 
się żołnierze i oficerowie naszej 
piechoty. Ruska artyleria nie 
mając rozeznania co do zajętych 
przez nas pozycji, rozpoczęła 
niesamowity ostrzał ,waląc po-
ciskami po nas. Czyżbyśmy 
mieli zginać z rąk sprzymierzeń-
ców? Razem z dwoma ruskimi 
radiotelegrafistami schroniłem 
się w korytarzu jednego z bu-
dynku. Zewsząd swąd spaleni-
zny, spadający gruz, cegły lecą-
ce z każdej strony. Oberwałem 
po plecach i ramionach. Obaj 
Rosjanie zginęli, pozostała ich 
radiostacja, którą zabrałem ze 
sobą. Trochę znałem się na ob-
słudze radiostacji, niedawno 
przecież szkolono nas w tym za-
kresie. Po tzw. ”łebkach, bo po 
łebkach”, ale szkolono. Pod 
osłoną nocy w ciemnościach, 
opuściłem zajęte stanowisko i 
wycofałem się do swoich, odda-
jąc stację dowódcy baterii. Z 
prawej strony atakował 9 pp. w 
którym było 2 żołnierzy z naszej 
wsi jako jedynych w tym pułku, 
gdyż zabrakło dla nich miejsca 
przy obsadzie 7 i 8 pp. Było to 
jeszcze podczas pobytu w Ja-
błonnej pod Warszawą. Rano 
otrzymałem rozkaz dotarcia na 
pozycję którą zajmowałem po-

przedniego dnia. Rozpoczął się 
niemiecki kontratak i ostrzał na-
szych pozycji przez artylerię 
niemiecką. O wiele starszy ode 
mnie mieszkaniec naszej rodzin-
nej wioski, żołnierz Karpina 
mówi do mnie – ty się tak nie 
wygłupiaj, uważaj na siebie, w 
zwiadzie ginie wielu ludzi, nie 
to co ja w piechocie. Ty tak ska-
czesz z okopu do okopu, z domu 
do domu, uważaj może kiedyś 
będziesz moim zięciem. Wie-
działem doskonale o czym 
mówi. W domu czekały na ojca 
w naszej wsi, dwie jego dorodne 
córki. Jedna ładniejsza od dru-
giej.  Kilka chwil później,  chro-
niąc się przed niemieckim 
ostrzałem, doświadczył najgor-
szego, wybuch pocisku urwał 
mu nogę. Zacięte walki o Koło-

brzeg trwały bardzo długo, do-
piero  z 17/18 marca 1945roku 
doszliśmy do portu. Po 10 
dniach walk Kołobrzeg został 
zdobyty, miasto zostało znisz-
czone w 95%. Jeszcze tego sa-
mego dnia, 18 marca 1945 roku 
odbyły się tu zaślubiny Polski z 
morzem. Aktu tego dokonał żoł-
nierz – kapral Franciszek Niewi-
dziajło. Po tej operacji dowódz-
two wycofało nas na linię obron-
ną, dając 21 dni odpoczynku. 
Dalej brakowało umundurowa-
nia, wobec czego dowództwo 
pozwalało dobrać różnorakie 
ubrania, inaczej chodzilibyśmy 
brudni i obdarci jak ostatni ła-
chudry. Spodnie miałem więc z 
niemieckiego oficera, bluzę 
wojsk węgierskich, trochę po-
dobną do bluzy polskiego żoł-

nierza. Tam spędziliśmy Święta 
Wielkanocne przypadające w 
dniu 1 i 2 kwietnia 1945 roku. 
Po świętach wyruszyliśmy w re-
jon Siekierek nad Odrą. Rozpo-
częła się ostatnia część II wojny 
światowej, zakończona operacją 
berlińską (16 kwietnia – 2 maja 
1945 roku), jeden z ostatnich 
szturmów na duże niemieckie 
stanowiska obronne. Bitwa sto-
czona w dniach od 16 do 19 
kwietnia 1945 roku. Blisko mi-
lion żołnierzy radzieckich z 1. 
Frontu Białoruskiego (w tym 78 
550 Polaków z 1. Armii Wojska 
Polskiego) pod dowództwem 
Gieorgija Żukowa atakowało 
pozycję znaną jako „brama do 
Berlina”. Po stronie niemieckiej 
walczyło około 91 000 niemiec-
kich żołnierzy z 9. Armii dowo-

/ Stefania i Józef Bernat 1989 rok

/ Józef Bernat w wojsku - 1946 rok

/ Józef Bernat z wnuczką na gospodarstwie w Grodkowie
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dzonej przez Theodora Bussego, 
wchodzącej w skład Grupy Ar-
mii „Wisła”. Bitwa nad Odrą i 
Nysą była pierwszym etapem, 
który rozpoczął bitwę o Berlin, 
jej rezultatem było okrążenie 
zgrupowania frankfurcko - gu-
bińskiego. Zadaniem naszych 
jednostek było przeprawienie 
się przez Odrę, utrzymanie przy-
czółków, a tym samym umożli-
wienie dywizjom pancernym 
przejścia na Berlin. Już w lutym 
wojska sowieckie 1 Frontu Bia-
łoruskiego zdobyły przyczółki 
na drugim brzegu Odry, by 
umożliwić dalsze działania. W 
celu przygotowania ofensywy, 
pod osłoną nocy, na drugi brzeg 
Odry, przeprawiono cały nasz 
zwiad. Do pomocy otrzymali-
śmy jeszcze paru chłopaków z 8 
pp. Zajęliśmy pozycje obronne, 
bacząc na czerwonoarmistów 
którzy mieli już w pełni przygo-
towane okopy i ziemianki na na-
dejście ofensywy. Po wypełnie-
niu zadania i „przespaniu nocy” 
następnego dnia otrzymaliśmy 
jednak rozkaz, by wieczorem 
powrócić do swoich na prawy 

brzeg Odry. Przeprawiając się z 
powrotem, otrzymaliśmy silny 
ostrzał niemieckiej artylerii. 
Gdy byliśmy już blisko drugie-
go brzegu, tratwa została trafio-
na pociskiem artyleryjskim i 
wyleciała w powietrze. Dwóch 
moich kolegów zostało rannych, 
mnie  porwał szybki nurt Odry i 
poniósł w dół rzeki. Uczepiłem 
się kawałka deski , lecz prąd 
zniósł mnie na przeciwległy 
brzeg po niemieckiej stronie. Co 
się stało, opamiętałem się dopie-
ro później nad ranem, gdyż by-
łem ogłuszony i ranny w głowę 
po wybuchu. Nie utraciłem jed-
nak swojej pepeszy i 2000 sztuk 
amunicji, którą zawsze dźwiga-
łem przy sobie w skórzanej tor-
bie. W okopach słychać było 
rozmowy strzegących przedpola 
esesmanów. Przedostać dalej się 
nie mogłem, gdyż cały brzeg 
rzeki odgrodzony był siatką i za-
pewne zaminowany. Przesie-
działem tak w ukryciu cały 
dzień. W nocy, czołgając się 
wzdłuż brzegu rzeki powróci-
łem na miejsce gdzie dwa dni 
temu prowadziliśmy zwiad. Tu-

taj czekałem na dalszy rozwój 
wypadków, a potoczyły się one 
błyskawicznie. 16 kwietnia roz-
poczęła się bowiem wielka ofen-
sywa sowiecka, której celem 
było zdobycie Berlina. Operacja 
berlińska dzieliła się na 3 etapy. 
Pierwszy, od 16 do 19 kwietnia 
1945 roku, obejmował przeła-
manie obrony niemieckiej nad 
Odrą i Nysą Łużycką. Podczas 
drugiego etapu operacji, trwają-
cego od 20 do 25 kwietnia, woj-
ska 1. Frontu Białoruskiego ( 1 
Armia Wojska Polskiego wcho-
dziła w jego skład) i 1. Frontu 
Ukraińskiego po przekroczeniu 
Odry rozwijały natarcie w głąb 
Brandenburgi i Łużyc, okrążyły 
Berlin i wojska niemieckie w re-
jonie Gubina i Frankfurtu nad 
Odrą. Ostatni etap operacji trwał 
od 26 kwietnia do 8 maja. W 
tych dniach zlikwidowano okrą-
żone zgrupowania niemieckie w 
rejonie Gubina i Frankfurtu nad 
Odrą i odpierano ataki Niemców 
mające na celu deblokadę Berli-
na. Trwały też walki o poszcze-
gólne dzielnice miasta. Wojska 
obu frontów zaangażowanych 

bezpośrednio w szturm Berlina 
dotarły do Łaby.7 maja dotarła 
do nas wiadomość, że nastąpił 
koniec wojny, bo Anglicy  szyb-
ciej niż Stalin dogadali się z 
Niemcami. Stalin jednakże nie 
dopuścił do tego, twierdząc, że 
musi nastąpić bezwzględna ka-
pitulacja hitlerowskich Niemiec. 
Później okazało się, że 7 maja w 
jednym ze szkolnych budynków 
– kwaterze głównej Alianckich 
Sił Ekspedycyjnych generała 
Eisenhowera w Reims we Fran-
cji – Niemcy skapitulowały na 
Froncie Zachodnim przed przed-
stawicielami armii USA i 
Wspólnoty Brytyjskiej, później 
nazwanym „wstępnym protoko-
łem kapitulacji”. Na kategorycz-
ne żądanie Stalina 8 maja (było 
to późnym wieczorem, według 
czasu moskiewskiego nastał już 
9 maja) w kwaterze marszałka 
Żukowa, w gmachu szkoły sape-
rów w dzielnicy Karlshorst w 
Berlinie powtórzono podpisanie 
bezwarunkowej kapitulacji We-
hrmachtu i innych sił zbrojnych 
III Rzeszy, tym razem całych 
Niemiec przed przedstawiciela-
mi trzech mocarstw sojuszni-
czych – ZSRR, USA i Wielkiej 
Brytanii. Oprócz Keitela, Szefa 
Naczelnego Dowództwa Wehr-
machtu i Naczelnego Dowódcy 
Wojsk Lądowych kapitulację 
podpisali Naczelny Dowódca 
Marynarki Wojennej (Kriegsma-
rine) admirał Hans-Georg von 
Friedeburg i generał pułkownik 
lotnictwa (Luftwaffe) Hans-Jür-
gen Stumpff, jako reprezentant 
Naczelnego Dowódcy Sił Po-
wietrznych, gen. feldmarsz. von 
Greima. Podpisanie aktu kapitu-
lacji późnym wieczorem 8 maja 
było powodem tego, że świat 
zachodni obchodzi  rocznicę za-
kończenia wojny z hitlerowski-
mi Niemcami 8 maja, a Rosja – 
9 maja, ponieważ ceremonia 
odbyła się po północy czasu mo-
skiewskiego. Po wszystkich 
działaniach wojennych, cała dy-
wizja wyjechała transportem w 
lubelskie. Nasza 7 bateria 3 Po-
morskiej Dywizji Piechoty im. 
Romualda Traugutta zakwatero-
wana została w Chełmie Lubel-
skim, 8 bateria w Lublinie, a 9 w 
Hrubieszowie. Wojsko nadzoro-
wało przeprowadzenie referen-
dum w czerwcu 1946roku, ale 
wcześniej byliśmy wykorzysty-
wani w Bieszczadach do walk z 
bandami UPA. W koszarach w 
Chełmie luksusu nie było, bra-
kowało łóżek, spaliśmy więc na 
podłodze. W Lublinie dokoń-
czyłem swojej edukacji, bo po 
awansie na plutonowego dopa-
trzyli się, że nie mam ukończo-
nej w całości szkoły. Powoli 
zwalniano do cywila kolejne 
roczniki, a nasze 5 ostatnich za-
trzymano. Zdemobilizowano 
nas dopiero w lutym 1947 roku. 
Większość mieszkańców mojej 
rodzinnej wsi Podlesie i z Grzy-
małowa wyjechało transportem 
repatriacyjnym na Dolny Śląsk i 
tam się osiedliła w okolicach 

Wołowa. Przyrodni brat Marian 
zamieszkał w Grodkowie, ścią-
gając potem do siebie mego ojca 
i matkę. Po demobilizacji w 
Chełmie, pociągiem przyjecha-
łem razem z kolegą do Brzegu. 
Było to w lutym, trwała zima, 
brakowało transportu do Grod-
kowa. Oboje więc torami doszli-
śmy pieszo do Grodkowa. Na-
stępnego dnia wieczorem zwala-
łem już węgiel na bocznicy ko-
lejowej w Grodkowie, by zaro-
bić parę groszy na życie. Potem 
pracowałem w Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, prowadziłem skup słomy i 
ziemniaków. 5 listopada 1950 
roku ożeniłem się ze Stefanią 
Szefer, kresowianką urodzoną 
opodal Stanisławowa. Babcia 
żony – Hrabinec, była Czeszką  i 
pochodziła z Ratiszkowic. Po-
tem kupiłem 5 ha ziemi, zwolni-
łem się z GS-u i zacząłem z żoną 
gospodarzyć. Zaciągnąłem ko-
lejny kredyt, dokupiłem jeszcze 
8 ha, kupiłem konia, maszyny 
rolnicze i inny sprzęt gospodar-
czy. W najlepszym okresie mia-
łem ponad 20 hektarów ziemi. 
Gospodarzyliśmy z żoną, zdro-
wie stracone podczas wojny, nie 
pozwalało już tak ciężko praco-
wać na roli. W międzyczasie 
urodziły się nasze dzieci; Maria 
- późniejsza Bocianowska, Jani-
na - późniejsza Grela, Adam i 
nieżyjący już Henryk. W 1986 
roku w wieku 61 lat przesze-
dłem na rentę. Żonę Stefanię od-
prowadziłem na miejsce wiecz-
nego spoczynku w 2010 roku. 
Mieszkaliśmy na Półwiosku, te-
raz to ulica Otmuchowska w 
Grodkowie. Doczekaliśmy się 5 
wnuków i 4 prawnuków. Z woj-
ny powrócił w stopniu plutono-
wego, obecnie jest poruczni-
kiem Wojska Polskiego w stanie 
spoczynku. Odznaczony wielo-
ma odznaczeniami za walkę z 
hitlerowskim najeźdźcą m.in. 
Krzyżem Pamiątkowym – Czyn 
Frontowy II Armii WP 1943-
1945, medalami ; Za Warszawę, 
Za Berlin, Za Odrę, Za Wał Po-
morski i najbardziej ceniony 
przez pana Józefa „Medal za od-
wagę”. Jako członek Klubu 
Kombatantów 3 Pomorskiej Dy-
wizji Piechoty, jest co roku za-
praszany na różne uroczystości 
kombatanckie jakie odbywają 
się w Kołobrzegu. Chętnie w 
nich uczestniczy, dając młodzie-
ży świadectwo męstwa, odwagi 
i patriotyzmu polskiego żołnie-
rza, kresowiaka.                                                           
Śp. Józef  Bernat zmarł dnia 24 
czerwca 2015 roku i pochowany 
jest na cmentarzu w Grodkowie 
powiat Brzeg.

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
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Przypomnę dziś wielkiego Kresowiaka, o którym niewiele 
się mówi, a warto o nim pamiętać, gdyż rozsławił Polskę na 
cały świat. To profesor Kazimierz Michałowski.
Ten temat zafascynował mnie z trzech powodów. Po pierw-
sze - ciekawa postać profesora- naukowca i pasjonata. Jego 
życie mogłoby posłużyć za scenariusz sensacyjno-przygo-
dowego filmu w stylu Indiana Jones.
Po drugie zajmuję się ikonami, a profesor uratował wiele 
z nich.
No i po trzecie to trochę prywaty- święta Anna jest moją 
patronką, a jej piękny, nubijski wizerunek był właśnie w 
świątyni Faras. Zrobił z nim sobie zdjęcie profesor Micha-
łowski, zrobiłam i ja.

/ 1,2-z Anną z Faras

 Profesor Kazimierz Michałowski był to wybitny egiptolog 
i odkrywca, patriota i oficer, kawaler orderu Virtuti Militari, 
naukowiec i dżentelmen, no a w dodatku urodził się w Tar-
nopolu, a karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie we 
Lwowie. W mieście tym studiował  archeologię klasyczną 
i historię sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jana Kazimierza. Wychowany w patriotycznej rodzinie, 
jako nastolatek wstąpił do wojska, by bronić niepodległości 
Polski w czasie kampanii lwowskiej w 1918 r. Brał udział 
także w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r.

/ 3- Profesor z rodziną w Tarnopolu

W czasie studiów odbył podróż do Wenecji i Mediolanu, a 
następnie przez południową Francję do Paryża. Swoją wie-
dzę poszerzał na uczelniach w Berlinie, Heidelbergu, Pary-
żu, Rzymie i Atenach.

Stworzona przez Kazimierza Michałowskiego polska szko-
ła archeologii – przyjmowana dziś jako wzorcowa – łączy 
wykopaliska i badania z pracami konserwatorskimi. Wiele 
miał zasług i osiągnięć ten profesor, jednak najsłynniej-
szym  jego odkryciem było odkopanie zasypanej wielkiej 
katedry koptyjskiej w Faras. Rozpoczynając wykopaliska 
w Faras nie wiedział, że odkryje katedrę, ukrytą w piaskach 
pustyni. Tak jednak się stało- dzięki jego doświadczeniu i 
umiejętnościom dedukcyjnym. Inni widzieli tylko cytadelę 
arabską na wzgórzu, on dostrzegł, że pagórek jest sztucznie 
usypany, więc musi coś kryć- znalazł w Faras unikatowe 
średniowieczne budowle i malowidła, świadczące o rozwo-
ju chrześcijaństwa w Nubii. Działo się to w latach 60 gdy 
budowano Tamę Asuańską. 

/ 4-prace archeologiczne -Faras

Archeolodzy pod kierunkiem profesora Michałowskie-
go musieli się bardzo spieszyć, bo wody Nilu miały zalać 
wielkie obszary- powstawało tam wielkie, sztuczne jezioro, 
więc trzeba było wszystko zabezpieczyć.  

/ 5-zabezpieczanie fresku 

Znaleziska z Faras, podzielone pomiędzy Polskę i Sudan, 
trafiły do muzeów narodowych w Chartumie i Warsza-
wie. Mimo że samo Faras znikło pod wodą, uratowano 
najcenniejsze świadectwa bogatej kultury średniowiecznej 
Nubii, które do dziś są przedmiotem zainteresowania wielu 
badaczy i miłośników sztuki. 

Polscy archeolodzy pozostali w Sudanie do dziś, prowa-
dząc wykopaliska na wielu stanowiskach,  Co roku nowe 
odkrycia przybliżają nam dzieje i kulturę zapomnianych 
nubijskich królestw.

/ 6-zdejmowanie malowidła ze ściany

Malowidła w Faras przetrwały w dobrym stanie dzięki 
pustynnemu piaskowi, nanoszonemu przez wiatr, stopnio-
wo wypełniającemu wnętrze opuszczonej przez wiernych 
świątyni. Dziś część z nich możemy podziwiać w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. 

/ 7-Muzeum Narodowe w Warszawie

Z wielką przyjemnością odwiedziłam na nowo zainsceni-
zowaną galerię w muzeum. Galeria Faras jest jedyną w Eu-
ropie i wyjątkową w skali światowej ekspozycją zabytków 
kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Jesie-
nią 2014 roku Galeria Faras została udostępniona widzom 
w nowej aranżacji, a bezcenne dzieła prezentowane są we-
dług nowego scenariusza. W części sali zaprojektowanej 
tak, by oddawała nastrój panujący w historycznym wnętrzu 
sakralnym, znajdują się malowidła rozmieszczone podob-
nie jak w faraskiej świątyni. Oglądając je, można posłuchać 
oryginalnych koptyjskich śpiewów liturgicznych.
Już na wejściu możemy zobaczyć rekonstrukcję- makietę 
katedry z Faras

/ 8,9-makieta Faras

Dalej jest jeszcze ciekawiej- może nam się wydawać, że 
chodzimy po wnętrzu nubijskiej  katedry z początków 
chrześcijaństwa. Patrzą na nas ze ścian duże postacie z sze-
roko otwartymi oczyma. Koptyjska muzyka starochrześci-
jańska dopełnia wrażenia.
Malowidła zostały wykonane techniką tempery na suchym 
tynku, farbami na bazie ochry i innych naturalnych barw-
ników występujących na pustynnych terenach Doliny Nilu. 
Paleta barw tych najstarszych przedstawień jest bardzo 
skromna, ograniczona do kilku odcieni ochry, naturalne-

PROFESOR MICHAŁOWSKI 
I ŚWIĘTA ANNA Z FARAS
Anna Małgorzata Budzińska
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go barwnika powszechnie występującego na pustynnych 
terenach w dolinie Nilu, a także bieli, czerni i fioletowej 
purpury.

/ 10,11 wnętrza Galerii Faras w Warszawie

Powiecie Państwo: - A gdzież tu ikony?
Wielu ludzi uważa, że ikony to obrazy malowane temperą 
na desce. To błędne przekonanie. 
Ikona to także mozaika, fresk, oraz innym sposobem wy-
konane przedstawienia Jezusa Chrystusa, aniołów, Matki 
Boskiej i świętych. Czym więc jest ikona?- Odpowiedź na 
to i inne pytania znajdziemy w pasjonującej książce Macie-
ja Bielawskiego „ Oblicza ikony”
W każdym razie malarstwo nubijskie w Faras to przepiękne 
ikony- tajemnicze, uduchowione, choć tak proste w swej 
formie.

/ 12-profesor Michałowski z ikoną

Na koniec ostatni punkt- ikona mojej patronki – świętej 
Anny.  Bardzo lubię babcię Jezusa i wzorując się na fresku 
z Faras namalowałam kilka  jej portretów- tym razem tra-
dycyjnie, na desce. 
Oto jedna z moich wersji:

/ 

13-ikona św. Anny

Pożegnajmy się jeszcze z Panem profesorem. Spójrzmy- 
był on serdecznym, otwartym człowiekiem. Nie wywyż-
szał się, umiał zjednywać sobie ludzi i potrafił też ciężko 
wraz z nimi pracować. 

/ 14- Kazimierz Michałowski ze współpracownikami przy ich tradycyjnej 
herbacie

Zachęcam do osobistego odwiedzenia Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, a jeśli jest to niemożliwe to polecam 
strony, z których korzystałam przy opracowaniu- warto po-
czytać, pooglądać i rozszerzyć wiadomości.

http://www.mnw.art.pl/kolekcje/galer/galeria-faras/ 
http://faras3d.pl/historia/profesor/ 
http://historia.focus.pl/swiat/michalowski-indiana-jones-
na-polska-miare-933?strona=1

Święta spędzone w domu rodzin-
nym to czas, który na zawsze 
wpisał się naszą pamięć, pozo-
stawił nostalgię, ale też radość, 
że dane mi było mieć taką rodzi-
nę, wynieść z niej tyle dobrych 
wspomnień i świadomość drogi, 
którą powinniśmy w życiu iść. 
To wspaniałe móc czytać o tym, 
co tradycyjne jadało się podczas 
wigilii  Bożego Narodzenia w 
różnych domach kresowych, bo 
to olbrzymie bogactwo naszej 
kultury i to nie tylko kulinarnej. 
A tradycję, mamy przebogatą. 
Na Wileńszczyźnie zewnętrzna 
oprawa świąt była zawsze bogata 
i piękna. Wilno było  zazwyczaj  
zasypane śniegiem. Wilnianie 
wspominają,  do dziś wydaje im 
się, że jak przymkną oczy w wi-
gilijny wieczór, to widzą swoje 
miasto niezwykłe i słyszę dzwo-
ny wzywające na pasterkę z wież 
kilkudziesięciu ośnieżonych wi-
leńskich kościołów... Dzień Wi-
gilii był zawsze, nawet w czasie 
wojny, wyjątkowy. W domach 
obowiązywał surowy, ścisły post. 
Można powiedzieć, że tego dnia, 
aż do wieczerzy nic nie wypada-
ło jeść, nie z powodu formalnych 

nakazów, ale potrzeby uczcze-
nia tego dnia w sposób specjal-
ny. Na Wileńszczyźnie, nie było  
powszechnej praktyki, ale w 
większości choinkę ubierało się 
dopiero w dniu Wigilii.  Oczywi-
ście choinki przyozdabiano roz-
maitymi świecidełkami, jednak  
starano się zachować naturalne 
piękno drzewka.. Od dnia Wigi-
lii  dom pachniał choinką i  świą-
tecznymi zapachami. Ze szcze-
gólnym napięciem, zwłaszcza 
dzieci oczekiwały pojawienia się 
pierwszej gwiazdki na zimowym 
niebie? Pojawienie się gwiaz-
dy było sygnałem rozpoczęcia 
wieczerzy wigilijnej. Głód, któ-
ry odczuwany przez cały dzień, 
sprawiał, że apetyty wszystkim 
ogromnie dopisywały.  W tra-
dycji wileńskiej upowszechnił 
się zwyczaj, by znajdującym się 
w sąsiedztwie samotnym oso-
bom zapewnić wieczór wigilij-
ny w gronie życzliwych osób. 
Stawiano też pusty talerz, który 
był przeznaczony dla nieznane-
go gościa. Powiadano, że może 
z Syberii będzie wracał jakiś ze-
słaniec, więc trzeba przygotować 
mu miejsce przy stole. To były 

takie popowstaniowe echa. Wi-
gilijny stół przykrywał śnieżno-
biały obrus z dymki, z mereżką 
i wyhaftowanym monogramem 
gospodyni domu – z jej wyprawy 
ślubnej. Pod obrusem leżało za-
wsze pachnące siano. Zgodnie z 
przestrzeganym w wielu polskich 
domach zwyczajem, na stół wi-
gilijny podawano dwanaście po-
traw. Do wileńskich specjalności 
należy zaliczać kisiel z żurawin i 
sleżyki. Sleżyki to takie małe ku-
leczki z postnego ciasta. Robi się 
je z mąki pszennej, wody, cukru, 
drożdży i wypieka w piekarniku 
na złoty kolor. Sleżyki podawa-
ne są w mleku makowym jako 
wigilijny deser. Sleżyków piekło 
się dużo, toteż jeszcze po świę-
tach leżały w pudle. A potrawy, 
to przygotowaliśmy barszcz z 
uszkami,  potrawy z ryb; karpia 
i faszerowane szczupaki .Przy-
gotowywano też rosół rybny 
z gałkami rybnymi. Rosół był 
postny, ale smakował wybor-
nie. Podawano  również sałatkę 
z buraczków, fasoli i śledzi, z 
dodatkiem oliwy i smażonej ce-
buli, którą nazywano winagref.  
Wielu dawnych mieszkańców 

Wilna wspomina, że  wieczerzę 
rozpoczynał ojciec, odmawiając 
modlitwę i odczytując stosowny 
fragment Pisma Świętego. Ła-
maliśmy się opłatkiem, składali 
życzenia i dopiero potem z wiel-
ką powagą, bez żadnych swawo-
li spożywaliśmy przygotowane 
potrawy. Na choince płonęły 
woskowe świeczki. Nie dawa-
ły tyle światła jak powszechne 
dzisiaj lampki elektryczne, ale 
stwarzały specyficzny nastrój. 
Kiedy spożywaliśmy wigilię, św. 
Mikołaj niepostrzeżenie układał 
pod choinką prezenty. A te były 
skromne, niewyszukane, ale ile 
dostarczały radości i wzruszeń!. 
Po ich rozpakowaniu i prezen-
tacji rozpoczynało się wspólne 
kolędowanie. W wielu rodzinach 
obowiązywała zasada, że wszy-
scy uczestnicy wigilii, niezależ-
nie od wieku, wybierają się na 
pasterkę. Wilnianie wspominają, 
dźwięk dzwonów, dochodzący z 
licznych wileńskich kościołów, 
sylwetki wychodzących z do-
mów ludzi, które łączyły się z 
potokiem tłumu, płynącego ulicą 
do pobliskiego kościoła. Głębo-
ko w pamięć wbił się ten charak-

terystyczny dla tej nocy obraz... 
A wileńskie obchodzenie świąt 
Bożego Narodzenia : Pierwszy 
dzień spędzano w domu, w gro-
nie rodziny. Dużą przyjemność 
sprawiało znakomite, świąteczne 
jadło. Były kołduny, kindziuk, 
kiszki ziemniaczane – jeden ze 
specjałów kuchni wileńskiej, kar-
tacze, nazywane też cefulinami. 
Nie mogło zabraknąć również 
kwasu chlebowego, robionego z 
czarnego, razowego chleba. Był 
wspaniały w smaku, orzeźwia-
jący. Całe Kresy Wschodnie II 
RP. przesiąknięte były tradycją 
i wielkim poszanowaniem świąt 
Bożego Narodzenia. Poniżej po-
zwolę sobie na zaprezentowanie 
zapisków w tym temacie;

„Na Kresach Wschodnich po-
wszechnie przyrządzano kutję,  
drugą ważną potrawą kresową 
był owsiany lub żurawinowy ki-
siel oraz łamańce”

„W Przyłukach, w Mińskiem, 
na Białorusi, na początku XX 
w. uczta wigilijna składała się z 
kutii, zupy grzybowej z uszkami, 
szczupaka po żydowsku, łamań-

KRESOWA WIGILIA I ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIA
Bogusław Szarwiło

http://www.mnw.art.pl/kolekcje/galer/galeria-faras/
http://faras3d.pl/historia/profesor/
http://historia.focus.pl/swiat/michalowski-indiana-jones-na-polska-miare-933?strona=1
http://historia.focus.pl/swiat/michalowski-indiana-jones-na-polska-miare-933?strona=1


www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                              1 grudnia 2015 - strona 49

Tego wspomnienia nie powin-
ni czytać ludzie wrażliwi. Dla 
własnych potrzeb zapasy tłusz-
czu i mięsa były dość skromne. 
Wielodzietne rodziny osiadłe na 
niewielkich areałach miały trud-
ności z wyżywieniem się i jesz-
cze trzeba było myśleć jak zgro-
madzić środki na coraz większe 
wydatki dla dorastającej dzia-
twy. Dlatego edukacja dzieci 
często kończyła się na szkole 
trzy-cztero klasowej. W więk-
szości młodzież nie zdobywała 
zawodu, nie szła do szkół w mie-
ście, była za biedna. Zostawała 
więc przy rodzicach , zakładała 
nowe rodziny, ziemię rozdrab-
niano dla posagu. Ta sama ilość 
pola musiała wyżywić powięk-
szoną rodzinę. Nie było mowy 
o hodowli zwierząt na sprzedaż. 
Okres wojny jeszcze bardziej 
zubażał ludzi, był to okres abso-
lutnego zakazu hodowli i uboju. 
Jednak mimo zakazu narażano 
się na konsekwencje i po cichu 
każdy coś hodował, by chociaż 
raz w roku na święto Bożego 
Narodzenia mieć co postawić na 
stół. Więc hodował rolnik wie-
przka gdzieś w kryjówce, przed 
kontrolami, ale też i przed sąsia-
dami, niektórzy kolaborowali z 
okupantem rosyjskim, a później 
i niemieckim. Kiedy przyszedł 
czas uboju, całą operację trze-
ba było przeprowadzić w mia-
rę dyskretnie i niepostrzeżenie. 
Teraz na wsi, jeżeli zabija się 
zwierzę, to wpierw ogłusza się 
go. Sprawny rzeźnik potrafi tak 
wieprzka ogłuszyć, że nie wyda 
on przy tej operacji żadnego 
kwiku. Na Wschodzie nie stoso-

wano takiej metody, dlatego nikt 
nie mówił tam zabić świniaka, 
tylko zakłuć paciuka. Dwóch 
sprytnych i mocnych chłopów, 
po wyprowadzeniu wieprzka na 
zewnątrz z chlewa, łapało świ-
niaka za przednie nogi stawiało 
go w pozycji pionowej na tylne 
nogi, przypierając go do ściany 
obory zadawali mu cios długim 
nożem w klatkę w okolicę serca. 
Robiono to wcześnie do dnia, 
kiedy spali sąsiedzi, władza, 
dzieci (chociaż nie wszystkie, 
np. piszący te słowa). Można 
sobie wyobrazić jaki wrzask się 
rozchodził po okolicy. Do trze-
ciego uczestnika tej operacji na-
leżało łapanie krwi do jakiegoś 
naczynia, najczęściej była to 
miednica. Tu warto wspomnieć, 
że nie znano sposobu zabezpie-
czenia krwi przed krzepnięciem. 
Ale miało to swój walor przy 
wyrobie wędlin. Kiedy opas wy-
zionął już ducha kładło się go 
na przygotowane wcześniej dwa 
drągi, gdzieś w oddali od zabu-
dowań, w sadzie, bo w zabudo-
waniach pod słomą łatwo o po-
żar. Przy tym zgromadzono parę 
snopków słomy i teraz małymi, 
podpalonymi porcjami słomy, 
takimi pochodniami osmalano z 
wszystkich stron wieprzka, dla 
pozbycia się szczeciny. Takie 
osmalanie nadawało też wyro-
bom specyficznego zapachu, 
którego dziś już nie spotyka-
my poza wędlinami. Uzyskany 
materiał z uboju był częściowo 
wędzony , słoninę solono, wyra-
biano też wędlinę. Najbardziej 
znam wyrób kaszanki, tej nazwy 
nie używało się tylko kiszka. 

Składniki farszu: kasza grycza-
na, sparzona - podgotowana, 
krew, podgardle, drobno pokro-
jone inne resztki. Po doprawie-
niu i wymieszaniu składników, 
napełniało się nimi, w pierwszej 
kolejności żołądek, później inne 
jelita. Piec chlebowy rozgrze-
wano tak, jak do pieczenia chle-
ba. I do tak rozgrzanego pieca, 
poukładana na żeliwnych bryt-
fankach, wsadzana była kiszka. 
Piekła się w nim, tym piecu ta 
kiszka, aż do dnia następnego, 
aż ostygł piec z kiszką. Zapa-
chu tej pieczeni, ani też smaku 
nie podejmuję się opisywać, ale 
już więcej razy z czymś takim 
się nie spotkałem (i z takim gło-
dem). Dodana do farszu skrze-
pła krew była rozdrabniana, ale 
mimo tego po upieczeniu kiedy 
już była ostudzona i kroiło się ją 
na plastry, to można było natrafić 
na niewielkie spieczone gródki - 
skwarki tej krwi, co też jest dziś 
nie spotykane w wyrobach wę-
dliniarskich. To też sprawiało, 
że wyrób miał swój specyficzny 
smak i wygląd. Solona słonina 
włożona do worków zawieszana 
była w komorze (dymnej). Inne 
wyroby też tam umieszczano, 
bo nie było innych chłodni czy 
miejsc do przechowania mięsa. 
Tak zakonserwowane produk-
ty przeleżały w dobrym stanie 
od czasu uboju - zimy, nawet 
do czasu żniw. Cielęciny było 
mało, do uboju trafiały tylko 
byczki. Częściej rodziły się ja-
koś cieliczki, hodowało je się 
na mleczne krowy. Jadłospis był 
też urozmaicany drobiem. W 
każdym gospodarstwie spotyka-

ło się gęsi, kaczki, kury i króliki. 
indyków i perliczek nie widzia-
łem u nikogo. Gęsi hodowano z 
trzech powodów. Po pierwsze, 
że uzupełniały jadłospis mięsny 
w okresie lata, kiedy już nie było 
wieprzowiny. Po drugie dostar-
czały pierza, na pierzyny i po-
duszki, a i też na sprzedaż. Sku-
pem zajmowali się objazdowi 
kupcy - Żydzi. Dorosłe już gęsie 
były podskubywane z drobnego 
pierza, tego z szyi, z podbrzu-
sza i gdzie tam jeszcze rosły, na 
«żywca». Pióra oczywiście po 
jakimś czasie gęsiom odrastały 
i jeżeli nie był to czas zimy to 
znowu skubanie powtarzano. I 
po trzecie, źle świadczyło o go-
spodyni, która nie ma gromadki 
gęsi, czym gromadka większa, 
tym gospodyni była dumniejsza 
i było to też miarą pracowitości 
takiej gospodyni. Przed ubojem 
zadawano jeszcze jedną (oprócz 
skubania) torturę ptakom. Z 
ziemniaków, grysu (dzisiaj otrąb 
) pokrojonej drobno pokrzywy, 
mąki kukurydzianej, zmieszanej 
z mlekiem, robiło się specjal-
ny rodzaj klusek . Wyglądem 
przypominały one kluski jak 
niektórzy nazywają dzisiaj pa-
luszkami, albo kopytkami. Brała 
gospodyni taką gęś z zagrody 
za skrzydła i niosła w miejsce 
gdzie było przygotowane «na-
dzienie». Siadała na stołku, gęś 
brała między nogi, nogami przy-
deptywała jej skrzydła, jedną 
ręką łapała za głowę, drugą ręką 
otwierała gęsi dziób i tak roz-
warty trzymała dalej lewą ręką. 
Teraz prawą ręką brała kluskę i 
wpychała ją na siłę gęsi w dziób, 

głęboko, aż ta połknęła tę klu-
skę. Napychała tych klusek tyle, 
że gęś już nie była w stanie wię-
cej połknąć. Widać było utkwio-
ne kluski w przełyku, szyja gęsi 
stawała się grubsza. Po napcha-
niu gęś, puszczona na wolność, 
o własnych siłach wracała zata-
czając się do stada, gdzie była 
witana przez inne gęsi głośnym 
gęganiem.Tylko wyznaczona 
część ptaków była poddawana 
tuczeniu. Przez taki tucz waga 
wzrastała nieraz o kilka kilogra-
mów. Odkładało się to w postaci 
zwiększonego tłuszczu - gęsiego 
smalcu. Wykorzystywany on był 
do wypieków ciast jak i do okra-
sy potraw. Wspomniałem kiedyś 
w Medycynie ludowej o stawia-
niu baniek, że przed postawie-
niem choremu, tych baniek to 
miejsce, plecy, klatkę piersiową 
smarowano właśnie rozgrzanym 
gęsim smalcem. Dużym uzu-
pełnieniem białka zwierzęcego 
była hodowla królików. Zimą 
też zastawiano sidła w sadach 
na zające, które czyniły szkodę 
w drzewostanie, obgryzały korę 
z drzew owocowych. Gruba 
warstwa śniegu pod drzewami 
z opadów, a często była nawia-
na przez wiatr, sięgała wysoko 
górnych konarów drzew. Zające 
miały łatwy dostęp do młodych 
pędów i je zjadały , czyniąc 
duże szkody. Jak widać okres 
wojny, brak żywności, ogólna 
bieda, były przyczyną tego, że 
wyżywienie kiedyś było bar-
dziej urozmaicone niż dzisiaj i 
na pewno zdrowsze.

WSPOMNIENIA Z BZOWICY: 
JAK KIEDYŚ MAGAZYNOWANO 
ZAPASY NA ZIMĘ - UBÓJ ZWIERZĄT
Henryk Śliwa

ców oraz kompotu ze śliwek i 
jabłek suszonych”
„Na Polesiu, w końcu XIX w. 
(...): kwasek zabielany z uszka-
mi z grzybów, szczupak duży w 
całku po polsku, czyli z jajkiem, 
leszcz smażony nadziewany ka-
szą gryczaną, łamańce z makiem, 
kompot z suszonych gruszek i ja-
błek, kisiel z mlekiem makowym 
i migdałowym do wyboru. Do 
tego starka i wina czerwone i bia-
łe, zwykle krajowe. Herbata i kil-
ka gatunków przeróżnych strucli 
i moc przywiezionych zwykle z 
Pińska rozmaitych bakalii”

„Na Wołyniu (...) barszcz z 
uszkami, różnie przyrządzone 
ryby, łamańce z makiem, kutia 
z miodem, orzechami i rodzyn-
kami, kompot z suszonych owo-
ców, a na deser ciasta i bakalie”

„W wielu majątkach Kresów 
Południowo-Wschodnich (...) 
barszcz czerwony z uszkami z 
grzybów lub kwadratami z zasty-
gniętej kaszy tatarczanej, ryby w 
galarecie i smażone, paszteciki z 
kapustą, cebulaki, ruskie pierogi, 
pierogi z kapustą i grzybami, ku-
tia z namoczonej pszenicy i ba-
kalii, a ze słodkości pierniczki i 

tort orzechowy”

„W Przyłbicach, we Lwowskim: 
zupa migdałowa albo barszcz 
z uszkami, krążki z chrzanem, 
ogromny szczupak w majonezie, 
na desce, karp po polsku, szczu-
pak po żydowsku, często jeszcze 
jakaś ryba, tort hiszpański, kutia, 
bakalie, chłopcy porzeczkowe 
wino rozlewali w krąg”

„W Hucie, na Podolu, w latach 
80. XX w. najpierw serwowano 
zimne przekąski, tzn. maryna-
ty, grzybki, śledzie marynowa-
ne i wędzone, oliwki, domowy 

kawior ze szczupaka, pierożki 
i knysze oraz do picia domowe 
nalewki. Następnie podawano 
kolejno: barszcz czerwony z 
uszkami i zupę rybna z pulpeta-
mi, szczupaka w majonezie bia-
łym i drugiego z żółtym, oba na 
specjalnych deskach obszytych 
białym płótnem, ugarnirowane 
kolorowymi galaretkami i rako-
wymi szyjkami, „krążki” z masy 
rybnej osmażanej w bułce, z 
chrzanem, szczupaka faszerowa-
nego w białym sosie lub okonia z 
wody z jajami, karpia w miodzie 
z migdałami i figami, a na ko-
niec dwa rodzaje kutii - ryżową 

z migdałową orszadą oraz pęcak 
z pszenicy lub kruche łamańce z 
miodem i tartym makiem”
Wszystkie cytaty pochodzą z 
książki:   „O ziemiańskim świę-
towaniu. Tradycje świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkiejnocy”, au-
tor: Tomasz Adam Pruszak - Wy-
dawnictwo PWN 2011. Wiado-
mości o wileńskim świętowaniu 
zaczerpnąłem między innymi 
z art.  „Zwyczaje świąteczne u 
Wilnian osiadłych na Mazurach” 
-  http://www.goniec.net/goniec/
inne-dzialy/lektura-gonca/wspo-
mnienia-kresowian-58.html
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Pierwszą stałą, cotygodniową, 
półgodzinną audycję rozrywko-
wą lwowska rozgłośnia Polskie-
go Radia nadała w dniu 16 lip-
ca 1933 roku. I to właśnie były 
narodziny ogromnie później 
popularnej „Wesołej Lwowskiej 
Fali”, regularnie słuchanej w ca-
łym kraju przez pięć do sześciu 
milionów radiosłuchaczy, a więc 
przez prawie szóstą część całej 
ówczesnej ludności kraju i prze-
szło połowę jego ludności miej-
skiej.
Kiedy z odbiorników radiowych 
rozbrzmiewała „Wesoła Lwow-
ska Fala” — w miastach pusto-
szały lokale rozrywkowe, restau-
racje, kawiarnie, a nawet teatry 
i kina. W domach po godzinie 
dziewiątej wieczorem przerywa-
no wszelkie zajęcia, a towarzy-
skie przyjęcia zamieniały się w 
zbiorowe słuchanie radia.
Wszystko właściwie było au-
torstwa Wiktora Budzyńskiego, 
wszystkie postaci zostały stwo-
rzone i ukształtowane przez nie-
go. Z reguły tej wyłamywały się 
jedynie „wesołofalowe” lwow-
skie batiary, Szczepko i Tońko 
— całkowicie samoswoi i orygi-
nalni. Obydwu znał dobrze Jerzy 
Janicki. Niechże zatem napisze... 

ZESPÓŁ ROZGŁOŚNI POL-
SKIEGO RADIA LWÓW

Zaraz po Szczepku i Tońku sta-
wiam niezapomnianego rad-
cę Strońcia, czyli grającego tę 
radiową, „wesołofalową” rolę 
— Wilhelma Korabiowskiego. 
Obaj, Budzyński i Korabiowski, 
stworzyli oryginalną, specy-
ficzną osobowość starszego już 
wiekiem woźnego magistratu, 
kurtuazyjnie nazywanego przez 
prostodusznych znajomków „pa-
nem radcą”. Wyposażyli go w 
tradycyjną, jeszcze austriacką, 
cesarsko-królewską mentalność 
i swoisty, nieco biurokratyczny 
sposób wysławiania się. Takie 
„reliktowe” typy snuły się jesz-
cze wówczas po różnych lwow-
skich urzędach i biurach.
Wiktor Budzyński wykreował 
również radiową osobowość 
Włady Majewskiej. Pod koniec 
drugiej wojny światowej została 
jego drugą żoną. Z wykształce-
nia była prawniczką. Teksty dla 
niej pisane przez Budzyńskiego 
i jego radiowa reżyseria rozbu-
dziły i rozwinęły jej wrodzone 
zdolności aktorskie. W zespole 
„Fali” była niewątpliwie naj-
lepszą odtwórczynią najróżno-
rodniejszych typów charaktery-
stycznych płci żeńskiej, a także 
znakomitą, bezkonkurencyjną 
parodystką. Z wielkim talentem 
naśladowała Hankę Ordonów-
nę, Mirę Zimińską, Zofię Terne, 

Olgę Kamieńską i Lenę Żeli-
chowską. Świetnie też parodio-
wała słynne vedetty paryskie: 
Josephine Baker i Lucienne Boy-
er. Dzięki takim właśnie zdolno-
ściom była w stanie jednoosobo-
wo „obsłużyć” napisaną specjal-
nie dla niej (oczywiście przez 
Budzyńskiego) audycję zatytu-
łowaną „Gwiazdy przez kalkę”. 
Żywiołowa, spontaniczna, pełna 
inwencji i zmysłu satyrycznego 
— występowała w monologach, 
dialogach i skeczach niemal każ-
dej audycji „Wesołej Lwowskiej 
Fali”. 
Inną parą „dialogowców” — 
Aprikosenkranza i Untenbauma 
— grali bardzo udatnie Mie-
czysław Monderer i Adolf Fle-
ischen. W audycji Wiktora Bu-
dzyńskiego byli parą kawiarnia-
nych żydowskich komentatorów 
bieżących wydarzeń. Zarówno 
tych z dziedziny wielkiej polity-
ki w skali krajowej i światowej, 
jak i tych o lokalnym, lwowskim 
zasięgu. Komentowali je zaś w 
sposób nader charakterystyczny 
dla ówczesnej grupy społecznej, 
którą reprezentowali: z filozo-
ficznym stoicyzmem i ostrożnym 
dystansem, delikatnymi półsłów-
kami, przezornym mówieniem 
„między wierszami”, z wyraź-
nie wyczuwalnym porozumie-
wawczym przymrużeniem oka 
i domyślnym uśmieszkiem, ze 
specyficznym przydechem i zna-
czącym zawieszeniem głosu. No 
i z owym, jakże charakterystycz-
nym, zaśpiewem pod koniec wy-
powiadanych kwestii.
Józef Wieszczek, choć nie był 
lwowianinem „z urodzenia” 
(pochodził z Nowosądeckiego), 
dobrze się „dostroił” do lwow-
skiego zespołu radiowego. Stało 
się to może dzięki temu, iż miał 
wybitny talent do aktorskiej „mi-
mikry”. Był nie tylko niezłym 
aktorem radiowym, ale również 
świetnym parodystą oraz imi-
tatorem wszelkich możliwych 
dźwięków i zjawisk akustycz-
nych. Celował zwłaszcza w 
naśladowaniu głosów różnych 
zwierząt — od histerycznego, ja-
zgotliwego szczekania ratlerka, 
aż po tęskne ryczenie krowy, czy 
groźny ryk lwa. Ryczał, szcze-
kał, miauczał, gdakał, piał i be-
czał wprost wspaniale. Talentem 
parodystycznym nie ustępował 
Władzie Majewskiej, pełniąc 
funkcje jak gdyby jej męskiego 
odpowiednika. W realizacji róż-
norakich efektów dźwiękowych 
okazał się dla „Wesołej Lwow-
skiej Fali” nabytkiem bezcen-
nym, działał więc w zespole z 
powodzeniem przez cały okres 
jej istnienia. Także jako świet-
ny odtwórca chłopskich, gwa-
rowych (zwłaszcza góralskich), 

przepojonych ru-
basznym humo-
rem monologów i 
dialogów.
Oprócz „kadry 
oficerskiej’ było 
w tym zespo-
le wielu jeszcze 
„podoficerów” i 
„szeregowych” — 
wymieńmy cho-
ciaż tylko ich na-
zwiska: Teodozja 
Lisiewicz, Ada 
Sadowska, Love 
Short, Czesław 
Halski, Juliusz 
Gabel, Alfred 
Schütz, Tadeusz 
Seredyński, Zbi-
gniew Lipczyński, Izydor Dąb 
— i inni.
Pierwszy nieradiowy, publicz-
ny występ zespołu „Fali” (w 
lwowskim Teatrze Wielkim) był 
niezwykle udany i spotkał się 
z ogromnym entuzjazmem wi-
dzów. Po nim posypała się la-
wina zaproszeń nadsyłanych ze 
wszystkich bez mała miast Pol-
ski. I zespół jeździł do wszyst-
kich, którzy je przysyłali. Kroni-
karze lwowskiej rozgłośni radio-
wej obliczyli, że tych scenicz-
nych i estradowych występów 
było do wybuchu drugiej wojny 
światowej około dwustu. Radio-
wych zaś audycji „Fali” było do 
tego czasu sto osiemdziesiąt sie-
dem.
Pierwszego września 1939 roku 
wybuchła II wojna światowa. 
Szesnastego września spiker-
ka lwowskiej rozgłośni radio-
wej, Celina Nahlik, ze łzami w 
oczach, drżącym głosem odczy-
tała przed mikrofonem komu-
nikat o zakończeniu nadawania 
programu przez tę rozgłośnię, 
wybuchając spazmatycznym 
płaczem tuż przed wyłączeniem 
mikrofonu. Tego samego dnia 
w pierwszym rzucie ewakuacji 
wyjechali ze Lwowa członkowie 
stałego zespołu „Wesołej Lwow-
skiej Fali” z Wiktorem Budzyń-
skim na czele. 18 września o 
godzinie drugiej w nocy zespół 
przekroczył granicę polsko-ru-
muńską.
Tu Budzyński niemal natych-
miast stworzył zespół teatru ob-
jazdowego „Lwowska Fala” (bez 
przymiotnika „Wesoła”, co chy-
ba zrozumiałe...). Występowali 
w Rumunii od 14 listopada 1939 
do 13 lutego 1940 roku, dając 
łącznie 56 występów dla oko-
ło dwudziestu tysięcy widzów. 
Odwiedzili skupiska polskich 
wojennych tułaczy, cywilnych 
i wojskowych w wielu miejsco-
wościach. Jak się potem ktoś wy-
raził, artyści z „Lwowskiej Fali” 
swym oddziaływaniem „prosto-

wali” zgnębionych, budzili na-
dzieję, zmuszali do aktywności. 
Kiedy zaś po długich i uporczy-
wych staraniach pozwolono im 
w końcu na odwiedzanie obozów 
internowanych żołnierzy pol-
skich — niejedną dziesiątkę do-
brze wyszkolonych specjalistów 
wojskowych wywieźli, cichcem i 
w odpowiednim przebraniu, poza 
obozowe druty, umożliwiając im 
w ten sposób wyjazd do Francji, 
do tworzącej się tam już armii 
polskiej.
Ósmego marca 1940 roku ze-
spół „Lwowskiej Fali” opuścił 
Rumunię, by przez Jugosławię i 
Włochy dostać się do Francji, a 
tam — do upragnionego polskie-
go wojska. Tu, jako „Pierwsza 
Polowa Czołówka Teatralna — 
Lwowska Fala”, występowali 
we wszystkich obozach i zgru-
powaniach Wojska Polskiego we 
Francji, dając łącznie trzydzieści 
występów.
22 czerwca 1940 roku na małym 
angielskim frachtowcu „Fala” 
przedostała się do Szkocji i tu 
zaraz podjęła swoją misję. W 
setkach różnych „miejsc posto-
ju” mówiła, śpiewała, grała i tań-
czyła dla setek tysięcy polskich 
żołnierzy — piechurów, lotni-
ków, marynarzy, pancerniaków, 
artylerzystów, ułanów (zmoto-
ryzowanych...), sztabowców, 
a także — rannych i chorych 
w wojskowych szpitalach. Od 
swego pierwszego występu w 
Szkocji, w dniu 24 czerwca 1940 
roku, aż po swój ostatni występ 
w dniu 17 listopada 1946 roku w 
szpitalu wojskowym w White-
church, „Fala” wystąpiła ponad 
800 razy! Niejeden z tych spek-
takli oglądali żołnierze na pierw-
szej linii frontu. W końcu 1946 
roku „Lwowska Fala” przestała 
istnieć. 
Wiele artykułów i rozpraw po-
święcono owemu fenomenowi. 
Tymon Terlecki, znakomity te-
atrolog, historyk literatury, lite-
raturoznawca i publicysta, ongiś 
współpracownik lwowskiej roz-

głośni Polskiego Radia, ocenia: 
W kraju „Wesoła Lwowska Fala” 
była rozsadnikiem po prostu 
humoru, była uśmiechem nie-
dzieli między jednym i drugim 
tygodniem pracy. Na obczyźnie 
„Lwowska Fala” stała się czymś 
więcej — poszła na żołnierską 
służbę żołnierzowi, którego los 
skazał na najcięższe przejścia, 
jakich żołnierz może doświad-
czyć.
Dlatego „Fali” udało się tyle razy 
utrafić w to, co nas boli, co nas 
porusza do głębi serca, co jest 
najbliższe żołnierskiemu odczu-
ciu. Dlatego „Fala” zyskała so-
bie rzadkie prawo mówienia nam 
prawdy, nawet przykrej. Dlatego 
miała prawo rzekomego „mora-
lizowania”, a w gruncie rzeczy 
— koleżeńskiego obrachunku. 
Dlatego miała rzadkie prawo 
wzruszać nas do łez...
„Fala” żołnierska nigdy nie prze-
stała być — lwowska. Ale to, co 
w kraju było zabawną osobliwo-
ścią, śmieszną egzotyką — teraz 
było czymś więcej: było zako-
twiczeniem w żywym, rzeczywi-
stym, jedynie ważnym, bliskim 
świecie. Była fanatyczną miło-
ścią ściślejszej ojczyzny, „małej 
ojczyzny”: regionu, wsi, miasta, 
dzielnicy miejskiej, ulicy. Tylko 
przez tę miłość można dorosnąć 
do miłości „wielkiej ojczyzny”. 
Hej, hej, Panie Witoldzie, Panie 
Jerzy, łza się w oku kreci...
 Według Witolda Szolgini i 
Jerzego Janickiego oraz Pani 
Marysi Pyż - Pakosz redaktor 
naczelnej Radia Lwów opra-
cował Aleksander Szumański 
„Głos Polski” Toronto

Zapraszam na moją stronę au-
torską i facebooka:
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_con-
tent&task=blogcategory&i-
d=1&Itemid=2

h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100009664654533  
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Obchody 73. rocznicy ludobójstwa w roku 2016.
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