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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH KSI odznaczony Medalem Pro Patria
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Obchody 11 lipca w Polsce i na Świecie
Tak jak w latach ubiegłych, w lipcowym wydaniu Kresowego Serwi-
su Informacyjnego opublikujemy informator obchodów w Polsce i Na 
świecie - „CO GDZIE KIEDY?”.  Informacje o marszach, semina-
riach, spotkaniach, wykładach ..... itp., prosimy przysyłać na: info@
kresy.info.pl lub na adres Reakcji. 

Plakaty lub foto proszę przysyłać jako załącznik do Waszych harmono-
gramów w formacie jpg z rozdzielczością 150 dpi.    

W chwili zamykania czerwcowe-
go numeru Kresowego Serwisu 
Informacyjnego nadal nie znamy 
losu  projektu Ustawy Dworczyka 
w sprawie Narodowego Dnia Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian, do 
którego obecni podczas pierwsze-
go czytania projektu Kresowianie 
wnieśli szereg poprawek łącznie 
z nazwą tego dnia. Najdalej idą-
cymi są zgłoszone przez dr Ewę 
Siemaszko merytoryczne  majce 
odniesie do faktów poprawki o 
czym informowaliśmy już w po-
przednim numerze KSI. Przypo-
minamy, że proponowana przez 
P. Ewę nazwa „Narodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Męczeństwa i 

Ludobójstwa Kresowian” łączy 
w jedną spójną i logiczną całość 
całą „Golgotę Kresów.  Oczywi-
ście nikt nie kwestionował daty 
„11 Lipca”. Tymczasem  dnia 
25 maja 2016r. pan prezes PIS 
J. Kaczyński, w wywiadzie dla 
„Gazety Polskiej”, oświadcza, że:  
„Ta data najpewniej zostanie 
zmieniona. I dzień męczeństwa 
Kresowian będzie obchodzony 
17 września………”. Oczywi-
stym jest, że PIS może w sejmie 
wszystko przegłosować z racji 
posiadanej większości głosów, 
ale nie zmian w historii narodo-
wej! Data 11 LIPCA 1943, to data 
symbol dla rodzin pomordowa-

nych i prawdziwych patriotów 
polskich.  Feliks Budzisz świadek  
minionego czasu i autor wielu ar-
tykułów, określił ten dzień jako 
apogeum ludobójstwa OUN – 
UPA dokonanego na Polakach z 
Kresów. Od wielu lat, tego dnia, 
w rocznice „Krwawej Niedzieli” 
kiedy mordercy z OUN- UPA na-
padli jednocześnie na dziesiątki 
polskich miejscowości mordując 
bezbronną ludność cywilną w 
kościołach i domach na Wołyniu, 
Kresowianie organizują marsze 
pamięci. To święto już dawno 
wpisało się w kalendarz rocznico-
wy męczeństwa narodu polskie-
go. Od momentu kiedy wresz-

cie wolno było mówić prawdę o 
zbrodniach OUN-UPA, Kreso-
wianie domagali się nadania temu 
świętu rangi państwowej, jak na 
razie bezskutecznie.  

A gwoli ścisłości  przypominamy, 
że  17 września od ponad dziesię-
ciu lat  to „Światowy  Dzień  Sy-
biraka”.  Warto również  zauwa-
żyć, że w wyżej wymienionym  
wywiadzie J. Kaczyński  przyzna-
je, że: „… zbrodnie popełnione 
na naszych rodakach przez UPA 
muszą być nazwane ludobój-
stwem. Nie dopuszczam żadnej 
formy wybielania tego straszliwe-
go czasu naszej wspólnej historii, 

ze względu choćby na dzisiejszą 
sytuację Ukrainy. Nie można w 
pewnym sensie grać tragedią ty-
sięcy Polaków, bo naród, który 
lekceważy sprawę mordów na 
własnych ludziach, może kiedyś 
w przyszłości ściągnąć na siebie 
kolejne nieszczęście”.  

Analizując te słowa należało by 
sądzić, że ich autorowi zależy na 
prawdzie historycznej i spełnie-
niu oczekiwań tych wszystkich co 
od lat uznają datę 11 Lipca  z a tą 
najważniejszą w naszej pamięci 
narodowej.  

Jak będzie zobaczymy.            
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II Zjazd Środowisk Patrio-
tycznych Europy Zachodniej
Dariusz Butyrowski
Szanowni Państwo!

W kwietniu 2015 roku w Kato-
lickim Ośrodku na terenie Chrze-
ścijańskiego Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka Pol-
skiego w Niemczech „Concor-
dia”, odbył się I Zjazd Środowisk 
Patriotycznych (zobacz fotorela-
cję>>>), podczas którego padła 
propozycja ponownego spotkania 
polskich patriotów z Europy

Zachodniej w tym miejscu. Podję-
liśmy się roli powtórnego zorga-
nizowania zjazdu, który odbędzie 
się w ostani weekend kwietnia 
2016 r.

Tematem przewodnim II Zjazdu 
Środowisk Patriotycznych jest 
upamiętnienie Ofiar ludobójstwa 
dokonanego na mieszkańcach 
Kresów Wschodnich Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Pochylimy się 
także nad problemami aktualny-
mi: roli emigracji w życiu pu-
blicznym, sytuacji w Polsce i na 
świecie.

Tematyka poszczególnych prele-
gentów, którzy wystąpią na naszej 
konferencji 4 czerwca 2016 roku 
w Kędzierzynie-Koźlu.

1.dr Lucyna Kulińska - Kraków 
„Stan bezpieczeństwa ze strony 
OUN ludności polskiej na tere-
nach objętych operacją Wisła”.

2.prof. Czesław Partacz - Kosza-
lin
„ Ideologia i praktyka nazistow-
skiej OUN, a wartości europej-
skie”.

3.prof. Stanisław Nicieja - Opole
„Miasta kresowe” 4.prof. Bogu-
sław Paź - Wrocław „Czy Bóg 
mógł zapobiec ludobójstwu, któ-
rego dokonała UPA na Kresach?- 
odpowiedzi racjonalistycznej filo-
zofii Leibniza i Hegla”.

5.prof. Leszek Jankiewicz - War-
szawa „Ponowna próba ustalenia 
wielkości strat ludności południo-
wo- wschodnich województw II 
Rzeczypospolitej poniesionych 
na skutek ludobójstwa popełnio-
nego przez nacjonalistów ukraiń-
skich w latach 1939 - 1947”.

6. dr Andrzej Zapałowski - Rze-
szów „Wyzwania i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Polski na granicy 
z Ukrainą”.

7.dr Renata Pomarańska - Katowi-
ce „Tradycje historyczne źródłem 
ludobójstwa Polaków na Kresach 
Południowo-Wschodnich”.

8.ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - 
Kraków Sprawy aktualne

9.mgr Szymon Solak - Kędzie-
rzyn-Koźle „Ludobójstwo ukraiń-
skie na Chełmszczyźnie i Podla-
siu w latach II wojny światowej i 
powojennym 1939 - 1950”.

10.płk Dariusz Raczkiewicz - 
Warszawa
„Ludobójstwo, czystki etniczne, 
męczeństwo - prawne spojrze-
nie na terminologię używania w 
odniesieniu do zbrodni popełnio-

nych na Polakach przez bande-
rowców w latach 1039 - 1947”.
11.mgr Józef Wyspiański - Lubin
„Fałszywe i tendencyjne relacje w 
dokumentach ukraińskich”.

XIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej 
4-5.06.2016 w Kędzierzynie - Koźlu
Witold Listowski

Komunikat nr. 4/16 
Wiktor Węgrzyn - MMRK
Przyjaciele,
Jak już zapewne wiecie, przeby-
wam w szpitalu. Do niedawna 
byłem pod troskliwą opieką me-
dyczną w Warszawie. Teraz prze-
chodzę intensywny proces lecze-
nia w Chicago. Jestem otoczony 
niezwykle fachową opieką me-
dyczną oraz ogromną życzliwo-
ścią pozostałego personelu. Cały 
czas jest ze mną kochająca i czuła 
rodzina.
Chcę Wam wszystkim podzię-
kować za to, że otaczacie mnie 
swoją modlitwą. Mam Was w ser-
cu i ciepło pozdrawiam wszyst-
kich motocyklistów oraz naszych 
przyjaciół.
Do mojego powrotu sprawy Raj-
du Katyńskiego będą prowadzone 
przez moich zastępców -Katarzy-
nę Wróblewską (katarzyna.wro-
blewska@rajdkatynski.com) i ks. 
Dariusza Stańczyka (ks.dario@
rajdkatynski.com).

XVI RAJD KATYŃSKI wystar-
tuje w sobotę 20 sierpnia 2016, 
roku sprzed Grobu Nieznanego
Żołnierza, na placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie, o 
godzinie 9.00.
Rajd zakończymy 11 września o 
godzinie 15.00 przed pomnikiem 
Katyńskim, przy ulicy Podwale 
na Starym Mieście w Warszawie.
Wszystkich zainteresowanych 
XVI Rajdem Katyńskim proszę o 
przesłanie swojego adresu email
już teraz na adres: katarzyna.wro-
blewska@rajdkatynski.com
Osoby, które prześlą swoje maile 
otrzymają do wypełnienia formu-
larz zgłoszenia na Rajd.

Trasa tegorocznego rajdu:
19.08 Warszawa – zbieramy się 
na spotkanie informacyjne, od-
prawę i podział na grupy.
20.08 Warszawa – Ossów – Soko-
łów Podlaski – Łuków – Włoda-
wa – Chełm /ku czci Legionistów 
1920 roku i ks. Gen. Stanisława 
Brzóski 1863-1865, w 150 rocz. 
Śmierci /321 km/
21.08 Chełm – Łuck – Poryck – 
Żółkiew - Lwów ku czci ZBROD-
NI WOŁYŃSKIEJ /355 km/
22.08 Lwów cmentarze: Łycza-
kowski i Janowski, katedra, sta-
rówka / 70 km/
23.08 Lwów – Olesko – Brody 
– Podkamień - Huta Pieniacka /
legioniści, zbrodnia SS i UPA 
140km/
24.08 Huta Pieniacka – Berezo-
wica Mała – Zbaraż – Tarnopol - 
Trembowla 500.lecie zwycięskiej
obrony miasta w 1515 roku – Ja-
złowiec - Kamieniec Podolski. 
– Zbrodnia Wołyńska, zamki i 
cmentarze /340 km/
25.08 Kamieniec Podolski – Cho-
cim – Okopy Św. Trójcy – Bar - 
Latyczów /250 km/
26.08 Latyczów – Winnica - 
Chmielnik /135 km/
27.08 Chmielnik – Berdyczów - 
Żytomierz - Bykownia (Kijów) 
/280 km/
28.08 Kijów – Połtawa (m. WKLit 
i RP, bitwa 1709 r) – Charków – 
Piatichatki NKWD /495 km/

29.08 Piatichatki – Stalinogorsk 
(Nowomoskowsk) NKWD /607 
km/
30.08 Stalinogorsk – Butowo – 
Moskwa NKWD /270 km/
31.08 Moskwa – Włodzimierz 
– Suzdal – Jarosław 20.lat zsył-
ki św. Abpa Z. Sz. Felińskiego 
NKWD, Polski kościół, cerkwie 
/420 km/
01.09 Jarosław – Siergiev Posad 
- Jasna Góra prawosławia, oble-
gana przez wojska pol-lit 1608 - 
1610 roku – Twer - Miednoje /400 
km/
02.09 Miednoje – Borowicze/Jo-
gla – Ostaszków * NKWD, /504 
km/
03.09 Ostaszków – Kłuszyn (noc-
leg na polach Bitwy 1610 r) /246 
km/
04.09 Kłuszyn – Smoleńsk – Ka-
tyń /dwa noclegi w jednym miej-
scu/ /290 km/
05.09 Katyń – Smoleńsk /70 km/
06.09 Smoleńsk – Borysów – Ku-
rapaty/Mińsk - Chatyń * NKWD, 
*SS /340 km/
07.09 Chatyń – Budsław – Głę-
bokie (Berezwecz) - Duniłowicze 
- Miadzioł – Narocz – Świr –
Bogdanowo * groby Legionistów, 
męczenników NKWD, * Dom 
Dziecka /350 km/
08.09 Bogdanowo – Holszany - 
Oszmiana – Ponary - Rossa – Wil-
no /120 km/
09.09 Wilno i okolice: Sużany – 
Zułów – Powiewiórka - Punżanki 
- OSTRA BRAMA /140 km/
10.09 Wilno - Soleczniki – Ko-
niuchy – Ejszyszki – Kopciowo 
– Berżniki – Giby – Sokółka /330 
km/
11.09 Sokółka – Kopna Góra - 
Ostrów Mazowiecki – Warszawa 
/240 km/
Zgłoszenia uczestników rozpocz-
niemy 1 i zakończymy 18 czerw-
ca 2016 r.
Komandorem XVI Rajdu Ka-
tyńskiego będzie ksiądz Dariusz 
Stańczyk - harcmistrz Wileńskie-
go hufca Maryi Ostrobramskiej, 
proboszcz parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Tobolsku na Sybirze. 
Kościoła zbudowanego przez pol-
skich Zesłańców.

V MOTOCYKLOWY
RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA 
OCAL OD ZAPOMNIENIA”

02.07.2016 r. – 09.07.2016 r.
W dniach 02.07-09.07.2016 r. 
motocykliści kolejny raz wy-
ruszą ratować polskie kresowe 
nekropolie, w tegorocznej akcji 
polski cmentarz znajdujący się 
w miejscowościach Kołodno, 
Opryłowce oraz Kurnik Iwani-
czański. Rajd uczestniczy w akcji 
dolnośląskiej młodzieży „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” 
która to już od wielu lat skierowa-
na jest na przywracanie dawnego 
blasku cmentarzom pozostawio-
nym na Kresach Rzeczpospoli-
tej. W trakcie rajdu przewidziane 
zwiedzanie miejsc związanych z 
polską kulturą oraz spotkania z 
Rodakami.
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Marsz Pamięci w Warszawie.
Zgłoszenia grup i konto wsparcia.
Andrzej Łukawski

SZCZECIN PAMIĘTA O TRAGEDII WOŁYNIA 
I KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODnich.
Jerzy Mużyło

Bircza 1946
Redakcja

Otrzymaliśmy zdjęcia z cmen-
tarza w Przemyślu na którym są 
groby członków UPA biorących 
udział w napadzie na Birczę w 
1946 r. Ktoś dokonał rekonstruk-
cji napisów na tablicach.

„W tym miejscu zostały pocho-
wane szczątki banderowskich 
bandytów, bestialskich katów, 
oprawców niewinnych polskich 
kobiet i dzieci. 
PAMIĘTAMY i znak Polski Wal-
czącej.” 

W 73. rocznicę Krwawej Niedzie-
li na Wołyniu będącą zarazem 
dniem symbolem dla ofiar mę-
czeństwa i ludobójstwa na całych 
Kresach IIRP, 11 lipca o godzi-
nie 16:00 odbędzie się się msza: 
„Niedokończone Msze Kresowe” 
a zaraz po mszy, ok. godz. 17:00 
odbędzie się Marsz Pamięci.
Po MP, ok. godz. 20:30 na Skwe-
rze Wołyńskim w Warszawie od-
będzie się trzecia już wieczornica 
- „Zbrodnia Wołyńska. PAMIĘ-
TAMY. Pamiętaj i TY”
Zapraszam do uczestnictwa we 

mszy, Marszu Pamięci oraz wie-
czornicy. 
---
Zgłoszenia grup Kresowych wy-
syłamy do: Aleksander Szycht 
lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych 
wysyłamy do: Maciej Rafał Biał-
kowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji 
Historycznej wysyłamy do: Bar-
tłomiej Jaworski wolyn11lipca-
grh@gmail.com
Zgłoszenia na Wieczornicę wy-
syłamy do: Andrzej Łukawski 

andrzej.lukawski@pokoleniakre-
sowe.pl.
---
Dobrowolne WSPARCIE dla 
Warszawskich obchodów prosi-
my wysyłać:  
Stowarzyszenie Kresy Wschod-
nie-Dziedzictwo i Pamięć
NR KRS; 0000526839; NR NIP; 
8522609885 
NR konta IDEA BANK to:
16195000012006620406780002 
i koniecznie z dopiskiem/tytułem 
„NA 11 LIPCA”

Województwo Zachodniopo-
morskie po II Wojnie Świato-
wej , to trzecia czy czwarta jak 
niektórzy historycy określają 
zbiorowość kresowa. To tutaj na 
dawne województwo szczeciń-
skie przybywali ludzie z Kresów 
z różnych kierunków- Wołynia, 
Wilna, Lwowa, Tarnopola czy 
Stanisławowa, a także innych 
terenów dawnych ziem Rzeczy-
pospolitej. 

Wypędzeni, wyrwani ze swojej 
tożsamości, rozpoczynali swoje 
drugie życie, jak wielu z nich ob-
razowało przybycie na te ziemie. 
Trauma jakiej doznali podczas 
wojny nie tylko ze strony oku-

panta nie-
mieckie -
go czy 
s o w i e c -
kiego. Ale 
p r z e d e 
w s z y s t -
kim od 
n a c j o -
na l i s t ów 
u k r a i ń -
s k i c h 
spod zna-
ku OUN/
UPA, to-
warzyszy-
ła im do 
ostatnich 
ich dni. 
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To Oni byli pozbawiani elemen-
tarnej łączności ze swoimi bli-
skimi. Których nigdy nie mogli 
ani po chrześcijańsku dokonać 
pochówku. Ani zapalić światła 
pamięci.

Ci wszyscy spoczywający dziś 
gdzieś pod darnią dzisiejszej 
ziemi ukraińskiej wciąż cze-
kają, na nasz dar pamięci ich 
męczeńskiej śmierci. Od wielu 
lat społeczność ziemi szczeciń-
skiej o rodowodzie kresowym 
zabiegała o upamiętnienie tych 
tragicznych wydarzeń. Głów-
ne starania czyniło Środowisko 
Szczecińskie byłych żołnierzy 
27 Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty Armii Krajowej. Trudno nam 
dzisiaj dokonywać oceny tych 
zabiegów, ale jak życie pokazało 
były one nie skuteczne.
W sztafecie pokoleń Kresowiacy  
mieszkający  na ziemi szczeciń-
skiej postanowili upamiętnić 70 
rocznicę tragicznego 11 lipca 
43 roku. Powyższa data jest jak 
wiemy symbolem męczeństwa 
Kresowian. Wiemy, iż syndrom 
nacjonalizmu ukraińskiego do-
tknął nie tylko Wołyń. Ale Wo-
łyń pozostał symbolem poprzez 
tę datę 11 lipca 1943 r. i nie Pola-
cy ją wybrali- tylko nacjonaliści 
z OUN/UPA napadając w sposób 
zaplanowany i zorganizowany 
dla likwidacji żywiołu polskie-
go na tych terenach na ok. 100 
miejscowości . Wszelkie dłuba-
nie przez elity przy tej dacie we 
wszelkiego rodzaju projektach 
nie służą nam Polakom , ale i 
również samej Ukrainie. Czas 
wyjść z tych cmentarzy , których 
niema. Ale do tego  potrzeb-
na jest prawda. Bo jedynie ona 
może zbliżyć nasze narody.

Przygotowując w roku 2012 or-
ganizację obchodów 70 roczni-
cy Rzezi Wołyńskiej. Powołano 
tzw. ,,Forum Wołyńskie które 
wówczas skupiało:

- Oddział IPN Szczecin
- Okręg Szczecin  Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej
- Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo 
Wschodnich
- Środowisko Szczecińskie 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej
- Civitas Christiana
- NSZ
W  tym składzie wypracowano 
formy i treści tych obchodów. 
Zostały one rozpisane na wiele 
miesięcy. Centralnym punktem 
tych uroczystości  była  szcze-
cińska katedra , gdzie uroczy-
stą mszę świętą sprawował Abp 
Mieczysław Mokrzycki zapro-
szony na tą uroczystość przez 
Ordynariusza Diecezji Szczeciń-
sko-Kamieńskiej Abp Andrze-
ja Dzięgę. Ks. Abp Mokrzycki 
poświęcił również tablicę pa-
miątkową poświęconą histo-
rycznej dacie 11 lipca . Po tych 
uroczystościach zrodziła się idea  
wybudowania na szczecińskim 
cmentarzu pomnika ofiarom na-
cjonalizmu ukraińskiego. 
Zostało założone Stowarzysze-
nie Kresy  Wschodnie Dziedzic-
two i Pamięć , które w swoim 
statucie ujęło również oprócz 
innych płaszczyzn działania, bu-
dowę pomnika. Stowarzyszenie 
zwróciło się do Akademii Sztuki 
w Szczecinie z pismem, prośbą 
o zaprojektowanie takiego upa-
miętnienia. Akademia wyraziła 
wstępne zainteresowania. Dzię-
ki zaangażowaniu Pani dr hab. 
Katarzynie Radeckiej prof. Aka-
demii Sztuki w Pracowni Projek-
towania Architektury Wnętrz i 
Form Użytkowych AS W Szcze-
cinie zostało wypracowanych 
przez studentów 5 projektów 
które zostały nazwane;

1.Całun
2. Kamienne Skiby
3. Kapliczka
4. Pogorzelisko
5. Pokot

Tzw. linią brzegową na realiza-
cję postawienia pomnika Zarząd 
Stowarzyszenia wyznaczył na 
75- rocznicę tragicznego 11 lip-
ca 43r. czyli 2018 r.

Kalendarium na najbliższy okres 
przewiduje:
- konsultacje społeczne w prze-
strzeni publicznej
- do dn. 9 lipca br. wybranie pro-
jektu do realizacji
- uwzględnienie uwag zebranych 
podczas konsultacji wybranego 
projektu
- uzgodnienia materiałowe z ja-

kich ma po-
wstać pomnik
- zrobienie 
kosztorysu po-
mnika
- procedowa-
nie brakują-
cych pozwo-
leń
- realizacja 
harmonogra-
mu zbiórek 
publicznych 
- powołanie 
komitetu bu-
dowy pomni-
ka 
Wyjście z ini-
cjatywą budo-
wy tego po-
mnika to nie 
jest otwarcie 
jakiegoś no-
wego frontu 
walki z naro-
dem ukraiń-
skim. To nie 
jest jątrzenie, 
ani rozdrapy-
wanie starych 
ran jak nie-
którzy głoszą. 
My chcemy 
dokonać aktu 
upamiętnienia 
bliskich, ro-
daków, którzy 
zginęli tylko 
dlatego, że 
byli Polakami. 
Chociaż dro-
ga przed nami 
jeszcze daleka 
w postawieniu 
tego upamięt-
nienia- jako 
stowarzysze-
nie liczymy na 
wsparcie każ-
dego kto myśli 
i przywiązuje 
wagę z czego 
w y r a s t a m y. 
Co było nie 
tylko radością 
tryumfem, ale 
także co było 
krwią ,cier-
pieniem i mę-
c z e ń s t w e m . 
To wszystko 
dla budowa-
nia wielkiego 
dzieła dla lepszej  przyszłości 

następnych pokoleń Polek i Po-
laków. Tak czynią inne narody-

-niech więc nam wolno będzie 
również tak czynić.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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W przepięknym gmachu dawne-
go Gimnazjum Piastowskiego w 
Brzegu na Opolszczyźnie w dniu 
24 maja br. odbyła się konferencja 
promująca ideę utworzenia w tym 
obiekcie historycznej placówki – 
Muzeum Dziedzictwa i Kultury 
Kresów. Na zaproszenie gospo-
darza tego obiektu burmistrza 
Brzegu Jerzego Wrębiaka przy-
było liczne grono historyków, 
parlamentarzystów, środowisk 
kresowych  i władz samorządo-
wych województwa opolskiego i 
dolnośląskiego.                                    
                                                                         
- Ten budynek ma bardzo bogatą 
historię. Zależy mi na tym, aby 
przywrócić mu dawny blask. 
Obiekt ma bardzo duże znaczenie 
strategiczne, jest usytuowany w 
samym sercu naszego zabytko-
wego miasta. Tuż obok znajduje 
się zamek i mieszczące się w nim 
Muzeum Piastów Śląskich, przez 
wszystkich historyków zwany 
„Śląskim Wawelem”. Na zamku 
książąt brzesko – legnickich zmarł 
Jerzy IV Wilhelm, uważany w 
większości źródeł za ostatniego z 
dynastii Piastów. Od tej pory roz-

poczęło się w Polsce panowanie 
dynastii Jagiellonów. W naszym 
mieście chcemy stworzyć nowo-
czesne muzeum, interaktywne, 
multimedialne, dlatego do współ-
pracy zaprosiłem warszawskiego 
architekta wnętrz, zdobywcę wie-
lu nagród w konkursach projekto-
wych, Mirosława Nizio – mówił 
Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu. 
Mirosław Nizio jest autorem pro-
jektów między innymi Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Mu-
zeum Historii Żydów Polsce oraz 
zwycięzcą wielu innych znaczą-
cych konkursów architektonicz-
nych.       
                                                           - 
Nie widzę, aby w tym miejscu 
miał powstać jakiś inny obiekt. 
Mamy tutaj do czynienia z ar-
chitekturą , która jest zlepkiem 
różnych elementów architekto-
nicznych, głównie renesansową. 
Widzimy tu obszerny dziedziniec, 
który w powiązaniu z innymi bu-
dowlami, parkiem i amfiteatrem  
tworzy architekturę widoczną w 
innych miastach, również w in-
nych państwach. Można zastana-
wiać się, gdzie mogłoby powstać 

muzeum, a raczej centrum eduka-
cyjne, które ma służyć wymianie 
doświadczeń, aby nie zamknąć 
historii. Ta koncepcja daje wiele 
walorów turystycznych  i bodź-
ców ekonomicznych, na które 
piastowski Brzeg w pełni zasłu-
guje – wyjaśniał współtwórca 
wystawy głównej w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. 

Przygotowana koncepcja archi-
tektoniczno – plastyczna Muzeum 
przede wszystkim dąży do funk-
cjonalnego wykorzystania budyn-
ku dawnego Gimnazjum Piastow-
skiego przy zachowaniu istotnych 
elementów zabytkowych jego 
architektury. W aranżacji wnętrza 
celem jest wykreowanie nowej 
architektury klimatem i stylistyką 
nawiązującej do kresów, celem 
stworzenia scenografii mogącej w 
sposób wymowny przekazać te-
matykę związaną z Kresami. Mu-
zeum w Brzegu ma być miejscem 
prezentacji fenomenu kresów: ich 
historii, kultury, przyrody. Istotą 
fenomenu kresów jest spotkanie 
kultury różnych narodów dawnej 
Rzeczypospolitej wraz z ich ję-

zykiem, sztuką i religią. - Kresy 
są częścią polskiej historii. Każ-
dy Polak powinien wiedzieć co 
wydarzyło się we Lwowie, Zba-
rażu, Kamieńcu Podolskim. To 
jest historia Polski. Ta wiedza 
musi być gdzieś zlokalizowana, 
dlatego sens tego muzeum jest 
naprawdę wielki. To wielka szan-
sa dla Brzegu, dla tego miejsca 
i dla Polski., bowiem od 30 lat 
jestem świadkiem nieudolnych 
prób stworzenia takiego muzeum. 
Były inicjatywy - rzeszowska, lu-
belska, białostocka. Kresowianie 
nie potrafią, nie są w stanie tego 
zrobić, większość zgromadzo-
nych eksponatów leży, niszczeje, 
ulega zapomnieniu. Widziałem 
jak na moich oczach ginęły wiel-
kie zbiory. To jest jeszcze wszyst-
ko do uratowania, bo wiele rzeczy 
jeszcze istnieje, jest skrupulatnie 
przechowywanych przez kreso-
wian, dodaje prof. Stanisław Sła-
womir Nicieja, wybitny historyk, 
autor książek o Kresach.
Warto przypomnieć, że jako 
pierwszy z inicjatywą utworze-
nia Muzeum Historii i Tradycji 
Kresów Południowo Wschodnich 
wyszedł burmistrz Brzegu. Szyb-
ko inicjatywa ta zyskała poparcie 
wielu znakomitych nazwisk w 
kraju, w tym ludzi bezpośrednio 
związanych z tradycją kresową. 
Inicjatywę poparło wiele organi-
zacji kresowych i kombatanckich.
Budynek dawnego Gimnazjum 
Piastowskiego, Gimnasium Illu-

strae jest własnością miasta od 
2006 roku, do 2003 roku mieścił 
się w nim Ośrodek Szkolenia Po-
licji. Dawne gimnazjum wydało 
wielu wybitnych absolwentów, 
m.in. Abrahama von Francken-
berga (1593 – 1651), czeskiego 
mistyka Apellesa von Loewenste-
ina (1594 – 1649), śląskiego poetę 
Jana Hermanna  (1594 – 1647). W 
XIX wieku gimnazjum działało 
jako Gimnazjum Królewskie (Ko-
nigliche Gymnasium zu Brieg). 
W jego murach wykładali wybitni 
nauczyciele w tym autor wieloto-
mowej historii dziejów Piastów 
brzeskich oraz dziejów Brzegu 
Karl Friedrich Schonwalder. Jed-
nym z absolwentów królewskiego 
gimnazjum był Ernst Friedrich 
Zwirner, późniejszy uczeń archi-
tekta Karla Friedricha Schinkela 
i budowniczy katedry w Kolonii.
Barierę na drodze do realiza-
cji projektu stanowią środki fi-
nansowe, których na razie brak. 
Szacunkowy koszt inwestycji to 
kwota około 40 milionów zło-
tych. Wkład własny miasta to 
przekazanie budynku po daw-
nym gimnazjum, pozostała kwota 
musi się znaleźć w budżecie pań-
stwa. Od nowatorskiego pomysłu 
- Muzeum Dziedzictwa i Kultury 
Kresów w Brzegu - do realizacji, 
droga jeszcze daleka.

Tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk
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Muzeum Kresów w Brzegu
Eugeniusz Szewczuk 

/ Burmistrza Brzegu Jerzy Wrębiak przedstawia ideę powstania muzeum
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/ Budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego
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11 Lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar 
Męczeństwa Kresowian…???
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Tygodnik „Gazeta Polska” z 
dnia 25 maja 2016 r. pomieścił 
wywiad z prezesem „Prawa i 
Sprawiedliwości” Jarosławem 
Kaczyńskim „Nie cofniemy się 
ani o krok”. Z prezesem Jaro-
sławem Kaczyńskim rozmawiali  
red. Tomasz Sakiewicz  - redak-
tor naczelny „GP” i jego zastęp-
czyni red. Katarzyna Gójska - 
Hejke.
Wywiad tematycznie jest szero-
ki, obejmujący poprzednie rządy 
koalicji PO - PSL oraz sprawy 
bieżące, społeczno - polityczne, 
dotyczące obecnych rządów PiS.
Nie jest to więc wywiad doty-
czący wyłącznie upamiętnie-
nia popełnionego ludobójstwa 
przez OUN - UPA na Kresach 
Południowo Wschodnich II RP 
w czasie trwania II Wojny Świa-
towej. W czasie owego wywiadu 
pada pytanie:
„Gazeta Polska”: „Panie Preze-
sie, posłowie Prawa i Sprawie-
dliwości złożyli w sejmie pro-
jekt ustawy upamiętniający mę-
czeństwo Kresowian. To dobrze, 
historia mieszkańców dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej za dłu-
go czekała na takie uczczenie. 
Kontrowersje budzi data dnia 
pamięci - 11 lipca - która wiąże 
się wyłącznie z ludobójstwem 
dokonanym przez ukraińskich 
nacjonalistów. Można powie-
dzieć, że ludobójstwo dokonane 
przez Sowietów znika na drugim 
czy trzecim planie”.
Jarosław Kaczyński: „Ta data 
najpewniej zostanie zmieniona. 
I dzień męczeństwa Kresowian 
będzie obchodzony 17 września, 
bo ten dzień łączy wszystkie 
zbrodnie popełnione na Polakach 
na Wschodzie. Jest bardziej uni-
wersalny. Jednak muszę powie-
dzieć, że zbrodnie popełnione 
na naszych rodakach przez UPA 
muszą być nazwane ludobój-
stwem. Nie dopuszczam żadnej 
formy wybielania tego strasz-
liwego czasu naszej wspólnej 
historii, ze względu choćby na 
dzisiejszą sytuację Ukrainy. Nie 
można w pewnym sensie grać 
tragedią tysięcy Polaków, bo 
naród, który lekceważy sprawę 
mordów na własnych ludziach, 
może kiedyś w przyszłości ścią-
gnąć na siebie kolejne nieszczę-
ście”. 
Portal kresy.pl komentuje ów 
wywiad, uważając, iż wypo-
wiedź prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego jest związana ze sta-
nowiskiem władz Ukrainy.

UKRAIŃSKIE NACISKI

„Wszystko wskazuje na to, że 
do zmiany daty upamiętnienia 
doszło pod naciskiem strony 
ukraińskiej. Na zmianę termi-
nu obchodów Ukraińcy nalegali 
wprost podczas ostatniej wizyty 
delegacji polskich parlamenta-

rzystów w Kijowie. O naciskach 
strony ukraińskiej donosił Jerzy 
Wójcicki, prezes Stowarzysze-
nia „Kresowiacy” z Winnicy, po-
wołując się na wypowiedź Mar-
cina Święcickiego (PO), który 
poinformował, że Ukraińcy nie 
chcieli, żeby był to dzień 11 
lipca, nawiązujący do daty apo-
geum ludobójstwa na Wołyniu. 
W zamian proponowali właśnie 
datę 17 września, ku której osta-
tecznie skłonił się PiS”.

i dalej:

„(...)Projekt ustawy przygotowy-
wany przez PiS, za który odpo-
wiadał poseł Michał Dworczyk, 
od początku budził duże kontro-
wersje w środowiskach Kreso-
wian. Zdecydowana większość z 
nich radykalnie odcięła się od tej 
inicjatywy, którą uznano za pró-
bę zagłuszenia pamięci o ludo-
bójstwie, poprzez upamiętnienie 
jej w kontekście szeregu innych 
antypolskich zbrodni. Projekt 
został ostatecznie zaakcepto-
wany na zasadzie kompromisu 
jedynie przez część środowisk 
kresowych, którym bardzo za-
leżało na tym, by upamiętnienie 
męczeństwa Kresowian miało 
moc ustawy, a nie uchwały, która 
jest aktem prawnym niższej ran-
gi. Ze względu na naciski poja-
wiła się propozycja odrębnego 
upamiętnienia ukraińskiego lu-
dobójstwa i przesunięcia Dnia 
Pamięci Męczeństwa Kresowian 
na dzień 17 września. Wygląda 
jednak na to, że PiS próbuje utrą-
cić upamiętnienie ofiar OUN-
-UPA w dniu 11 lipca. Zamiast 
ustawy prawdopodobnie będzie 
jedynie uchwała, która ma krótki 
okres trwania i nie jest obowią-
zującym prawem – inaczej niż 
w przypadku ustawy. Pojawiają 
się również głosy, że była to ce-
lowa manipulacja ze strony PiS. 
Zwracano też uwagę, że poseł 
Dworczyk nie prowadził rzeczo-
wych konsultacji ze środowiska-
mi kresowymi(...)”.
PRZECZYTAJ:” Stanisław Sro-
kowski oskarża PiS o przekręt 
w sprawie kresowego ludobój-
stwa”.   http://www.bibula.co-
m/?p=85718

Do sprawy odniósł się również 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski:

„Pojawia się pytanie dlaczego 
dzień 17 września, a nie 11 lip-
ca? Uważam, że powinny zo-
stać przyjęte dwie niezależne 
od siebie ustawy. Jedna, która 
ustanawia 17 września dniem 
męczeństwa kresowian pod 
okupacją sowiecką oraz druga, 
która ustanawia 11 lipca dniem 
pamięci ofiar ludobójstwa do-
konanego przez nacjonalistów 
ukraińskich na polskich obywa-
telach” – mówi Kresom.pl ks. 

Isakowicz - Zaleski. „Nie można 
dowolnie wymieniać tych dwóch 
świąt i ukrywać jednych zbrodni 
pod drugimi. Trzeba wyraźnie 
piętnować ludobójstwo dokona-
ne przez Sowietów oraz ludobój-
stwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraińskich”.
Z wypowiedzi prezesa Kaczyń-
skiego wnioskuję, że ma miejsce 
próba wrzucenia obu tych spraw 
to jednego worka. Tymczasem 
czym innym były zbrodnie so-
wieckie, które oczywiście trze-
ba upamiętniać 17 września (co 
do tego nie ma wątpliwości), a 
czym innym zbrodnie UPA, SS 
Galizien i wielu innych kolabo-
ranckich organizacji. Trzeba też 
zaznaczyć, że dotyczyło to nie 
tylko Kresów, ale też obecnego 
terytorium Polski – Lubelszczy-
zny i Podkarpacia” – zaznacza 
duchowny.

Działania PiS w tej sprawie kry-
tykują również przedstawiciele 
Kukiz’15, w tym posłowie ze 
Stowarzyszenia Endecja. 
„To skandaliczna sytuacja, że Ja-
rosław Kaczyński deprecjonuje 
ludobójstwo dokonane na pol-
skiej ludności i nie tylko. Próba 
wrzucenia zbrodni dokonanej 
przez ukraińskich szowinistów 
do jednego kotła z wszystkimi 
zbrodniami dokonanymi przez 
sowietów jest wyrazem popraw-
ności politycznej  i ulegania na-
strojom międzynarodowym” – 
mówi Kresom.pl poseł Tomasz 
Rzymkowski.
Poseł Rzymkowski podkreśla, 
że przedstawiciele Kukiz’15 
w czerwcu złożą projekt usta-
wy ustanawiającej datę 11 lipca 
świętem państwowym jako na-
rodowy dzień pamięci zbrod-
ni ludobójstwa na Wołyniu i w 
Galicji Wschodniej przez OUN-
-UPA. Dodaje, że ich plany mają 
poparcie m.in. przedstawicie-
li środowiska akademickiego. 
„Chcemy, żeby dzień 11 lipca 
był narodowym dniem pamięci 
ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na ludności polskiej” – deklaruje 
poseł.
Rzymkowski zapowiada też, że 
Endecja przygotowuje specjalną 
uchwałę upamiętniającą zbrod-
nię na Wołyniu i Galicji Wschod-
niej. Endecja chce również 
wprowadzić do kodeksu karnego 
przepisy karzące za podważanie 
zbrodni dokonanej przez OUN-
-UPA, analogicznie jak w przy-
padku stosowania określenia 
„polskie obozy koncentracyj-
ne”. „Chcemy, żeby Polacy byli 
szanowani. A deprecjonowanie 
zbrodni ukraińskich i zapomina-
nie o cywilnych ofiarach, szcze-
gólnie o kobietach i dzieciach w 
ramach poprawności politycznej 
i pseudo-dobrych relacji polsko-
-ukraińskich jest próbą kreowa-

nia polityki polskiej na modłę 
czynników zewnętrznych. To 
próba zakłamywania historii” - 
mówi Rzymkowski.

Redakcja „Kresowego Serwisu 
Informacyjnego” pragnie przy-
pomnieć, iż poprzedni parlament 
RP przyjął uchwałę o „czystce 
etnicznej o znamionach ludo-
bójstwa”. Poseł Prawa i Spra-
wiedliwości Michał Dworczyk 
złożył w dniu 10 lutego 2016 
roku projekt ustawy „11 lipca 
Narodowym  Dniem Pamięci i 
Męczeństwa Kresowian”.
Poseł Michał Dworczyk po-
twierdził, iż w treści projektu 
ustawy, ustanawiającej dzień 11 
lipca Narodowym Dniem Pa-
mięci i Męczeństwa Kresowian 
jest mowa o ludobójstwie doko-
nanym przez OUN-UPA na Po-
lakach na Kresach. Odniósł się 
również do krytyki, wyrażonej 
m.in. przez pisarza Stanisława 
Srokowskiego.
W treści uzasadnienia znajdu-
je się również zapis dotyczący 
ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA na Polakach na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschod-
niej:
„Wymordowanie stu kilkudzie-
sięciu tysięcy Polaków na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej 
w ramach ludobójstwa dokona-
nego przez nacjonalistów ukraiń-
skich m.in. z OUN i UPA, które-
go kulminację stanowił dzień 11 
lipca 1943 roku było kolejnym 
ciosem zadanym Narodowi”.
Poseł Michał Dworczyk przy-
znał, że jest zaskoczony niektó-
rymi głosami, które pojawiły 
się w przestrzeni publicznej po 
podaniu pierwszych wiadomości 
na temat ustawy. W tym również 
listem otwartym wystosowanym 
przez Stanisława Srokowskiego, 
ocaleńca z kresowego ludobój-
stwa i autora licznych powieści 
osadzonych w kontekście Kre-
sów, z których jedna stała się 
podstawą dla filmu “Wołyń” 
Wojciecha Smarzowskiego. 
Zaznacza, że osoby te poddają 
projekt ustawy ostrej krytyce, 
nie znając jeszcze ani treści jej 
samej, ani uzasadnienia.
„W tej sprawie jest bardzo dużo 
emocji. To dla mnie zrozumiałe, 
ponieważ przez lata odpowie-
dzialność za zbrodnie na Pola-
kach na Kresach była rozmy-
wana i nie chciano podejmować 
tego tematu. Problem ludobój-
stwa był zamiatany pod dywan, 
jako coś, o czym nie powinno się 
głośno mówić” – mówi Dwor-
czyk. „Natomiast wysnuwanie 
wniosków na temat intencji au-
torów projektu ustawy na pod-
stawie jej tytułu oraz wybranych 
fragmentów uzasadnienia, bez 
przeczytania całości tekstu – jest 
dla mnie zaskakujące” – dodał 
poseł PiS.

Jego zdaniem warto zaczekać na 
pojawienie się w druku sejmo-
wym pełnego tekstu ustawy oraz 
uzasadnienia, a dopiero potem 
podejmować dyskusję i dialog 
na rzecz wyjaśnienia ewentual-
nych problemów. Ma to nastąpić 
w piątek lub na początku przy-
szłego tygodnia. Dworczyk uwa-
ża, że zakładanie złej woli ze 
strony parlamentarzystów i osób 
zaangażowanych w powstanie 
projektu jest z jednej strony zro-
zumiałe ze względu na doświad-
czenia odnośnie tej kwestii, ale z 
drugiej jest to dla niego „trudne 
do zaakceptowania”.
Poseł Dworczyk dodał, że jest 
umówiony na spotkanie ze Sro-
kowskim na początku przyszłe-
go tygodnia. Deklaruje, że jest 
otwarty na dyskusje ze wszystki-
mi zainteresowanymi projektem. 
Przypomniał również, że projekt 
ustawy w toku procesu legisla-
cyjnego będzie omawiany m.in. 
na komisjach i zapowiedział, że 
będzie on szeroko konsultowany.
„Środowiska zainteresowane 
problematyką Kresów będą za-
proszone do dyskusji i każdy 
będzie mógł się wypowiedzieć. 
Warto podkreślić, że jest to na 
razie projekt, na pierwszym eta-
pie drogi legislacyjnej, a więc 
dokument, nad którym można 
jeszcze pracować np. w trakcie 
kolejnych posiedzeń komisji 
sejmowych. Jeżeli uznamy to za 
zasadne – zawsze będzie moż-
liwość wprowadzenia w nim 
poprawek” – powiedział poseł 
Dworczyk.
Wszystkich zainteresowanych 
ustawą zachęca zaś do wykaza-
nia „odrobiny cierpliwości”. „W 
najbliższych dniach, po nadaniu 
przez Marszałka projektowi nu-
meru druku sejmowego zostanie 
on opublikowany na stronach 
Sejmu RP. Wtedy każdy będzie 
mógł się zapoznać z całym tek-
stem i będziemy mogli rozpo-
cząć merytoryczną dyskusję” – 
tłumaczy poseł PiS.
Za: Kresy.pl (12 lutego 2016).
 
Projekt ustawy Prawa i Spra-
wiedliwości spotkał się z ostrym 
natychmiastowym protestem ks. 
Tadeusza Isakowicza - Zaleskie-
go oraz redaktora „Warszawskiej 
Gazety” Stanisława Srokowskie-
go na jej łamach w tekście „ Zło 
dużo gorsze niż przekręt Wałę-
sy” (26.02 - 3.03. 2016 r.)

Wcześniej, 10 lutego 2016 roku 
na portalu ukazał się tekst Stani-
sława Srokowskiego „Stanisław 
Srokowski oskarża PiS o prze-
kręt w sprawie kresowego ludo-
bójstwa”:
„(...)Ocaleniec z kresowego lu-
dobójstwa, autor licznych po-
wieści osadzonych w kresowym 
kontekście z których jedna stała 
się podstawą dla filmu “Wołyń” 

http://www.bibula.com/?p=85718
http://www.bibula.com/?p=85718
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Wojciecha Smarzowskiego – 
Stanisław Srokowski ostro skry-
tykował projekt ustawy o “Dniu 
Męczeństwa Kresowian” złożo-
ny dziś do laski marszałkowskiej 
przez Prawo i Sprawiedliwość.
W pokrętnym uzasadnieniu pro-
jektu PiS-u zamazuje się odpo-
wiedzialność band OUN i UPA. 
W liście otwartym Srokowski pi-
sze o “sprawie bardzo poważnej” 
i “przekręcie” jakiego usiłują się 
dopuścić parlamentarzyści PiS. 
“Wielkimi literami poseł PiS-u, 
Michał Dworczyk, powiadamia 

fora internetowe, że przygoto-
wał projekt ustawy, uznającej 11 
lipca jako Dzień Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian. Cieszymy 
się, że PiS pamięta o Kreso-
wiakach, ale nie zgadzamy się, 
jako środowiska kresowe, na fał-
szowanie historii” – pisze Sro-
kowski. Ocenia, że projekt PiS 
jest “karłowaty” i “fałszywy”, 
jest według niego takim samym 
“potworkiem językowym” jak 
uchwała rocznicowa przeforso-
wana przez Platofrmę Obywa-
telską, w której zbrodnie OUN-

-UPA określono jako “zbrodnię 
o znamionach ludobójstwa(...)”.

W tekście „Zło dużo gorsze niż 
przekręt Wałęsy” autor szeroko 
opisuje przestępczą działalność 
konfidentów, donosicieli, ka-
pusiów, powołując dokumenty 
IPN z których „wyziera świat 
ludzkiej podłości oraz mizeria 
charakterów”, by w konkluzji 
odnotować: 
„...ilekroć więc Kresowianie 
walczą o nazwanie tej tragedii 
(ludobójstwa , przypis redakcji) 

jedynym i słusznym terminem, 
właśnie ludobójstwem, tylekroć 
znajdzie się jakieś obłudne śro-
dowisko, kamaryla wpływowych 
i cynicznych osób, grupa moral-
nych przestępców, czy politycz-
nych cwaniaków, która zacznie 
nam udowadniać, że należy na 
to spojrzeć szerzej, inaczej, bar-
dziej łagodnie, bo nie pora jesz-
cze na całe ujawnienie prawdy. 
A my pytamy, kiedy przyjdzie 
wreszcie ta pora? Jak widzimy 
na przykładzie Wałęsy, nigdy nie 
przyjdzie. Kłamstwo okopuje się 

w swoich bunkrach i nie pozwa-
la się odsłaniać. A jego jawni i 
tajni sprzymierzeńcy pociągają 
tylko za sznurki. Pora najwyższa 
ukazać w Polsce całą bolesną 
prawdę PRL i III RP. Niech moc-
no zaboli, niech ucierpią ci, któ-
rzy muszą ucierpieć, ale w końcu 
staniemy na gruncie prawdy. Bo 
jeśli tego nie uczynimy, walec 
historii zgniecie nas do końca. 
I już przez wieki nie uwolnimy 
się od podejrzeń, insynuacji, 
kłamstw i zdrad...”.

W dniach 23-25 kwietnia Okręg 
Warmińsko-Mazurski Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej wraz ze Stowarzysze-
niem non omnis moriar organi-
zował w Macierzy pobyt ponad 
40-tu rodaków z Wileńszczy-
zny. Grupa składała się z kom-
batantów z panem Edwardem 
Klonowskim przewodniczącym 
Stowarzyszenia Polskich Kom-

batantów na Litwie na czele, har-
cerzy z Solecznik z druhną Beatą 
Zarumną i członków Wileńskiej 
Młodzieży Patriotycznej. Chcie-
liśmy naszym rodakom  dać 
możliwość udziału w pogrzebie 
płk Zygmunta Szendzielarza ps. 
„Łupaszka”. Sam pobyt rozsze-
rzyliśmy o kilka dodatkowych 
wydarzeń.

Wileńszczyzna pamięta o Łupaszce
Maciej Prażmo
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Na pierwszy nocleg zapewnili-
śmy naszym gościom w Olszty-
nie. Tu po kolacji Piotr Barański 

opiekun grupy, członek Zarządu 
OWM ŚZŻAK oprowadził gości 
po starym mieście. Nie obeszło 

się też bez akcentów patriotycz-
nych i okazania postawionego w 
2014 roku pomnika Armii Kra-

jowej i Polskiego Państwa Pod-
ziemnego czy Pomnika Wolno-
ści Ojczyzny.

24 kwietnia – dzień pogrzebu 
Pułkownika. Rano po śniada-
niu spotkanie integracyjne. Nasi 
olsztyńscy AKowcy – z pocho-
dzenia Kresowiacy – wileńscy 
AK-owcy – młodzież, w tym 
harcerze z Solecznik z druży-
ny, w której czynimy starania o 
nadanie im. Pułku 4-tego Uła-
nów Zaniemeńskich. To w tym 
pułku służył m.in. Łupaszka, 
Hubal. Odbył się harcerski apel 
oraz wspólne śpiewy. Jako, że 
mieliśmy w swoim gronie kom-
batantów, którzy znali Szendzie-
larza, lub jak por. Lucjan Deni-
ziak byli jego podkomendnymi 
część spotkania poświęciliśmy 
wspominaniu Pułkownika.

Do Warszawy ruszyliśmy dwo-
ma pojazdami. Grupa olsztyńska 
busem, grupa z Wileńszczyzny 
autokarem. Po drodze w Glino-
jecku zjedliśmy obiad. Na miej-
sce dojeżdżaliśmy osobno. Mój 
udział w pogrzebie Pułkownika 
Łupaszki KSI już opisywał. Mia-
łem zaszczyt i honor wsypać do 
grobu Płk Zygmunta Szendziela-
rza ps. Łupaszka” ziemię z Wi-
leńszczyzny. To niezapomniana 
chwila i wielkie duchowe prze-
życie. Dla naszych gości także 
udział w pogrzebie był uroczy-
stością z najwyższej półki, peł-
ną mocnych wrażeń, oprawiona 
mnogością patriotycznych ak-
centów. 

Po pogrzebie nasi goście udali 
się na nocleg w centrum War-
szawy, a my w drogę do Olszty-
na. Wiem, że grupa wieczorem 
jeszcze raz wróciła na Powązki 
Wojskowe by jeszcze raz oddać 
cześć patronowi drużyny. Zło-
żono kwiaty, postawiono znicze, 
posypano ziemię zebraną w Tur-
gielach.

25 rano to kolejny dzień wrażeń. 
A to za przyczyną zwiedzania 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Szczególnie młodym 
Polakom muzeum przypadło do 
serca. Mogli naocznie zobaczyć, 
doświadczyć wielu przeżyć po-
wstańców – w kanałach, na po-
wstańczej poczcie, obejrzeć na 
filmie ruiny stolicy.

Po zwiedzaniu mieliśmy za-
planowany obiad z Ministrem 
Janem Kasprzykiem p.o. Szefa  
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Urząd jako 
współorganizator partycypował 
w kosztach pobytu finansując 
przejazd autokarem. Jednak za-
nim grupa dotarła na spotkanie 
do restauracji zatrzymali się 
przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza, gdzie śpiewem pieśni „Czer-
wone maki na Monte Cassino” 
zwrócili uwagę obecnej tam pani 
senator Anny Marii Anders. Po 
rozmowach i wspólnych zdję-
ciach grupa przybyła na obiad. 
Po chwili zjawił się pan Minister 
Jan Kasprzyk. Były podzięko-
wania, komplementy, rozmowy 
formalne i mniej formalne. Na 
koniec pan Minister wręczył 
wszystkim podarunki w postaci 
książek o tematyce patriotycznej 
związanych z etosem Armii Kra-
jowej i drugiej konspiracji. 

Po obiedzie grupa wyruszyła w 
drogę powrotną na Wileńszczy-
znę, a my na Mazury. Jak zawsze 
po spotkaniu w głowie tliły się 
nowe pomysły na wspólne dzia-
łania. Harcerze są tu dla nas do-
brą płaszczyzną współpracy na 
przyszłość. 

Pobyt miał wielu sponsorów 
(osób prywatnych i instytucji), 
w tym Poseł na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej Pani Iwona 
Arent oraz Bank Spółdzielczy w 
Nidzicy. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 czerwca 2016 - strona 9AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W skrzydłach – ramiona chcą się 
wzbić nad życia próg …                                                                                  
    W skalnym cokole – 
śmierć zagęszcza konanie …                                                                                 
W kamiennej bryle, jak 
na mapie wiele dróg -                                                                                         
W nich widły, krew, śmierć – 
wielkie ludzkie cierpienie
Gdy zapada noc w pust-
ce, gdzie wisi człowiek -                                                                                       
Oczy jak gwiazdy wpa-
trują się w nocną dal,                                                                                   
W zakrzepniętej krwi 
w oczodole tkwi kołek,                                                                                          
Zmiażdżone ręce, a pierś przebita 
przez stal.                                                                                  
Z łona kobiety wy-
rzucona żywy płód,                                                                                                         
Obok dzieciątko z wy-
rwanymi nóżkami,                                                                                                    
Na trupie skrzepy zbry-
lone, jak woda w lód  -                                                                                          
Śmierć chichotała nocą przed ich 
domami.
Płonące piekło zamy-
ka dwudziesty wiek …                                                                                                      
Bandyci z UPA – pra-
we ręce demonów -                                                                                         
W płonących domach 
trupy, żywy rachunek -                                                                                   
Morderstwa, grabież i żałobny jęk 
dzwonów.
Pomnik ! – W nim roz-
pacz  - Jezus – Maryjo !                                                                                                      
Ratuj ! …                                                                                                                                                
   Tysiące oczu, gdy nie-
bo jest w błękicie.                                                                                              
W zorzy dnia gasną … 
Śmierć zadał Ci sąsiad twój.                                                                                
Człowiek – ofiarą … Bólu głos 
zgasł w granicie.
Lato, szum zboża, świt 
poranka, psy wyją …                                                                                                   
Spod znaku UPA  już 
idą nas zabijać ….                                                                                                     
W chmurach zawisł krzyk 
– w polach dymy się snują ,                                                                                        
Tych wielkich zbrodni, czy można 
przebaczyć, zapomnieć ! 

To słowa wiersza „Kresowy Pan-
teon”  napisanego przez Mirosła-
wa Kellera pochodzącego z pod 
Beresteczka na Wołyniu, kiedyś 
żołnierza AK i NSZ, dziś kom-
batanta i poety, mieszkającego w 
Szczecinie. Autor licznych wierszy 
o różnorodnej tematyce, w tym 
także o Wołyniu dziś jako świadek 
historii zadaje pytanie czy pomnik 
ma być tylko świadectwem pamię-
ci, coś na kształt spokojnej płyty 
nagrobnej dającej potomnym miej-
sce do zadumy, złożenia kwiatów i 
zapalenia zniczy. Czy też ma być 
artystycznym dziełem porusza-
jącym serca i dusze, tych którzy 

przyjdą do tego miejsca pamięci i 
hołdu złożonego niewinnie pomor-
dowanym. Za taki panteon uznał 
poeta pomnik poświęcony Pola-
kom pomordowanym na Kresach 
Wschodnich, który został w 2013 
roku, w 70 rocznicę tej tragedii od-
słonięty w przestrzeni publicznej 
Wrocławia i pod jego wrażeniem 
napisał ten 6 zwrotkowy wiersz.

Dyskusję na ten temat rozpoczę-
ła18 maja 2016 roku w Szcze-
cińskiej Książnicy  prezentacja 5 
projektów pomnika, którą przed-
stawiła prof. Katarzyna Radecka z 
Pracowni Projektowania Architek-
tury Wnętrz i Form Użytkowych 
Akademii Sztuki w Szczecinie. To 
ona wraz ze swą asystentką mgr 
Jolantą Kwarciak, kierowały zada-
niem , w ramach którego  student-
ki  Akademii Sztuki w Szczecinie 
– Natalia Jędraszewska, Dorota 
Maszczak i Ewa Pluskota przygo-
towały projekty. Czy młode stu-
dentki (nieobecne na prezentacji) 
pod kierownictwem pedagogów 
udźwignęły ciężar zadania ? Już 
wkrótce 5 czerwca b.r. na szcze-
cińskich Jasnych Błoniach podczas 
prezentacji organizacji pozarzą-
dowych mieszkańcy miasta będą 
mieli okazję zapoznać się z pro-
jektami (na specjalnie przygoto-
wanych tablicach) i wyrazić swoje 
opinie. Powstaje pytanie  jak licz-
ne to będą opinie i na ile inicjator 
postawienia pomnika czyli zarząd 
stowarzyszenia Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć weźmie te 
opinie pod uwagę. Wybrany obiekt 
ma stanąć na Cmentarzu Central-
nym , na terenie, na którym od paź-
dziernika 2013 r. stoi duży drew-
niany Krzyża Wołyński, do które-
go droga wiedzie obok nieopodal 
istniejącego Krzyża Katyńskiego.

Ambicją Jerzego Mużyło preze-
sa zarządu stowarzyszenia, które 
podejmie decyzję o wyborze pro-
jektu, jest by odsłonięcie pomnika 
nastąpiło w ramach obchodów 75 
rocznicy „Krwawej Niedzieli” z 
11 lipca 1943 na Wołyniu, czyli za 
dwa lata. Czasu pozostało niewiele 
i choć jest już lokalizacja pomnika 
to obok kwestii wyboru projektu 
pomnika pozostaje kwestia zebra-
nia funduszy na jego zbudowanie. 
Jeśli jest tak jak mówi w wywia-
dzie dla lokalnego „Kuriera Szcze-
cińskiego” z 27 maja b.r. członek 
zarządu Anna Zarzycka „Pienią-
dze na pomnik mają być z kwesty, z 
datków, z wpływów na konto, które-

go numer można znaleźć na naszej 
stronie internetowej”  to sprawą 
pierwszorzędnej wagi jest aprobata 
wybranego projektu przez środo-
wiska kresowe i zainteresowanie 
mieszkańców miasta, ale także 
jego władz tematyką kresową.

Jestem pełen szczerego podzi-
wu dla pana Jerzego Mużyło za 
jego determinację. Jego starania 
o skonsolidowanie środowisk 
kresowych i współpracujących z 
nimi grup i instytucji jak np. IPN 
rozpoczął już w 2012 roku, kie-
dy to powołał z grupą osób tzw. 
Forum Kresowe. Ta grupa osób 
przygotowywała środowiska pa-
triotyczne do obchodów 70 rocz-
nicy ludobójstwa na Wołyniu i 
Kresach Południowo-Wschodnich 
jakie w wielu miejscach w kraju, 
w tym w Szczecinie miały miejsce 
w 2013 roku. Obchody te miały 
charakter społeczny – 20.03. 2013 
r. gościliśmy w Szczecinie p. Ewę 
Siemaszko, znaną badaczkę losów 
Polaków na Kresach Południowo-
-Wschodnich, która miała 2 spo-
tkania – wykłady i dyskusje- z 
młodzieżą w I Liceum Ogólno-
kształcącym i dorosłymi w Klubie 
13 Muz. Pani Ewa Siemaszko była 
też autorką scenariusza i tekstu 
wystawy przygotowanej przez IPN 
Oddział w Szczecinie wraz ze sto-
warzyszeniem Wspólnota Polska 
oraz Towarzystwem Miłośników 
Wołynia i Polesia, zatytułowanej 
„Wołyń. Wołają z grobów, których 
nie ma”. Ta plenerowa wystawa, 
której premiera nastąpiła w War-

szawie była prezentowana także w 
Szczecinie jak i innych miastach 
Polski. 7 lipca 2013  po roczni-
cowej Mszy św. w szczecińskiej 
Archikatedrze z udziałem Metro-
polity Lwowskiego obrzędu ła-
cińskiego abpa Mieczysława Mo-
krzyckiego i gospodarza Metropo-
lity Szczecińsko – Kamieńskiego 
abpa Andrzeja Dzięgi odsłonięto 

w kościele tablicę pamiątkową 
poświęconą ofiarom ludobójstwa 
na Wołyniu i Małopolsce Wschod-
niej w latach 1939-1947. 11 lipca 
ulicami Szczecina przeszedł Marsz 
Pamięci, zorganizowany przez 
Porozumienie Środowisk Patrio-
tycznych w Szczecinie , który na 
stałe wszedł do kalendarza imprez 
patriotycznych i odbywa się co 

Czy powstanie w Szczecinie 
pomnik poświęcony polskim 

ofiarom ludobójstwa na Wołyniu?  
Jeśli tak to jaki ?

Paweł Bendkowski

/ Gdansk-Monument_of_Poles_Massacred_in_Volhynia_edited

/ Warszawa Pomin Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu
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roku. Po postawieniu w X 2013 
na Cmentarzu Centralnym Krzyża 
Wołyńskiego tam ten marsz ma 
zawsze swoje zakończenie a 1 li-
stopada to miejsce stanowi stację 
procesyjną w procesji, która się 
odbywa w ten dzień na cmentarzu. 
Tabliczka na Krzyżu informuje, że 
to miejsce jest przeznaczone pod 
budowę szczecińskiego pomnika. 
Obok innych zapisów w statucie 
zarejestrowanego w październiku 
2014 r. stowarzyszenia jest zapisa-
na budowa  pomnika jako upamięt-
nienia tragedii Wołynia i Kresów 
Południowo-Wschodnich. „To co 
nie udało się naszym dziadom i 
rodzicom być może dzięki pomocy 
Akademii Sztuki w Szczecinie , uda 
się nam” – mówi Jerzy Mużyło.

Oczywiście potrzeby postawienia 
tego pomnika nie kwestionuje nikt, 
natomiast same propozycje wizu-
alne przedstawione w Książnicy 
budzą mieszane uczucia. Oddajmy 
więc głos pani profesor Radeckiej, 
które tak tłumaczy sposób podej-
ścia do tego trudnego zadania : 
„Wytyczne jakimi kierował się ze-
spół wynikają z pisma z jakim sto-
warzyszenie zwróciło się do naszej 
uczelni. W szczecińskiej przestrze-
ni publicznej brak jest znaków upa-
miętniających ofiary tej kresowej 
tragedii. Bliscy ofiar pragną mieć 
miejsce, gdzie będzie można zapa-
lić symboliczne światło pamięci. 
Nie żywimy wrogości do narodu 
ukraińskiego, nie chcemy jątrzyć. 
Nad grobem nie ma miejsca na 
nienawiść. Pomnik powinien być 
znakiem nieprzemijającej pamięci, 
jednocześnie znakiem odrodzenia 
humanitarnych wartości między 
– ludzkich i patriotycznych. Ana-
lizie poddaliśmy materiały, które 
były udostępniane przez Instytut 
Pamięci Narodowej, szczególnie 
wystawa dotycząca Wołynia 1943 
oraz materiały przestawione przez 
stowarzyszenie oraz ze spotkań ze 
świadkami historii i krewnymi po-
mordowanych rodzin. Zależy nam 
na wiarygodności materiałów.” 

Jak ważna jest ta wiarygodność, 

pani profesor przedstawiła na 
przykładzie zdjęcia dzieci zabi-
tych i przywiązanych drutem do 
drzewa, które funkcjonowało jako 
zdjęcie obrazujące okrucieństwo 
Ukraińców i było podstawą do 
projektu pomnika ofiar ludobój-
stwa OUN i UPA, przygotowane-
go w 2007 roku przez prof. Maria-
na Koniecznego. Okazało się, że 
zdjęcie to przedstawiało zbrodnię 
Cyganki Marianny Dolińskiej z 
Radomia dokonanej przez nią w 
nocy z 11/12. 12.1923 r. na swoich 
dzieciach w napadzie szaleństwa. 
Zdjęcie pochodziło z Rocznika 
Psychiatrycznego z 1928 r. ”, użyte 
w artykule opisującym przypadek 
Cyganki. Funkcjonowało ono jed-
nak po wojnie w niektórych książ-
kach dotyczących ludobójstwa 
na Wołyniu. Odkryli to i napisali 
o tym 19.05.2007 r. dziennikarze 
Dariusz Stola i Ada Rutkowska w 
„Rzeczypospolitej”. Skandal wy-
wołał protesty i spowodował od-
rzucenie projektu pomnika prof. 
Koniecznego. 

Kierująca projektem profesor wy-
jaśnia też przyjęcie stylistyki pro-
jektów : „ Nie chcieliśmy powta-
rzać stylistyki w jakiej pracuje nurt 
patriotyczny, tj. wypracować figurę 
na kamiennym cokole. Znacie pań-
stwo na pewno wiele przykładów, 
które wydają się wręcz karykaturą 
takiej stylistyki. Chcieliśmy więc 
uniknąć figuratywności ponieważ 
tego typu stylistyka się najszybciej 
starzeje, a nam zależy by to prze-
słanie było uniwersalne. Przykła-
dowo pomnik Andrzeja Pityńskie-
go „Rzeź Wołyńska” epatuje okru-
cieństwem , zwłaszcza tryzubem i 
dzieli narody” .Faktycznie ten po-
mnik, który miał być sfinansowany 
z pieniędzy Polonii Amerykańskiej 
miał stanąć w stolicy Podkarpacia, 
Rzeszowie , ale nie wyraził zgody 
na to gospodarz miasta, prezydent 
Tadeusz Ferenc. Według projektu, 
14-metrowy pomnik miał przed-
stawiać orła w koronie. Na jego 
rozpostartych skrzydłach Pityński 
umieścił nazwy miejscowości, w 
których UPA dokonała mordów 
na Polakach. W piersi orła wycię-

to krzyż, a w jego środku znajduje 
się dziecko nabite na trójzębne wi-
dły. U  podstawy pomnika Andrzej 
Patyński umieścił naturalnej wiel-
kości postacie – ojca, matki z nie-
mowlęciem, chłopca i dziewczyn-
ki, a za nimi fragment ogrodzenia 
ze sztachetami, na które wbite są 
trzy główki dziecięce, a czwarta 
leży obok płotu na ziemi.

Maciej Chłodnicki, rzecznik pre-
zydenta miasta, w wywiadzie dla 
portalu „Rzeszów News” stwier-
dził, że „pomysł budowy pomnika 
jest „kontrowersyjny”. – Mógłby 
się przyczynić do rozdrapywania 
starych ran i szerzenia nienawi-
ści. Wszyscy dobrze znamy historię 
i nikt i nic nie może jej zmienić. 
To spowodowało protesty środo-
wisk prawicowych i narodowych 
, „Skandal” – tak skomentował 
odmowę ks. Tadeusz Isakowicz – 
Zalewski. 

11 lipca 2013 na Skwerze Wołyń-
skim na starym Żoliborzu w War-
szawie został odsłonięty pomnik 
poświęcony zbrodniom na Woły-
niu i Małopolsce Wschodniej, któ-

rego autorem jest rzeźbiarz Marek 
Moderau. Dominującym elemen-
tem tego monumentu jest sied-
miometrowy krzyż z figurą Jezusa 
Chrystusa bez rąk. Przed krzyżem 
znajduje się 18 tablic z nazwami 
miejscowości z siedmiu przedwo-
jennych województw II Rzeczypo-
spolitej: wołyńskiego, poleskiego, 
stanisławowskiego, tarnopolskie-
go, lwowskiego oraz częściowo 
lubelskiego i krakowskiego, w któ-
rych - jak przypomniano na pomni-
ku - dokonano masowych mordów 
w latach 1942-1947. W sarkofagu 
u stóp krzyża planowano groma-
dzić ziemię z  miejscowości, któ-
rych nazwy widnieją na tablicach. 
O tym pomniku prof. Radecka 
wypowiada się dużo cieplej niż o 
poprzednim : „Tu jest obraz jakby 
powszechny, takie formy spoty-
kamy często na cmentarzach. Tu 
idea tego wydarzenia jest zawarta 
w dekonstrukcji, dekompozycji sa-
mej formy krzyża, która coś wyra-
ża. Nasze prace są właśnie takie, 
chcieliśmy uniknąć dosłowności, 
nie chcieliśmy epatować okrucień-
stwem, mając w świadomości fakt, 
że cmentarze są też jak w galerii 
twórcą nastroju.” Rozumiem, że 
pani profesor nie chciała kopiować 
tego pomnika, jednak w swoich 
projektach monumentalnej formy 
krzyża, nawet zdekomponowa-
nego nie użyła. Nie oceniła też 
pomników na cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie, monumentu 
w Głogowie czy Gdańsku czy też 
tego z Wrocławia, który tak za-
chwycił wspomnianego na począt-
ku poetę z Wołynia, p. Mirosława 
Kellera. Jak wcześniej powiedziała 
odrzuciła wcześniej z góry możli-
wość projektowania figury na po-
stumencie. 

Projekty przygotowane pod jej 
kierownictwem są w swej formie 
nowoczesne i noszą nazwy : 1. 
Stygmat , 2. Pokot , 3. Całun, 4. 
Kamienne Skiby i 5. Kapliczka 
. Inspiracją dla każdego pomysłu 
było zdjęcie źródłowe. Na tabli-
cach z projektami , które zostaną 
jeszcze publicznie zaprezentowane 
są objaśnienia co autorki inspiro-
wało, jakie były ich myśli. 

Sztuka ma to do siebie, że może i 
często budzi kontrowersje i spory. 
Szczególnie jeśli dotyka trudnego 
tematu, a takim tematem są proble-
my wynikające z historii polskich 
Kresów, które w myśl jałtańskich 
porozumień mocarstw zostały po 
II wojnie światowej Polsce odebra-
ne. Żyjący jeszcze polscy miesz-
kańcy tych ziem i ich rodziny mają 
prawo do emocjonalnego stosunku 
do zbrodni ukraińskich nacjonali-
stów, których rozmiar i charakter 
uprawniają w myśl prawa mię-
dzynarodowego do nazwania ich 
ludobójstwem. Problemem jest to, 
że jak stwierdził w swojej przed-
mowie do prezentacji projektów 
pomnika p. Jerzy Mużyło, polskie 
społeczeństwo, poza środowi-
skiem Kresowian słabo zna tema-
tykę kresową i historię tych ziem. 
Temat ten był absolutnym tabu 
w okresie PRL. Komuniści mieli 
nadzieję, że nowe pokolenia Po-
laków zapomną o roli jaką Kresy 
odgrywały w historii I i II Rzecz-
pospolitej. W Szczecinie i innych 
miastach tzw. Ziem Odzyskanych 
po wojnie Ci Kresowianie znaleźli 
swój nowy dom. Paradoksalnie, w 
tym samym Szczecinie zamiesz-
kuje liczna mniejszość ukraińska. 
Znaleźli się tu w wyniku repatria-
cji w latach 1944 – 1946 jak i po 
akcji „Wisła” przeprowadzonej 
przez polskie wojsko w celu roz-
bicia pozostałości UPA i OUN w 
latach 1947-50  na południowo 
wschodnich nowych granicach 
Polski. Za nieprawości w trakcie 
przesiedlania jakich doznała cześć 
niewinnych Ukraińców zostali 
oni w III RP przeproszeni zarów-
no przez prezydenta Kwaśniew-
skiego jak i Lecha Kaczyńskiego. 
Natomiast Ukraińcy nie tylko 
wybielają swoją historię i próbują 
tłumaczyć swoje zbrodnie  polską 
„okupacją ich ziem” w czasach II 
RP, nie zmierzają swych zbrodni 
nazwać ludobójstwem ani za nie 
przepraszać, ale stawiają Banderze 
i innym ukraińskim nacjonalistom 
pomniki. I sprawa dla nas podsta-
wowa – nie może tu być  żadnego 
porównania między polską akcją 
zapobiegającą oderwaniu części 
polskich ziem od Polski a ukraiń-

/ Pomnik w Głogowie

/ Monument in memory of the Massacres of Poles in Volhynia, Rakowicki cemetery,Rakowick astreet,Kraków,Poland
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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

skim ludobójstwem na Wołyniu i 
Galicji Wschodniej. 

Spór o nazewnictwo ukraińskich 
czynów to nie jest tylko spór se-
mantyczny ale walka o historyczną 
prawdę. W polskiej jak i ukraiń-
skiej polityce historycznej w III RP 
góruje nad nią polityka. Pan Jerzy 
Mużyło przedstawił przykłady me-
nadrów w polskiej polityce, gdy w 
przeddzień obchodów 60 rocznicy 
była w Sejmie jedynie burzliwa de-
bata, przed 65  rocznicą prezydent 
Lech Kaczyński odmówił patro-
natu na obchodami uroczystości a 
przed 70 rocznicą tragedii Wołynia 
i Kresów Południowo Wschod-
nich, po burzliwej dyskusji, pol-
scy posłowie jak i senatorowie za 
szczyt uzgodnień uznali w swych 
uchwałach określenie „czystki et-
niczne o znamionach ludobójstwa” 
na określenie ukraińskiej zbrodni 
ludobójstwa.

Pan Jerzy Mużyło przedstawił 
również wyniki badań ankieto-
wych przeprowadzanych wśród 
polskiego społeczeństwa przez 
Centralny Ośrodek Badania Opinii 
Społecznej dwukrotnie – w 1997 
r., opublikowane przed 60 rocznicą 
tragedii Wołynia i w 2013 r. przed  
jej 70 rocznicą. Podstawowe pyta-
nia i odpowiedzi na nie przed 60 
rocznicą : 

1.Kto był ofiarą zbrodni popełnio-
nych w lipcu 1943 r. na Wołyniu?                              
a)Polscy mieszkańcy Wołynia 41%, 
b)polscy oficerowie, żołnierze 
KOP, więźniowie obozów jeniec-
kich (tu widać skojarzenia z Katy-
niem) 9%, 
c)Polacy i Ukraińcy 5% 
d)nie wiem i o tym nie słyszałem, 
trudno powiedzieć – 44 %, 
e) obie strony 3 %

a)Ukraińcy 19%, 
b) UPA 10% 
c) towarzysze ukraińscy, wojsko 
ukraińskie 21% , 
c)Rosjanie, Sowieci, Stalin, 
NKWD, Związek Radziecki 21%, 
d)nie wiem, nic o tym nie słysza-
łem , trudno powiedzieć  45%
Zwraca uwagę fakt, że blisko poło-
wa respondentów mówi, że nie wie 
kto był ofiarą a kto sprawcą tych 
zbrodni, choć wiedza o zbrodni 
była bardzo zróżnicowana poko-
leniowo, co zapewne wynikało z 
tego, że sprawa ta nie była obecna 
w nauczaniu szkolnym nie tylko w 

ciągu 45 lat PRL, ale i dłużej. Do-
tyczyło to wszystkich krajów tzw. 
demokracji ludowej. Po rozpadzie 
Związku Radzieckiego ta sytuacja 
się zmieniła.

3. Czy obchody rocznicy przyczy-
nią się do pojednania między Po-
lakami i Ukraińcami ?         Na to 
pytanie po 30% odpowiedziało, że 
nie i 30%, że tak

4. Czy pojednanie między Polaka-
mi i Ukraińcami jest możliwe ? w 
VI 1997- a) możliwe 50% b) nie-
możliwe 39%  , ale w 2003 r. a ) tak 
63%, b) nie 25%,  

Zwraca uwagę, że na kilka tygodni 
przed 60 rocznicą Zbrodni Wołyń-
skiej ponad połowa Polaków nie 
miała podstawowej wiedzy na ten 
temat, ponad 2/5 nie wiedziało kto 
padł ofiarą tej zbrodni a kto był 
sprawcą. Na 70 rocznicę co trzeci 
Polak odpowiada, że nic nie wie 
na ten temat. W opinii społecznej 
była to przede wszystkim zbrod-

nia Ukraińców dokonana na Pola-
kach. W r.2013 na 1) pytanie Jak 
oceniasz stosunki polsko-ukraiń-
skie? odpowiedzi wśród polskich 
respondentów były : a)zdecydo-
wanie dobre 1% , b) raczej dobre 
20%, c)ani dobre ani złe 46%, d) 
zdecydowanie złe 2%, e) trudno 
powiedzieć 18%                                           

Na 2) pytanie Czy pojednanie mię-
dzy Ukraińcami i Polakami jest 
możliwe ? odpowiedzi :   a) tak 
57%, b)nie 17% .Przypomnijmy w 
1997 r. odpowiedzi Polaków a) tak 
było 50%, b) nie było 39%, c) trud-
no powiedzieć 3%  Czyli znacznie 
zmalał odsetek Polaków nie wie-
rzących w pojednanie z Ukraińca-
mi, ale tylko o 7 % wzrósł odsetek 
w to pojednanie wierzących. 
Istotne jest, że w 70 rocznicę 
Rzezi Wołyńskiej 58% Polaków 
stwierdziło, że bez względu na 
stosunki między dwoma pań-
stwami należy dążyć do ujawnie-
nia całej prawdy o tych wydarze-
niach. 

Osobnym tematem są starania śro-
dowisk kresowych o ustanowienie 
11 lipca Dniem Pamięci Męczeń-
stwa Kresowian. Pamiętają oni, 
że Marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski nie poddał pod gło-
sowanie wniosku o głosowanie na 
projektem w tej sprawie złożonym 
przez posła PSL – Jarosława Ka-
linowskiego. Rok później to samo 
uczynił  Marszałek Sejmu Grze-
gorz Schetyna, dziś znowu komi-
sje Sejmowe debatują na ten temat. 
Niestety, w wywiadzie dla tygodni-
ka „Gazeta Polska” z dnia 25 maja 
2016 przywódca partii rządzącej 
Jarosław Kaczyński proponuje by 
Dzień Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian miał datę 17 września, która 
przecież wszystkim kojarzy się z 
agresją sowiecką na Polskę w 1939 
roku. Co z tego wyjdzie ?

Ten powyższy opis daje tło do 
pomysłu Stowarzyszenia Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć 
by postawić w Szczecinie pomnik 
poświęcony Ofiarom Ukraińskie-

go Nacjonalizmu w latach 1939 
– 1947. Podskórnie wyczuwam, 
że Zarząd spieszy się z realizacją 
kolejnych faz pomysłu by zdążyć 
przed 75 rocznicą wołyńskiej tra-
gedii. Przykładowo w ogóle nie 
rozpatrywał lokalizacji  monumen-
tu w przestrzeni publicznej miasta, 
raz bo trudno było by pewnie taką 
znaleźć, po drugie ją uzyskać,być 
może obawia się, że w takiej sytu-
acji realizacja  pomysłu mogłaby 
oddalić się w nieskończoność. A 
na Cmentarzu zarząd ma lokali-
zację monumentu zapewnioną i 
projekty zostały wykonane wła-
śnie ją uwzględniając. Zarząd  nie 
ogłaszał także konkursu otwartego 
być może dlatego, że  byłoby to 
zbyt kosztowne i długotrwałe, a 
przecież inicjatywa ma charakter 
czysto społeczny. Powstaje tylko 
pytanie czy mieszkańcy zaakcep-
tują którykolwiek z przedstawio-
nych projektów na tyle by go sfi-
nansować ?  Dowiemy się tego już 
niedługo.
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Nie wiem, czy nie zechcą 
mnie pochować na Wawe-
lu. Niech! Niech tylko moje 
serce wtedy zamknięte scho-
wają w Wilnie (...)” - w te-
stamencie sporządzonym 
krótko przed śmiercią na-
pisał Marszałek Józef Pił-
sudski. Twórca polskiej nie-
podległości odszedł 12 maja 
1936 r.. Rok później odbyła 
się uroczystość złożenia ser-
ca Marszałka Piłsudskiego 
w mauzoleum na Rossie. 12 
maja 2016 r. przypada 80. 
rocznica tego wydarzenia.
„Nie wiem, czy nie zechcą mnie 
pochować na Wawelu. Niech! 
Niech tylko moje serce wtedy za-
mknięte schowają w Wilnie, gdzie 
leżą moi żołnierze, co w kwietniu 
1919 mnie jako wodzowi Wilno 
jako prezent pod nogi rzucili. Na 
kamieniu czy nagrobku wyryć 
motto wybrane przeze mnie dla 
życia:

Gdy mogąc wybrać, wybrał za-
miast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj 
umie
Spać, gdy źrenice czerwone od 
gromu
I słychać jęk szatanów w sosen 
zadumie
Tak żylem.

(J. Słowacki, „Beniowski” - pieśń 
V, w. 169-173)

A zaklinam wszystkich, co mnie 
kochali, sprowadzić zwłoki mej 
matki z Sugint Wiłkomirskiego 

powiatu do Wilna i pochować 
matkę największego rycerza Pol-
ski nade mną. Niech dumne serce 
u stóp dumnej matki spoczywa. 
Matkę pochować z wojskowy-
mi honorami, ciało na lawecie i 
niech wszystkie armaty zagrzmią 
salwą pożegnalną i powitalną, 
tak, by szyby w Wilnie się trzęsły 
(...). Na kamieniu czy nagrobku 
Mamy wyryć wiersz z „Wacława” 
Słowackiego zaczynający się od 
słów: Dumni nieszczęściem nie 
mogą...”. Tak brzmiała ostatnia 
wola Józefa Piłsudskiego.
Ostatnia wola Marszałka została 
spełniona. Dzień po jego śmierci 
- 13 maja 1935 r. w czasie sekcji 
zwłok wyjęto z ciała serce i zło-
żono je tymczasowo w szklanej 
urnie. Po uroczystym pogrzebie 
Piłsudskiego na Wawelu, 30 maja 
jego serce przeniesiono do srebr-
nej urny z napisem: „Serce Jó-
zefa Piłsudskiego. 12 maja 1935 
roku” i wizerunkiem orła. Jeszcze 
tego samego dnia żona Marszał-
ka, Aleksandra Piłsudska, której 

towarzyszyła liczna delegacja 
władz państwowych, zawiozła 
niezwykłą przesyłkę do Wilna. 
Tam urna została tymczasowo 
umieszczona w kościele pw. św. 
Teresy.
1 czerwca 1935 r. dokonano eks-
humacji szczątków zmarłej w 
1884 r. Marii Piłsudskiej. Zgodę 
wydały władze Litwy, na której 
terenie znajdowały się wówczas 
Suginty, gdzie była pochowana.

12 maja 1936 r., w pierwszą rocz-
nicę śmierci Józefa Piłsudskiego, 
w kościele pod wezwaniem św. 
Teresy została odprawiona uro-
czysta msza żałobna. Potem, przy 
dźwięku dzwonów katedry i in-
nych kościołów, kondukt przema-
szerował ulicami Wilna na cmen-
tarz na Rossie. Podczas składania 
szczątków matki oraz urny z ser-
cem syna w mauzoleum nastapiła 
trzyminutowa cisza, po której od-
dano 101 wystrzałów armatnich i 
został odegrany hymn Polski.

„Klasy wyprowadzą się stąd tylko 
wtedy, jeżeli do początku nowe-
go roku szkolnego szkoła zostanie 
akredytowana i w nowej siedzibie 
będą wyremontowane pomieszcze-
nia. Innej alternatywy nie ma” – po-
wiedziała dyrektor Szkoły Średniej 
im. J. Lelewela Edyta Zubel pod-
czas spotkania społeczności szkol-

nej z przedstawicielami wi-
leńskich władz.
W czwartek po południu 
w Szkole Średniej im. Jo-
achima Lelewela w Wilnie 
odbyło się spotkanie przed-
stawicieli samorządu mia-
sta Wilna ze społecznością 
szkolną. Rodzice chcieli 
otrzymać szczegółową in-
formację na temat planowa-

nej przez władze stołeczne „prze-
prowadzki” szkoły im. Lelewela 
i związanej z tym przyszłości ich 
dzieci. Bo zgodnie z postanowie-
niem Rady stołecznej (z lipca 2015 
roku) Szkoła Średnia im. J. Lele-
wela nowy rok szkolny 2016/2017 
ma rozpocząć w innym lokum – w 
gmachu swej filii nauczania podsta-

wowego im. A. Wiwulskiego, znaj-
dującej się w innej dzielnicy przy 
ul. Minties 3.
Jak powiedziała na wstępie dyrek-
tor Szkoły Średniej im. J. Lelewela 
Edyta Zubel, nowy rok szkolny już 
nie za górami, a społeczność szkol-
na dotychczas nie posiada szcze-
gółowej informacji dotyczącej 
przeprowadzki i dalszej przyszłości 
Odpowiedzieć na pytania admini-
stracji szkoły i rodziców przybył 
doradca mera Albertas Lakštauskas 
oraz pełniąca obowiązki kierow-
nika wydziału oświaty Kristina 
Cibulskytė. Udział w spotkaniu 
wziął także wiceprzewodniczący 
Sejmu Jarosław Narkiewicz oraz 
radne miasta Wilna Renata Cytacka 
i Edyta Tamošiūnaitė. szkoły. 
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Z prasy polonijnej
Duże pieniądze, duże 
problemy: kolejna 
afera finansowa na 
Litwie.
KURIER WILEŃSKI

”Niech moje serce schowają w 
Wilnie” - 80. rocznica pochówku 
serca Piłsudskiego na Rossie
WILNOTEKA

165 osób napisało dyk-
tando z języka polskie-
go w Tarnopolu
MONITOR WOŁYŃSKI

W ciągu ostatnich kilku tygodni w 
kraju jest głośno z powodu skan-
dalu korupcyjnego, w którym co-
raz głębiej są pogrążeni były prze-
wodniczący Ruchu Liberałów 
Eligijus Masiulis i wiceprezydent 
koncernu „MG Baltic” Raimon-
das Kurlianskis.

Masiulis został przyłapany na 
przyjęciu łapówki od koncernu 
„MG Baltic” w wysokości 106 
tys. euro, po czym ustąpił z kie-
rowania partią i złożył mandat 
posła. Zaś Kurlianskis został za-
trzymany i nadal przebywa w 
areszcie.

Tymczasem w Kownie dojrze-
wa nowy skandal, w którym 
chodzi o prawie czterokrotnie 
większą sumę. Na celowniku 

Służby Badań 
P r z e s t ę p s t w 
Finansowych 
(FNTT) zna-
lazła się tym 
razem kowień-
ska spółka ak-
cyjna „Kau-
no grūdai”, 
zajmująca się 
przetwórstwem 
artykułów rol-
nych.
Obecnie trwa 

postępowanie dowodowe w spra-
wie ukrycia i niewpłacenia dla 
państwa ponad 389 tys. euro po-
datku VAT.

Oskarżonych zostało pięć osób, 
które kierowały spółkami fikcyj-
nymi oraz trzech organizatorów 
działalności przestępczej.
O organizację machinacji oficjal-
nie oskarżani są dwaj pracownicy 
przedsiębiorstwa „Kauno grūdai” 
― kierownik sprzedaży N. Au-
kštuolis i zarządca  P. Panavas (m. 
in. siostrzeniec przewodniczące-
go zarządu i głównego akcjona-
riusza spółki Tautvydasa Baršty-
sa) ― oraz A. Remeika, który 
pracował w firmie „Įmonių steigi-
mas”, zajmującej się zakładaniem 
i rejestracją spółek

21 maja 2016 
r. w auli Na-
r o d o w e g o 
U n i w e r s y -
tetu Peda-
gogicznego 
165 osób 
z m i e r z y ł o 
się z tekstem 
III Ogólno-
ukraińskiego 
Dyktanda Ję-
zyka Polskie-
go «Ja piszę, 
Ty piszesz, 
My piszemy po polsku... Dyktando 
z języka polskiego na Ukrainie».

Po przywitaniu, wysłuchaniu ży-
czeń Organizatora i przypomnie-
niu regulaminu Dyktanda uczest-
nicy «chwycili za pióra, czy raczej 
za długopisy». Tekst odczytała 
nauczycielka oddelegowana przez 
ORPEG w Warszawie Marianna 
Seroka. Zapisane kartki zostały 
zebrane i Jury w składzie: Natalia 
Tkaczowa, Iryna Nestajko, Tetiana 

Jurczyszyn, Wasylyna Horiacza, 
Dorota Prążyńska i Marianna Se-
roka sprawdziło poprawność prac. 
Podczas oczekiwania na wyniki 
uczestnicy wysłuchali koncertu w 
wykonaniu Kameralnej Orkiestry 
Obwodowej Filharmonii w Tar-
nopolu; następnie pieśni polskie 
zaśpiewała Natalia Izotowa, której 
akompaniowała Natalia Marusz-
czak. Jedna z uczennic przedstawi-
ła prezentację poświęconą Polsce.

Społeczność szkoły im. Lelewela: Nie 
zgadzamy się na przeprowadzkę 
L24
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 W tym roku 
mija 170. rocz-
nica urodzin 
wybitnego pisa-
rza, pierwszego 
polskiego nobli-
sty w dziedzinie 
literatury Henry-
ka Sienkiewicza. 
W Wołyńskiej 
O b w o d o w e j 
Bibliotece dla 
Młodzieży od-
było się spotka-
nie literackie pt. «Światła i cienie 
Henryka Sienkiewicza».

Organizatorem wydarzenia była 
Lilia Bondaruk, a prezentację przy-
gotowała Maryna Misiuk. O ży-
ciu pisarza opowiedzieli studenci 
Wołyńskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Kultury i Sztuki imienia 
Igora Strawińskiego. Recytowali 
również fragmenty jego utworów, 
wykonywali utwory Fryderyka 
Chopina. Zgromadzonym poka-
zano także fragmenty ekranizacji 
dzieł Sienkiewicza.

Spotkanie poświęcone Henrykowi 
Sienkiewiczowi, który jest patro-
nem tego roku w Polsce, było jed-
nym z wydarzeń popularyzujących 
polską kulturę, które regularnie 
odbywają się w bibliotece. W ze-
szłym roku placówka dołączyła do 
projektu «Jesień z ks. Janem Twar-
dowskim», którego inicjatorem był 
Konsulat Generalny RP w Łucku. 
Na jesień zaplanowane jest z kolei 
wydarzenie poświęcone Stanisła-
wowi Lemowi, bowiem 12 wrze-
śnia przypada 95. rocznica jego 
urodzin. 
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W Łucku uczczono 170. 
rocznicę urodzin 
polskiego pisarza  
MONITOR WOŁYŃSKI

Zdecydowana większość miesz-
kańców Litwy uważa, że sytuacja 
w kraju pogarsza się. Według naj-
nowszych badań przeprowadzo-
nych w dniach 29 kwietnia-10 maja 
przez spółkę badań opinii publicz-
nej „Baltijos tyrimai” wynika, że 
pogorszenie sytuacji deklaruje 72 
proc. respondentów.
- Sądzę, że wynik badań jest mocno 
zbliżony do rzeczywistości — uwa-
ża Bogusław Grużewski, dyrektor 
Instytutu Pracy i Badań Społecz-
nych.
Z poziomu życia w kraju szczegól-
nie są niezadowoleni ludzie mający 
powyżej 50 lat (82 proc. uważa, że 
sprawy się pogarszają), mieszkań-
cy wsi (78 proc.), respondenci z 
najmniejszymi dochodami przypa-
dającymi na członka rodziny zara-
biający do 600 euro w ciągu mie-
siąca (83 proc.), emeryci (84 proc.), 
mieszkańcy narodowości nielitew-
skiej (79 proc.).
- Ludzie z wymienionych grup, 
którzy negatywnie oceniają sytu-
ację w państwie, w większości w 
wieku powyżej 50 lat, mieszkańcy 
wsi i mieszkańcy o niższych do-
chodach, to często osoby otrzymu-
jące zasiłki socjalne. Wszystkie te 
grupy ucierpiały bardzo mocno po 
wprowadzeniu euro, kiedy wzrosły 
ceny na podstawowe artykuły żyw-
nościowe i usługi. Ogólny poziom 
inflacji tego nie wykazuje, gdyż 
uwzględnia ona również źródła 
energetyczne i produkty importo-
wane i po złożeniu wszystkiego do 
jednego worka wielkiej inflacji nie 
widać. Ale jeżeli wziąć pod uwagę 
produkty spożywcze i usługi świad-
czone dla przeciętnego obywatela, 
jak np. fryzjerskie czy posiłki w 
tańszej restauracji — to faktycznie 
ceny wzrosły. Grupa ludności z 
niższymi dochodami w wysokości 
500-600 euro, emeryci czy ludzie 
otrzymujący zasiłki bezpośrednio 
odczuli pogorszenie poziomu ży-
cia i przeżywają większe napięcie 
- mówi Bogusław Grużewski.
W ciągu ostatniego miesiąca o 7 
proc. w porównaniu z poprzednim 
zwiększyła się też liczba pesymi-

stów, uważających, że na Litwie 
żyje się coraz gorzej. W porów-
naniu z podobnym okresem z po-
przedniego roku (maj 2015 r.) pro-
cent ten wzrósł o 9 pkt.
- Drugim istotnym problemem na 
Litwie jest grupa osób pracujących, 
w młodszym wieku, otrzymująca 
za pracę wynagrodzenie średnie lub 
minimalne. Dochód w wysokości 
do 600 euro na osobę nie zapewnia 
standardu normalnego życia dla ro-
dziny i nie zapewni dobrego pozio-
mu zadowolenia z życia - podkreśla 
Bogusław Grużewski.
Za jedną z podstawowych przyczyn 
pesymizmu przeciętnych obywate-
li Litwy dyrektor Instytutu Pracy 
i Badań Społecznych uważa brak 
sprzężenia pomiędzy ogólnym 
wzrostem gospodarczym kraju a 
jego przekładaniem się na wzrost 
poziomu życia poszczególnych 
obywateli.
- Bardzo często podkreślam, że 
istnieje rozpiętość pomiędzy wzro-
stem gospodarczym a jego przekła-
daniem się na wzrost poziomu ży-
cia, wzrost wynagrodzeń i poziom 
dochodów naszych obywateli. 
Tutaj należy przyznać, że obecny 
rząd w latach 2014-2015 zrobił nie-
co więcej niż poprzednie rządy. W 
statystykach międzynarodowych 
widać, że przeciętna płaca zarob-
kowa na Litwie w latach 2014-
2015 wzrastała, a wzrost poziomu 
gospodarczego był sprzężony ze 
wzrostem wynagrodzeń.
Jak mówi Bogusław Grużewski, 
mimo to wzrost płac nie był wy-
starczający.

- Bardzo dużo straciliśmy w porów-
naniu z innymi krajami, w tym też 
w odniesieniu do Polski. Wzrost 
wynagrodzeń o 20-30 euro niewie-
le zmienia i ludzie to odczuwają. 
Zasiłki faktycznie są mniejsze, po-
ziom wynagrodzeń jest bardzo ni-
ski i nie odpowiada ani poziomowi 
cen, ani oczekiwaniom obywateli. 
Ciągle aktualne pozostaje przekła-
danie się wzrostu gospodarczego na 
wzrost płac zarobkowych i wzrost 
dochodów przeciętnych obywateli.
W programach przedwyborczych 
partii jako nr 1 pojawiły się zapisy 
dotyczące podniesienia poziomu 
płac zarobkowych, niektóre partie 
prześcigają się w swych obietni-
cach.

-  Moim zdaniem, obietnice przed-
wyborcze są sztucznie naciągane, 
żeby zadowolić ludzi. Dlaczego nie 
pamiętaliśmy o tym przez ostatnie 
25 lat? Zadaniem nr 1 każdej partii 
i każdego rządu musi być dbanie 
o to, by wzrost gospodarczy słu-
żył wzrostowi społecznemu. Jest 
to smutne, ponieważ w ciągu roku 
czy dwóch nie da się naprawić tego, 
co zepsuliśmy po reformach 2010-
2011 roku, kiedy bardzo mocno 
ograniczono wzrost socjalny i 
wzrost poziomu płac mieszkańców. 
Teraz obserwujemy skutki takich 
pochopnych nieodpowiedzialnych 
decyzji, których celem jest wzrost 
gospodarczy bez zapewnienia za-
plecza socjalnego, z opóźnieniem 
wzrostu społecznego, kiedy refor-
ma obróciła się przeciwko sobie - 
ocenia Bogusław Grużewski.

Na ulicach dwóch 
litewskich miast: 
Wilna i Kowna po-
jawiły się wielko-
formatowe plakaty 
promujące Polskę. 
Jest to wspólna 
kampania Polskiej 
Organizacji Tury-
stycznej i Instytu-
tu Polskiego w Wilnie. Celem 
projektu pod hasłem „Polska. 
Przyjedź i znajdź swoją historię” 
(„Polska. Come and find your 
story”), którego celem jest ukaza-
nie Polski jako kraju turystycznie 
atrakcyjnego, z bogatą kulturą i 
tradycją.
W Wilnie i Kownie przed kilkoma 
dniami pojawiło się 119 plakatów 
reklamowych, zachęcających do 
bliższego spotkania z Polską. Są 
to wielkoformatowe reklamy z 
piękną bajkową kreacją prezen-

tującą największe atrakcje 16 
województw Polski. Nawiązują 
one do lirycznych klimatów ze 
świata baśni zrodzonych w wy-
obraźni mistrzów pióra, wspartej 
talentem artystów-ilustratorów 
„Czerwonego Kapturka”, „Ma-
łej Syrenki”, „Alicji w Krainie 
Czarów” czy romantycznej wło-
skiej opowieści o Romeo i Julii. 
Outdorowe plakaty przedstawia-
ją sceny z opowieści o podróży 
do Polski, kreślonej w manierze 
typowej dla europejskiej kultury 
tego gatunku twórczości. 

Akcja promocyjna 
„Polska. Przyjedź i 
znajdź swoją historię” 
na Litwie
WILNOTEKA

Poparcie dla AWPL wzrosło o ¼
L24
Sondażowe poparcie dla Akcji Wy-
borczej Polaków na Litwie - Związ-
ku Chrześcijańskich Rodzin stabil-
nie rośnie, wynika z najnowszego 
badania opinii publicznej przepro-
wadzonego przez spółkę „Baltijos 
tyrimai” na zlecenie agencji infor-
macyjnej ELTA.
Z obliczeń wynika, że obecnie son-
dażowe poparcie dla partii wynosi 
blisko 6% (nie uwzględniając osób, 
które nie będą głosować oraz nie-
zdecydowanych) albo 4,5% gdy 
uwzględniane są osoby, które nie 
będą głosować oraz osoby niezde-
cydowane.

W ciągu miesiąca Akcja Wybor-
cza Polaków na Litwie - Związek 
Chrześcijańskich Rodzin odnoto-

wała wzrost popularności 
wynoszący aż ¼.
Ważne jest to, że badanie 
opinii publicznej zostało 
przeprowadzone jeszcze 
przed zmianą nazwy par-
tii.
Badanie zostało przepro-
wadzone w dniach 29 
kwietnia - 10 maja.
Poparcie dla AWPL było-
by wyższe, gdyby na Litwie były 
stosowane metody określania po-
pularności partii wykorzystywane 
w innych państwach, np. Polsce.
Sondażownie na Litwie nieade-
kwatnie prognozują wyniki AWPL 
i jej lidera Waldemara Tomaszew-
skiego w wyborach. Wynika to 
m.in. ze specyfiki przeprowadzania 

badań w regionach oraz określone-
go nastawienia osób i podmiotów 
zlecających ich przeprowadzenie.

Przed ostatnimi wyborami prezy-
denckimi w 2014 roku sondaże 
wieściły poparcie na poziomie 1,1 
proc., zaś Waldemar Tomaszewski 
otrzymał 8,4 proc. głosów.

Mieszkańcy Litwy coraz bardziej 
pesymistyczni
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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Prezydent Ukrainy dość szcze-
gólnie uczcił 71. rocznicę zakoń-
czenia drugiej wojny światowej, 
czyli zwycięstwa koalicji antyhi-
tlerowskiej nad III Rzeszą Nie-
miecką. Poroszenko pozdrowił w 
parlamencie ukraińskim „wetera-
nów” UPA i zrobił sobie z nimi 
pamiątkowe zdjęcie. „Sława we-
teranom Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, uczestnikom ukraińskiego 
ruchu narodowo-wyzwoleńczego, 
którzy po raz pierwszy byli obec-
ni na tego typu ceremonii na tak 
wysokim szczeblu państwowym” 
– powiedział prezydent Ukrainy. 
Jeden z „weteranów” UPA, nie-
jaki Petro Petrasz, powielił przy 
tym kolejny raz propagowane 
przez neobanderowców kłamstwo 
twierdząc, że jakoby UPA miała 
walczyć z okupantem niemiec-
kim[1]. Niestety żaden poważny 
historyk nie potrafi przytoczyć ja-
kichkolwiek wiarygodnych źródeł 
potwierdzających rzekomą walkę 
UPA z Niemcami. Największym 
sukcesem bojowym UPA – oprócz 
eksterminacji Polaków na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej 
– było śmiertelne postrzelenie 
w zasadzce koło Milatynia pod 
Ostrogiem gen. Nikołaja Watu-
tina (1901-1944), wsławionego 
podczas bitwy na łuku kurskim i 
wyzwolenia Kijowa dowódcy 1. 
Frontu Ukraińskiego.

Ukraina jest jedynym państwem 
Europy, a może i świata, gdzie 
członkowie odpowiedzialnej za 
ludobójstwo i kolaborującej z 
Niemcami hitlerowskimi formacji 
faszystowskiej maszerują dumnie 
po ulicach, są przyjmowani z ho-
norami w parlamencie i otrzymują 
specjalne dodatki do emerytur. W 
Niemczech niedawno postawiono 
przed sądem ponad 90-letniego 
byłego strażnika SS z załogi KL 
Auschwitz. Na pomajdanowej 
Ukrainie hitlerowskich kolabo-
rantów i faszystów nie tylko nikt 
nie ściga, ale państwowa polityka 
historyczna kreuje ich na „uczest-
ników ukraińskiego ruchu naro-
dowo-wyzwoleńczego”. Czyli 
kogo? Tych, którzy pokonali III 
Rzeszę? Tak by wynikało nie tyl-
ko z narracji władz pomajadano-
wej Ukrainy i neobanderowców, 
ale także byłego polskiego mini-
stra spraw zagranicznych, Grze-
gorza Schetyny, który w 2015 
roku ogłosił światu, że Auschwitz 
wyzwolili Ukraińcy (w domyśle 
nie-komuniści).

Na Zachodzie na szczęście nie 
wszyscy zapomnieli jednak kto 

z kim walczył w drugiej wojnie 
światowej, kto jakie popełnił pod-
czas niej zbrodnie i kto ją wygrał.

Na łamach amerykańskiego pre-
stiżowego czasopisma „Foreign 
Policy” pojawił się niedawno 
artykuł pt. „The Historian Whi-
tewashing Ukraine’s Past” („Hi-
storyk wybielający przeszłość 
Ukrainy”). Jego autorem jest Jo-
shua (Josh) Cohen – były funk-
cjonariusz USAID[2] ds. zarzą-
dzania reformami gospodarczymi 
w krajach byłego ZSRR. Poddał 
on bezwzględnej krytyce poli-
tykę historyczną pomajdanowej 
Ukrainy, firmowaną przez szefa 
ukraińskiego IPN Wołodymyra 
Wiatrowycza[3]. Cohen zarzucił 
Wiatrowyczowi, że ten „broniąc 
nacjonalistycznej, rewizjoni-
stycznej historii, która gloryfiku-
je ukraińskie dążenia niepodle-
głościowe – a wybiela krwawe i 
oportunistyczne rozdziały – pró-
buje przeredagować współczesną 
historię swojego kraju tak, by wy-
bielić udział ukraińskich nacjona-
listów w Holokauście i masowych 
czystkach etnicznych Polaków 
podczas drugiej wojny światowej. 
I jak na razie wygrywa”.

Cohen przypomniał amerykań-
skim czytelnikom, że po agresji 
III Rzeszy na ZSRR w 1941 roku 
banderowcy dokonali pogromu 
we Lwowie (faktycznie dwóch), 
który kosztował życie 5 tys. Ży-
dów, a bojówki OUN odegrały 
główną rolę w wymordowaniu 
ok. 35 tys. Żydów na zachodniej 
Ukrainie. Następnie nacjonaliści 
ukraińscy jako funkcjonariusze 
Ukraińskiej Policji Pomocniczej 
uczestniczyli w zagładzie Żydów 
oraz jako członkowie UPA doko-
nali ludobójstwa na Polakach. Ta 
prawda historyczna jest negowa-
na przez współczesnych epigo-
nów nacjonalizmu ukraińskiego.

„Poprzez przeniesienie kontroli 
nad narodowymi archiwami na 
Wiatrowycza ukraińscy nacjona-
liści upewnili się, że zarządzanie 
pamięcią historyczną jest teraz 
w odpowiednich rękach” – na-
pisał Cohen. Zwrócił on uwagę, 
że Wiatrowycz zaistniał po raz 
pierwszy za prezydentury Jusz-
czenki jako początkowo członek, 
a od 2006 roku szef Centrum 
Badań Ruchu Wyzwoleńczego 
(CDWR) – instytucji założonej 
w celu promowania „heroicznej 
narracji nt. OUN-UPA”. Zachod-
ni historycy specjalizujący się w 
historii nacjonalizmu ukraińskie-

go, jak Per Rudling, wprost okre-
ślili CDWR jako „przybudówkę 
OUN-Bandery”.

Jako szef CDWR Wiatrowycz 
publikował książki gloryfikujące 
OUN-UPA, opracowywał pro-
gramy promujące neobanderow-
ski punkt widzenia na historię, 
a także pełnił rolę łącznika dla 
„ultra-nacjonalistów w diasporze, 
którzy w dużym stopniu fundują 
CDWR”. Cohen zaznaczył, że 
były prezydent Wiktor Juszczen-
ko „uczynił z promocji mitologii 
OUN-UPA fundamentalną część 
swojego dziedzictwa”. Znaczącą 
rolę w tym dziele odegrał sam 
Wiatrowycz, który po odsunięciu 
go w okresie prezydentury Wikto-
ra Janukowycza powrócił do łask 
po rewolcie na Majdanie w 2014 
roku.

Wiatrowycz jako szef CDWR, a 
potem ukraińskiego IPN odrzu-
cał jako „sowiecką propagandę” 
te wydarzenia historyczne, które 
nie współgrały z jego narracją. 
W swojej książce z 2006 roku 
na temat stosunku OUN do Ży-
dów negował udział nacjonali-
stów ukraińskich w Holokauście, 
ignorując niewygodne źródła i 
literaturę historyczną. To samo 
zresztą zrobił w publikacji na te-
mat ludobójstwa wołyńsko-ma-
łopolskiego, które zanegował już 
w tytule książki poprzez użycie 
ahistorycznego, manipulatorskie-
go i propagandowego określenia 
„druga wojna polsko-ukraińska”. 
Stoi to w całkowitej sprzeczności 
z faktami i źródłami historycz-
nymi. „W rzeczywistości – pisze 
Cohen – raporty UPA potwierdza-
ją, że ugrupowanie to zabijało Po-
laków systematycznie, jak naziści 
Żydów. Dowódca UPA Dmytro 
Kłaczkiwśkij jednoznacznie 
stwierdził: „Powinniśmy prze-
prowadzić akcję likwidacyjną 
przeciwko polskim elementom na 
wielką skalę. W czasie ewakuacji 
niemieckiej armii powinniśmy 
znaleźć odpowiedni moment, by 
zlikwidować całą populację męż-
czyzn w wieku 16-60 lat”. Biorąc 
pod uwagę, że ponad 70 proc. 
kadr dowódczych UPA miało 
przeszłość nazistowskich kolabo-
rantów, nic z tego nie jest zasko-
czeniem”.

Cohen podważa również nego-
wanie przez Wiatrowycza antyse-
mityzmu OUN-UPA. „Ideologia 
UPA była jednoznacznie antyse-
micka – pisze amerykański autor. 
(…) Faktycznie, jeszcze przed 

inwazją nazistów na Związek So-
wiecki, tacy przywódcy OUN jak 
Jarosław Stećko jednoznacznie 
popierali eksterminację Żydów w 
niemieckim stylu”.

Kierowane przez Wiatrowycza 
instytucje kreują na Ukrainie jed-
nostronny, niemal hagiograficzny 
obraz UPA jako „armii nieśmier-
telnych” (tytuł jednej z książek 
opublikowanych przez CDWR). 
Sam Wiatrowycz wielokrotnie 
negował w wypowiedziach dla 
mediów ukraińskich i polskich lu-
dobójstwo wołyńsko-małopolskie 
i jakąkolwiek zbrodniczą działal-
ność UPA. Postawę taką Wiatro-
wycz zajął również w liście prze-
słanym na ręce Cohena, w którym 
zaprzeczył, że OUN i UPA brały 
udział w czystkach etnicznych na 
Polakach i Żydach po niemieckiej 
agresji na ZSRR. Jego zdaniem 
oskarżenia te są „integralną czę-
ścią wojny informacyjnej prowa-
dzonej przez ZSRR przeciwko 
ukraińskiemu ruchowi wyzwo-
leńczemu od czasów drugiej woj-
ny światowej”.

Cohen przytoczył opinie kilku 
zachodnich historyków na temat 
Wiatrowycza i firmowanej przez 
niego polityki historycznej. Ja-
red McBride z Kennan Institu-
te stwierdził, że „Gloryfikacja 
OUN-UPA nie polega wyłącznie 
na historii. To obecny projekt po-
lityczny, który ma skonsolidować 
bardzo jednostronny pogląd we-
wnątrz ukraińskiego społeczeń-
stwa, co faktycznie spotkało się 
z głębszym odzewem na zachod-
niej Ukrainie. W tym względzie 
wdrażanie historii według nacjo-
nalistów na terenie całego kraju 
wymaga wykorzenienia przeko-
nań i tożsamości wielu innych 
Ukraińców, którzy nie podzielają 
narracji nacjonalistów”.

John Paul-Himka zarzucił Wia-
trowyczowi, że ten odrzucał źró-
dła nieprzychylne UPA i bezkry-
tycznie przyjmował cenzurowane 
źródła pochodzące z kręgów emi-
gracyjnych OUN, co m.in. umoż-
liwiło mu zignorowanie antyse-
mityzmu OUN.

Prof. Jeffrey Burds z Northeastern 
University w Bostonie oskarżył 
Wiatrowycza wprost o fałszowa-
nie źródeł historycznych. Stwier-
dził on, że „uczeni z jego zespołu 
publikują zbiory dokumentów, 
które zostały sfałszowane. Wiem 
o tym, bo widziałem oryginały, 
zrobiłem kopie i porównałem ich 

transkrypcję z oryginałami”. Zda-
niem Burdsa usunięto „wszystko, 
co krytykowało ukraiński nacjo-
nalizm, wyrazy antypatii i kon-
fliktu wewnątrz kierownictwa 
OUN-UPA, sekcje, w których 
(…) podawano dowody prze-
ciwko innym nacjonalistom, czy 
zapisy okrucieństw”. Na polece-
nie Wiatrowycza usuwano z tych 
dokumentów pojedyncze słowa, 
całe zdania, a nawet całe akapity.

Falsyfikatorską działalność wo-
bec źródeł historycznych Wiatro-
wycz prowadził szczególnie w 
okresie, gdy był dyrektorem Ar-
chiwum Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy (2008-2010). Utrudniał 
wtedy również dostęp do źródeł 
niezależnym badaczom historii 
OUN-UPA. Ukraińsko-kana-
dyjski badacz Marco Carynnyk 
twierdzi, że ma dowody na to, iż 
Wiatrowycz fałszował źródła hi-
storyczne w swoich publikacjach, 
a później szukał pretekstów, by 
nie udostępniać źródeł, które 
mogłyby to wykazać. Z kolei 
McBride podaje, że Wiatrowycz 
jako szef Archiwum SBU wraz ze 
swoim zespołem „upewnili się, że 
wyłączyli z archiwum wszelkie 
dokumenty, jakie mogłyby rzucić 
negatywne światło na OUN-UPA, 
w tym na ich zaangażowanie w 
Holokaust i inne zbrodnie wojen-
ne”.

Cohen przypomniał też o liście 
otwartym do Poroszenki, podpisa-
nym przez ponad 70 historyków, 
w którym apelowali oni o zawe-
towanie ustawy zabraniającej kry-
tyki OUN-UPA. Zareagował na to 
inicjator ustawy Jurij Szuchewycz 
– syn Romana Szuchewycza, do-
wódcy UPA i nadzorowanego 
przez Niemców 201. batalionu 
Schutmannschaft, hitlerowskiego 
kolaboranta i zbrodniarza wojen-
nego – sam będący neobanderow-
skim aktywistą. Jurij Szuchewycz 
wystąpił do ministra edukacji 
Serhija Kwita – także znanego 
działacza neobanderowskiego – z 
żądaniem, by „patriotyczni” hi-
storycy odpowiedzieli na list hi-
storyków przeciwnych gloryfika-
cji OUN-UPA. Oskarżył ich przy 
tym o to, że rzekomo stoją za nimi 
„rosyjskie służby specjalne”. W 
następstwie żądań Szuchewycza 
Kwit podjął naciski przynajmniej 
wobec jednego z sygnatariuszy 
listu, by ten publicznie zmienił 
swoje stanowisko.

„W czerwcu ubiegłego roku – 
pisze Cohen – ukraińskie mini-
sterstwo edukacji wydało dyrek-
tywę do nauczycieli w kwestii 
„konieczności akcentowania pa-
triotyzmu i moralności aktywi-
stów ruchu wyzwoleńczego”, w 
której przedstawiono UPA jako 
„symbol patriotyzmu i ducha po-
święcenia w walce o niepodległą 
Ukrainę”, zaś Banderę jako „wy-
bitnego przedstawiciela” naro-
du ukraińskiego”. W konkluzji 
Cohen stwierdził: „Konsolida-
cja ukraińskiej demokracji – nie 
wspominając o jej ambicjach 
wstąpienia do UE – wymaga od 
tego kraju uporania się z ciem-

Amerykańska 
krytyka Ukrainy 
Bohdan Piętka
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nymi aspektami swojej przeszło-
ści. Natomiast, jeśli Wiatrowycz 
postawi na swoim, te kalkulacje 
mogą nigdy się nie sprawdzić, a 
Ukraina nigdy nie osiągnie pełne-
go rozrachunku ze swoją skom-
plikowaną przeszłością”.

Bezpardonowa krytyka, jaką 
poddał Josh Cohen Wiatrowycza 
i ukraińską politykę historycz-
ną jest szczególnie wymowna w 
kontekście stosunku polskiego 
establishmentu polityczno-me-
dialnego do pomajdanowej Ukra-
iny i samego Wiatrowycza. Szef 
ukraińskiego IPN i zarazem ne-
gacjonista wołyński oraz falsyfi-
kator źródeł historycznych bywał 
przecież i zapewne jeszcze będzie 
gościem polskich mediów. Nigdy 
w tych mediach nie poinformo-
wano polskiej opinii publicznej 
kim naprawdę jest Wiatrowycz, 
nigdy też nie poddano go tam rze-
czowej krytyce, nie mówiąc już 
o napiętnowaniu. Polskie media 
wielokrotnie udzielały mu głosu 
tylko po to, by mógł swobodnie 
głosić swoje haniebne tezy w kra-
ju, który stał się ofiarą ludobój-
czych zbrodni OUN-UPA. Poza 
nielicznymi wyjątkami nie zapro-
testował przeciw temu świat pol-
skiej nauki. Bzdury, jakie podaje 
na temat Wiatrowycza polska Wi-
kipedia są najlepszym dowodem 
na to, że w Polsce mamy do czy-
nienia z otwartą kolaboracją esta-
blishmentu polityczno-medialne-
go z pogrobowcami zbrodniczego 
nacjonalizmu ukraińskiego.

Także dla polskiego IPN Wiatro-
wycz jest cennym partnerem do 
współpracy, w tym m.in. do urzą-
dzania wspólnych wystaw o Katy-
niu i dyskursu na temat „konfliktu 
polsko-ukraińskiego”, no bo nie 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego[4]. Kierownictwo polskie-

go IPN upatruje zagrożenia dla 
polskiej tożsamości historycznej 
w pomnikach Armii Czerwonej, 
ale jakoś nie widzi takiego zagro-
żenia w firmowanej na Ukrainie 
przez Wiatrowycza polityce wy-
bielania i heroizacji OUN-UPA.

Ten sam Josh Cohen niemal rów-
nocześnie z artykułem krytykują-
cym ukraińską politykę historycz-
ną udzielił wypowiedzi agencji 
Reutera pt. „Commentary: Why 
Ukraine’s NATO membership 
is not in America’s intererests” 
(„Komentarz: Dlaczego członko-
stwo Ukrainy w NATO nie leży 
w interesach Ameryki”)[5]. Tym 
razem Cohen zwrócił uwagę na 
sprzeczne sygnały dochodzące z 
Waszyngtonu w sprawie ewen-
tualnego członkostwa Ukrainy 
w NATO. Najpierw Alexander 
Vershbow (zastępca sekretarza 
generalnego NATO) powiedział, 
że nadszedł czas, by dostosować 
armię ukraińską do standardów 
NATO, a wkrótce potem amery-
kański ambasador przy NATO 
wykluczył rozszerzenie Sojuszu 
w ciągu następnych kilku lat. 
„Te mętne komunikaty – zauwa-
ża Cohen – wywołują jedynie 
zamieszanie, prowokując Rosję, 
jednocześnie dając fałszywe na-
dzieje Ukrainie. Z tego względu 
nadszedł czas, by Waszyngton po-
wiedział jasno, że ukraińska akce-
sja do NATO nie wchodzi w grę”.

Jego zdaniem „NATO nie posia-
da niemal żadnej zdolności do 
obrony Ukrainy”. Przywołuje 
przykład niedawnych gier wojen-
nych, które wykazały, że NATO 
przegrałoby konflikt z Rosją w 
krajach bałtyckich w ciągu 36-
60 godzin. „Trudno przewidy-
wać jakikolwiek inny rezultat w 
przypadku Ukrainy” – twierdzi 
Cohen. Nie ma też wątpliwości, 

że „Rosja postrzega członkostwo 
Ukrainy w NATO podobnie, jak 
amerykański prezydent John Ken-
nedy patrzył na rozlokowanie so-
wieckich rakiet na Kubie w 1962 
roku”. Zatem decydenci amery-
kańscy „powinni zawsze zadać 
sobie następujące pytanie: czy 
to zaangażowanie zwiększy czy 
zmniejszy bezpieczeństwo naro-
dowe Stanów Zjednoczonych? 
(…) ukraińska akcesja do NATO 
osłabia narodowe bezpieczeństwo 
Ameryki, a nie zwiększa je”.

Swój wywód Cohen sprowadza 
na koniec do postawienia wnio-
sku, by Waszyngton wspierał 
Ukrainę gospodarczo i naciskał 
na Brukselę w sprawie przyspie-
szenia przyjęcia Ukrainy do Unii 
Europejskiej. Kategorycznie pod-
kreśla jednak, że próba wciągnię-
cia Kijowa w orbitę wpływów 
Zachodu „poprzez zaproszenie go 
do NATO nie leży w interesie na-
rodowym USA”.

W miesiąc po powstaniu w Kijo-
wie nowego rządu Wołodymyra 
Hrojsmana zaczęła się rozsypy-
wać większość parlamentarna, 
która go poparła. Nawet w koalicji 
rządowej narasta opór przed przy-
jęciem warunków dyktowanych 
Ukrainie przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Ponadto z do-
kumentów ujawnionych podczas 
afery Panama Papers wynika, że 
prezydent Poroszenko „wyprowa-
dzał” pieniądze do rajów podat-
kowych[6]. Zarzuty o przywłasz-
czanie publicznych funduszy, 
stawiane kiedyś Janukowyczowi, 
wydają się śmieszne w porówna-
niu z tym, co wychodzi na jaw 
na temat wciąż gloryfikowanego 
w Polsce Poroszenki. Nie ulega 
wątpliwości, że Ukraina pogrąża 
się w chaosie politycznym oraz 
zapaści gospodarczej. Zarów-

no jej szybkie członkostwo w 
NATO, jak i w UE – które zresztą 
oficjalnie wykluczył szef Komisji 
Europejskiej Jaen-Claude Junc-
ker[7] – są nierealne. Przedsta-
wiony powyżej punkt widzenia 
publicysty „Foreign Policy” na 
ukraińską politykę historyczną i 
perspektywę członkostwa Ukra-
iny w NATO może świadczyć o 
tym, że we wpływowych kręgach 
amerykańskich dojrzewa myśl o 
przynajmniej częściowym wyco-
faniu się z Ukrainy lub ewentual-
nym podzieleniu się wpływami w 
tym kraju z Rosją.

Chociaż Cohen zastrzegł, że USA 
nie mogą „pozostawić Ukrainy 
na pastwę losu” nie można nie 
zauważyć, iż znaną od dawna ce-
chą polityki amerykańskiej jest 
właśnie porzucanie własnemu 
losowi krajów, do których wcze-
śniej Biały Dom eksportował „de-
mokrację” i „prawa człowieka” i 
które na skutek tego pogrążyły się 
w chaosie politycznym. Tak było 
w przypadku Afganistanu, Iraku 
i Libii. Tak też prawdopodobnie 
będzie w przypadku Ukrainy – 
kolejnego kraju zdemolowanego 
przez politykę amerykańską. Fak-
tu tego nie dostrzega establish-
ment polityczny nad Wisłą, który 
nadal poważnie traktuje mrzonki 
o budowaniu z Ukrainą tzw. blo-
ku Międzymorza, nierealne już 
blisko 100 lat temu, kiedy po raz 
pierwszy wystąpił z tym Piłsud-
ski.
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1 września 1939 roku bez wy-
powiedzenia wojny hitlerow-
skie Niemcy napadły na Polskę. 
W myśl uprzednio zawartego 
tajnego paktu Ribbentrop - 
Mołotow, bolszewicy dokonali 
dzieła zniszczenia Polski za-
dając 17 września 1939 roku 
Rzeczypospolitej Polskiej ban-
dycki cios nożem w plecy. Nasi 
„sprzymierzeńcy” Francja i 
Wielka Brytania nawet nie 
drgnęli w obronie sojuszników, 
natomiast Francuzi szybciutko 
utworzyli rząd - Francja Vichy 
podległy bandytom niemieckim 
spod znaku NSDAP.
Państwo francuskie powstało 
w konsekwencji ustawy Zgro-
madzenia Narodowego III 

Republiki o nadzwyczajnych 
pełnomocnictwach dla premie-
ra Francji, marszałka Francji 
Philippe’a  Pétaina po klęsce 
Francji w bitwie o Francję w 
1940 roku. Jako kontynuacja 
III Republiki zostało oficjalnie 
uznane przez większość spo-
łeczności międzynarodowej.
Jeszcze na długo przed rozpo-
częciem II Wojny Światowej, 
bo od 1921 roku istniał Ho-
lokaust Polaków urządzony 
przez „Wielki Terror” i „Ope-
rację Polską” w ZSRS. Szcze-
gólne rozmiary polskiego Ho-
lokaustu zaistniały w latach 
1937 - 1938 w ramach „Ope-
racji Polskiej” zorganizowanej 
przez „Małego karła” Nikołaja 

Jeżowa na polecenie samego 
Stalina, który z licznych mniej-
szości narodowych w Związku 
Sowieckim szczególnie niena-
widził Polaków, uznając Polską 
Organizację Wojskową (POW) 
za szpiegowską, skierowaną 
przeciwko Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii Bolsze-
wików ( WKPB(b). W wyniku 
tej „Operacji Polskiej” na pod-
stawie rozkazu Jeżowa 00485 
zginęło ok 220 tysięcy Polaków.
Rozkaz NKWD Nr 00485 – lu-
dowego komisarza spraw we-
wnętrznych (NKWD ZSRR) 
Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 
1937 roku, będący podstawą 
dla szeroko zakrojonej akcji 
aresztowań Polaków na tere-

nie ZSRR w latach 1937-1939, 
był  wzorem dla organizacji 
późniejszych masowych aresz-
towań.
Rozkaz Nr 00485 określał jed-
noznacznie kategorie ludzi, 
którzy mieli zostać areszto-
wani. Byli to: wszyscy pozo-
stali przy życiu polscy jeńcy 
wojenni wojny polsko-bolsze-
wickiej lat 1920-1921, wszyscy 
polscy uchodźcy i imigranci do 
Związku Radzieckiego, wszy-
scy członkowie polskich partii 
politycznych, a także wszy-
scy „działacze antysowieccy” 
z polskojęzycznych obszarów 
ZSRR. W praktyce w katego-
rii podejrzanych znalazły się 
wszystkie mieszkające na ob-

szarze ZSRR osoby pochodze-
nia polskiego, liczne zwłaszcza 
na przygranicznym obszarze 
Białoruskiej SRR i Ukraińskiej 
SRR.
Rozkaz nakazywał jednocze-
śnie funkcjonariuszom NKWD 
zmuszanie aresztowanych do 
dostarczania dowodów na sa-
mych siebie.
17 września 1939 roku upa-
miętnia IV rozbiór Polski. W  
I , II i III rozbiorach  Polski w 
latach 1772 - 1795 uczestniczy-
ła caryca Katarzyna II Wielka 
i Konfederacja Targowicka. Po 
123 latach niewoli, 11 listopada 
1918 roku niepodległość Polski 
odzyskał Pierwszy Marszałek 
Polski Józef Piłsudski.

17 WRZEŚNIA 1939 ROKU, CZWARTY 
ROZBIÓR POLSKI, SYMBOLEM HO-
LOKAUSTU POLAKÓW?
Aleksander Szumański
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INSTRUKCJA CARYCY KA-
TARZYNY II - JAK POKO-
NAĆ POLSKĘ

 „Trzeba rozłożyć ten naród od 
wewnątrz, zabić jego moralność. 
Jeżeli nie da się uczynić zeń tru-
pa, należy przynajmniej spra-
wić, żeby był jako chory ropieją-
cy i gnijący w łożu...Trzeba mu 
wszczepić zarazę, wywołać dzie-
dziczny trąd, wieczną anarchię i 
niezgodę... Trzeba nauczyć bra-
ta donoszenia na brata, a syna 
skakania do gardła ojcu. Trzeba 
ich skłócić tak, aby się podzieli-
li i szarpali, zawsze gdzieś szu-
kając arbitra. Trzeba ogłupić i 
zdeprawować, zniszczyć ducha, 
doprowadzić do tego, by prze-
stali wierzyć w cokolwiek oprócz 
mamony i pajdy chleba.
Będą oni walczyć długo, bardzo 
długo, nasze prochy przepad-
ną, ale przyjdzie czas, gdy sami 
sprzedadzą swój kraj , sprzeda-
dzą go jak najgorszą dziwkę. My 
rozpoczniemy ten proces pań! 
Korupcją” milczących psów”, 
którzy będą nimi rządzić. Bo-
gactwem i głodem, które bied-
nych podjudzą przeciw możnym, 
tych drugich zaś napełnią takim 
strachem i podłością, że uczynią 
wszystko dla zachowania swo-
jego bogactwa. Zepsujemy ich 
kultem prywaty, złodziejstwa, 
rozpusty, wszelaką demoraliza-
cją i wiodącym ku niej alkoho-
lem.
Stworzymy tam nową oligarchię, 
która będzie okradać własny na-
ród nie tylko z godności i siły, lecz 
po prostu ze wszystkiego, głosząc 
przy tym, że wszystko co czyni 
dla dobra ojczyzny i obywateli. 
Niższe szczeble tych krwiopijców 
będą uzależnione od wyższych w 
nierozerwalnej strukturze for-
malnej i nieformalnej piramidy. 
Trzeba będzie starać się by w 
piramidę wpasowany był każdy 
zdolny i inteligentny człowiek, 
zechciwiał w niej i spodlał. Nie-
dopasowywalnych szaleńców, 
nieuleczalnych fanatyków, na-
łogowych wichrzycieli i każdą 
inną wartościową jednostkę wy-
eliminujemy operacyjnie. Pol-
ska zniknie w samych Polakach. 
Wtedy właśnie, gdy będzie wyda-
wało się im, że mają wolność”.
Minęło wiele lat. Wygląda na 
to, że scenariusz się realizuje. 
Expressis verbis.

11 LIPCA DZIEŃ PAMIĘCI 
MĘCZEŃSTWA KRESO-
WIAN
PRZESZEDŁ DO HISTO-
RII POLSKI POD NAZWĄ 
„KRWAWEJ NIEDZIELI”

11 lipca 1943 r. nacjonalizm 
ukraiński przestał się liczyć z 
ogólnoludzkimi ideami, jak so-
lidarność, miłosierdzie, huma-
nizm. Nie zawahał się spełnić 
największej i najokrutniejszej 
zbrodni. Oblicza się, że ponad 
4 tysiące polskich wsi i miaste-
czek zostało zmasakrowanych i 
spalonych przez Ukraińską Po-
wstańczą Armię. Ona też pod 
banderowskimi hasłami:

Albo będzie Ukraina, albo Pol-
ska krew po kolana, Śmierć 
jednego Polaka – to metr wol-
nej Ukrainy - wyprawiła na 
tamten świat pół miliona Pola-
ków.
Nie można tych okrutnych 
zbrodni wykreślić z pamięci, 
wymazać z historii, nie pozo-
stawiając żadnej przestrogi 
dla potomnych. Nie wolno nam 
tego zapomnieć, bo zbezcze-
ścilibyśmy tę straszną ofiarę i 
padli wobec katów na kolana. 
Trzeba zacząć głosić całą praw-
dę wolną od przemilczeń, prze-
inaczeń i manipulacji. Prawdę 
odważną, która sięga do korze-
ni zła.
Na dzień przed rozpoczęciem 
Rzezi Wołyńskiej przybyli 
do obozu UPA w Koniuchach 
dwaj polscy wojskowi Krzysz-
tof Markiewicz i Zygmunt Ru-
mel na rozmowy ostatniej szan-
sy mające powstrzymać ataki 
ukraińskich nacjonalistów na 
Polaków mieszkających na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschod-
niej. Pomimo wcześniejszych 
zapewnień i deklaracji ze stro-
ny Ukraińców oraz listu że-
laznego, dającego gwarancję 
nietykalności polskim parla-
mentariuszom, zostali oni na-
tychmiast pojmani i rozerwani 
końmi. Następnego dnia pierw-
szy komandyr Hołowny UPA 
Dmytro Kłaczkiwśkyj pseudo-
nim Kłym Sawur, realizując 
dyrektywę Mykoły Łebedia, 
pseudonim Ruban, prowydny-
ka OUN w zastępstwie Bande-
ry,( który rozkazał zlikwido-
wać Polaków od niemowlęcia w 
kołysce do starca nad grobem), 
rozpoczął rzeź Wołynia. Wy-
konano to zgodnie z przekona-
niem Łebedia, który stwierdził, 
że nie może być mowy o wypę-
dzeniu, chodzi o fizyczną likwi-
dację Polaków na miejscu.
W rozkazie do podległych sobie 
atamanów Sawur pisał:
Powinniście przeprowadzić 
wielką akcję likwidacji polskie-
go elementu. Przy wycofywaniu 
niemieckich wojsk należy wy-
korzystać ten dogodny moment 
dla zlikwidowania całej ludno-
ści polskiej… bitwy tej nie mo-
żemy przegrać i za każdą cenę 
trzeba osłabić polskie siły. Wsie 
i wioski powinny zniknąć z po-
wierzchni ziemi.
Apogeum tej zbrodni, wraz z 
wypędzeniem rdzennej ludno-
ści polskiej rozpoczęło się na 
skalę masową w dniach 11-12 
lipca 1943 roku. W tych dwóch 
tylko dniach kurenie i sotnie 
OUN-UPA dokonały jednocze-
snego napadu na ponad 160 wsi 
i osiedli polskich mordując w 
sposób wręcz niespotykany w 
dziejach ludzkości ponad 20 ty-
sięcy ludzi. W ciągu zaś całego 
miesiąca lipca zmasowany atak 
band OUN-UPA objął łącznie 
ponad 530 miejscowości na sa-
mym tylko Wołyniu.
Jeden z bandytów, kirynnyj 
,,Łysyj’’ meldował:
29 sierpnia, przeprowadziłem 
akcję we wsiach Wola Ostro-
wiecka i Ostrówki. Zlikwido-

wałem wszystkich Polaków od 
małego do starego(967 osób, 
w tym 466 dzieci do lat 14tu). 
Wszystkie budynki spaliłem, 
mienie i chudobę zabrałem dla 
potrzeb kurenia. Tego strasz-
nego mordu dokonano pod ha-
słami: Śmierć jednego Lacha 
to metr wolnej Ukrainy, Ukra-
ina będzie, i ma być czysta jak 
szklanka źródlanej wody.
Mimo wszystko widoczne były 
chyba jakieś wahania nawet 
wśród samych rezunów, skoro 
Sawur ponownie nakazywał:
Trzymać się instrukcji: nisz-
czyć Polaków i ich miejsca za-
mieszkania wszelkimi sposoba-
mi; uśmiercać także uciekają-
cych. W propagandzie głosić, 
że z polską ludnością UPA ob-
chodzi się humanitarnie.
W sierpniu 1943 roku Kłacz-
kiwśkiego na stanowisku ko-
mandyra hołownego UPA za-
stąpił Roman Szuchewycz – Ta-
ras Czuprynka, Tur.
,,Czuprynka’’ ze swej strony 
także wydał na wiosnę 1944 
roku ludobójczy rozkaz: W 
związku z sukcesami bolszewi-
ków należy przyspieszyć likwi-
dację Polaków, w pień wycinać, 
czysto polskie wsie palić, wsie 
mieszane-tylko ludność polską 
niszczyć. Za zamordowanie 
jednego Ukraińca czy przez Po-
laka, czy przez Niemców – roz-
strzelać 100 Polaków. W ulotce 
natomiast głosił:
Walkę prowadzimy bez par-
donu, kto nie jest Ukraińcem 
temu śmierć. Historycznym 
naszym wrogom Polakom i Ży-
dom – im wszystkim śmierć. 
Sława Ukrainie.
Jednak banderowcy nie po-
przestali w swoim ludobójczym 
szale tylko na samym Wołyniu, 
bowiem ich nawała po kilku 
dniach ruszyła również na trzy 
województwa wschodniomało-
polskie: Tarnopolskie, Stani-
sławowskie i Lwowskie. Polacy 
wschodniomałopolscy swoją 
apokalipsę z rąk UPA mieli jed-
nak dopiero przeżyć, w dobie 
drugiej okupacji sowieckiej. 
Wyrżnięto ich tu wtedy cztery 
razy więcej niż na Wołyniu.
Akcje antypolskie i rzezie 
ludności przebiegały według 
trzech głównych scenariuszy - 
były to napady na miejscowości 
zamieszkane głównie przez Po-
laków, akcje przeciwko Pola-
kom mieszkającym we wsiach 
ukraińskich lub mieszanych 
oraz ataki na kilkuosobowe 
grupki Polaków lub pojedyn-
cze osoby.
W przypadku napadów na 
większe kolonie polskie UPA 
często wykorzystywała element 
zaskoczenia - atakując w nocy, 
o świcie lub podczas prac go-
spodarskich czy niedzielnej 
mszy św., kiedy mieszkańcy 
byli skoncentrowani w jed-
nym miejscu. Miejscowość była 
otaczana kordonem uzbrojo-
nych w broń palną członków 
UPA, których zadaniem było 
strzelanie do uciekających. 
Pozostali napastnicy, człon-
kowie oddziałów samoobrony 

ukraińskiej współpracujących 
z UPA, uzbrojeni w siekiery, 
noże, widły, kosy ustawione na 
sztorc i inne narzędzia gospo-
darskie, rozchodzili się po osa-
dzie i mordowali mieszkańców, 
często ich przy tym torturując. 
Ofiarami padali Polacy różnej 
płci i wieku, a także Ukraińcy, 
którzy pomagali Polakom bądź 
przeszli z prawosławia na kato-
licyzm. Teren wsi był starannie 
przeszukiwany, a na uciekinie-
rów urządzano obławy w oko-
licznych lasach i na polach.
W drugim typie napadów skie-
rowanych przeciwko polskim 
mieszkańcom osad ukraińskich 
lub mieszanych, brały udział 
mniejsze grupy napastników, 
także działających z zaskocze-
nia. Mordy dokonywane na po-
jedynczych Polakach dotyczyły 
często uciekinierów z osad lub 
podróżnych.
Wspólną cechą akcji przeciw 
Polakom było ogromne okru-
cieństwo, połączone z rabun-
kiem mienia i paleniem gospo-
darstw, a także niszczeniem 
materialnych śladów polskiej 
obecności na Wołyniu, takich 
jak dwory, kościoły i kaplice, a 
nawet ogrody czy parki. Próby 
rozmów czy negocjacji ze stro-
ną ukraińską kończyły się nie-
powodzeniem.
Zarówno Ukraińska Powstań-
cza Armia (UPA), jak i tamtej-
sze, rdzenne chłopstwo prze-
szło samo siebie w wymyślaniu 
sposobów zadawania niewin-
nym ludziom śmierci. Mordo-
wano wszystkich bez pardonu, 
nie oszczędzając dzieci, kobiet 
i starców. Wypruwano płody z 
łon ciężarnych matek, obcina-
no piersi, wydłubywano oczy, 
rozrywano końmi.
Mordów dokonywano z wiel-
kim okrucieństwem, często 
poprzedzając je wymyślnymi 
torturami, następnie wsie i osa-
dy grabiono i palono. Po doko-
nanych masakrach do wsi na 
furmankach wjeżdżali chłopi 
z sąsiednich wsi ukraińskich, 
zabierając mienie pozostałe po 
zamordowanych Polakach.
Jedną z najbardziej krwawych 
zbrodni w tym czasie była rzeź 
Polaków w Kołodnie w powie-
cie krzemienieckim. 14 lipca 
do wsi wjechało 300 upowców, 
którzy podzielili się na małe 
grupy i rozeszli po zagrodach. 
Domostwa zamieszkane przez 
Polaków wskazywali im miej-
scowi Ukraińcy. Po wejściu do 
domów bandyci mordowali ich 
przy pomocy siekier lub broni 
palnej. Rzeź trwała około 3 go-
dzin, według niektórych źródeł 
zamordowano nawet do 500 
osób, w tym wiele dzieci.
A tak wyglądał “krajobraz po 
bitwie”, którego sprawczynią 
była “heroiczna UPA” widzia-
ny oczami słynnego partyzanta 
Józefa Sobiesiaka – “Maksa”:
W ciągu pierwszego dnia mar-
szu, na całej trasie, wynoszącej 
około trzydziestu pięciu kilo-
metrów, nie spotkaliśmy ani 
jednej wsi zamieszkałej przez 
ludzi. Chaty były w większości 

spalone i zrównane z ziemią, 
a po ruinach błąkały się zdzi-
czałe psy i koty. Tu i ówdzie 
spod przysypanej śniegiem 
ziemi sterczały ludzkie kości. 
Zdawać by się mogło, że jakiś 
straszliwy demon zniszczenia 
nawiedził tę nieszczęsną ziemię, 
pochłaniając człowieka wraz z 
tym wszystkim, co jego rozum 
i ręce stworzyły przez wieki. Z 
przerażeniem patrzyliśmy na 
tę pustynię, wsłuchując się w 
poświście wiatru płaczu dzieci i 
jęku mordowanych kobiet.
Prawdziwe oblicze OUN – UPA 
dostrzegł Wołyński Okręgowy 
Delegat RP Juliusz Kozłowski 
– “Cichy”, który w swoim liście 
do kierownictwa politycznego 
UPA, 25 listopada 1943 roku, 
pisał:
Wychowankowie niemieccy 
narodowości ukraińskiej, a nie 
Polacy rozpoczęli masowe i 
barbarzyńskie rzezie bezbron-
nej ludności polskiej.
Pamiętajcie, że to co obecnie 
dzieje się na Wołyniu, obar-
cza cały naród ukraiński, że to 
Wy i Wasze przyszłe pokolenia 
płacić będziecie rachunek. Nie 
wolno Wam protestować po 
cichu, ulegać zbrodniczemu 
terrorowi i dalej pozwalać, by 
wróg Waszymi rękami niszczył 
Waszą przyszłość. Czyż nie wi-
dzicie, że chodzi mu o to, żeby 
na zakończenie wojny słowo 
Ukrainiec równoznaczne było 
ze słowem morderca? Czyn 
odważny, odpowiedzialny jest 
z Waszej strony koniecznością.
Rzeź i mord nie budują nigdy 
bytu niepodległościowego, a 
wyłączają ze społeczności cy-
wilizacyjnej i są jaskrawym 
dowodem niedojrzałości pań-
stwowej. Broń do tego dzieła w 
dużej mierze pochodziła z rąk 
niemieckich, stamtąd przyszło 
wyszkolenie wojskowe i to wła-
śnie tragicznie związało w opi-
nii świata Wasze imię z Niem-
cami.
Gdy przyznacie otwarcie, że 
Niemcy wykorzystali Waszą 
nienawiść do nas dla szerzenia 
w Polsce rozszalałego terroru 
– docenimy Wasze stanowisko. 
Tylko bowiem uświadomie-
nie obustronnych błędów pro-
wadzić może do zmniejszenia 
dzielącej nas przepaści”.
Władze obecnej Ukrainy mu-
szą mieć świadomość prawdy, 
że UPA nie była żadną “armią 
powstańczą”, tylko “kureniami 
rizunów”, zbrodniczą antypar-
tyzantką powołaną do życia dla 
dokonania rzezi ludności pol-
skiej na obszarze suwerennego, 
aczkolwiek okupowanego pań-
stwa polskiego.
Wymyśla się nawet działania 
UPA przeciw nazistowskim na-
jeźdźcom, aby tylko dla zbrod-
niarzy uzyskać prawa komba-
tanckie. Trzeba tu dodać, że 
na terenie Ukrainy nie było ani 
jednego oddziału UPA. Jedy-
nym działaniem UPA było mor-
dowanie Polaków na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej z 
wyłączeniem Lwowa. We Lwo-
wie Ukraińcy dokonali kilku 
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zabójstw i przekonali się, że w 
tym ciągle polskim mieście pod 
okupacją niemiecką, mimo ist-
nienia ukraińskiej policji nie 
mogli tego robić bezkarnie.
Na początku 1944 roku, Pola-
cy znajdowali się już jedynie w 
miastach, wokół ośrodków sa-
moobrony (różnych grup, od-
działów, placówek, ośrodków 
i baz samoobrony), które wy-
trzymały ukraiński napór oraz 
w oddziałach partyzanckich, 
które we współpracy z oddzia-
łami Armii Krajowej, m.in. 27. 
Wołyńską Dywizją AK, próbo-
wały organizować akcje obron-
ne i odwetowe przeciw UPA.
Zbrodnie były dziełem Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii, 
wzmocnionej w marcu i kwiet-
niu 1943 r. przez dezerterów 
z Ukraińskiej Policji Pomoc-
niczej, wspomaganej przez 
ukraińskie chłopstwo zwane 
czernią, Samoobronni Kusz-
czowi Widdiły i Służbę Bezpeky 
OUN-B.
Według różnych danych, sza-
cuje się, że zbrodniarze z 
OUN/UPA wymordowali w be-
stialskim ludobójstwie, nigdy 
wcześniej nie znanym na skalę 
światową, od 11 lipca do końca 
września 1943 roku na Wołyniu 
od 100 do 140 tysięcy Polaków.
Bohaterom Kresów Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej wieczna 
pamięć, cześć i chwała!

CZTERY ROZBIORY POL-
SKI

Cztery rozbiory Rzeczypospo-
litej Polskiej stanowią kartę 
historii Polski i podobnie do 
Powstań Narodowych są upa-
miętniane. Odzyskanie przez 
Polskę niepodległości 11 listo-
pada 1918 roku upamiętnione 
zostało pamięcią Święta Naro-
dowego, świętem odzyskania 
Niepodległości przez Rzecz-
pospolitą Polskę po 123 latach 
niewoli. Trzy  rozbiory Polski 
w latach 1792 - 1795 nie posia-
dają upamiętnienia świętami 
narodowymi, zaś czwarty roz-
biór Polski dokonany 17 wrze-
śnia 1939 roku nie powinien 
stanowić wyjątku w obliczu 
historycznego upamiętniania 
martyrologii narodowej. 17 
września i 11 lipca to dwie róż-
ne daty znaczenia merytorycz-

nego. 17 września 1939 roku 
nastąpił czwarty rozbiór Polski 
integralnie powiązany z datą 
1 września 1939 roku  dniem 
rozpoczęcia II Wojny Świa-
towej, zaś 11 lipca 1943 roku 
stanowi symbol upamiętnienia 
całokształtu martyrologii na-
rodowej, Holokaustu  Polaków 
i mniejszości narodowych, oby-
wateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej.
11 lipca Święto Narodowe  
Dzień Pamięci Męczeństwa 
Kresowian jako projekt ustawy 
obchodów narodowych został 
złożony do kancelarii Sejmu w 
dniu 10 lutego 2016 roku przez 
posła PiS Michała Dworczyka 
i spotkał się z natychmiastową 
reakcją negatywną redaktora 
„Warszawskiej Gazety” Stani-
sława Srokowskiego prezentu-
jącego się jako pisarza i oca-
leńca kresowego. Redaktorowi 
Stanisławowi Srokowskiemu 
chodziło o brak w tytule usta-
wy „ludobójstwa”. W uzasad-
nieniu projektu ustawy istnieje 
szerokie omówienie tego termi-
nu ludobójstwa.
Jest oczywiste, iż każdy projekt 
ustawy społecznej powinien 
być przedmiotem dyskusji, tym 
bardziej, iż w tym przypadku 
chodzi o ustawę dotyczącą lu-
dobójstwa okrutnego (genoci-
dum atrox) dokonanego na Na-
rodzie Polskim.
Poseł Michał Dworczyk poje-
chał do Wrocławia celem prze-
prowadzenia rozmów meryto-
rycznych z redaktorem Stani-
sławem Srokowskim. Spotkanie 
się odbyło, czego następstwem 
był atak dwoma tekstami Sro-
kowskiego, pomieszczonymi na 
łamach „Warszawskiej Gaze-
ty” i portalu bibula.com. http://
www.bibula.com/?p=85718 
w dniu 10 lutego 2016 roku, a 
więc w dniu złożenia przez po-
sła Michała Dworczyka projek-
tu ustawy.
„Stanisław Srokowski oskarża 
PiS o przekręt w sprawie kreso-
wego ludobójstwa”:
„(...)Ocaleniec z kresowego lu-
dobójstwa, autor licznych po-
wieści osadzonych w kresowym 
kontekście z których jedna stała 
się podstawą dla filmu “Wołyń” 
Wojciecha Smarzowskiego – 
Stanisław Srokowski ostro skry-
tykował projekt ustawy o “Dniu 

Męczeństwa Kresowian” złożo-
ny dziś do laski marszałkowskiej 
przez Prawo i Sprawiedliwość.
W pokrętnym uzasadnieniu pro-
jektu PiS-u zamazuje się odpo-
wiedzialność band OUN i UPA. 
W liście otwartym Srokowski pi-
sze o “sprawie bardzo poważnej” 
i “przekręcie” jakiego usiłują się 
dopuścić parlamentarzyści PiS. 
“Wielkimi literami poseł PiS-u, 
Michał Dworczyk, powiadamia 
fora internetowe, że przygotował 
projekt ustawy, uznającej 11 lip-
ca jako Dzień Pamięci Męczeń-
stwa Kresowian. Cieszymy się, 
że PiS pamięta o Kresowiakach, 
ale nie zgadzamy się, jako śro-
dowiska kresowe, na fałszowa-
nie historii” – pisze Srokowski. 
Ocenia, że projekt PiS jest “kar-
łowaty” i “fałszywy”, jest według 
niego takim samym “potwor-
kiem językowym” jak uchwała 
rocznicowa przeforsowana przez 
Platofrmę Obywatelską, w której 
zbrodnie OUN-UPA określono 
jako “zbrodnię o znamionach 
ludobójstwa(...)”.
W tekście pomieszczonym w 
„Warszawskiej Gazecie „ z dnia  
26. 02. - 3.03. 2016 „Zło dużo 
gorsze niż przekręt Wałęsy” 
autor szeroko opisuje przestęp-
czą działalność konfidentów, 
donosicieli, kapusiów, powołu-
jąc dokumenty IPN z których 
„wyziera świat ludzkiej podłości 
oraz mizeria charakterów”, by 
w konkluzji odnotować: 
„...ilekroć więc Kresowianie 
walczą o nazwanie tej tragedii 
(ludobójstwa , przypis redak-
cji) jedynym i słusznym termi-
nem, właśnie ludobójstwem, 
tylekroć znajdzie się jakieś ob-
łudne środowisko, kamaryla 
wpływowych i cynicznych osób, 
grupa moralnych przestępców, 
czy politycznych cwaniaków, 
która zacznie nam udowadniać, 
że należy na to spojrzeć szerzej, 
inaczej, bardziej łagodnie, bo 
nie pora jeszcze na całe ujawnie-
nie prawdy. A my pytamy, kiedy 
przyjdzie wreszcie ta pora? Jak 
widzimy na przykładzie Wałęsy, 
nigdy nie przyjdzie. Kłamstwo 
okopuje się w swoich bunkrach 
i nie pozwala się odsłaniać. A 
jego jawni i tajni sprzymierzeń-
cy pociągają tylko za sznurki. 
Pora najwyższa ukazać w Polsce 
całą bolesną prawdę PRL i III 
RP. Niech mocno zaboli, niech 

ucierpią ci, którzy muszą ucier-
pieć, ale w końcu staniemy na 
gruncie prawdy. Bo jeśli tego nie 
uczynimy, walec historii zgniecie 
nas do końca. I już przez wieki 
nie uwolnimy się od podejrzeń, 
insynuacji, kłamstw i zdrad...”.

Dyskusja jest potrzebna, każdy 
ma prawo do prezentowania 
własnych poglądów, zwłaszcza 
w temacie tak szczególnym, do-
tyczącym całokształtu  marty-
rologii narodowej.

SŁUGA DWÓCH PANÓW

Natomiast prezentuję pogląd, 
iż wszelkie uwagi ustne, czy też 
pisemne powinny być wymie-
niane jedynie w naszych kreso-
wych środowiskach. Posiada-
my portale, towarzystwa kreso-
we, periodyki drukowane i inne 
wydawnictwa.  Wyłącznie na 
lamach kresowych  należy pro-
wadzić merytoryczną dyskusję, 
nie działając z zaskoczenia do-
słownie z minuty na minutę.
Do innej kategorii należy spo-
sób podawania swoich myśli, 
wykluczający arogancki, na-
pastliwy styl, niestety nie obcy 
redaktorowi Stanisławowi Sro-
kowskiemu na ukazujących 
się  nie kresowych łamach, jak 
portal http://www.bibula.co-
m/?p=85718.
Redaktor Stanisław Srokowski 
urodzony w czerwcu 1936 nie 
należy do świadków historii. 
Miał 3 lata w dniu wybuchu 
wojny i został wraz z rodzica-
mi wypędzony z Kresów w 1945 
roku, osiedlony z rodzicami w 
województwie szczecińskim. 
Za wyraz samowoli, którą na-
zwałbym samoistną, jest jego 
niczym nieuzasadniony atak na 
formację Prawo i Sprawiedli-
wość, która odzyskała w dniu 
25 października 2015 roku 
niepodległość Rzeczypospolitej  
Polskiej po 76 latach niewoli, 
oskarżający Prawo i Sprawie-
dliwość o „przekręt” w sprawie 
kresowego ludobójstwa. Cytu-
ję:
„(...)Ocaleniec z kresowego lu-
dobójstwa, autor licznych po-
wieści osadzonych w kresowym 
kontekście z których jedna stała 
się podstawą dla filmu “Wołyń” 
Wojciecha Smarzowskiego – 
Stanisław Srokowski ostro skry-

tykował projekt ustawy o “Dniu 
Męczeństwa Kresowian” złożo-
ny dziś do laski marszałkowskiej 
przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Owa krytyka ukazała się na 
portalu bibula.com w dniu 10 
lutego 2016 roku, w tym sa-
mym czasie, gdy do laski mar-
szałkowskiej wpłynął projekt 
ustawy PiS, której Srokowski 
nie mógł przeczytać.
Srokowski widniejący w stop-
ce redakcyjnej patriotycznej 
„Warszawskiej Gazety” swój 
haniebny wpis pomieścił za-
pewne bez wiedzy redaktora 
naczelnego tej gazety Piotra 
Bachurskiego, znanego ze swo-
jej patriotycznej działalności, 
dzięki której możemy mu za-
wdzięczać wyniki wyborów 
prezydenta i rządu z maja i 
października 2015 roku.
Następnym ruchem Stanisława 
Srokowskiego był tekst „Zło 
dużo gorsze niż przekręt Wałęsy”  
z dnia 26 marca - 3 kwietnia w 
„Warszawskiej Gazecie” po-
miatający w sposób perfekcyj-
nie bezczelny i arogancki grupę 
własnych, Srokowskiego ziom-
ków, pisząc o nas: (..) jakieś 
obłudne środowisko, kamaryla 
wpływowych i cynicznych osób, 
grupa moralnych przestępców, 
czy politycznych cwaniaków(...). 
W owym podłym tekście Sro-
kowski porównuje nas do kon-
fidentów, donosicieli, kapusiów  
szeroko opisując ową przestęp-
czą działalność , powołując do-
kumenty IPN z których „wyzie-
ra świat ludzkiej podłości oraz 
mizeria charakterów”.
Komu służy „sługa dwóch pa-
nów?”. Czy opozycji parlamen-
tarnej i poza parlamentarnej 
dołączając się do szkalowania 
PiS? Czy też woniejącej hipo-
kryzją i fałszem  nucie swoich 
tekstów pomieszczanych w 
„Warszawskiej Gazecie”, ucho-
dząc za polskiego patriotę.
Srokowski dołączył do cyto-
wanej wyżej „Instrukcji cary-
cy Katarzyny II - jak pokonać 
Polskę.
Na poczynania Stanisława Sro-
kowskiego  spogląda z żalem z 
niebios umęczona Stasia Ste-
faniak, symbol męczeństwa 
dzieci polskich w martyrologii 
narodowej.
Aleksander Szumański „Głos 
Polski” Toronto
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Do Europy należeliśmy od tysiąc-
lecia, oderwał Polskę od Europy 
siłą i podstępem, bez jej zgody, 
na kilkadziesiąt lat, totalitaryzm 
sowiecki (zainicjowany niemiec-
kim).  Przypieczętowali to komu-
niści sowieccy i polscy obwiesz-
czając  22 lipca 1944 r.   utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego (PKWN). 
To protoplaści naszych rodaków 
planujących rokosz zamknęli do-
stęp do Europy Polsce, która tam 
od wieków była. I to jak tam była!

Setki tysięcy Polaków zapłaciło 
utratą życia, utratą bliskich, utra-
tą ziemi ojczystej, utratą majątku 
oraz dorobku naukowego i ducho-
wego, przymusową emigracją za 
zgodne współistnienie w wielona-
rodowej, wielokulturowej, wielo 
religijnej Polsce,  znanej i cenio-
nej nie tylko w Europie ale na ca-
łym świecie. Wystarczy przejrzeć 
kilka życiorysów z setek tysięcy, 
by przekonać się, iż byliśmy w 
Europie do czasu PRL, wystarczy 
przejrzeć wyroki skazywanych 
na ubeckie katownie i sowieckie  
łagry by przekonać się , jak dro-
go Polacy zapłacili za tożsamość 
polsko-europejską, za choćby 
znajomość języków obcych.

 „Misjonarz belgijski o. Rutten, 
który pierwszy próbował szcze-
pionkę Weigla, pisał: Najstrasz-
liwszy nasz wróg tyfus plamisty, 
który więcej nam porwał ofiar niż 
wszystkie niedomagania, morder-
stwa razem wzięte... Od chwili 
rozpoczęcia szczepień metodą 
polskiego naukowca prof. Weigla, 
czyli od siedmiu lat, nie zdarzyło 
się, aby szczepiony misjonarz lub 
krajowiec umarł wskutek tyfusu 
plamistego. Wasza polska szcze-
pionka uratowała życie nie tylko 
misjonarzom, ale tysiącom Chiń-
czyków.

W 1937 roku Weigl na zapro-
szenie Ligi Narodów wygłasza 
i w Genewie wiele referatów na 
międzynarodowej konferencji 
specjalistów od zagadnień duru 
plamistego, a w dwa lata później 
na zaproszenie rządu włoskiego 
udaje się wraz ze swą asystentką 
Anną  Herzig i laborantem Mar-
tynowiczem do Addis Abeby, by 
tam w Abisynii, zorganizować ak-
cję zwalczania tyfusu. Lwów był  
w tym czasie Mekką dla wszyst-
kich parazytologów i zjeżdżali tu 
uczeni z Ameryki, Azji, Afryki i 
Australii. Charles Nicolle, chluba 
Francji i uczeń Pasteura, powie 
na konferencji w Paryżu: Weigl 
uratował życie tysiącom ludzi, 
jest to człowiek, który zasługuje 
na najwyższe uznanie, jako pierw-
szorzędna głowa, jako niezmor-
dowany pracownik, jako fanatyk 
nauki. (…) 

Reszta nie jest milczeniem, bo 
dzięki takiej postawie wiemy 
już,  ilu pod skrzydłami instytutu 
(BR: w czasie wojny , we Lwo-
wie, Niemcy pozwolili a nawet 
zalecili, by profesor wytwarzał 
szczepionkę) schroniło się uczo-
nych, ilu tysiącom Polaków udało 
się przetrwać i uratować życie, ile 
szczepionek szło „na lewo” trafia-
jąc zamiast na front, do polskiego 
podziemia. Wystarczy przekart-
kować choćby tylko tę książkę, w 
której niemal  co piąty Lwowiak 
przypomina, że żyje dzięki We-
iglowi. (…) Gdy nikt nie chciał 
mu wyciąć skóry do tzw.  biopsji 
dla stwierdzenia charakterystycz-
nych dla tyfusu zmian w skórze, 
zrobił to... sam, wycinając ją no-
życzkami na własnym brzuchu. I 
czyż nie inaczej postępował Pa-
steur? Tak sobie myślę, że gdyby 
Weigl był Francuzem, Czechem, 
Niemcem, o takiej własnoręcznie  
wykonanej na sobie operacji roz-
trąbiono by na cały świat. Film, 
książka, okładki w magazynach. 
Ale cóż dla nas, Polaków, wart jest 
i bohater, który sobie nadal żyje? 
O, gdyby przy tym zabiegu umarł. 
I proszę bardzo, uwielbiamy mar-
twych bohaterów. Ale żywych? 
W 1936 roku znalazł się Weigl na 
liście kandydatów do Nagrody I 
Nobla, ale była to lista... szwedz-
kiej Akademii. W dwanaście lat 
później, już po wojnie, Weigl 
znów znalazł się w Sztokholmie z 
tej samej okazji. Ale (....)  amba-
sador Ostrowski wycofał również 
kandydaturę Rudolfa Weigla.

Na szczęście inne nacje bywają 
obdarzone lepszą pamięcią, (…) 
leży przede mną jego list, zacho-
wany w dokumentach rodzinnych 
profesora, a datowany w Liege 9 
maja 1948 roku.

„Panie Dyrektorze — pisze misjo-
narz. — Od 1937 roku mieszkałem 
w Chinach pod okupacją japoń-
ską, w 1943 zostałem internowa-
ny, podobnie jak prawie wszyscy 
Belgowie z terenów okupowa-
nych. W 1945 zostaliśmy uwolnie-
ni i wyjechałem do Hongkongu, 
czekając na repatriację, ale statki 
były tak rzadkie, że mogłem wy-
jechać dopiero w 1947 roku. (…) 
Laboratorium w Pekinie, którym 
do dziś kieruje dr Joseph Chang, 
przygotowywało i dostarczało 
szczepionki przez całą wojnę, od 
17 lat żaden z naszych misjona-
rzy nie umarł na tyfus plamisty. 
Pańska szczepionka i nadal jest 
ogromnym dobrodziejstwem dla 
naszych misji na północy Chin. 
W naszych publikacjach w Belgii, 
Holandii i w Ameryce wspomina-
liśmy z wdzięcznością, jak wielkie 
zasługi nam Pan oddał.

Jest dla mnie ta sprawa do dziś 

niepojęta, że mogąc chwalić się 
takim rodakiem, uczonym świato-
wego formatu, polskie encyklope-
die poświęcają mu sześć (słownie 
sześć) wierszy…(Alfabet lwow-
ski, Jerzy Janicki)

 „Pojechałem do Zurychu, dlate-
go, że tam jechał najbliższy mi 
wówczas kolega, Władysław Kor-
niłowicz, później tak bardzo zna-
ny i wielbiony duchowny. W Zu-
rychu filozoficznych wykładów 
prawie nie było. Chodziłem na 
te wykłady, na które chodził mój 
kolega: na wykłady przyrodnicze, 
zoologię, antropologię. Wszystko 
mi było jedno, chciałem się cze-
goś nauczyć, a żadnych szczegól-
nych upodobań naukowych nie 
miałem.

Po jednym semestrze szwajcar-
skim przeniosłem się do uniwer-
sytetu bliższego a większego- w 
Berlinie. Tu nie brakło w zakresie 
filozofii sławnych profesorów i 
znakomitych wykładowców. (…) 
Chodziłem raczej na pasjonujące 
monograficzne wykłady Simmla. 
I jednocześnie uczęszczałem na 
wykłady z historii politycznej, 
archeologii klasycznej, historii 
sztuki, socjologii, psychologii 
eksperymentalnej, przeszedłem 
sumiennie kurs chemii, chodzi-
łem nawet na wykłady wydziału 
medycznego: anatomii i psychia-
trii. Było w tym znacznie więcej 
ciekawości niż programu, sensu 
konsekwentnego studiowania. 
Dość prędko zapomniałem prawie 
wszystko z tego, czego wówczas 
wysłuchałem z wyjątkiem tego, 
czym się potem sam zajmowałem. 
Dziś byłbym złego mniemania o 
studencie, który by w ten sposób 
gospodarował swym czasem.

Mieszkałem w Berlinie początko-
wo z Romanem Dmochowskim z 
Sarnowa, mym kolegą szkolnym, 
później szwagrem. Studiował on 
w Niemczech chemię, by stać się 
później znakomitym rolnikiem-
-chemikiem. Choć obaj z domu 
mieliśmy niemało pieniędzy, ży-
liśmy jak studenci-proletariusze. 
Nie umiem już zrekonstruować 
naszej ówczesnej mentalności, ale 
nam to odpowiadało. Jadaliśmy 
w garkuchniach, mieszkaliśmy w 
jednym pokoju w Charlottenbur-
gu, bo tam pokoje studenckie były 
tańsze, ale za to trzeba było dojeż-
dżać koleją miejską i wyszedłszy 
rano na wykłady wracaliśmy do-
piero po teatrze, cały dzień bez-
domni, przespać można się było 
tylko w Bibliotece Królewskiej 
nad książką.

Po paru miesiącach Stefan Spiess 
zaproponował mi, bym z nim za-
mieszkał; miał parę pokojów w 
samym centrum miasta koło uni-

wersytetu i Friedrichstrasse, Teraz 
tryb życia zmienił się na wygod-
ny, Stefan był o siedem lat starszy 
ode mnie; gdy zaczynałem swe 
studia, on swoje inżynierskie w 
Belgii już był skończył i teraz w 
Berlinie uzupełniał je wykładami 
z ekonomii. W Warszawie czekało 
nań kierownictwo nowego działu, 
jaki miał być otwarty w fabryce 
Lilpopa i Rau. Osiadł w następ-
nym roku w Warszawie. Czekając 
na zmontowanie owego działu i 
biorąc wysokie pobory, miał czas 
wolny, zajmował się muzyką i 
sztukami pięknymi, jeździł, gdy 
był gdzieś w świecie zapowie-
dziany wielki koncert czy piękna 
wystawa. (…) Aż przyszła wojna 
i nie zostawiła nic z jego dużego 
rodzinnego majątku. Wtedy zaś, 
już jako niemłody człowiek, teraz 
słaby i chory  rozpoczął pracę; 
wstawał o piątej rano, zatłoczo-
nym tramwajem jechał do radia, 
gdzie dostał posadę, po południu 
dawał lekcje francuskiego i an-
gielskiego. Dostosował się, i nikt 
nigdy nie usłyszał słowa skargi. 
Jak on mnie kiedyś w Berlinie, 
tak ja mu teraz mogłem ofiarować 
pokój w Warszawie, i znów lata 
1948—1960 spędziliśmy obok 
siebie.

(…) Życie berlińskie było inten-
sywne. Nie tylko uniwersytec-
kie — bo jednocześnie; co dzień 
bywałem w muzeach czy na wy-
stawach nowości artystycznych, 
co wieczór w teatrze lub na kon-
cercie. Nic dziwnego, że po dwu 
takich latach czułem się zmęczo-
ny. A przez ten czas w kraju nic 
się nie zmieniło. Uniwersytet w 
Warszawie nadal nie był czyn-
ny, i nie było do czego wracać; 
więc postanowiłem się przenieść 
do któregoś z mniejszych nie-
mieckich uniwersytetów.(Teresa 
i Władysław Tatarkiewiczowie, 
Wspomnienia)

Wspaniały polski filozof, Wła-
dysław Tatarkiewicz , człowiek 
wielkiej erudycji, wiedzy i skrom-
ności ,w wieku 23 lat uzyskał 
doktorat, a na Zachodzie pojawiła 
się jego książka o Arystotelesie. 
W 1950 roku  wykłady profesora 
Władysława Tatarkiewicza zosta-
ły zawieszone przez grupę ośmiu 
studentów, członków PZPR, któ-
rzy wystąpili z listem otwartym 
atakującym Władysława Tatar-
kiewicza, protestując przeciwko 
dopuszczaniu na prowadzonym 
przez niego seminarium do wypo-
wiedzi wrogich budującemu Pol-
skę  socjalizmowi.

„10 kwietnia 1943 roku w Smo-
leńsku wylądowała pierwsza pol-
ska delegacja, która miała zbadać 
sprawę masowych grobów w Ka-
tyniu. Jej członkiem był przedsta-

wiciel p.o. prezydenta Warszawy 
- dr Konrad Orzechowski. Za 
udział w tej wyprawie przyszło 
mu zapłacić wysoką cenę. Gdy 
Niemcy j 11 kwietnia kolportowa-
li w świat informację o odkryciu 
nieopodal Smoleńska straszliwej 
zbrodni sowieckiej, w General-
nym Gubernatorstwie byli już 
naoczni polscy świadkowie tego 
makabrycznego odkrycia. Polacy 
przekazali swoje spostrzeżenia 
rodakom, korzystając z bardzo 
różnych kanałów komunikacji - 
od struktur walczącego z Niem-
cami Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, przez instytucje takie 
jak Polski Czerwony Krzyż czy 
RGO, aż po kontrolowaną przez 
Niemców prasę polskojęzyczną. 
Ich sprawozdania były pierw-
szymi polskimi świadectwami o 
Zbrodni Katyńskiej. Goetel już 12 
kwietnia zdał w Warszawie ust-
ną relację przedstawicielom ZG 
PCK. (…)

Nim konsekwencje dla dr Kon-
rada Orzechowskiego  nabrały 
szczególnie złowrogiego wymia-
ru, wrócił do pracy w Wydziale 
Szpitalnictwa, gdzie był zatrud-
niony od 1932 roku na stano-
wisku dyrektora przy Zarządzie 
Miejskim m.st. Warszawy. Za-
słynął jako niestrudzony orga-
nizator szpitalnictwa i animator 
higieny społecznej; szczególnie 
zaangażowany był w zwalcza-
nie gruźlicy. Wcześniej był m.in. 
dyrektorem Szpitala Zakaźnego 
na warszawskiej Woli i lekarzem 
powiatowym, a w okresie I woj-
ny światowej służył w stopniu 
kapitana w armii rosyjskiej, m.in. 
jako naczelny lekarz szpitala dy-
wizyjnego. Podczas oblężenia 
Warszawy przez Niemców stanął 
na czele Sanitarnego Komisaria-
tu Cywilnego stając się jednym z 
najbliższych współpracowników  
Stefana Starzyńskiego. Cywilna 
służba sanitarna należała, obok 
elektrowni, wodociągów i kana-
lizacji oraz straży ogniowej, do 
najważniejszych instytucji w sys-
temie obrony miasta. Musiała bo-
wiem  zapewnić bezpieczeństwo 
medyczne odciętej i bombardo-
wane j stolicy, w której z każ-
dym dniem przybywało rannych. 
Orzechowski dobrze koordyno-
wał pracę podległych mu szpitali 
i ośrodków zdrowia. a także m.in. 
Ubezpieczalni Społecznej, której 
pracownicy zasilili najbardziej 
obciążone placówki. Służba sani-
tarna do końca oblężenia zacho-
wała zdolność do wykonywania 
zadań, nawet gdy pod presją nie-
mieckich bombardowań załamy-
wały się już niektóre formy samo-
pomocy społecznej. Orzechowski 
należał do grona trzech osób cy-
wilnych, które rano 28 września 
1939 roku towarzyszyły prezy-

Oderwanie Polski od Europy 
w 1944 roku
Bożena Ratter
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dentowi Stefanowi Starzyńskie-
mu i gen. Tadeuszowi Kutrzebie 
podczas rozmów kapitulacyjnych 
z Niemcami na Okęciu. 

W czasie okupacji nadal kierował 
warszawskim Wydziałem Szpital-
nictwa, ponownie wykazując się 
zdolnościami organizacyjnymi, 
tym razem w arcytrudnej sytu-
acji lekceważenia przez Niemców 
potrzeb zdrowotnych Polaków. 
Powrót do pracy po przyjeździe z 
Katynia wiązał się z ogromnym, 
z każdym miesiącem większym 
stresem: pogarszała się sytuacja 
ekonomiczna Warszawy, rosła 
brutalna presja niemiecka, a zbli-
żająca się klęska Rzeszy narażała 
na oskarżenia o współpracę z oku-
pantem. Orzechowski wytrwał na 
stanowisku do 1 sierpnia 1944 
roku, a więc do wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. W krótkim 
okresie wolności organizował 
pomoc medyczną dla walczącego 
Mokotowa w szpitalu zlokalizo-
wanym przy ul. Puławskiej nieda-
leko Królikarni. Przeżył zagładę 
miasta. W końcu września 1944 
roku został wywieziony przez 
Niemców do obozu w Pruszko-
wie, po zwolnieniu mieszkał w 
Milanówku.

Po zajęciu zimą 1945 roku przez 
Armię Czerwoną obszarów na za-
chód od Wisły Orzechowski nie 
złożył deklaracji negujących od-
powiedzialność sowiecką za mord 
katyński. Postąpili tak niektórzy 
inni uczestnicy delegacji do Ka-
tynia, którym nie udało się zbiec 
na Zachód. 28 lutego 1945 roku 
Orzechowski został aresztowany 
i osadzony w obozie NKWD w 
Rembertowie, w którym więzieni 
byli głównie żołnierze Armii Kra-
jowej i Narodowych Sił Zbroj-
nych.  (…) Po przeszło dwóch 
latach Orzechowski został zwol-
niony z łagru. W 1979 roku w 
Polskim Słowniku Biograficznym 
jego aresztowanie przez NKWD 
i lata w niewoli sowieckiej po-
kryto, z powodów cenzuralnych, 
słowami: „W okresie 1945- -1947 
był odsunięty od pracy zawodo-
wej”. (IPN, pamięć.pl,  Grzegorz 
Wołk - historyk, politolog, pra-
cowni Edukacji Publicznej IPN).

Do dzisiaj żyją i mają się dobrze 
odpowiedzialni za unicestwia-
nie  polskiej elity, za zamknięcie 
bramy do Europy, zakaz kontak-
tu z Europą (nie mam na myśli 
agentów), za zakaz powrotu emi-
gracji z Europy, za niszczenie 
elity,  która w imię demokracji 
i dobra publicznego nas, oby-
wateli,  tak wiele uczyniła i któ-
ra znana była tamtej  Europie.   
Propaganda postkomunistyczna 
manipuluje Polakami jak w ponu-
rych czasach PRL i zbiera żniwo, 
ponieważ w sukurs poszła jej (jak 
i wtedy) spolegliwa edukacja, li-
teratura, filozofia, socjologia, kul-
tura i media. Nie ulegali jej tylko 
ci, którzy pozyskali wiedzę zgod-
nie z edukacją II RP , gruntowaną 
w domach rodzinnych i w koście-
le, przykłady w postaci przeżycia 
bliskich, sąsiadów czyli „żywa hi-
storia”, przekaz słowny i stosow-
na literatura były w nich obecne.  

„Komunistyczna propaganda 
słynęła z rozpowszechniania ku-
riozalnych niekiedy wiadomości. 
Tłumaczenie własnych porażek 
działalnością wrogich państw 
i „imperialistów” należało do 
porządku dziennego. Dziś opo-
wieść o zrzucaniu z amerykań-
skich samolotów stonki ziemnia-
czanej w celu niszczenia upraw 
ziemniaków jest przyjmowana z 
rozbawieniem. Jednak w latach 
pięćdziesiątych za jej negowanie 
można było znaleźć się na ce-
lowniku Urzędu Bezpieczeństwa 
i ponieść surowe konsekwencje. 
(…) Początkiem walki z tym 
owadem był artykuł opubliko-
wany w maju 1950 roku w „Try-
bunie Ludu”. Już sam tytuł miał 
przerazić czytelnika. Tekst „Nie-
słychana zbrodnia imperialistów 
amerykańskich” rozpoczął wojnę 
z „pasiastym dywersantem”, jak 
niekiedy określano stonkę. Ten 
chrząszcz z rodziny stonkowa-
tych pochodził ze stanu Kolorado 
w USA i to wystarczyło, by winą 
za jego migrację na terytorium 
Polski obarczyć amerykański  
wywiad. (…)Walkę ze stonką 
wykorzystano także do dalszego 
niszczenia środowisk tradycyj-
nie wrogich komunizmowi. Na 
celowniku bezpieki znaleźli się 
księża, przypominający podczas 
kazań o uszanowaniu niedzieli 
jako dnia wolnego od pracy, oraz 
działacze rozbitego przez komu-
nistów kilka lat wcześniej Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. 
Wrogiem mogli być także urzęd-
nicy, którzy niezbyt ochoczo 
zwalczali problem stonki.

Walka z owadami stała się także 
okazją do pozyskania nowej agen-
tury. Nie wiemy, ile to mogło być 
osób, ale biorąc pod uwagę ogól-
nopolski zasięg akcji, możemy 
przypuszczać, że setki, a może i 
tysiące. (…)Uderzająca jest także 
suma wydal na walkę z pasiastym 
szkodnikiem: 30 min złotych w 
samym 1951 roku.  Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wyno-
siło wówczas 599 zł, co oznacz: 
że na zwalczanie stonki wydano 
ponad 50 tys. pensji. (IPN, pa-
mięć.pl,  Grzegorz Wołk - histo-
ryk, politolog, pracowni Edukacji 
Publicznej IPN).

 „DO 

SZEFÓW WOJEWÓDZKICH I 
P0WIATOWYCH URZĘDÓW 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZ-
NEGO

Od dwóch lat prowadzi się w Pol-
sce walką ze stonką, którą wywiad  
amerykański przerzucił  na nasze 
tereny dla zniszczenia  pól kar-
toflanych i wywołania trudności 
aprowizacyjnych.”

Tak zaczyna się dwustronicowy 
dokument wydany przez Mini-
sterstwo Bezpieczeństwa Publicz-
nego 18 sierpnia 1951 r.  „Na 
czele akcji zwalczania stonki stoi 
Komisja Rządowa. W wojewódz-
twach, powiatach i gminach za 
akcję odpowiedzi Prezydia Rad 
Narodowych. W województwach 
i powiatach pełnomocnikami do 

tej akcji są kierownicy i instruk-
torzy stacji ochrony roślin. Na 
gromadach wyznaczani są spe-
cjalni kontrolerzy spośród ludno-
ści.“ 

 Nie było Internetu ani telefonii 
komórkowej, polecenie zostało 
wysłane  tradycyjne do samorzą-
dów lokalnych.  Dzisiaj można 
już inaczej, urzędnicy sejmików 
wojewódzkich otrzymali sms-y 
powiadamiające  o konieczno-
ści udziału w majowym marszu 
KOD. Ciekawe, czy tak jak w 
czasach PRL podczas wymuszo-
nych pochodów 1-majowych,  
ze strachu  przed utratą posady i 
innych profitów stawią się na we-
zwanie?. Może jednak pomyślą o 
tym, iż wybrani zostali by pełnić 
służbę publiczną a nie „nowopań-
ską”? 

Wszystkich zmanipulowanych 
kuriozalnymi oskarżeniami opo-
zycji skierowanymi w obecnie 
rządzących, opozycji  niezdolnej 
do wspólnego działania na rzecz 
dobra nas, obywateli, opozycji 
reprezentującej   niewielką grupę 
prywatnych interesów ( ale du-
żych interesów), grupę nawołują-
cą do rokoszu, bo przecież jeszcze 
coś w naszej Ojczyźnie można 
pozyskać dla siebie i znajomych, 
dobrze  byłoby skierować 7 maja 
2016 roku np. na Stadion Naro-
dowy,  na Wielką Lekcję Historii, 
której nie odbyli w stosownym 
wieku nie ze swojej winy. Ale z 
winy protoplastów grupy opozy-
cji, protoplastów, którzy w tam-
tych czasach wybudowali mur 
między nami i Europą, zamknęli 
drzwi do Europy głosząc zwy-
cięstwo socjalizmu i wznosząc 
okrzyki „Socjalizmu będziemy 
przed Europą bronić jak niepodle-
głości”. Ta wspólna lekcja historii 
pomogłaby by nam wspólnie my-
śleć i działać na rzecz odbudowy 
Polski i interesu wszystkich Pola-
ków.

W lutym 2012 r. Prezydent Broni-
sław Komorowski wniósł do Try-
bunału Konstytucyjnego wniosek 
o zmianę waloryzacji emerytur i 
rent z kwotowej na procentową. 
Wniosek miał 31 stron i powoły-
wał się na niezgodność waloryza-
cji kwotowej z Konstytucją. Bro-
nił interesu wysokich emerytur, 
procent od 20 000 to jednak coś. 
A jaki jest malutki gdy otrzymuje 
się  960 PLN renty. Ale czy wa-
loryzacja nadążająca za inflacją 
ma pozwolić na zakupienie nadal 
bochenka chleba czy na zakupie-
nie drugiej działki w słonecznej 
i nie zdewastowanej przez gru-
pę dużych interesów Hiszpanii? 
Wracając do wniosku, Trybunał 
Konstytucyjny odrzucił wniosek 
Prezydenta podkreślając w wyro-
ku, iż waloryzacja kwotowa jest 
zgodna z Konstytucją. Jednak w 
2013 roku waloryzacja była już 
procentowa.

A gdyby tej naszej elity nie uni-
cestwiano, witałaby  pani Kinga 
Dunin na swoich salonach setki  
tysiące wytwornych,  eleganc-
kich, szarmanckich, elokwent-
nych mężczyzn. I szanujących i 

kochających kobiety. Szkoda, że 
nie uczestniczy w spotkaniach or-
ganizowanych przez środowiska 
, które chcą przywrócić pamięć o 
nich. Jeszcze można spotkać żyją-
cych z tej elity,  wciąż z nich ema-
nują te cechy. A byli też wśród 
naszej elity mężczyźni o  rysach 
orientalnych, wszak Polska była 
wielonarodowa i wielokulturowa 
do czasu, gdy protoplaści pani 
Kingi uznali za słuszne,  by w na-
szym Narodzie znaleźli się tylko  
zwolennicy komunizmu.

Bożena Ratter

P.S.

Dla zainteresowanych jeszcze o 
polityce historycznej:

A jaka  była kiedyś polityka histo-
ryczna? Cesarz Wilhelm w zdo-
bytym Wilnie nie mógł nie zło-
żyć wizyty księżnej Michałowej 
Ogińskiej i musiał wysłuchać jej 
gorzkich uwag o głodzie ludności. 

„1918! Wilno przeżywało ostat-
nie miesiące XIX wieku, wieku 
rozbiorów, moskiewskiej władzy. 
Okupacja niemiecka ciążyła na 
mieście głodem. Elita dawnego 
pokolenia, która trwała, prze-
trwała, niosła oświaty kaganiec. 
Świeciła wzniosłością zamierzeń, 
ofiarnością. Szkolnictwo z tajne-
go stawało się jawnym. Po całym 
kraju wyrastały szkoły powszech-
ne, z głodującym ale pełnym za-
pału młodym nauczycielstwem. 
Powstawały szkoły średnie. Ko-
ściałkowski, Cywiński, księża 
Lubraniec, Lewicki, Miłkowski, 
panna Anna Mohłowna, Dora 
Kończanka, pani Mieczysławo-
wi Jeleńska, córka naszego pana 
Pawła Konczy. Ogromny zryw. 
Wojskowi z rozbrojonego korpu-
su Dowbora nie myśleli zadowo-
lić się szkołami. Niemcy ponoszą 
klęskę – będzie można odegrać 
się za niewolę, za porażkę bolsze-
wicką. Nawet stare pokolenie wy-
rosłe w poklęskowym okresie po 
1863 r., pokolenie pracy organicz-
nej, chłodnego rachunku, polityki 
realnej, nie nawoływało do mie-
rzenia zamiarów według sił. Nie 
próbowaliśmy nic obliczać, tylko 
robić co trzeba: Niemców precz, 
bolszewików nie puścić. Będzie, 
jak Bóg da. Będzie jakoś. A gdy-
byśmy wówczas inaczej myśleli, 
nie byłoby niepodległości, z któ-
rej dotąd, mimo nowych klęsk, 
naród żyje….

Jan Raczyński ,  wychowywany 
był przez babkę, Różę Raczyń-
ską, matkę Edwarda, pisarza i 
dyplomaty, prezydenta RP. Gdy 
zaczęła się wojna, jeszcze w 1915 
roku pani Róża udała się do Pił-
sudskiego i powiedziała mu, że 
od niej zależy, czy cała grupa 
jej synów, wnuków, bratanków 
i siostrzeńców ma iść do Legio-
nów. ”Niech zaczekają- miał po-
wiedzieć Piłsudski-przydadzą się 
gdzie indziej”. Ale już w 1918 
roku Jaś nikogo nie pytał i na nic 
nie czekał, chodziło mu najbar-
dziej o to , by być pierwszym na 
liście ochotników z Wilna”. - ks. 
Walerian Meysztowicz Gawędy o 

czasach i ludziach”.

„Były to czasy, kiedy – przed 
Czeszkiem i po nim – rody ma-
gnackie i szlacheckie, a także bo-
gatsze mieszczańskie budowały tu 
kościoły, dwory, zamki, cerkwie, 
synagogi, zbory ewangelickie, ra-
tusze i inne obiekty jak figury, na-
grobki i kaplice, aby upamiętnić 
swój wkład w dzieje tej ziemi, zo-
stawić po sobie i kulturze złotych 
czasów zygmuntowskich trwały 
ślad. Byli to nie tylko magnaci i 
królewiątka jak Ostrogscy, Tar-
nowscy, Zamoyscy, Sieniawscy, 
Sobiescy, Ligęzowie, Skarbkowi,-
Fredrowie,Tarłowie,Kostkowie,Z
asławscy,Herburtowie,Ramszowi
e,Czarnkowscy,Wapowscy,byli tu 
i mieszczanie, i kupcy ormiańscy, 
greccy, niemieccy, włoscy i woło-
scy, owi Boimowie, Kampinowie, 
Belerowie i inni, na których trze-
ba by wielu ksiąg. Pozostały po 
nich wszystkich nie tylko zamki, 
takie jak Olesko, Brzeżany, ratusz 
w Samborze, cerkwie i  kościoły 
w Rohatynie..czy tylko kopuła, 
krypta, nagrobek lub ikonostas… 
nie mówiąc już o samym Lwo-
wie. O Lwowie pełnym polskości 
i sztuki i w sztuce zgody wielu 
narodów. - Andrzej Chciuk Ziemia 
Księżycowa

Wiele narodów bogatych w nie-
tuzinkowych obywateli, czułych 
i serdecznych, wszechstronnie 
uzdolnionych dyplomatów, na-
ukowców, artystów, kupców, 
bankierów,  duchowieństwo, 
zwykłych obywateli, zarad-
nych, przedsiębiorczych, uta-
lentowanych, o których trudno 
zapomnieć. I zawsze wiernych, 
oddanych sprawie Polski, wystę-
pujących w jej obronie gdy zbrod-
niczy sąsiedzi z zachodu i wscho-
du próbują ją zniszczyć, rozsza-
brować a teraz kupić. To o kilku 
z tych wspaniałych pisze Jerzy 
Michotek w wierszu „Testament”:

„My co noc z Grottgerami,

Z Fredro, Smolką z Bartelami..

Jaś Kasprowicz z Ujejskim

Parandowski z Sobieskim

Jan Kazimierz ze świtą..

Z całą hebrą Jaremy

Przez Łyczaków suniemy..

Styka, Matyas, Wierzyński

Gruca, Gall, Makuszyński..

Tak hulamy do świtu..

Czas…z nim nie igraj! O nie!

Jest sprawiedliwy, cierpliwy, bo 
siebie ma dość,

Lecz w proch rozkruszy co złe,

Pysznych ukorzy,

Cierpliwym pomoże,

Zapłaci za krzywdy, nienawiść i 
złość”.
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Żydowski Instytut Historyczny w 
Warszawie w sposób nienaukowy 
usiłuje realizować antypolski pro-
gram światowego lobby żydow-
skiego. Aprobując działania świa-
towego żydostwa mające na celu   
restytucję mienia pożydowskiego 
w Polsce o niebagatelnej sumie 
zwrotu 65 miliardów dolarów 
amerykańskich solidaryzuje się 
ze Światowym Kongresem Ży-
dów, gdzie nowojorski żydowski 
prawnik Menachem Rosensaft, 
wzywa Amerykanów pochodze-
nia żydowskiego do bojkotu Pol-
ski, polegającego na wstrzymaniu 
wydawania dolarów w Polsce, po-
nieważ nie została dotąd rozwią-
zana kwestia restytucji w Polsce 
mienia żydowskiego. 
Szef tej organizacji Michael 
Schneider uważa jednak, że naj-
pierw należy prowadzić w tej 
sprawie rokowania z polskim 
rządem, czyli domyślnie dopiero 
potem bojkotować Polskę .
Wspomagając te  działania dyrek-
tor  Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego Paweł Śpiewak udziela 
publicznego wywiadu twierdząc 
iż Polacy winni Holocaustu za-
mordowali 120 tysięcy polskich 
Żydów. 
W samym sercu Polski w Warsza-
wie istnieje państwowy instytut 
naukowy, podległy Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go tolerujący również wypowie-
dzi pracownika tego instytutu dr 
Aliny Całej: „Polacy jako naród 
nie zdali egzaminu” („Rzeczpo-
spolita 25.05 2009) ”. http://www.
rp.pl/artykul/310528-Polacy-ja-
ko-narod--nie-zdali-egzaminu-.
html
W owym wywiadzie udzielonym 
przez dr Alinę Całą redaktorowi 
Piotrowi Zychowiczowi padają 
oskarżenia, iż Polacy są odpowie-
dzialni za śmierć 3 milionów pol-
skich Żydów:
„...W pewnym sensie Polacy są 
odpowiedzialni za śmierć wszyst-
kich 3 milionów Żydów – obywa-
teli II RP – mówi historyk z Ży-
dowskiego Instytutu Historycz-
nego Alina Cała.
Rzeczpospolita: Czy Polacy są 
współodpowiedzialni za Holo-
kaust?
Alina Cała: W pewnym stopniu 
tak. Przyczyną tego był przed-
wojenny antysemityzm, który 
nie przygotował ich moralnie do 
tego, co miało się dziać podczas 
Zagłady. Nośnikiem tego anty-
semityzmu były dwie instytucje. 
Ugrupowania tworzące obóz na-
rodowy oraz Kościół katolicki. 
Ten ostatni mniej więcej od 1935 
roku zaczął sprzyjać endecji. W 
efekcie wysokonakładowe pisma 
konfesyjne zaczęły głosić pro-

pagandę antysemicką. Choćby 
„Mały Dziennik” Kolbego...”
Podczas usiłowania przez rządzą-
cych skrycia mordów dokonanych 
przez ukraińskie hordy morderców 
OUN – UPA na ludności polskiej 
Wołynia i Małopolski Wschodniej, 
a szczególnie „zamiatania pod dy-
wan” przez Sejm RP. uznania 11 
lipca Dniem Pamięci Męczeń-
stwa Kresowian i określenie lu-
dobójstwa czystką etniczną ze 
znamionami ludobójstwa, pa-
triotyczne koła kresowe ujawniają 
następne fakty tego ludobójstwa 
okrutnego (genocidum atrox)::
W dniu 6 czerwca 2009 roku sta-
raniem Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich RP, Oddziału w Kę-
dzierzynie-Koźlu, zorganizowano 
już po raz szósty, obchody Dnia 
Kultury Kresowej. Świętowano w 
tym dniu XX-lecie istnienia i dzia-
łalności Oddziału Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w tym 
mieście.
Obchody, o których mowa miały 
miejsce w 65 rocznicę apogeum 
ludobójstwa dokonanego na Pola-
kach, odwiecznych mieszkańcach 
Kresów Południowo - Wschod-
nich II RP, a sprawcami zagłady 
były doskonale uzbrojone watahy 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów i jej formacji zbrojnej – tzw. 
Ukraińskiej Powstańczej  – UPA.
W czasie uroczystości obchodów 
poświęconych epoce zagłady do-
konanej na Polakach kresowych 
przez ukraińskich skrajnych nacjo-
nalistów przy aktywnym udziale 
zdziczałego chłopstwa ukraińskie-
go, wygłoszono pięć naukowych 
referatów przedstawiających Pol-
ski Holokaust dokonany ukraiń-
skimi rękami w okresie od końca 
1942 roku do wiosny 1947 roku.

 Autorem referatu poświęconego 
udziałowi ukraińskich nacjonali-
stów-faszystów w zagładzie pol-
skich Żydów był prof. dr Jacek 
Wilczur aktualnie i od wielu lat 
szef Zespołu Badawczego-Nauko-
wego do Spraw Zagłady Kresów 
Wschodnich RP.
Już po obchodach czerwcowych 
2009 roku w Kędzierzynie-Koź-
lu i w następstwie wygłoszonych 
wówczas referatów, do Zespołu 
Badawczo-Naukowego do Spraw 
Zagłady Kresów Wschodnich RP 
przekazano nowe bardzo ważne dla 
historyków i badaczy informacje, 
relacje naocznych świadków oraz 
osób, które z racji swoich funkcji 
w służbach informacyjno-wywia-
dowczych ZWZ-AK na Kresach 
Wschodnich dysponowały bogatą 
wiedzą o działalności OUN-UPA, 
o współpracy tych formacji z nie-

mieckimi służbami specjalnymi 
– Abwehry i Siherheitsdienst, w 
zakresie zwalczania  i fizycznej 
likwidacji ludności polskiej i pozo-
stałych przy życiu Żydów.
Żydów polskich mordowały w 
latach minionej wojny wszystkie 
bez wyjątku ukraińskie nacjona-
listyczne ugrupowania i formacje 
bez względu na różnice w zakresie 
nie ideologii, a taktyki. W zagła-
dzie Żydów uczestniczyły poza 
żołnierzami batalionów „Nachti-
gall” i „Roland”, milicji i policji 
ukraińskiej w służbie Niemców, 
formacje: 
„Sicz Poleska” na Polesiu i Wo-
łyniu pod przywództwem Andrija 
Melnyka (od końca roku 1942 jako 
Ukraińska Armia Nacjonalno-
-Rewolucyjna), oddziały polowe 
frakcji OUN Stepana Bandery, od-
działy niezależnych nacjonalistów, 
oddziały tzw. „Samoobrony”.
Historycy, badacze dziejów II 
Wojny Światowej, zwłaszcza ci, 
którzy zajmują się od dziesiątków 
lat dziejami stosunków polsko-
-ukraińskich, rolą ukraińskiego 
skrajnego nacjonalizmu w zagła-
dzie ludności polskiej i żydowskiej 
w latach 1939-1945, zgodni są w 
swoich ustaleniach:     
- do najbardziej sfanatyzowanych, 
najbardziej okrutnych w prześla-
dowaniach swoich urojonych prze-
ciwników, wrogów, najbardziej 
okrutnych w stosowaniu techniki 
mordowania swoich ofiar – Pola-
ków, Żydów, ujętych partyzantów 
sowieckich, należeli nacjonaliści 
ukraińscy, litewscy, chorwaccy.
 Jeżeli mowa o zbrodniach  nacjo-
nalistów ukraińskich, należy wy-
mienić najbardziej liczące się w 
zbrodniczej działalności formacje:

- bataliony specjalne „Nachtigal-
l”(„Słowiki”) i „Roland” pozosta-
jące w dyspozycji wywiadu woj-
skowego  Wehrmachtu - Abwehry. 
Uczestniczyły one w zagładzie Ży-
dów we Lwowie  i w innych miej-
scowościach na całych Kresach 
Wschodnich RP,
    
- ukraińska milicja, przekształco-
na przez Niemców w ukraińską 
policję pomocniczą – Ukrainische 
Hilfspolizei. Policja ta mordowała 
Żydów i Polaków od 1941 r. do 
czasu przejścia w całości do UPA 
w 1943 r.

- oddziały polowe obydwóch frak-
cji UPA – Maksyma Borowcia – 
Tarasa Bulby i Stepana Bandery,

- pododdziały ochotniczej ukra-
ińskiej 14 Dywizji Grenadierów  
Waffen SS Galizien, ukraińskie 
pułki policyjne SS.

Nie wolno pominąć poważnego 
udziału w masowych zbrodniach 
na ludności polskiej i                      i 
żydowskiej, dokonanych przez 
zdziczałe, niezorganizowane 
chłopstwo ukraińskie, na swoich 
polskich sąsiadach, nierzadko spo-
winowaconych więzami rodzinny-
mi.
Przed historykami, głównie pol-
skimi, ukraińskimi, żydowskimi, 
zajmującymi się dziejami II Woj-
ny Światowej, a zwłaszcza dzie-
jami stosunków panujących na 
okupowanych przez Niemców i 
Sowietów ziemiach polskich, jako 
bodaj najważniejsze zadanie uznać 
należy działania na rzecz dotarcia 
do świadomości młodego i śred-
niego pokolenia Ukraińców i Po-
laków  i przekazanie im prawdy o 
OUN-UPA, o ukraińskiej policji w 
służbie Adolfa Hitlera, prawdy   o 
ukraińskiej ochotniczej 14 Dywi-
zji Grenadierów SS, o ukraińskich 
pułkach policyjnych SS.
 Ukraińskiej  młodzieży  należy  
przekazać  prawdę  o  wymordo-
waniu  przez  UPA   kilkudziesięciu 
tysięcy Ukraińców, sprzeciwiają-
cych się zbrodniczej działalności 
tej  formacji.  Historycy zgodni 
są co do liczby zamordowanych 
przez UPA swoich rodaków Ukra-
ińców – nie mniej niż 40 tysięcy 
osób.
 W dniu wybuchu wojny i napaści 
niemieckiej na swojego sowieckie-
go sojusznika,  22 czerwca 1941 
roku, do akcji zbrojnej u boku hi-
tlerowskiego Wehrmachtu weszły 
podporządkowane wywiadowi 
wojskowemu – Abwehry, formacje 
ukraińskiego nacjonalizmu, bata-
liony „Nachtigall” i „Roland”. 
Z ramienia OUN batalionem „Na-
chtigall” dowodził Roman Szuche-
wycz („Taras Czuprynka”), póź-
niejszy generał i komendant UPA. 
Stronę niemiecką prezentował 
Theodor Oberländer, specjalista od 
spraw Wschodu, współpracownik 
Abwehry.
W skład zgrupowania podporząd-
kowanego politycznie Oberlände-
rowi wchodziły poza batalionami 
„Nachtigall” i „Roland”, jednostki 
Geheime Feldpolizei – Tajnej Poli-
cji Polowej Wehrmachtu, nazywa-
nej w języku potocznym Gestapo 
Wehrmachtu, oraz licząca kilka-
dziesiąt osób  grupa Abwehry II. 
Jednostki te działały w składzie 49 
Korpusu Górskiego, dowodzonego 
przez generała Ludwika Küblera.
30 czerwca 1941 roku, jako pierw-
sza jednostka Wehrmachtu, wkro-
czyła do Lwowa grupa dywersyjna 
Oberländera z ukraińskim bata-
lionem „Nachtigall” i bojówkami 
OUN, wyprzedzając o 7 godzin 
wejście regularnych jednostek We-
hrmachtu.

W dniu, w którym do Lwowa 
wkroczyli Niemcy, cywile ukraiń-
scy z żółto-błękitnymi opaskami 
na rękawach, od wczesnego rana 
wyłapywali wszystkich znajdują-
cych się na ulicach Żydów, innych 
wywlekano z domów. 
Żydów, w tym kobiety, bito pałka-
mi, żelaznymi prętami, masakro-
wano nożami i siekierami. Bardzo 
szybko trotuary i jezdnie pokryły 
się rannymi i trupami Żydów, w 
tym i żydowskich dzieci. 
Niemowlętom żydowskim rozbija-
no głowy o ściany domów  i latar-
nie. Niemieccy żołnierze przyglą-
dali się tym scenom nie reagując, 
oficerowie Wehrmachtu zachęcali 
Ukraińców do pastwienia się nad 
ujętymi Żydami i do zabijania ich.
Z zeznań licznych świadków wy-
darzeń czerwcowych 1941 roku, 
Żydów i Polaków, którym udało 
się przeżyć niemiecką okupację i 
ukraińskie pogromy, z bogatej do-
kumentacji źródłowej wynika, że 
żołnierze batalionu „Nachtigall” 
uczestniczyli, wespół z bojówka-
rzami ukraińskimi  i z motłochem 
żądnym krwi i rabunku, w pogro-
mach we Lwowie w ciągu pierw-
szych dni po zajęciu miasta przez 
Niemców.
W czasie tych pierwszych pogro-
mów, z rąk ukraińskich śmierć 
męczeńską poniosło kilka tysięcy 
Żydów, a o wiele więcej zostało 
okaleczonych, doznało kalectwa. 
Innych, tłum Ukraińców, zawlókł 
do koszar przy ulicy Zamarsty-
nowskiej, gdzie bitych, torturowa-
nych Żydów zmuszano do wyko-
pania na dziedzińcu ogromnego 
dołu i wrzucenia do niego kilku 
tysięcy ciał Żydów wymordowa-
nych przez NKWD w ostatnim 
okresie przed ucieczką sowietów 
ze Lwowa. 
Podobne sceny miały miejsce w  
więzieniach Lwowa przy ulicach 
Łąckiego i w „Brygidkach” przy 
ulicy Kazimierzowskiej. W czasie 
kiedy Żydzi wykonywali te prace, 
Ukraińcy rozstrzeliwali ich, mor-
dowali tępymi narzędziami.
Akcja rozpoczęta przez Ukraińców 
30 czerwca 1941 roku trwała do 3 
lipca. Oblicza się, że Ukraińcy za-
mordowali wówczas ok. 7 tysięcy 
Żydów, obywateli polskich.
Z tych pierwszych dni pogromów 
ludności żydowskiej przez Ukra-
ińców przy udziale żołnierzy ba-
talionu „Nachtigall” w miejscach 
torturowania i mordowania Żydów 
lwowskich, zachowały się do dziś 
fotografie, wykonane przez sa-
mych morderców - Ukraińców i 
Niemców.
Żydów polskich oraz Żydów zwo-
żonych do ośrodków zagłady na 
okupowanych ziemiach polskich 
z innych krajów europejskich, 

UKRAIŃSKA RZEŹ ŻYDÓW NA 
WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE                                                
WSCHODNIEJ
Aleksander Szumański

http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html


www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 czerwca 2016 - strona 21PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
mordowały wspólnie z Niemcami 
wszystkie bez wyjątku ukraińskie 
nacjonalistyczne ugrupowania, za-
równo ugrupowania umundurowa-
ne, jak i ugrupowania nie mające w 
sensie formalnym statusu policji, 
wojska.
W zagładzie Żydów uczestniczy-
ły formacje: żołnierze ukraińskich 
batalionów „Nachtigall”      i „Ro-
land”, podporządkowane wywia-
dowi Wehrmachtu – Abwehry, 
ukraińska milicja, przekształcona 
przez Niemców w ukraińską po-
licję pomocniczą – Ukrainische 
Hilfspolizei, oddziały partyzanc-
kie „Siczy Poleskiej”+ na Polesiu 
i Wołyniu pod przywództwem An-
drija Melnyka – komendanta Ukra-
ińskiej Organizacji Wojskowej (od 
końca roku 1942 jako Ukraińska 
Armia Nacjonalno-Rewolucyjna), 
wszystkie oddziały partyzanckie 
OUN, oddziały frakcji OUN Ste-
pana Bandery, oddziały niezależ-
nych nacjonalistów, tzw. „Samo-
obrony”, podporządkowane UPA 
na Wołyniu i na całych Kresach 
południowo-wschodnich II RP.
Ukraińscy wachmani w niemiec-
kich ośrodkach zagłady, obozach 
koncentracyjnych,  w tzw. policyj-
nych obozach pracy, które były w 
rzeczywistości obozami zagłady, 
uczestniczyli aktywnie    w za-
gładzie Żydów polskich i Żydów 
sprowadzanych z okupowanych i 
uzależnionych od Niemców  kra-
jów europejskich. 
Obozów zagłady i filii obozowych, 
w których ukraińscy wachmani 
wespół  z Niemcami dokonywali 
zagłady Żydów, było na okupo-
wanych ziemiach polskich bardzo 
dużo, dla zobrazowania sytuacji 
przedstawiamy niektóre z nich:

- SS-Sonderkommando Bełżec 
(Dienststelle Bełżec der Waffen 
SS) funkcjonował w okresie od 1 
listopada 1941 r. do 30 czerwca 
1943 r. Załoga składała się z ok. 
30 SS-manów Niemców i ok. 200 
wachmanów – Ukraińców, uczest-
niczących we wszystkich fazach 
zagłady więźniów – Żydów, Pola-
ków, jeńców sowieckich.. 
W okresie początkowym istnienia 
obozu czynne były trzy komory 
gazowe, zasilane gazami spali-
nowymi, w późniejszym okresie 
Niemcy wybudowali jeszcze kilka 
komór. Więźniów tracono masowo 
w egzekucjach strzałowych i w ko-
morach gazowych.
Do ośrodka zagłady w Bełżcu 
Niemcy skierowali ponad 500 ty-
sięcy obywateli polskich pocho-
dzenia żydowskiego, w tym ok. 
300 tys. z dystryktu Galicja oraz 
transporty ludności żydowskiej z 
Austrii, Grecji, Belgii, Czechosło-
wacji, Danii, Holandii, Niemiec, 
Norwegii, Rumunii, Węgier. 
W Bełżcu mordowano również Po-
laków przywożonych z pobliskich 
miejscowości i ze Lwowa, głów-
nie za udzielanie pomocy Żydom, 
za przynależność do organizacji 
konspiracyjnych. Oblicza się, że 
ogółem Niemcy przy współudziale 
Ukraińców zamordowali w Bełżcu 
ok. 600 tysięcy osób.
W pamięci zbiorowej Żydów 
lwowskich i z innych miejscowo-
ści w Galicji pozostał do dziś obraz 

słynnego obozu Janowskiego SS, 
słusznie zwanego „Uniwersyte-
tem zbirów”, piekła ziemskie-
go, które na trwale pozostanie w 
ludzkiej pamięci i w literaturze 
dokumentu, w opublikowanych 
po wojnie wspomnieniach nie-
licznych ocalonych.

- Der SS – und Polizei Führer im 
Distrikt Galizien Zwangsarbe-
itslager in Lemberg utworzony 
został w październiku 1941 roku 
na północno-zachodnim przed-
mieściu Lwowa i miał od same-
go początku  istnienia  straszliwe  
znaczenie.  Zwożono  tu   Żydów 
z  całej Galicji a ponadto zwożono 
z USA i W. Brytanii, których woj-
na zastała w Europie.
Więźniowie – Żydzi  zatrudniani 
byli  w zakładach pracy na rzecz 
armii niemieckiej. Żydów
mordowano każdego dnia, bez 
wyjątku, a okrucieństwo SS-
-manów Niemców i ukraińskich 
wachmanów przekraczało ludzkie 
wyobrażenie. Egzekucje odbywa-
ły się w trzech miejscach –        u 
podnóża góry Kortumówka, obok 
Góry  Zamkowej przy Cytadeli, w 
lesie Lesienickim na wschód od 
dzielnicy Łyczaków.
Według obliczeń historyków, 
przez obóz we Lwowie przeszło 
300 do 400 tysięcy ludzi. Urato-
wało się od śmierci zaledwie kil-
kadziesiąt osób.
Według obliczeń historyków, zaj-
mujących się historią niemieckich 
obozów zagłady, w okresie funk-
cjonowania Konzentrazionslager 
Lublin na Majdanku zamordowa-
nych zostało ok. 360 tys. ludzi po-
chodzących z 22 krajów Europy. 
Dokładnego bilansu strat ludzkich 
w tym obozie nie udało się ustalić, 
bowiem Niemcy zniszczyli przed 
ucieczką dokumentację, a część 
dokumentów wywieźli. Obóz 
funkcjonował od jesieni 1941 r. 
do 22 lipca 1944 r.
Ukraińska policja pomocnicza 
uczestniczyła aktywnie w or-
ganizowanych przez Niemców 
obławach na Żydów i Polaków 
wywożonych do Majdanka. Naj-
większą ilość zamordowanych 
przez Niemców i Ukraińców sta-
nowili Żydzi i Polacy, kolejną 
grupą zgładzonych stanowili jeń-
cy sowieccy..
            
- Piekłem ziemskim był obóz za-
głady – SS Konzentrazionslager  
Krakau - Płaszów usytuowany   w  
dzielnicy  Kraków – Podgórze,  
określony  w  pierwszym  okresie  
istnienia  jako „Arbeitslager”, ad-
ministrowany przez SS. W obozie 
tym przebywali Żydzi z Polski, 
Węgier, Rumunii i z innych kra-
jów oraz Polacy. Więźniowie trak-
towani byli w sposób wyjątkowo 
okrutny. Załogę obozu stanowiło 
ok. 600 SS-manów Niemców oraz 
SS-mani Ukraińcy, Litwini, Łoty-
sze, Rumuni.
Oblicza się, że przez obóz w Pła-
szowie przeszło 150 tys. ludzi 
z czego 80 tys. zostało zamor-
dowanych. Z zeznań świadków, 
którym udało  się przeżyć wyni-
ka, że ukraińscy wachmani mieli 
szczególny udział w męczeństwie 
więźniów – Żydów. 

Spośród zamordowanych w Pła-
szowie, Żydzi stanowili najwięk-
szą grupę.

HOLOKAUST POLSKICH 
DZIECI Z ZAMOJSZCZYZNY 
W SOBIBORZE

- W ośrodku zagłady SS Sonder-
kommando Sobibór Niemcy przy 
współudziale ukraińskiej załogi 
zamordowali w okresie funkcjono-
wania obozu od wiosny 1942 r. do 
jesieni 1943 roku 250 tys. ludzi. 
Ośrodek w Sobiborze przeznaczo-
ny był do eksterminacji Żydów, 
których  zwożono tu głównie  z 
lubelszczyzny, a w następnym 
okresie z dystryktu Galicji. Poza 
Żydami polskimi, w Sobiborze gi-
nęli Żydzi przywożeni tu w trans-
portach z Austrii, Niemiec, Francji, 
Holandii, Belgii, Węgier, Rumunii, 
Czech.
W pierwszym okresie funkcjono-
wania ośrodka w Sobiborze, więź-
niów mordowano przez rozstrzeli-
wanie, a po wybudowaniu komór 
gazowych, więźniów wprost z 
rampy kolejowej kierowano do ko-
mór gazowych.
W Sobiborze zamordowano pew-
ną, nie ustaloną ilość Polaków (nie 
Żydów), w tym w lutym 1943 roku 
zamordowano cały transport dzieci 
polskich z Zamojszczyzny.
 Załogę SS Sonderkommando So-
bibór stanowiło ok. 30 SS-manów 
Niemców oraz 100 do 150 wach-
manów Ukraińców, cechujących 
szczególne okrucieństwo.
 - Ukraińcy wchodzili w skład 
załogi największego po KL Au-
schwitz – Birkenau  w Oświęcimiu 
– Brzezince ośrodka zagłady w 
Treblince, w obecnym wojewódz-
twie Mazowieckim. 
W okresie funkcjonowania tego  
SS-Sonder Kommando  Treblinka 
II zamordowano tu
ok. 750 tys.  ludzi,   głównie  Ży-
dów   polskich oraz   Żydów przy-
wożonych   z   okupowanej przez 
Niemców Europy, m.in. z Austrii, 
Belgii, Czech i Słowacji, Fran-
cji, Grecji, Jugosławii, Niemiec, 
ZSRS. 
Okrucieństwo ukraińskich wach-
manów wchodzących w skład za-
łogi obozowej, stosowane wobec 
idących na śmierć do komór ga-
zowych Żydów polskich i euro-
pejskich, zostało opisane        w 
tysiącach artykułów i w setkach 
publikacji książkowych. Istnieje 
bogata bibliografia tych publikacji.
Najważniejszą publikacją odno-
szącą się do zbrodni ludobójstwa 
dokonanej  w Treblince przez 
Niemców przy udziale Ukraińców, 
jest dwunastotomowe wydawnic-
two angielsko i hebrajsko języczne 
– pełny stenogram procesu sądo-
wego w Jerozolimie, Iwana De-
mianiuka, ukraińskiego wachmana 
w Treblince. Publikacja ta liczy 
łącznie 13.872 stron druku.
W miesiącu lutym 1986 roku wła-
dze sądowe USA przekazały pro-
kuraturze państwa Izrael zamiesz-
kałego po wojnie w USA Ukraińca 
Iwana Demianiuka, któremu pro-
kuratura izraelska stawiała zarzut 
uczestnictwa, po przeszkoleniu 
w ośrodku SS w Trawnikach na 
Lubelszczyźnie,     w masowej za-

gładzie Żydów w SS-Sonderkom-
mando Treblinka. 
Na prośbę władz Izraela skierowa-
ną do właściwych władz polskich 
o udzielenie pomocy prawnej, 
Główna Komisja Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce powołała 
zespół spośród swoich pracowni-
ków w celu poszukiwania doku-
mentów i świadków. 
Zespół ten  zajmował się sprawą 
Iwana Demianiuka  i załogi w Tre-
blince przez pięć lat.
W trakcie prowadzenia poszu-
kiwań dowodów, świadków na-
ocznych wydarzeń związanych z 
funkcjonowaniem ośrodka zagła-
dy w Treblince, ujawniono wiele 
faktów, szczegółów, potwierdza-
jących aktywny udział ukraiń-
skich wachmanów w zadawaniu 
męczeństwa skazanym na śmierć 
Żydom i udział tych wachmanów 
w ich Zagładzie.
Niemcy – SS mani pełnili w Tre-
blince I i w Treblince II funkcje 
kierownicze, załoga obozów skła-
dała się z ukraińskich wachmanów, 
którzy  słynęli z okrucieństwa.
W likwidacji powstania żydow-
skiego w getcie warszawskim w 
kwietniu 1943r. uczestniczył obok 
Niemców jeden oddział szkoły 
SS w Trawnikach, tzw. Askarzy, 
„Trawniki-Männer”, a w składzie 
tego oddziału byli Ukraińcy a po-
nadto Łotysze i folksdojcze.
W dniu 25 kwietnia 1988 roku Sąd 
Okręgowy w Jerozolimie ogłosił 
wyrok w sprawie Iwana Demianiu-
ka, ukraińskiego SS-mana, członka 
załogi niemieckiego obozu maso-
wej zagłady Żydów w Treblince na 
Mazowszu, w Polsce: kara śmierci 
za udział w ludobójstwie na naro-
dzie żydowskim. Demianiuk od-
wołał się od tego wyroku do Sądu 
Najwyższego Izraela i uzyskał wy-
rok uniewinniający. Został ponow-
nie skazany przez sąd niemiecki 
na 5 lat więzienia. Zmarł śmiercią 
naturalną w wieku 91 lat.
W sierpniu 1991 roku nastąpił 
upadek Związku Radzieckiego. 24 
sierpnia tegoż roku Rada Najwyż-
sza Ukrainy proklamowała pełną 
niepodległość i zdelegalizowała 
partię komunistyczną. Zmianie za-
sadniczej uległa sytuacja politycz-
na, gospodarcza, militarna. Nie 
tylko na wschodzie Europy, ale na 
całym świecie.
 Można uznać, że nie było to 
przypadkiem, że Sąd Najwyższy 
Izraela w lipcu 1993 r. uchylił wy-
rok  śmierci,  wydany  przez  Sąd  
Okręgowy  w Jerozolimie i  polecił 
zwolnić z więzienia Iwana Demia-
niuka.  Sąd  Najwyższy   nie   uznał  
Demianiuka   za  niewinnego,  ale  
obciążył  prokuraturę izraelską o 
to, że nie zdołała dostarczyć sądo-
wi niezbitych dowodów jego toż-
samości i winy.
Sprawiedliwość to problem złożo-
ny i bardzo skomplikowany.
Werdykt Sądu Najwyższego spo-
tkał się ze sprzeciwami i oburze-
niem wśród społeczności Izraela, 
zwłaszcza  w  środowiskach   Ży-
dów  wywodzących się z Kresów 
Wschodnich RP i ich potomstwa-
,tych Żydów, którzy nie zapomnie-
li i  nie zapomną i którzy nie prze-
baczą, podobnie jak my, Polacy.
W marcu 1943 r. kierownictw 

OUN-UPA wezwało całą ukraiń-
ską policję do porzucenia służby na 
rzecz Niemiec i przejścia do lasu 
pod dowództwo UPA. Wskutek 
tego wezwania, ponad  4 tysiące 
policjantów ukraińskich z uzbroje-
niem i pełnym wyposażeniem za-
siliło w sposób znaczący istniejące 
już oddziały zbrojne UPA. Spośród 
owych ok. 4.500 policjantów zde-
cydowana większość uczestniczy-
ła po 30 czerwca 1941 r. i aż do 
dezercji ze służby dla Niemców 
w zagładzie Żydów na Kresach 
Wschodnich RP, we wschodnich 
powiatach Rzeszowszczyzny i 
Lubelszczyzny, uczestniczyła w 
zagładzie Polaków na tych samych 
terenach.
Nazajutrz po odzyskaniu przez na-
ród polski niepodległości w 1990 
r., ukraińscy nacjonaliści na Ukra-
inie, w Kanadzie, USA, w Polsce 
podjęli na gigantyczną skalę akcję, 
której cele są widoczne jak na dło-
ni i skuteczne. 

Oto owe cele:

- zatrzeć w świadomości społe-
czeństwa polskiego, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia Pola-
ków prawdę o ludobójstwie, któ-
rego ofiarami byli Żydzi, Polacy 
oraz Ukraińcy, a sprawcami ukra-
ińska policja pomocnicza w służ-
bie niemieckiej, oddziały polowe 
OUN-UPA a szczególnie jej służba 
specjalna – Służba bezpeky. 
Formacje te zapisały się  w pa-
mięci Polaków, Żydów, w pamięci 
Czechów osiadłych na Wołyniu 
okrucieństwem, którego  nie zna-
ła wcześniej Europa na przestrzeni 
wieków,

 - przedstawić społeczeństwu 
polskiemu, ukraińskiemu, opinii  
światowej dokładnie zafałszowany 
obraz UPA jako formacji rzekomo 
walczącej jedynie z Niemcami i z 
sowiecką partyzantką  o niepodle-
głą Ukrainę,

 - wykorzystując klimat polityczny 
w Europie i w świecie i komplet-
ną niewiedzę na Zachodzie     o 
istocie, o ludobójczym charakterze 
OUN-UPA, wystawiać Polakom 
rachunki rzekomych krzywd, żą-
dać odszkodowań i zadośćuczy-
nienia za rzekome straty poniesio-
ne z winy Polaków, za wysiedlenia 
ludności ukraińskiej ze wschod-
nich rejonów Polski, za pobyt   w 
obozie   w Jaworznie, przemilczeć 
totalnie udział ukraińskich forma-
cji wojskowych i policyjnych w 
eksterminacji Żydów i Polaków.
Zupełnie niedawno, w kwietniu 
2011roku publicysta jednej z naj-
poważniejszych gazet codzien-
nych określił w swoim artykule 
rzezie dokonywane przez UPA na 
bezbronnej ludności polskiej ter-
minem „polsko-ukraińska wojna 
chłopska”. Oznaczać to miałoby, 
że przeciw bardzo dużej ilości 
oddziałów polowych UPA, dosko-
nale uzbrojonych, wyposażonych 
i dobrze wyszkolonych w dziele 
mordowania, polska ludność cy-
wilna była w stanie wystawić taką 
samą lub podobną siłę, że wieś  
polska napadnięta przez uzbrojone 
po zęby hordy, dorównywała im 
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podobną siłą ognia.
Rzeczywistość była zupełnie inna. 
Wsie polskie były  bezbronne,  a  
rzadkie punkty polskiej 
wiejskiej  Samoobrony  dyspono-
wały  nikłą   siłą  ognia,a w skład 
tej Samoobrony wchodzili najczę-
ściej nieletni chłopcy i starcy. 
Twierdzenie o rzekomej „Polsko-
-ukraińskiej wojnie chłopskiej” 
jest w pełni fałszywe i zamierzone.
 Zbrodnie  ludobójstwa  dokonane  
przez Niemców, przez Wehrmacht, 
różne formacje policji
niemieckiej, a zwłaszcza przez SS 
i osławione Einsatzgruppen zosta-
ły w miarę dokładnie rozpoznane, 
zewidencjonowane, opisane w set-
kach książek, w tysiącach artyku-
łów publicystycznych    w   świe-
cie.    
Zbrodnie   te   zostały   przebada-
ne   i   opisane   nie  tylko   przez 
Polaków i Żydów, historyków, 
badaczy dziejów II Wojny Świato-
wej, niemieckiej okupacji Polski, 
Ukrainy, Białorusi, innych państw 
europejskich. Badaniami proble-
mów związanych z epoką zagłady 
zajmują się żydowskie i polskie 
instytuty naukowe. Autorami bar-
dzo wartościowych publikacji są 
historycy Niemcy, Amerykanie, 
Anglicy, Francuzi. Ale niestety nie 
Żydowski Instytut Historyczny w 
Warszawie, którego „naukowiec” 
dr Alina Cała z „całym naukowym 
dostojeństwem” podaje liczbę 3 
milionów Żydów zamordowanych 
przez Polaków”. Nie „pozostaje jej 
dłużny” dyrektor owego instytu-
tu, polski przecież Żyd, podający 
liczbę 120 tys. polskich Żydów po-
mordowanych przez Polaków.
Natomiast z przyczyn, których nie 
sposób zrozumieć, trwa milczenie 
ze strony liczących się w świecie 
instytutów naukowych, w tym i w 
Polsce o udziale ukraińskich na-
cjonalistów, wyznawców doktryny 
Dmytro Doncowa, ukraińskiego 
Adolfa Hitlera, w zagładzie Żydów 
polskich na Kresach Wschodnich 
RP, o udziale niezorganizowanego, 
zdziczałego chłopstwa ukraińskie-
go ,w grabieży i zbrodniach doko-
nanych na Żydach. 
Trwa totalne milczenie o udziale 
ukraińskich fanatycznych wy-
znawców ideologii OUN-UPA w 
masowym mordowaniu wspólnie z 
Niemcami  i we własnym zakresie, 
Żydów polskich na okupowanej 
Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyź-
nie.             
Niektóre wielotomowe encyklo-
pedie publikowane w niepodległej 
Polsce po 1990 r. spełniając ocze-
kiwania, a najpewniej i żądania 
polityków, a raczej politykierów,  
również dostosowując się do ak-
tualnych zapotrzebowań  politycz-
nych, stosują świadome przemil-
czenia i ewidentne zafałszowania 
na temat ideologii, praktyki, celów 
strategicznych OUN-UPA.
W  żadnej z wydanych w Polsce po 
1990 roku encyklopedii nie stosuje 
się terminu „Holokaust” w hasłach 
odnoszących się do udziału OUN-
-UPA w zagładzie Żydów polskich 
i Polaków. 
W encyklopediach, o których 
mowa, nie można znaleźć infor-
macji o nieznanym  w naszej cywi-
lizacji okrucieństwie Ukraińców, 

realizatorów programu Adolfa Hi-
tlera i Dmytro Doncowa.
W encyklopediach polskich, w 
kraju, który w latach drugiej wojny 
światowej był największym cmen-
tarzyskiem Europy, odnotowuje 
się w sposób bardzo oszczędny 
problem rzezi Polaków na Wołyniu 
i na całych Kresach Południowo-
-Wschodnich RP, dokonywanych 
przez OUN-UPA. Trwa kompletne 
milczenie na temat współudziału 
ukraińskich formacji policyjnych  
i wojskowych, bojówek oraz zdzi-
czałego chłopstwa ukraińskiego 
ale i ukraińskich mieszczan,  w 
Holokauście obywateli polskich 
Żydów .
W ostatnich latach i aż do dziaj 
zdarza się od czasu do czasu, że au-
torzy publikacji prasowych, pisząc 
o epoce zagłady ludności polskiej 
na Wołyniu i na całych Kresach 
Wschodnich RP, stosują formę re-
latywizacji w opisach działań UPA 
i działań obronnych Armii Krajo-
wej i Polskiej Samoobrony.
Jesteśmy świadkami ukrainizacji 
różnych polskich instytucji, w tym 
państwowych, samorządowych, 
poniektórych  wyższych uczelni, 
przejmowania przez Ukraińców 
spoza Polski istotnych funkcji.
W fałszowaniu historii wydarzeń 
związanych z zagładą  polskich 
Żydów i zagładą Polaków
rękami   ukraińskich   nacjonali-
stów,   wyznających   ideologię   hi-
tlerowską,  w  zacieraniu  prawdy 
o polskim i żydowskim Holokau-
ście realizowanym wspólnie przez 
Niemców i Ukraińców, celują po-
szczególni publicyści w Polsce.
Do  dnia,  w  którym  odbywa  się  
nasza  sesja  naukowo-historyczna,  
prawdę o zbrodniach
dokonanych wspólnie z Niemcami 
na Żydach i Polakach przez ukraiń-
skie ugrupowania i formacje skraj-
nego nacjonalizmu, głównie przez 
OUN-UPA, głoszą Polacy, polscy 
historycy, badacze, autorzy   wspo-
mnień,   a  na  Ukrainie  głoszą  tę  
prawdę  jedynie  organizacje    an-
tyfaszystowskie, stowarzyszenia 
weteranów II  Wojny Światowej.
O zbrodniach ludobójstwa do-
konanych na Żydach, Polakach, 
żołnierzach sowieckich przez 
ukraińskie formacje, ugrupowania 
wyznające i realizujące ideologię 
Adolfa Hitlera i SS, milczą, jak do-
tąd instytucje państwowe i instytu-
ty żydowskie i polskie, zajmujące 
się dziejami II Wojny Światowej.
W ciągu pięciu lat zajmowania 
się sprawą Iwana Demianiuka, 
Główna Komisja Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce przeka-
zała prokuraturze Izraela 611 kart 
dokumentów odnoszących się do 
sprawy Treblinki i Demianiuka.
Na Zachodzie świata panuje to-
talne milczenie na temat udziału 
Ukraińców w zagładzie Żydów 
polskich i europejskich, w zagła-
dzie ok. 200 tys. Polaków. Do bar-
dzo rzadkich przypadków zaliczyć 
należy doskonałe opracowanie 
z 1990 r. dr Shmuela  Spectora z 
jerozolimskiego instytutu Yad 
Vashem zatytułowane „The Ho-
locaust of  Volhynian Jews 1941 
– 1944”.
Aktualnie i od wielu lat w niepod-
ległej Ukrainie władze państwo-

we, urzędy, instytucje, samorządy 
lokalne stawiają pomniki spraw-
com zagłady Żydów, Polaków i 
Ukraińców – mordercom z UPA i 
z innych formacji skrajnego ukra-
ińskiego nacjonalizmu i faszyzmu.                            
W miejscach publicznych, w par-
kach, na skwerach, na murach 
gmachów publicznych montuje się 
tablice pamiątkowe ku czci UPA, 
a najwybitniejszych przywódców 
zbrodniczych formacji określa się 
mianem „bohaterów narodowych 
Ukrainy”. Od niedawna żydow-
ski prezydent Ukrainy Walzman 
peud. (Petro Poroszenko)  podpisał 
ustawę o karach dla Ukraińców i 
cudzoziemców negatywnie wyra-
żających się o „bohaterach” OUN 
-UPA. Walzman jest oszustem w 
tzw. rajach podatkowych.
Tej działalności patronują naj-
wyższe władze Ukrainy   z b. pre-
zydentami państwa Juszczenką 
i  antypolskim Janukowiczem na 
czele, patronuje ukraiński Kościół 
grecko – katolicki, ten sam, który 
w latach wojny i zagłady zachęcał 
do mordowania  Żydów i Polaków, 
ten sam, który poświęcał siekie-
ry, noże i broń palną hord OUN - 
UPA.
            
Dziś, po latach śledztw, poszuki-
wań dokumentów, świadków, nie 
ulega wątpliwości to, że bez udzia-
łu i pomocy ze strony Ukraińców, 
niemożliwe byłoby przeprowadze-
nie przez Niemców ogromnej ope-
racji zagłady Żydów na Kresach 
Wschodnich RP, a już na pewno 
nie byłoby możliwe przeprowa-
dzenie tej operacji w tak krótkim 
czasie.
W samym centrum miasta Czort-
kowa, które to miasto stanowiło w 
dziejach Polski w epoce Królew-
skiej Rzeczypospolitej, pod zabo-
rami, w latach międzywojennych 
i w okresie dwóch okupacji przez 
ludobójcze imperia sowieckie i 
niemiecko-hitlerowskie, bastion 
polskości, patriotyzmu, męczeń-
stwa i bohaterstwa, hitlerowska 
Abwehra i wywiad OUN-UPA 
powołały do życia wspólną silną 
rezydenturę. Paradoksem jest, iż w 
Czortkowie Żydzi wymordowali 
duchownych katolickich.
 Celem działalności  rezydentury 
ukraińskiej było zwalczanie Pol-
skiej Samoobrony, Armii Krajowej 
, wyłapywanie i mordowanie ukry-
wających się Żydów.
Abwehrę prezentował haupt-
man Erich Grynberg, OUN-UPA 
funkcjonariusz służb specjalnych 
OUN, występujący pod nazwi-
skiem (pseudonimem?) Stiepan 
Werhowatyj.
 W Kostopolu na Wołyniu funk-
cjonowała grupa robocza w skład 
której wchodzili przedstawiciele 
OUN-UPA, Abwehry i miejsco-
wej żandarmerii. Szefem tej gru-
py z ramienia władz policyjnych 
i wojskowych, był hauptman Karl 
Schneider posługujący się również 
nazwiskiem Heinrich Grossman, 
przedstawicielem lokalnej organi-
zacji OUN-UPA był Mykoła Haj-
duk, którego Niemcy tytułowali 
„Herr major”.
Od pierwszych dni stycznia 1943 
r. w mieście powiatowym Rohatyn 
w województwie lwowskim funk-

cjonował przedstawiciel wywiadu 
OUN – Wasyl Juszczenko, który 
utrzymywał aż do stycznia 1944 
r. kontakty robocze z rezydentem 
Abwehry w stopniu lejtnanta, wy-
stępującym pod nazwiskiem Ri-
chard Bauer.
Jak zostało ustalone przez wywiad 
AK, obydwaj powyżej wymienie-
ni uzgadniali wspólne działania 
przeciw oddziałom partyzanckim 
AK na terenie powiatu rohatyń-
skiego, przeciw ukrywającym się 
po wsiach Żydom, których mor-
dowano w pobliskich zagajnikach 
i lasach.
Podobna grupa Abwehra-OUN-
-UPA funkcjonowała w Brzeża-
nach, w województwie tarnopol-
skim. Z przyczyn nie ustalonych 
przez służbę wywiadu AK, w 
grupie kilkakrotnie następowały 
zmiany na szczeblu szefów. Gru-
pa z Brzeżan zdołała wykryć w 
pobliskich lasach  i wsiach około 
80 Żydów, których na miejscu roz-
strzelano.
W lutym 1944 r., po kilku niepo-
wodzeniach w zwalczaniu polskie-
go Podziemia, grupę rozwiązano. 
Nie udało się ustalić nazwisk funk-
cjonariuszy Abwehry, natomiast 
ustalono nazwisko przedstawiciela 
pierwszej ekipy OUN-UPA. Był 
nim Hryhoryj Mohryj.
W Kamionce Strumiłowej w woje-
wództwie lwowskim, w skład gru-
py roboczej Abwehra-OUN-UPA 
wchodziło dwóch Niemców: 
Wolfgang – imienia nie ustalono, 
oraz z ramienia OUN-UPA Wo-
łodymyr Starun. Ekspozytura w 
Kamionce Strumiłowej zajmowa-
ła się m.in. sporządzaniem i sta-
łym uzupełnianiem list Polaków 
przeznaczonych w pierwszej ko-
lejności do wysyłania do obozów 
koncentracyjnych, lub do fizycznej 
likwidacji na miejscu.
Grupa operacyjna funkcjonująca 
w Kamionce Strumiłowej, orga-
nizowała obławy we wsiach po-
wiatu i w lasach, w poszukiwaniu 
ukrywających się Żydów, których 
mordowano na miejscu oraz prze-
ciw nielicznym w owym czasie 
placówkom Polskiej Samoobrony.
Na czele grupy roboczej stał funk-
cjonariusz Ordnungspolizei, w 
stopniu lejtnanta występujący pod 
nazwiskiem Wolfgang Schreiber, a 
ze strony OUN – Ołeh Prochidnyj.
W stolicy Wołynia Równem, 
dwóch przedstawicieli służb spe-
cjalnych OUN-UPA: Hryhorij 
Horbacz oraz Mykoła Janyszyn we 
współpracy z przedstawicielami 
niemieckiej policji porządkowej – 
Ordnungspolizei, oberlejtnantem 
występującym pod nazwiskiem 
Karl Schweitzer, ustalali plany 
dozbrajania placówek garnizono-
wych oraz oddziałów polowych 
UPA w broń, amunicję, obuwie 
wojskowe, koce, konserwy mię-
sne, lekarstwa.
            
Współpraca ta w zakresie mordo-
wania Polaków i Żydów , których 
wyłapywano w lasach, po wsiach, 
w bunkrach leśnych trwała w okre-
sie od jesieni 1943r. do pierwszych 
dni 1944r., kiedy to K. Schweitzer 
zginął od kuli sowieckich party-
zantów.
W roku 2009  władze USA zwró-

ciły się do trzech europejskich 
państw – do Polski, Ukrainy  i Nie-
miec z propozycją przekazania im 
w celu osądzenia, Iwana Demia-
niuka, Ukraińca członka załogi SS 
w dwóch co najmniej ośrodkach 
zagłady Żydów polskich i z innych 
okupowanych państw europej-
skich.
Władze  polskie odmówiły przy-
jęcie Demianiuka, tak samo postą-
piła władze ukraińskie. Zgodę na 
przyjęcie i osądzenie Demianiuka 
wyraziły władze Republiki Fede-
ralnej Niemiec. Znamienne a za-
razem haniebne stanowisko władz 
polskich oraz ukraińskich dla 
znawców problemu jest zrozumia-
łe. Odmowa Polski i Ukrainy ma 
podłoże polityczne, uzależnione 
jest od  uwarunkowań i uzależnień 
politycznych  i nie tylko Polski i 
Ukrainy.

W Monachium toczył się proces 
Iwana Demianiuka, drugi kolejny 
po procesie przed sądem izrael-
skim w Jerozolimie w 1987roku. 
Demianiuk został skazany na 5 lat 
więzienia, zmarł w 2012 roku w 
domu opieki.                                                                  
Iwan Demianiuk nie był człon-
kiem UPA, ale w mundurze zbrod-
niczej formacji SS realizował w 
kilku ośrodkach masowej zagłady 
Żydów europejskich wspólny pro-
gram naczelnych władz III Rzeszy 
i Kierownictwa OUN-UPA. Z tej 
przyczyny przytaczamy przykład 
Demianiuka, ukraińskiego SS-ma-
na, ideowego wyznawcy ideologii 
Adolfa Hitlera i OUN-UPA.  
 Wzmagająca się od dłuższe-
go czasu akcja depolonizacyjna 
na całych Kresach Południowo-
-Wschodnich RP, a szczególnie we 
Lwowie, Tarnopolu, Czortkowie, 
Stanisławowie, zalew kłamliwej 
literatury na temat Polski  i Pola-
ków, całkowita bezkarność czarnej 
propagandy uskutecznianej przez 
zwolenników Stepana Bandery, 
wszystko to nie wróży szybkiego 
uregulowania stosunków między 
Polakami i Ukraińcami.
Spotkania, deklaracje i uściski 
przywódców Ukrainy i Polski ni-
czego nie zmienią. Zmienić sytu-
ację, doprowadzić do rzeczywi-
stego a nie do propagandowego 
porozumienia, pojednania może 
jedynie ogłoszenie naszym naro-
dom prawdę o ludobójczym cha-
rakterze OUN-UPA, o udziale tych 
formacji w zagładzie Polaków. Ży-
dów i innych narodowości.
    
Opracował Aleksander Szumański 
„Głos Polski” Toronto
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Czterech uzbrojonych w kałaszni-
kowy, znudzonych monotonnym 
więziennym życiem strażników, 
w drelichowych mundurach spa-
cerowało po wiszącej pod sufitem 
nad stołówką, metalowej platfor-
mie i pozorną nonszalancją obser-
wowało wnętrze sali. Ten okrato-
wany, przylegający do czterech 
ścian „małpi wybieg” stanowił 
doskonałe zabezpieczenie na 
wypadek, gdyby w stołówce do-
szło jakiegoś nieprzewidzianego, 
trudnego do opanowania buntu. 
W takiej sytuacji strażnicy mieli 
prawo strzelać bez ostrzeżenia. 
Ponadto w czasie każdego posiłku 
na dole pilnowało porządku sze-
ściu klawiszy bez broni, wypo-
sażonych w długie, twarde pały, 
stanowiące doskonałe narzędzie 
do walki wręcz
Kucharze dopiero zaczęli wyda-
wać śniadanie i w sali było jesz-
cze prawie pusto. Niedługo jed-
nak stołówka zapełniła się ludźmi 
i gwarem, a wzdłuż lady ustawiła 
się długa kolejka więźniów z pla-
stikowymi, kremowymi tacami w 
rękach.
Młot, w towarzystwie swojej 
świty, zajął długi stół w pobliżu 
okratowanego okna. Usiadł tak, 
aby mieć na oku drzwi wejścio-
we i kolejkę. Gdy zauważył, że 
do kolejki dołączył już niemłody, 
chociaż nadal dobrze zbudowany 
mężczyzna, na którego niecier-
pliwie czekał, odczuł gwałtowny 
przypływ adrenaliny. Pomimo to 
spokojnie wyczekał do momentu, 
aż człowiek ten zbliżył się do lady 
i stanął przed kucharzami. Do-
piero wtedy dał umówiony znak 
swojemu przydupasowi, Petowi, 
który dzisiaj usiadł w głębi jadal-
ni, tak aby nie rzucał się w oczy 
strażników i był z daleka od Mło-
ta, a wszyscy więźniowie mogli 
go dobrze słyszeć.
Pet był niski i gruby, i wyglądał, 
jak stojący na rogu ulicy słup 
ogłoszeniowy, ale miał bardzo 
mocny, donośny głos. Po otrzy-
maniu sygnału od młota, wrza-
snął:
- Ludzie!!! Popatrzcie na tego 
starego kutasa, który stoi przy la-
dzie. Nazywa się Stanisław Wrzos 
i udaje jednego z nas. Ale nie 
wierzcie mu! To milicyjny pies, 
szpicel, kapitan milicji, który nie 
przyszedł tutaj siedzieć, tylko po 
to, aby nas rozpracować! To czer-
wona, komunistyczna szmata, 
której musicie się wystrzegać!
Pet wyrecytował, otrzymany od 
Młota, wykuty na pamięć tekst i 
szybko zajął miejsce za stołem. 
Zrobił to zanim klawisze zdążyli 
zorientować się, co się dzieje i 
w jakiś sposób zareagować. Był 
specjalistą od kradzieży i wła-
mań; wielokrotnym recydywi-
stą, z krótkimi wyrokami, który 
nauczył się żyć na koszt społe-
czeństwa i nigdy nie splamił się 

żadną uczciwą robotą.  Ale jak 
większość inteligentnych złodziei 
nie stosował przemocy, dlatego w 
kryminale potrzebował opieki ko-
goś twardszego od siebie.
Za każdym razem, gdy tylko wy-
chodził na wolność, montował 
nową ekipę i ruszał w trasę. Naj-
chętniej na wieś. Tam włamywał 
się do słabo zabezpieczonych 
spółdzielczych sklepów spo-
żywczo-przemysłowych. Kradł 
pieniądze, które sprzedawcy po-
zostawiali na noc w prowizorycz-
nych sejfach, alkohole, papierosy, 
najdroższe wędliny i konserwy, 
czekolady, i wszystko, co dało się 
łatwo spieniężyć u znajomego pa-
sera lub zjeść. Gdy się trochę od-
chrapał, wynajmował dobrą metę 
i znajdował sobie młodą, atrak-
cyjną dziewczynę. Najlepiej taką, 
która z jakiegoś powodu uciekła z 
domu lub zerwała kontakty z ro-
dziną, popadła w tarapaty i była 
zdana całkowicie na jego opiekę 
i pomoc. Ale ta namiętność do 
młodych, pięknych, niewinnych 
i naiwnych lasek, kosztowała go 
bardzo wiele. Bo gdy w końcu 
gliniarze zatrybili i próbowali mu 
się dobrać do tyłka, one zawsze 
pierwsze pękały na przesłucha-
niach i dostarczały dowodów jego 
winy.
Pet był na tyle inteligentny, że do-
skonale zdawał sobie z tego spra-
wę, ale nigdy nie żałował swojej 
lekkomyślności i nonszalancji w 
podejściu do kobiet. Na wolności 
nie potrafił bez nich żyć, a z ja-
kiegoś powodu nie znosił dziwek 
i burdeli. Potrzebował, choćby 
oszukanej namiastki prawdziwej 
miłości.
Na wolności był niezależny i 
samodzielny. Potrafił wszystko 
załatwić i zorganizować sobie 
robotę. W kiciu natomiast, gdzie 
liczyła się głównie siła fizyczna 
i  brutalność, a żadnej z tych cech 
nie miał w dostatecznej ilości, 
radził sobie nieco gorzej i po-
trzebował protektora. Dlatego, w 
dobrym czasie, gdy mu się wio-
dło, nie zapominał o kumplach 
zza kratek. Utrzymywał z nimi 
kontakty i wysyłał im paczki z 
prowiantem, gdyż pamiętał, że 
fortuna kołem się toczy i już nie-
długo może znowu znaleźć się w 
ich towarzystwie.
Słysząc wrzask Peta, Wrzos za-
drżał. Czuł, że skóra mu cierpnie 
na plecach, a włosy jeżą się na 
głowie. Wydarzyło się to, czego 
najbardziej się obawiał. Wiedział, 
że teraz jego sytuacja stanie się 
o niebo gorsza niż dotychczas. 
Kryminaliści nigdy nie wybacza-
ją. Nawet, gdyby się przyznał, 
ukorzył się i prosił o wybaczenie, 
nie darują mu tego, że był glinia-
rzem. Będą chcieli go zniszczyć, 
bo wszyscy, z całego serca, gorzej 
niż klawiszy, nienawidzą glinia-
rzy. Dlatego, za wszelką cenę, 
musiał zachować zimną krew i 
myśleć racjonalnie. Był twardy. 

Przeżył już ponad pół wieku i 
dużo w życiu widział i przeszedł. 
Wiele razy balansował na krawę-
dzi brzytwy i ocierał się o śmierć, 
więc się nie bał. Ale to, co wyda-
rzyło się na stołówce, i co czekało 
go później - w celi i na spacerze, i 
we wszystkich innych miejscach, 
w których musiał się pojawiać, 
było czymś stanowczo poza za-
sięgiem wyobraźni i wytrzymało-
ści normalnego człowieka.
Kucharz w połowie drogi zatrzy-
mał łyżkę z ziemniakami, które 
miał położyć na talerzu Wrzosa.
- To prawda, co on krzyczy? Je-
steś pierdolonym psem?
- Co ty! Jestem lotnikiem! – za-
przeczył mocnym głosem, tak, 
aby słychać go było na sali, któ-
ra na chwilę zamarła i zrobiło się 
prawie cicho. – Nie wiem, skąd 
mu się to wzięło. Być może ktoś 
się pomylił, bo widział mnie w 
mundurze lotnika, a lotnicy mają 
podobne mundury do milicyj-
nych.
- To dobrze, że tak mówisz – ode-
zwał się ponownie kucharz. – Bo 
u nas psy się nie stołują! Co naj-
wyżej zżerają ochłapy z podłogi!
Wrzos, pocąc się, zabrał swoją 
tacę i powoli, starając się zacho-
wać spokój, ruszył w głąb sto-
łówki, tam gdzie przy  stolikach 
nikt nie siedział. Po chwilowym 
zaskoczeniu, spowodowanym 
tym, co się wydarzyło i złowro-
giej ciszy, więźniowie ożyli. W 
stołówce zakotłowało się. Jedni 
wyli i szczekali niczym psy, inni 
wyzywali go, używając najgor-
szych epitetów. A kilku, będących 
najbliżej, obrzuciło go resztkami 
jedzenia i opluło. Prawie wszy-
scy czuli tak mocną nienawiść 
do milicyjnego szpicla, że gdy-
by nie zdecydowana interwencja 
klawiszy pilnujących porządku i 
świadomość, że na podeście, pod 
sufitem cztery małpy, z gotową do 
strzału bronią, szuka prowodyrów 
buntu, aby w razie konieczności, 
bez mrugnięcia okiem odstrzelić 
im jaja, gołymi rękami rozerwa-
liby go w tej chwili na strzępy. 
Nikt jednak nie chciał ruszyć się 
pierwszy i zaryzykować życie, bo 
wszyscy wiedzieli, że nigdzie im 
nie ucieknie. I jeżeli oskarżenie 
rzucone przez Peta jest prawdą, 
to Wrzos już jest trupem. Bo ry-
walizujący ze sobą na co dzień 
przywódcy więziennych gangów, 
w tej sprawie dogadają się i zor-
ganizują jego egzekucję tak, żeby 
nikt nie musiał za to odpowiadać.
Tego ranka Wrzos przeżył naj-
gorsze chwile w swoim życiu 
– prawdziwy horror, ale była to 
jedynie namiastka i zapowiedź 
tego, co go jeszcze czekało w 
najbliższych tygodniach. Od tego 
czasu, wszędzie, gdzie się po-
jawił, towarzyszyło mu równie 
„miłe i przyjacielskie powitanie”. 
Doszło do tego, że klawisze – aby 
zapewnić mu bezpieczeństwo – 
musieli pojedynczo wyprowadzać 

go z celi. Pomimo to zawsze ktoś 
go zauważył i po chwili cały blok 
trząsł się i huczał od wyzwisk, 
przekleństw i złorzeczeń rzuca-
nych pod jego adresem.

Rozdział 13

Inocenty Grosiński, szef Służby 
Bezpieczeństwa w Katowicach 
był wysokim, przystojnym męż-
czyzną w sile wieku. Niedawno 
skończył czterdzieści pięć lat, ale 
nie wyglądał na tyle. Ci którzy go 
nie znali - szczególnie kobiety, 
dookoła których kręciło się jego 
prywatne życie – nie dawali mu 
więcej niż góra trzydzieści pięć. 
Oprócz żony – matki jego dwójki 
dzieci – miał jeszcze dwie stałe 
kochanki i we wszystkich łóż-
kach sprawował się zaskakująco 
dobrze. Oprócz tego – jak ma-
wiał, dla dobrego samopoczucia i 
zdrowia psychicznego - od czasu 
do czasu, robił jeszcze jakiś do-
datkowy skok w bok; bo był, jak 
dominujący w stadzie wilków, 
jurny  samiec. Podświadomie pra-
gnął rozsiać swoje geny po całym 
świecie i dopóki miał siłę, dobro-
wolnie nie potrafił na tym polu, 
ustąpić miejsca swoim rywalom.
Ale Grosiński był także bardzo 
inteligentnym, chociaż pozbawio-
nym moralnych zasad człowie-
kiem. Potrafił, jak to się mówi, i 
z piachu ukręcić bicz na swoich 
wrogów; z daleka wyczuć pismo 
nosem, zorientować się, skąd wie-
je wiatr i czego oczekują od niego 
przełożeni. Dzięki temu – jak na 
człowieka znikąd, wychowany 
tylko przed matkę, tak zwany ko-
pył - nieślubny syn sprzątaczki i 
wiejskiego nauczyciela - zrobił 
w służbie bezpieczeństwa szyb-
ką i błyskotliwą karierę. Będąc 
w stopniu podpułkownika, liczył 
na to, że na emeryturę odejdzie, 
co najmniej, z pełnym pułkowni-
kiem, a nawet – w dobrych snach 
– marzył mu się mundur general-
ski, który stanowczo pozostawał 
w jego zasięgu.
Dzisiaj, po wczorajszym przyję-
ciu urodzinowym, które wydał 
dla przyjaciół i kumpli z pracy w 
Zamku Pod Białym Orłem, pę-
kała mu głowa i chwilami wyda-
wało mu się, że ściany i sufit, na 
przekór prawom fizyki, obracają 
się dookoła jakiejś niewidzialnej 
osi; i że jak to jeszcze trochę po-
trwa, jego żołądek nie wytrzyma 
i będzie musiał pojechać do rygi.
„Dwie aspiryny i mocna kawa po-
winny jakoś temu zaradzić i po-
stawić mnie na nogi” – pomyślał.
Przed nim, na biurku leżała gru-
ba teczka rozpracowania opera-
cyjnego, zatytułowana „Szpieg 
w Łabędach” z klauzulą „Ściśle 
tajne”. Grosiński zdążył już przej-
rzeć zgromadzone w niej materia-
ły i był pod wrażeniem. Porucz-
nik Duplaga, oficer operacyjny, 
wykonał kawał dobrej roboty. 
Ze zgromadzonych materiałów 

wynikało jasno, że zatrudniony 
od ponad roku w zmilitaryzo-
wanej Fabryce Czołgów Bumar 
Łabędy pilot samolotowy, Stani-
sław Wrzos podejrzewany jest o 
współpracę z wywiadem Zachod-
nich Niemiec, gdzie od lat, wraz 
z całą rodziną mieszka i pracuje 
jego starszy brat Zenon. To on na-
mówił Stanisława do szpiegostwa 
na rzecz obcego, kapitalistyczne-
go kraju i skontaktował go z od-
powiednimi ludźmi.
Z przekazanych przez agenta in-
formacji wynikało, że Stanisław, 
obiecując gruby szmal,  pozyskał 
do współpracy jednego z inżynie-
rów fabryki i przy jego pomocy 
wykradł i przekazał na Zachód 
dokumentację techniczną pro-
totypu, wyposażonego w działo 
laserowe,czołgu najnowszej ge-
neracji, który miał stać się hitem 
eksportowym Polski do krajów 
Bliskiego Wschodu oraz Ame-
ryki łacińskiej. Pod względem 
osiąganych parametrów i inno-
wacyjnych rozwiązań, czołg ten 
przewyższał wszystkie tego typu 
maszyny, będące na wyposażeniu 
armii krajów NATO.
Te i inne istotne dla bezpieczeń-
stwa państwa informacje – w bli-
żej nieokreślonym jeszcze miej-
scu i okolicznościach – przekazał 
na mikrofilmach niemieckiemu 
szpiegowi, zainstalowanemu w 
Polsce pod przykrywką pracow-
nika dyplomatycznego Niemiec-
kiej Ambasady w Warszawie. Po-
nadto pilotując samolot, którym 
delegacja fabryki czołgów latała 
do krajów Układu Warszawskie-
go w celu negocjacji umów ko-
operacyjnych i handlowych, robił 
zdjęcia fabryk i obiektów mają-
cych strategiczne znaczenie dla 
obronności tych państw.
Ze zgromadzonych informacji 
wynikało również, że Wrzos po 
wykonaniu zleconych mu zadań, 
zamierzał samolotem Aeroklubu 
w Gliwicach uciec do Niemiec 
Zachodnich przez Czechy i Au-
strię. Dogodną okazja do tego 
miały być coroczne, wiosenne 
pokazy lotnicze w Pradze, w 
których zamierzał wziąć udział. 
Planu tego nie udało mu się zre-
alizować tylko dlatego, że zgubiła 
go pazerność, bo wcześniej został 
aresztowany za nadużycia finan-
sowe i fałszowanie dokumentów 
w Spółdzielni Budowy Domków 
Rekreacyjnych w Bystrym Poto-
ku.
Grosiński był pod wrażeniem. 
Duplaga miał głowę na karku i 
znał się na swojej robocie. Spre-
parowana przez niego historia, 
zadziwiająco dobrze, trzymała się 
kupy. Więcej – posiadała cechy 
dużego prawdopodobieństwa. 
Miała tylko jedną wadę: Od po-
czątku do końca była całkowicie 
wyssana z palca. Grosiński wie-
dział o tym, ale w niczym mu to 
nie przeszkadzało, bo równie trud-
no było ją obalić, jak i potwier-
dzić. Ponadto, na tym etapie, nie 
nadawała się zupełnie do proce-
sowego wykorzystania. Główny 
świadek i zarazem współsprawca 
zbrodni przeciwko państwu, inży-
nier z Łabęd, mający być wtyczką 
Wrzosa w fabryce, kilka miesięcy 
temu zmarł na zawał serca. Była 
to zupełnie naturalna śmierć, 
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Duplaga nie mógł mieć z nią nic 
wspólnego, bo zadanie rozpraco-
wania działalności szpiegowskiej 
Wrzosa, otrzymał dwa miesiące 
później. To, że dowiedział się o 
zmarłym inżynierze i umiejętnie 
wplótł go w swoją historię szpie-
gowską, dobrze świadczyło o bły-
skotliwości jego umysłu.
Historia może i była niepraw-
dziwa, ale ze względu na wagę 
państwową, nikt nie mógł jej zba-
gatelizować i stanowiła doskona-
łą podstawę do przedłużania w 
nieskończoność tymczasowego 
aresztu. A o to przecież – w czym 
od razu połapał się Grosiński – 
wszystkim zainteresowanym cho-
dziło. Nie interesowała ich praw-
da, tylko to, co chcieli osiągnąć. 
Grosiński był zadowolony z ro-
boty Duplagi i postanowił pa-
miętać o nim przy najbliższych 
awansach. Oczywiście on sam 
miał również sporą zasługę, że 
teczka rozpracowania wygląda-
ła jak należy. Miała właściwą, 
antydatowaną liczbę dziennika, 
świadczącą o tym, że Służba Bez-
pieczeństwa wpadła na ślad po-
dejrzanej działalności Wrzosa na 
długo przed jego aresztowaniem 
i postanowiła mu się bliżej przyj-
rzeć. Grosiński zawsze trzymał w 
zanadrzu wolną liczbę dziennika, 
aby w razie czego, zarejestrować 
na niej jakąś naglącą sprawę ze 
wsteczną datą. Robił tak, bo z 
doświadczenia wiedział, że to 
się przydaje. Chciał być przygo-
towany na każdą sytuację i kuty 
na cztery nogi. Gdy jednak przez 
kilka miesięcy  nie potrzebował 
jej, zapełniał powstałą w dzienni-
ku lukę, rejestrując na jej miejscu 
jakiś nieistotny plan lub notatkę i 
od razu składał to do archiwum, 
pamiętając o tym, aby w dzien-
niku pozostawić kolejne wolne 
miejsce.

Punktualnie o dziesiątej trzydzie-
ści na biurku komendanta ode-
zwał się telefon służbowy. Pod-
pułkownik podniósł słuchawkę.
- Słucham, pani Krysiu – powie-
dział do sekretarki. Pomimo jej 
młodego wieku i seksownego 
wyglądu traktował ją zawsze z 
pewną uprzejmą rezerwą.
- Wiceminister Spraw Wewnętrz-
nych do pana, po drugiej stronie 
linii służbowej.
Ledwie wyczuwalne drżenie w 
jej głosie świadczyło o tym, że 
dziewczyna jest podekscytowa-
na. Rzadko kiedy zdarzało jej się 
łączyć rozmowy od tak wysoko 
postawionych osób.
- Proszę łączyć – powiedział. Na 
telefon ten czekał niecierpliwie 
od samego rana. Podniósł się z 
fotela i prawie przyjął postawę 
zasadniczą, jakby spodziewał się, 
że za chwilę otworzą się drzwi i 
minister, osobiście, wejdzie do 
jego gabinetu.
- Pułkownik Grosiński! Melduję 
się, panie ministrze! – wyrecyto-
wał do słuchawki. Pocił się i za-
chowywał tak, jakby oczekiwał 
na komendę: „Dajcie spocznij, 
pułkowniku!” Ale zamiast tego 
usłyszał:
- Co tam się u was dzieje, Grosiń-
ski? Jak przedstawia się sprawa 
Wrzosa?
- Źle! – wypalił. - Wygląda na to, 

że dał się skusić i szpiegował na 
rzecz Zachodnich Niemiec.
- To pewne? Żebyśmy nie popeł-
nili jakiegoś głupstwa...- Minister 
wydawał się być zatroskany.
- Na to wygląda. Dokładniej 
mówiąc, na dziewięćdziesiąt 
procent. Ale to dopiero wstępne 
ustalenia, operacyjne i – jak we 
wszystkich tego typu sprawach 
– gdzie w grę wchodzą intere-
sy obcych mocarstw, nie zawsze 
da się potwierdzić je procesowo. 
A tutaj pojawiła się dodatkowa 
trudność, bo inżynier podejrze-
wany o współpracę z Wrzosem, 
zmarł niedawno na zawał serca. 
Łańcuch został przerwany, a wie 
pan, co to oznacza... Ale zrobimy, 
co w naszej mocy. Jeszcze dzisiaj 
napiszę w tej sprawie pismo do 
prokuratury, gdzie – jak pan wie 
– toczy się śledztwo przeciwko 
Wrzosowi o oszustwo i fałszowa-
nie dokumentów...
- Wiem. Między nami mówiąc, 
szkoda mi tego człowieka, bo to 
zasłużony oficer milicji, a zszedł 
na tak złą drogę. Ale sam jest 
sobie winien. Myślałem, że tu 
chodzi tylko o jakieś błahostki i 
będzie można mu się jakoś po-
móc. Może nawet przymknąć 
oko. Skoro jednak kroi się grub-
sza sprawa – szpiegostwo, to nie 
przelewki, nie ma wyjścia, trzeba 
będzie przedłużyć sankcję. Niech 
sam pije piwo, którego sobie na-
ważył. A wy róbcie wszystko, jak 
należy, żeby tam nie było jakiejś 
fuszerki!
- Tak jest, panie ministrze!
- Dobra, pułkowniku. Muszę 
kończyć, bo wzywają mnie inne 
obowiązki. Chcę jednak, abyście 
wiedzieli, że jestem zadowolony 
z waszej roboty. Takich ludzi nam 
trzeba! Będę o was pamięta!
Po tych słowach wiceminister, 
bez pożegnania, odłożył słuchaw-
kę. Grosiński stał jeszcze przez 
chwilę, wpatrując się w aparat, 
jak wół na malowane wrota, a 
później usiadł; westchnął i obtarł 
chusteczką pot z wysokiego czoła. 
W sumie był zadowolony z prze-
biegu rozmowy, chociaż – pomi-
mo całej swojej przebiegłości i 
inteligencji – nie zdołał przejrzeć 
zamiarów ministra. Nie wiedział, 
czy rzeczywiście przejmował się 
losem Wrzosa i zamierzał mu po-
móc. Czy tylko, z jakiegoś powo-
du, tak udawał, ale to przecież nie 
miało większego znaczenia.
Liczyło się tylko to, że on, pod-
pułkownik Grosiński, wywiązał 
się z powierzonego mu zadania. 
Wyświadczył osobistą przysługę 
ludziom stojącym wyżej od niego 
i dzięki temu popchnął swoją ka-
rierę o mały kroczek do przodu.

Rozdział 14

Elektryczna blokada zamka celi 
nr 208 została zwolniona. Przez 
chwilę słychać było towarzy-
szące temu, znane wszystkim z 
amerykańskich filmów, charak-
terystyczne brzęczenie, a później 
trzask wyskakujących z gniazd 
grubych, stalowych prętów. Tu-
taj jednak, w Zakładzie Karnym 
w Bytomiu, była to elektroniczna 
nowość, której do końca nie ufa-
no i wszystkie drzwi, tak jak daw-
niej, były dodatkowo zabezpie-

czane tradycyjnymi, metalowymi 
zasuwami. Dlatego zanim drzwi 
zostały otworzone i stanął w nich 
barczysty, zadowolony ze swoje-
go losu klawisz, więźniowie usły-
szeli jeszcze zgrzyt, odsuwanych 
ręcznie rygli.
- Wychodzić! – rozkazał strażnik i 
cofnął się w głąb korytarza.
Wrzos podniósł się z pryczy, na 
której siedział i bezmyślnie wpa-
trywał się w podłogę. Poczekał, 
aż siedmiu ignorujących jego 
istnienie, dokładniej mówiąc, 
traktujących go jak powietrze 
współtowarzyszy niedoli, zniknie 
za drzwiami, po czym ruszył za 
nimi.
Była niedziela, dzień świąteczny 
i każdemu więźniowi przysługi-
wał godzinny spacer na świeżym 
powietrzu. Wrzos, gdyby to od 
niego zależało, najchętniej zre-
zygnowałby z tego przywileju i 
pozostał w celi. Nie mógł jednak 
tego zrobić, dlatego od śniadania 
próbował mentalnie przygotować 
się na to, co go tam  czekało.
Odkąd po więzieniu rozeszła się 
wieść, że jest milicjantem, śmier-
dzącym glinianym skunksem, co-
dziennie przeżywał ciężkie chwi-
le. Był przygotowany na najgor-
sze, ale – na szczęście – od tamte-
go zdarzenia na stołówce minęło 
już kilka tygodni, a on nadal żył. 
Świadomość tego dodawała mu 
otuchę i nadzieję, że może jakoś 
zdoła przetrwać to piekło na zie-
mi.
Towarzysze z celi przyjęli dziwną 
taktykę. Całkowicie ignorowa-
li jego istnienie i traktowali, jak 
powietrze. Nie chcieli mieć nic 
wspólnego z milicyjnym psem i 
szują. Wrzos jednak obawiał się, 
że któregoś dnia zmienią zdanie, 
uknują przeciwko niemu spisek i 
w nocy zaduszą go poduszką na 
więziennej pryczy; albo w inny, 
bardziej wyrafinowany sposób 
pozbawią życia. Nic jednak na 
to nie mógł poradzić. Niczemu 
zapobiec, więc liczył na swoją 
szczęśliwą gwiazdę.
Tutaj, w kryminale, przekonał się, 
jak wiele prawdy kryje w sobie 
przysłowie, mówiące o tym, że 
punkt widzenia zależy do miejsca 
siedzenia. Do tej pory stanowczo 
nie doceniał ludowej mądrości.
On, były kapitan milicji i lotnik, 
któremu - pomimo początkowych 
turbulencji, wywołanych przez 
ciotkę z Kanady – udało się w 
Polsce Ludowej zrobić karierę, 
uwierzył, że socjalizm, to dobry 
i sprawiedliwy ustrój społeczny. 
Teraz jednak – z bólem serca - 
musiał zmienić zdanie.
Na własnej skórze przekonał się, 
ile znaczą propagandowe hasła o 
równości i sprawiedliwości. Już 
wiedział, że w każdej chwili moż-
na je wszystkie zebrać do kupy 
i wrzucić do kosza na śmieci, 
a i tak nic się nie zmieni, bo lu-
dzie trzymający stery, kierują się 
czymś zupełnie innym. Nad pra-
wa i obowiązki przedkładają wła-
sne interesy i korzyści. Dla utrzy-
mania się przy władzy nie cofną 
się przed żadnym świństwem. To 
czerwona burżuazja, która zapo-
mniała, skąd wyrastają jej nogi. 
Teraz oni dorwali się do koryta i 
nie mają zamiaru pozwolić na to, 
a by ktokolwiek - a tym bardziej 

jakiś były glina, z nabitym para-
grafami, durnym łbem, nie ma-
jący zielonego pojęcia, jak kręci 
się ten świat – przeszkadzał im w 
interesach.
Zastanawiając się nad tym, Wrzos 
doszedł do nieprawdziwego 
wniosku, że takie kanty, w wy-
niku których człowiek niewinny 
trafia do kryminału, a złodzieje i 
przestępcy są jego oskarżyciela-
mi, nie byłyby możliwe w żad-
nym innym ustroju.
Czuł się upokorzony i rozgory-
czony. Nie mógł uwierzyć w to, 
co go spotkało. Trudno mu było 
pogodzić się z faktem, że przez 
władzę, której przez niemal całe 
dorosłe życie wiernie służył, 
przez stworzony przez nią sys-
tem i prawo, został potraktowany 
jak śmieć. Za darmo wtrącony do 
kryminału – wrzucony do jedne-
go worka z najgorszymi przestęp-
cami i zboczeńcami, i pozbawio-
ny prawa do obrony. Co więcej, 
jego wrogowie zrobili wszystko, 
aby kryminaliści dowiedzieli się, 
kim jest i ukręcili mu łeb.
Wrzos nie miał czasu rozczulać 
się nad sobą i zastanawiać się nad 
swoją sytuacją. Gdy tylko prze-
kroczył próg celi i znalazł się na 
korytarzu, wszyscy więźniowie, 
obok których przechodził, osten-
tacyjnie okazywali mu pogardę, 
wyzywali go, przeklinali, wyli n 
a jego widok i pluli mu na głowę.
- Żebyś zdechł! Ty pierdolony, 
milicyjny kundlu! – usłyszał 
wrzask jednego z nich. Nie bał 
się krzykaczy, bo wiedział, że na-
prawdę groźni są ci, którzy nic nie 
mówią – Chętnie bym ci wyrwał 
serce i nasrał na twój grób...
- Cicho tam! Więzienna swołocz! 
- zdenerwował się jeden ze straż-
ników.
Młot zachowywał się dzisiaj wy-
jątkowo spokojnie i w czasie spa-
ceru trzymał się z dala od Wrzo-
sa, jakby ta sprawa nic go nie 
obchodziła. Był to jednak tylko 
pozór spokoju i obojętności. W 
rzeczywistości był głównym pro-
wodyrem i organizatorem twego, 
co miało się wydarzyć. Opraco-
wał dokładny plan i pilnował, 
aby wszystko poszło jak trzeba. 
Nie chciał jednak, aby któryś z 
klawiszy powiązał go z tym zda-
rzeniem.
Dla niego zabicie – zadźganie 
człowieka nożem w ciemnej 
uliczce nie stanowiło żadnego 
specjalnego wyzwania. Jednego 
już wyprawił na tamten świat, 
a kilku innych porządnie okale-
czył i nie odczuwał z tego powo-
du żadnych wyrzutów sumienia. 
Teraz jednak nie zamierzał sam 
brudzić sobie rąk tym parszywym 
psem, bo to mogło skomplikować 
jego sytuację. Wyznaczył ludzi 
do wywołania zamieszania i czło-
wieka, który miał zrobić to za nie-
go. Ze znalezieniem chętnego, nie 
miał najmniejszego problemu, bo 
wielu skazańców aż paliło się do 
tej roboty.
Tydzień temu otrzymał zza mu-
rów drugą paczkę pełną szlugów i 
żywności od rzekomej ciotki, któ-
ra powróciła zza granicy i przy-
pomniała sobie o jego istnieniu, a 
później jeden ze strażników, przez 
którego od dawna utrzymywał 
łączność ze światem zewnętrz-

nym, pozostawił mu w skrytce, w 
stolarni, gdzie pracował, obsługu-
jąc wielopiłę, gryps od kumpla z 
miasta. Zawierał on zaszyfrowaną 
wiadomość, że przyjaciel niecier-
pliwi się i chce, aby problem - o 
którym ostatnio mówili – został w 
najbliższych dniach rozwiązany. 
Była tam również sugestia, aby 
działał dyskretnie, nie rzucał się 
w oczy klawiszom. i nie angażo-
wał się osobiście do załatwienia 
tej sprawy.
„Tego nie trzeba mi mówić! Sam 
wiem najlepiej, jak pilnować wła-
snej dupy!” – obruszył się, po 
rozszyfrowaniu grypsu, siedząc w 
ubikacji na sedesie. Zaraz po tym 
podarł miniaturową kartkę i spu-
ścił ja z wodą do kanalizacji.
Zawsze nienawidził gliniarzy – 
już będąc dzieckiem, odczuwał 
do niech fizyczną niechęć - i w 
innych okolicznościach, z przy-
jemnością, własnymi rękami za 
darmo zatłukłby na śmierć tego 
Wrzosa. Ale nie był głupi... Cie-
szył się, że trafiła się niespodzie-
wana okazja do zarobienia niezłe-
go szmalu, który przyda mu się 
tutaj, w kryminale i na wolności, 
gdy uda mu się stąd prysnąć albo 
– po piętnastu latach – wyjść na 
warunek za dobre sprawowanie.
Młot miał głowę na karku i ża-
den mądrala nie potrzebował go 
pouczać, jak robić interesy i pil-
nować własnej dupy. Zadbał o 
to, aby na placu spacerowym, od 
betonowego chodnika, odłupał 
się kamień wielkości dużej kostki 
brukowej. Zorganizował i opłacił 
ludzi, mających wszcząć bójkę; 
i znalazł pewnego, gotowego na 
wszystko debila o ksywie Świr. 
Wmówił mu, że jest wielkim ma-
cho i honor recydywisty żąda od 
niego, żeby zrobił użytek z tego 
kamienia i roztrzaskał łeb mili-
cyjnemu szpiclowi.
Na dworze było mroźno i nawet 
tutaj, za wysokimi murami wię-
zienia, nie wiadomo skąd, za-
wiewał ostry, potęgujący uczucie 
chłodu, piekący wiatr.
Wrzos opatulił się w swoja dreli-
chową` więzienną kurtkę. Włożył 
ręce w kieszenie i – tak jak pozo-
stali skazańcy – lekko powłócząc 
nogami, ze spuszczoną głową, pa-
trząc pod własne nogi, człapał do-
okoła dużego, jak boisko do piłki 
ręcznej, prostokątnego wybiegu 
dla małp.
Nie zwracał uwagi na pozosta-
łych więźniów, którzy trzymali 
się w grupach, gestykulowali i 
rozmawiali ze sobą. Był tutaj sam 
jak palec, znienawidzony i obcy, 
świadomy swojej sytuacji i w 
każdej chwili spodziewający się 
najgorszego.
Nad otoczonym wysokim murem 
i kilkoma, wyglądającymi dość 
upiornie, zwojami drutu kolcza-
stego, spacerniakiem rozpościerał 
się, przysłonięty w całości cięż-
kimi, zimowymi chmurami, ma-
leńki skrawek nieba. Gdzieś da-
leko, poza tymi murami, świeciło 
słońce i toczyło się zwyczajne, 
wolne, wspaniałe życie; ale tutaj, 
w tym poszarpanym, posępnym 
i zimnym świecie katorżników, 
pozbawionym kobiet i miłości, 
wydawało się, że lada chwila, ta 
przytłaczająca, szara płachta oło-
wiu runie na ziemię i wydusi ma-
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szerujących bez celu mężczyzn.
Wyznaczony na kata Świr był 
półgłówkiem ze stopniem inte-
ligencji mocno poniżej normy; 
idiotą bez wyobraźni pozwalają-
cym sobą manipulować, słyną-
cym z tego, że zamiast głowy na 
szyi nosił kapuściany głąb. Poza 
tym był bardzo silnym i poryw-
czym mężczyzną. Z powodu tej 
przypadłości nie potrafił długo 
zagrzać miejsca na wolności. 
Przyciągał do siebie kłopoty jak 
magnes. Choćby nie wiadomo 
jak uważał, zawsze wdał się w 
jakąś niepotrzebną bójkę, która 
dla jego przeciwników kończyła 
się tragicznie, w efekcie czego 
wracał z powrotem do więziennej 
celi. Tam miał zapewniony wikt 
i opierunek, i - w miarę swoich 
możliwości intelektualnych - znał 
reguły gry, do których potrafił się 
dostosować.
Już przy pierwszym okrążeniu 
zauważył, że w południowo-
-wschodnim narożniku – tak jak 
miało być – podłoże jest pęknięte, 
a spory, trójkątny kawałek twar-
dego betonu, na tyle duży, aby 
nadawał się na doskonałą broń, 
zamaskowany resztkami pozosta-
łego na placu śniegu, porusza się 
pod nogami.
Zatrzymał się tam, oparł o ścia-
nę, zapalił papierosa i zaciągnął 
dymem. Chwilę później pochylił 
się, wyłuskał kamień i schował go 
pod kurtkę. Następnie wmieszał 
się w tłum kręcących się po placu 
mężczyzn.
Podczas następnego okrążenia, 
gdy ludzie Młota zaimprowizo-
wali bójkę i na placu zakotłowa-
ło się, wykorzystując powstałe 
zamieszanie, podszedł do pró-
bującego wydostać się z tumultu 
Wrzosa i z całej siły walnął go 
kamieniem w tył głowy.
- Zdychaj czerwony psie! – wysy-
czał, gdy było już po wszystkim, 
po czym opuścił kamień na zie-
mię i nie zauważony przez żadne-
go klawisza, spokojnie przemie-
ścił się w inną część placu.
Wrzos nie miał pojęcia, że całe 
to przedstawienie z bójką więź-
niów na placu spacerowym, zo-
stało zaaranżowane specjalnie dla 
niego. Gdy próbował wyrwać się 
z otaczających go i szarpiących 
się mężczyzn, ktoś z tyłu uderzył 
go w głowę. Poczuł porażający 
wstrząs, jakby w jego czaszkę 
trzasnął piorun i pozbawiony 
przytomności upadł na ziemię.
Gdy wieczorem odzyskał świado-
mość, leżał na łóżku, w więzien-
nym szpitalu i za Chiny Ludowe 
nie mógł sobie przypomnieć, co 
się stało. Spróbował się podnieść 
i stanąć na nogi, ale z powrotem 
opadł na posłanie. Głowa pękała 
mu z bólu. Nie potrafił utrzymać 
równowagi, a cały otaczający go 
świat chwiał się i wirował dooko-
ła niego.
- Dzięki Bogu wrócił pan do nas, 
więc jest nadzieja, że wszystko 
będzie dobrze... – usłyszał, jak-
by wydobywający się spod ziemi 
głos pochylającego się nad nim 
lekarza. – Masz, chłopie, twardy 
łeb i dużo szczęścia, że kamień 
nie trafił w środek głowy i nie za-
łamał czaszki, tylko osunął się po 
niej. Inaczej, w tej chwili, już byś 
pukał do bramy świętego Piotra 

lub w najlepszym razie spędził 
resztę życia na wyrku, jak roślin-
ka.
W szpitalu przeleżał trzy tygo-
dnie, po czym wrócił do wię-
zienia. Życie zawdzięczał tyl-
ko mocnej czaszce i temu, że w 
ostatniej chwili prze uderzeniem, 
coś wyczuł i instynktownie od-
chylił głowę w bok. Ale od tej 
pory, przez długi czas, był jak 
okręt pozbawiony steru na wzbu-
rzonym morzu. Kamień uszkodził 
mu część mózgu odpowiadającą 
za utrzymanie równowagi.
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Minęło kilka tygodni. Wrzos po-
wracał do zdrowia, ale jego błęd-
nik nadal szwankował i zachowy-
wał się tak, jak kompas poddany 
działaniu pola magnetycznego. 
W wyniku tego, pomimo że po-
ruszał się już o własnych siłach, 
nadal trudno mu było utrzymać 
pion. Dodatkowo dręczyły go nie-
ustanne bóle i zawroty głowy. Na 
dodatek obawiał się, że ten uraz 
może na stałe pozbawić go zdol-
ności do pilotowania samolotów. 
Ponieważ z natury był optymistą 
i zawsze, nawet z beznadziej-
nych sytuacji, szukał jakiegoś 
pozytywnego wyjścia, wierzył, 
że tak nie będzie i nie poddawał 
się. Czasami wydawało mu się, że 
najgorsze, co go mogło spotkać, 
ma już poza sobą i miał nadzie-
ję, że w jakiś sposób uda mu się 
wyrwać z tego bagna i wrócić do 
domu, do rodziny. Ponieważ nie 
zrobił nic złego, czym zasłużyłby 
sobie na kryminał, pocieszał się, 
że prawda w końcu wyjdzie na 
jaw i prokurator, a w najgorszym 
wypadku sąd, będzie musiał go 
zwolnić i przeprosić za to, że dał 
się zwieść bezpodstawnym po-
mówieniom nieuczciwych ludzi.

Pewnego wiosennego dnia, w so-
botę po południu, w więzieniu od-
bywała się kąpiel. Podzieleni na 
grupy więźniowie, według usta-
lonych zasad i kolejności, korzy-
stali z prysznicy w ogólnej łaźni. 
Wrzos natomiast, ponieważ nie 
mógł kąpać się razem ze wszyst-
kimi, gdyż nadal nie potrafił 
utrzymać równowagi, korzystał z 
oddzielnej łazienki z wanną, ale i 
tam zaprowadził go, przydzielony 
mu do pomocy więzień.
Dzisiaj oddziałowy wyznaczył do 
tego zadania dwumetrowego dry-
blasa, człowieka o wielkiej sile, 
znanego wszystkim pod ksywą 
Drągal, o którym wiedziano, że 
jest niezrównoważony psychicz-
nie i pomimo że odsiaduje karę w 
więzieniu, podpada pod paragraf 
mówiący o tym, że nie w peł-
ni zdaje sobie sprawę ze swoich 
czynów.
- Zaprowadzisz go do łazienki, 
napuścisz całą wannę wody, wsa-
dzisz go do niej i porządnie wy-
kąpiesz, bo cuchnie już, jak stary 
cap w okresie rui – powiedział 
oddziałowy. – Tylko uważaj, trzy-
maj go dobrze pod ręce, żeby się 
nie utopił.
Klawisz doskonale zdawał sobie 
sprawę z tego, że przydzielając 
do tej roboty tego pokręconego 
imbecyla, postępuje nierozważ-
nie, ale nie przejmował się tym. 

Postąpił tak celowo, bo miał dług 
wdzięczności i obiecał pewnemu 
urzędnikowi z biura komendanta, 
że, gdy trafi się okazja, właśnie 
tego więźnia wyznaczy do opieki 
nad Wrzosem. Podejrzewał, czym 
może to grozić, ale miał to gdzieś. 
Wiedział, że gdyby coś się stało 
i Wrzos, przypadkiem, przewrócił 
się na mydle albo, pozostawiony 
sam sobie, zasnął w wannie i za-
chłysnął się wodą, nikt nie będzie 
miał do niego pretensji o to, że nie 
jest psychologiem więziennym. 
W końcu wszyscy, którzy tutaj 
siedzą są wykolejeńcami, najgor-
szej maści drapieżnikami i nigdy 
nie wiadomo, co któremu strzeli 
do durnej głowy.
Drągal czekał na taką okazję od 
dawna. Co więcej, podpuszczony 
przez Młota, odgrażał się, że gdy-
by dorwał tego milicyjnego szpic-
la w swoje wielkie łapy, udusiłby 
go gołymi rękami, bez mrugnię-
cia okiem.
Teraz, stwarzając pozór delikat-
ności, zaprowadził chwiejącego 
się na nogach Wrzosa, jak po wy-
piciu pół litra mocnego bimbru, 
do łaźni. Tam, w oddzielnym po-
mieszczeniu, napuścił całą wannę 
wody i pomógł mu do niej wejść. 
Następnie, najspokojniej w świe-
cie, chwycił go mocno za włosy i 
klatkę piersiową, i z całej siły, po-
magając sobie ciężarem własnego 
ciała, pchnął w dół.
- Pożegnaj się z życiem czerwo-
na, milicyjna szmato! – powie-
dział i splunął do wody.
Wrzos próbował się bronić, szar-
pał się i kopał nogami. Z całej 
mocy, którą zdołał wykrzesać z 
osłabionych chorobą mięśni, sta-
nął do ostatecznej walki na śmierć 
i życie. Wpił się pazurami w ręce 
oprawcy i próbował oderwać 
je od swojej głowy, a gdy nic to 
nie dało, uchwycił się krawędzi 
wanny i podpierając się nogami, 
pchnął przytłaczające go cielsko 
do góry. Ale był jeszcze za słaby, 
aby ruszyć tę ważącą sto trzy-
dzieści kilogramów, pozbawioną 
mózgu, górę mięśni. Jego głowa 
kilka razy całkowicie zanurzyła 
się w wodzie; zaczął tracić siły, 
wypuszczać z płuc powietrze, pić 
wodę i topić się. Ale szczęście i 
tym razem go nie opuściło. Wyba-
wienie przyszło w ostatnim mo-
mencie, gdy myślał, że to już ko-
niec i prawie pogodził się z tym, 
że w tej wannie wyzionie ducha.
Los chciał, że w tej samej chwili, 
zupełnie przypadkowo, koryta-
rzem przechodził więzień, który 
pochodził z Katowic, a w krymi-
nale odbywał karę pozbawienia 
wolności za spowodowanie wy-
padku drogowego ze skutkiem 
śmiertelnym. Człowiek ten znał 
Wrzosa. Kilka razy, zanim przy-
darzył mu się nieszczęśliwy wy-
padek, latał z nim samolotem, 
jako pasażer w Aeroklubie w Gli-
wicach. Gdy znalazł się na wy-
sokości łazienki, w której Drągal 
próbował wysłać na tamten świat 
swojego wroga, usłyszał dziwny 
hałas i krzyki, i domyślił się, co to 
może znaczyć.
Otworzył drzwi, wbiegł do środ-
ka w momencie, w którym głowa 
Wrzosa znajdowała się już pod 
wodą, a Drągal siedział na nim i 
wpychał go głębiej rękami i kola-

nem.
- Co ty robisz? – krzyknął. Pod-
biegł do oprawcy i z całej siły 
walnął go otwartą ręka w twarz, a 
następnie wymierzył mu mocne-
go kopniaka w tyłek.
Zaskoczony Drągal puści swoją 
ofiarę i szykował się do odparcia 
ataku.
- Pozbywam się milicyjnego 
szpicla! – warknął. – Chyba nie 
chcesz, żeby spotkało cię to samo, 
co jego?
- Zostaw go w spokoju! To nie 
jest żaden gliniarz, tylko lotnik. 
Wiem o tym, bo na wolności oso-
biście z nim latałem. Nie waż się 
więcej go tknąć, bo, jak tu stoję, 
sam wpakuję ci nóż pod żebra!
Te zdecydowane i ostre słowa 
dotarły do ociężałej mózgownicy 
dryblasa i wydawało się, że zrobi-
ły na nim jakieś wrażenie.
- Dobra! Dobra! Skoro tak mó-
wisz i ręczysz za niego, dam mu 
spokój! Ale nie chciałbym być 
w twojej skórze, gdyby się oka-
zało, że oszukujesz. Myślałem, 
że to prawda, co wszyscy o nim 
mówią. A ja nienawidzę psów. Od 
czasu, jak mnie tutaj wsadzili, nie 
mogę na nich patrzeć i gdybym 
mógł, wszystkich bym pozabijał.
- To będziesz musiał poszukać 
sobie innego, bo ten człowiek jest 
pilotem, a nie żadnym milicyj-
nym psem. Ja ci to mówię! Wbij 
to sobie dobrze do głowy i nie po-
zwól innym sobą manipulować!

Rozdział 16

Minęło kilka miesięcy. Wrzos 
nadal siedział w kryminale. Po-
wali wracał do zdrowia, ale jego 
sytuacja znacznie się poprawiła. 
Udało mu się przetrwać najgorszy 
czas i wyjść z tego z życiem. I był 
to duży sukces.
Teraz nie groziła mu już śmierć ze 
strony nienawidzących milicjan-
tów pospolitych kryminalistów, 
bo został od nich starannie odse-
parowany.
Zawdzięczał to starszemu synowi 
Andrzejowi, a jeszcze bardziej 
głównej księgowej spółdzielni 
z Bystrego Potoka, Magdalenie, 
która będąc nie tylko piękną, ale 
i bardzo wrażliwą kobietą, nie 
mogła pogodzić się z niesprawie-
dliwością, jaka go spotkała. Może 
już wtedy kochała go prawdziwą 
miłością, bo nie chciała i nie po-
trafiła o nim zapomnieć. Oboje z 
Andrzejem stanęli na głowach i 
zrobili wszystko, co było możli-
we, aby mu pomóc.
Pokonując wiele przeszkód dotar-
li do naczelnika Zakładu Karnego 
w Bytomiu, który okazał się po-
rządnym człowiekiem. Wysłuchał 
ich uważnie i obiecał, że osobi-
ście zainteresuje się sytuacją tym-
czasowo aresztowanego Wrzosa i 
zrobi wszystko, co w jego mocy, 
aby go ustrzec przed kolejnymi 
zamachami na jego życie. Ponad-
to, Andrzej wpadł na pomysł, aby 
dostarczyć ojcu do kryminału do-
kumenty potwierdzające, że jest 
on pilotem. Było to doskonałe po-
sunięcie, jak dobrze przemyślany, 
oskrzydlający ruch hetmanem na 
szachownicy w kluczowej partii 
o mistrzostwo kraju, które na po-
czątek poprawiło nieco sytuację 
Wrzosa w więziennej celi.

Wieczorem po kolacji, zaraz po 
odwiedzinach Andrzeja i Magda-
leny, Wrzos wyjął z kieszeni, zbyt 
małej na niego, więziennej bluzy 
legitymację pilota pierwszej kla-
sy z licencją na samoloty pasażer-
skie. Podszedł do stojącego pod 
ścianą stolika, przy którym czte-
rech, siedzących w samych pod-
koszulkach, najwyższych rangą, 
grypsujących więźniów grało w 
karty i położył je przed nimi.
- To są moje dokumenty. One 
potwierdzają, że jestem pilotem 
samolotów pasażerskich, a nie 
żadnym gliniarzem – powiedział. 
– Poprosiłem syna, żeby mi je 
przyniósł, bym mógł wam poka-
zać. Ktoś chce mnie załatwić... 
Celowo puścił bujdę, a wy uwie-
rzyliście i prawie mu się udało... 
Ale to nieprawda. Teraz sami mo-
żecie się przekonać.
- Dobra! Dobra! Pilnuj się, co 
mówisz. Nie lubimy gliniarzy, 
to prawda, ale nie my próbowa-
liśmy cię zabić. Gdybyśmy tego 
chcieli, dawno już byś był trupem 
– powiedział jeden z nich. Spoj-
rzał na wiszący na ścianie wielki 
kalendarz, skąd ociekająca sek-
sem, półnaga mis mokrego pod-
koszulka z wielkimi jak melony 
zderzakami i wypiętym zadkiem, 
robiła do niego zachęcające oko, 
po czym, jakby od niechcenia, 
wziął do ręki papiery. Starannie je 
przestudiował, porównał zdjęcia 
z oryginałem i podał następnemu.
- Popatrz, Janek, ciebie nie oszu-
ka, znasz się na tej robocie – 
powiedział. – Chociaż, moim 
zdaniem, wygląda na to że facet 
mówi prawdę, albo ma brata bliź-
niaka. Gliniarze to tępaki - zakute 
łby. Nigdy nie słyszałem o żad-
nym, który potrafiłby latać.
Janek był fałszerzem. Podrabiał i 
puszczał do obiegu trefne pienią-
dze. Był w tym dobry, ale prześla-
dował go pech, bo dobierał sobie 
złych współpracowników, a to już 
nie pierwszy raz doprowadziło go 
za kratki.
- Na moje oko, to prawdziwe pa-
piery. Nic im nie można zarzucić 
– orzekł.
Stanisław odetchnął z ulgą. Uda-
ło mu się przekonać towarzyszy 
z celi, a byli to ludzie znaczący 
w tym zamkniętym, więziennym 
środowisku. Z ich zdaniem wszy-
scy powinni się liczyć. Dlatego 
miał nadzieję, że jeżeli oni mu 
uwierzyli, to reszta także powin-
na odpuścić i dać mu spokój. Jak 
wytrawny aktor grał swoją rolę. 
Robił dobrą minę, bo nie miał 
innego wyjścia. Musiał się bro-
nić, bo chciał przeżyć i wyjść na 
wolność. Ale wątpliwości, czy 
wszyscy dadzą się wyprowadzić 
w pole, nasuwały się same. W 
końcu była to tylko półprawda 
– jedna strona medalu. Drugą, 
natomiast, tę bardziej skompliko-
waną, trudniejszą musiał staran-
nie ukrywać. Czy jednak w jego 
sytuacji miało to jakieś znacze-
nie? Bo skoro ludzie z zewnątrz 
– Smolar i Kużnicki, a być może 
ktoś jeszcze potężniejszy od nich, 
postanowili go wykończyć to na-
wet, gdyby wszyscy kryminaliści 
uwierzyli, że nigdy nie był mili-
cjantem, dali mu spokój i przyjęli 
do swojego grona, nie usuwało to 
topora wiszącego nad jego głową. 
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W każdej chwili istniało niebez-
pieczeństwo, że przydarzy mu 
się nieszczęśliwy wypadek; albo 
jakiś niezrównoważony świr wal-
nie go znowu cegłą w głowę, czy 
wbije, zrobiony z kawałka blachy, 
nóż w serce i w ten sposób wypra-
wi do krainy wiecznej szczęśli-
wości - gdzie nie ma już żadnych 
trosk, żadnych zmartwień, tylko 
sama radość, samo szczęście dla 
tych, którzy, wierząc w Boga, na 
to sobie zasłużyli - albo do piekła. 
Ale mogło się także okazać, że 
po tamtej stronie nie ma nic, tyl-
ko, gorsza od wszystkiego, pust-
ka i nicość. On jednak, na razie, 
nie chciał się tam znaleźć, aby 
na własnej skórze doświadczyć 
wszystkiego. Wolał pozostać w 
sferze domysłów, bo miał jeszcze 
tutaj, na ziemi, wiele spraw do za-
łatwienia.
Wrzos pragnął odzyskać wolność, 
dobre imię, powrócić do rodziny i 
przyjaciół, aby cieszyć się życiem 
i latać samolotami, bo tylko to 
miało jakiś sens. W dalszej per-
spektywie – gdy już trochę ochło-
nie i nabierze pewności, że nie 
będzie chciał od razu ich pozabi-
jać – zamierzał także spojrzeć w 
oczy swoim oskarżycielom: Kuż-
nickiemu i Smolarowi, którym po 
to, aby zdecydowali się go leczyć, 
pozwolił się ograbić – za bezcen 
sprzedał działki; zgodził się po-
święcić swój czas i osobiście do-
pilnować, żeby ich domki zostały 
szybko i dobrze wybudowane. 
Ale im to nie wystarczyło, chcieli 
więcej, dlatego próbowali zrobić 
z niego pospolitego przestępcę, 
a gdy odmówił, postanowili go 
zniszczyć.
Dobrze to sobie wykombinowali 
i szło im jak po maśle. Wydawało 
się, że nic nie jest w stanie odwró-
cić złej karty, przeznaczonej dla 
Wrzosa. Ale okazało się, że i tym 
razem szczęście go nie opuściło. 
Przyszło w ostatnim momencie, 
po długich miesiącach pobytu w 
więzieniu z piętnem człowieka 
odrzuconego przez środowisko 
– więziennego pariasa, którego 
każdy kryminalista chciał po-
niżyć i napluć mu w twarz; po 
dwóch zamachach na jego życie, 
gdy znajdował się już na granicy 
fizycznego i psychicznego zała-
mania. I czuł, że powoli zaczyna 
się poddawać, że opuszczają go 
siły i zbliża się do jakiejś niewi-
docznej linii, zza której nie ma już 
powrotu do normalności.

Pewnego dnia, po śniadaniu, nie-
spodziewanie zazgrzytały dawno 
nie oliwione drzwi celi i stanął w 
nich osobiście, wyglądający groź-
nie kierownik zmiany Kowalski.
- Wrzos, rusz tyłek i chodź za 
mną! Powoli robi się z ciebie 
gwiazda filmowa. Masz dzisiaj 
święto. Sam pan naczelnik wię-
zienia chce się z tobą widzieć.
Stanisław podniósł się z pryczy i 
ruszył w kierunku drzwi. Nie wie-
dział, co to wszystko znaczy. Miał 
jednak nadzieję, że nie jest to wy-
myślony przez klawiszy kolejny, 
głupi żart, mający go przygnębić 
i upokorzyć. Spotkanie z naczel-
nikiem, którego dotychczas nigdy 
nie widział i nie miał okazji z nim 
porozmawiać, mogło wiele zmie-
nić i przyczynić się do poprawy 

jego sytuacji.
Naczelnik okazał się sympatycz-
nym, miłym facetem o dosyć 
przyjemnej aparycji. Na pierwszy 
rzut oka wydawało się, że czło-
wiek ten nie pasuje do kombinatu, 
którym kieruje. Miał w oczach ja-
kąś, nienaturalną w tym miejscu, 
delikatność, troskę i współczucie. 
Sprawiał wrażenie człowieka, 
któremu, z jakiegoś powodu, nie 
jest obojętny los ludzi powierzo-
nych jego opiece.
Wrzos, bezskutecznie, wiele razy 
próbował się do niego dostać, aby 
powiadomić go o swojej sytuacji, 
ale nikt nie zaprzątał sobie gło-
wy jego prośbami i nie zamierzał 
dopuścić go do naczelnika. Teraz 
ten absolutny, niedostępny wład-
ca „mrocznego labiryntu”, sam 
wezwał go do siebie, więc zasta-
nawiał się, co to może znaczyć. 
Komu to zawdzięcza? Niebawem 
jednak wszystko miało się wyja-
śnić.
- Panie Wrzos, rozmawiałem 
wczoraj z panią Magdaleną, księ-
gową waszej pechowej spółdziel-
ni i pańskim synem. Przyszli do 
mnie, żeby opowiedzieć mi o 
pańskim losie. Obiecałem im, że 
zrobię co w mojej mocy, aby po-
móc panu przetrwać do rozprawy 
sądowej. Nie mogę dopuścić do 
tego, żeby w moim więzieniu za-
szczuto na śmierć człowieka tyl-
ko za to, że był milicjantem. Ale, 
jak pan widzi, kryminał to twarda 
szkoła życia i nawet ja nie wiem o 
wszystkim, co się tutaj dzieje.
- Dziękuję, panie naczelniku. Już 
samo to, że mnie pan wezwał wie-
le dla mnie znaczy.
- Cieszę się, że się rozumiemy. 
Zanim jednak kiwnę palcem i coś 
dla pana zrobię, muszę mieć pew-
ność, że postępuję słusznie. Dla-
tego proszę mi wszystko opowie-
dzieć, od początku do końca, bez 
żadnych tajemnic. Nie mogę dzia-
łać pochopnie. Muszę dokładnie 
wiedzieć, dlaczego pan do nas 
trafił i co za tymi murami się wy-
darzyło. Proszę się nie obawiać 
i mówić szczerze, o wszystkim. 
Nie obrażę się. Nie jestem prze-
cież idiotą i zdaję sobie sprawę, 
jak już mówiłem, że wiele rzeczy 
do mnie nie dociera.
Wrzos usiadł, obtarł rękawem 
spocone czoło i najkrócej jak 
mógł, opowiedział mu swoją hi-
storię, która zaprowadziła go do 
więzienia i to, co się później wy-
darzyło. Naczelnik wysłuchał go 
z uwagą, zagłębiony w swoim 
przepastnym, wygodnym fotelu. 
Ponieważ był człowiekiem nie-
zwykle wrażliwym, z dużym do-
świadczeniem życiowym, potrafił 
oddzielić ziarno od plew.
Słuchając opowieści Wrzosa, 
czuł, że temu człowiekowi dzie-
je się jakaś wielka krzywda, że w 
jego opowiadaniu kryje się praw-
da. A to mu wystarczyło, bo nie 
był sędzią, który bierze na szalę 
dobro i zło i musi zobaczyć, w 
którą stronę przechyli się wskaź-
nik wagi, tylko naczelnikiem 
więzienia. Teraz wiedział, że po-
magając temu więźniowi, postąpi 
słusznie. Co więcej zrobiłby to 
nawet bez tego przekonania, bo 
uważał, że w kryminale powinno 
się oddzielać byłych funkcjona-
riuszy służb od nienawidzących 

ich i ogarniętych żądzą zemsty 
starych recydywistów.
Wrzos zrobił na nim dobre wra-
żenie. Wydawał się zwyczajnym, 
prostolinijnym człowiekiem. 
Jego opowieść trzymała się kupy. 
Wskazywała na to, że został wro-
biony w przestępstwo i wtrąco-
ny do kryminału, bo nie chciał 
przystać na jakiś brudny układ, 
przebiegającym na styku władzy i 
interesów prywatnych. Próbował 
sam przeciwstawić się ludziom 
mocniejszym od niego i poparzył 
sobie ręce.
W czasie tego krótkiego cza-
su, spędzonego w towarzystwie 
więźnia, naczelnik poczuł do nie-
go jakąś sympatię, a nie często 
mu się to zdarzało. Gdy skończyli 
rozmawiać był prawie przekona-
ny, że Wrzos jest niewinny i ni-
gdy nie powinien trafić za kraty. 
Niewiele jednak mógł dla niego 
zrobić, poza tym, co należało do 
jego kompetencji. O jego losie 
miał zadecydować sąd. Wygląda-
ło jednak na to, że komuś bardzo 
zależy na tym, aby go wcześniej 
wykończyć; że nie tylko sami nie-
nawidzący  gliniarzy więźniowie 
zagięli na niego parol, ale jest ktoś 
jeszcze, kto umiejętnie podsyca te 
nastroje i próbuje pozbyć się tego 
niewygodnego człowieka.
- Dobra. Pogadaliśmy sobie, a te-
raz czas na działanie. Wracaj pan 
do celi, a ja zastanowię się, co 
mogę w tej sprawie zrobić – po-
wiedział naczelnik, mając duże 
wątpliwości, co do dalszego losu 
Wrzosa. Znając system wiedział, 
że sędziowie często są uwikłani w 
lokalne układy towarzysko-par-
tyjne i w nie każdej rozstrzyganej 
sprawie potrafią zdobyć się na 
obiektywną ocenę materiału do-
wodowego.
- Dziękuję, panie naczelniku.
- Nie mnie należą się podzięko-
wania, tylko pańskiemu synowi 
i tej uroczej kobiecie. Pukają do 
wszystkich drzwi i stają na gło-
wach, aby pana oczyścić z zarzu-
tów. Gdyby nie oni,  być może 
nigdy nie dowiedziałbym się o 
pańskim losie.

Rozdział 17

Naczelnik więzienia, Poznański, 
dotrzymał słowa. Jeszcze tego sa-
mego przeniósł Wrzosa do celi, w 
której siedzieli już dyrektor ban-
ku z Katowic, profesor Uniwer-
sytetu Jagielońskiego w Krako-
wie i znany chirurg z Wrocławia. 
Dyrektor banku został skazany za 
nadużycia finansowe, a doktor i 
profesor za łapówki. Ale chirurg 
w kryminale spędzał tylko noce. 
W dzień, najnormalniej w świe-
cie, pracował w szpitalu więzien-
nym, gdzie ratował ludziom ży-
cie, przeprowadzając najbardziej 
skomplikowane operacje.
Wrzos także otrzymał pracę w 
szpitalu. Dostał funkcję ciecia 
na biurze przepustek. Kontrolo-
wał personel medyczny, a nawet 
strażników więziennych, korzy-
stających z tego wejścia do szpi-
tala. Było mu tam dobrze, bo le-
karze i pielęgniarki szybko nabra-
li do niego zaufania i przynosili 
mu jedzenie oraz książki i prasę 
do czytania.
W towarzystwie profesora uni-

wersytetu, chirurga i dyrektora 
banku – skutecznie odseparowa-
ny od grypsujących skazańców, 
gdyż został także zwolniony z 
obowiązku uczestniczenia w 
spacerach po placu więziennym, 
przetrwał kolejny rok.
Po dwóch latach tymczasowe-
go aresztowania sąd oczyścił go 
ze wszystkich zarzutów i wypu-
ścił na wolność. Nie był jednak 
już tym samym człowiekiem, co 
wcześniej. Zniszczono mu życie, 
zdrowie i karierę zawodową. Ale 
to nie wszystko...
Przed aresztowaniem był, pew-
nym siebie, tryskającym życiem 
pilotem pierwszej klasy. Pracował 
w fabryce czołgów i miał przed 
sobą przyszłość. Teraz wyszedł 
z kryminału jako inwalida pierw-
szej grupy z uszkodzonym błęd-
nikiem i skołatanymi nerwami. I 
już nigdy nie mógł wrócić do lata-
nia. Ponadto poniósł niebagatelne 
straty finansowe.
Jego majątek, pochodzący z 
oszczędności oraz pieniędzy uzy-
skanych ze sprzedaży działek, 
który zainwestował w materiały i 
maszyny budowlane oraz dwa sa-
mochody – oszacowany dwadzie-
ścia lat później wraz z odsetkami 
na półtora  miliona złotych, za-
bezpieczony do czasu wyjaśnie-
nia sprawy na poczet ewentual-
nych roszczeń i kar, został, w cza-
sie gdy on siedział w kryminale, 
bezprawnie, za zgodą prokuratora 
prowadzącego śledztwo sprzeda-
ny, a pieniądze roztrwonione.
Smolar i Kużnicki pozostali bez-
karni i nigdy, za to co zrobili, nie 
spadł im włos z głowy.
Pomimo to Wrzos wiedział, że 
miał szczęście, bo udało mu się 
przeżyć dwa lata tymczasowego 
aresztowania, ocalić życie i wyjść 
na wolność. A był przecież ska-
zany na śmierć! Miał zdechnąć 
w kryminale zanim dojdzie do ja-
kiejkolwiek rozprawy. Takie było 
życzenie Smolara i Kużnickie-
go, bezwarunkowo popieranych 
przez wysoko postawionych, 
partyjnych przyjaciół z Katowic 
i Warszawy, którzy nie tolerowali 
ludzi niewygodnych i w taki czy 
inny sposób usuwali ich w cień.
Wyrok uniewinniający był możli-
wy dzięki przemianom i ruchom 
społecznym, które nastąpiły pod 
koniec lat osiemdziesiątych. W 
tym czasie swoją działalność – 
mającą w końcu doprowadzić do 
upadku socjalizmu -  rozpoczęła 
już Solidarność. Powoli zaczęto 
piętnować, dobierać się do tył-
ków, co niektórym najbardziej 
skompromitowanym działaczom 
partyjnym, urzędnikom i ludziom 
z wymiaru sprawiedliwości.
Aby pokazać dobrą wolę, ukrócić 
korupcję w prokuraturach i są-
dach i przeciwdziałać lokalnym 
układom, władze centralne, pod 
naciskiem społeczeństwa, zaczęły 
przenosić prokuratorów i sędziów 
z jednych miast do innych. W ten 
sposób do Katowic trafiła sędzi-
na Janina Czapniewska, której 
przydzielono sprawę Stanisława 
Wrzosa.
Czapniewska okazała się uczciwą 
twardą, niezależną kobietą. Kie-
rując się własnym osądem, oparła 
się wszelkim naciskom. W Kato-
wicach była nowa, więc w swoich 

orzeczeniach nie brała pod uwagę 
lokalnych układów i interesów. 
Ponadto nie lubiła milicji i pro-
kuratury, ponieważ miała z nimi 
osobiste, przykre doświadczenia, 
z czasu, gdy jej córka popadła w 
tarapaty, uczestnicząc w wypadku 
drogowym, który spowodował 
ustosunkowany działacz partyjny 
z Gdańska.
- Panie prokuratorze, proszę nie 
wchodzić w rolę sędziego i ogra-
niczyć się do własnych obowiąz-
ków! – ostro osadziła oskarży-
ciela publicznego na pierwszej 
rozprawie, gdy w niewybredny 
sposób próbował okręcić ja sobie 
dookoła palca i przeciągnąć na 
swoją stronę. – Proszę nie bujać 
w obłokach! Trzymać się faktów 
i przekonać mnie, że oskarże-
nie trzyma się kupy! Jak Wrzos 
jest winny, to ja mu dam pięć lat 
bezwzględnego kryminału. Jeżeli 
jednak uznam, że jest niewinny, 
to wypuszczę go na wolność i 
oczyszczę z zarzutów, bez oglą-
dania się na konsekwencje, które 
to za sobą poniesie.
Przed rozprawą zdążyła się już 
dokładnie zapoznać z aktami 
sprawy i wyrobiła sobie wstępną 
opinię na jej temat. Będąc do-
świadczonym prawnikiem, po 
wnikliwej lekturze, odniosła wra-
żenie, że Wrzos nie jest żadnym 
szpiegiem, ani nawet oszustem, 
czy spekulantem, tylko ofiarą 
szytej grubymi nićmi bezczel-
nej intrygi. Pamiętała również 
o dyrektywie ministra sprawie-
dliwości, praktycznie zabrania-
jącej sędziom – poza nieliczny-
mi, wyjątkowymi przypadkami 
– uniewinniać ludzi oskarżanych 
o popełnienie przestępstw, po 
długotrwałych tymczasowych 
aresztowaniach. Narażało to bu-
dżet państwa na poważne koszty 
związane z odszkodowaniami za 
niesłuszne pozbawienia wolności 
i źle świadczyło o profesjonali-
zmie wymiaru sprawiedliwości. 
W takiej sytuacji, aby nie narazić 
się na krytykę i reperkusje przeło-
żonych, najlepiej było uznać deli-
kwenta winnym, skazać go, mniej 
więcej, na tyle ile już odsiedział i 
wypuścić gołego na zieloną traw-
kę. Ona jednak nie miała zamiaru, 
w swoim werdykcie, brać tej dy-
rektywy pod uwagę.
W tej sprawie wszystko wydawa-
ło jej się mocno naciągane. Całe 
oskarżenie opierało się głównie 
na pomówieniach, których nie 
można było w żaden sposób po-
twierdzić dowodami. Nawet leka-
rze – Kużnicki i Smolar, główni 
świadkowie oskarżenia, wycofali 
się ze swoich wcześniejszych ze-
znań.
Teraz, stojąc przed Wysokim Są-
dem, po złożonych przyrzecze-
niach, oświadczyli, że nie mają 
do Wrzosa żadnych pretensji. 
Wcześniej byli przekonani o jego 
winie, ale teraz nie mają już takiej 
pewności. A poza tym, to nie oni 
zawiadamiali o przestępstwie. 
Policja sama wpadła na jego trop 
i wszczęła sprawę z urzędu...
Oczywiście ten brak pewności 
nie przeszkadzał im, za zgodą 
prokuratora prowadzącego spra-
wę, w zagarnięciu, sprzedaniu 
i roztrwonieniu jego majątku w 
postaci materiałów budowlanych, 
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samochodów i maszyn zabezpie-
czonych na poczet ewentualnych 
kar i roszczeń.
Te wątpliwości oraz zdecydowa-
na postawa głównej księgowej 
spółdzielni, Magdaleny i maga-
zyniera, którzy twardo stanęli po 
stronie Wrzosa - twierdząc, że on 
nigdy osobiście nie miał do czy-
nienia z pieniędzmi spółdzielni, 
a w chwili jego aresztowania w 
magazynach nie brakowało żad-
nych materiałów – doprowadziły 
do tego, że sędzina Janina Czap-
niewska, zaledwie po dwóch ty-
godniach rozprawy, uniewinniła 
Wrzosa od wszystkich zarzutów 
i wypuściła na wolność. Nie po-
sunęła się jednak tak daleko, aby 
w swoim wyroku nakazać skar-
bowi państwa - spółdzielnia w 
tym czasie już nie istniała, pół 
roku wcześniej została oficjalnie 
rozwiązana – wypłacić Wrzoso-
wi odszkodowanie. Pozostawiła 
furtkę, dającą mu szansę na do-
chodzenie swoich roszczeń w 
procesie cywilnym.
Po dwóch latach pobytu w kry-
minale Stanisław Wrzos wyszedł 
na wolność, jako człowiek zruj-
nowany materialnie, fizycznie 
i psychicznie. Stracił majątek i 
zdrowie, a jego nerwy były w 
strzępach. Pomimo to nie zamie-
rzał się poddać. Będąc twardym 
góralem postanowił walczyć; 
odzyskać szacunek i należne mu 
miejsce w tym kapryśnym, chwie-
jącym się świecie socjalistycznej 
Polski końca lat osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku. W świecie 
targanym przez burze dziejowe, 
kryzysy i wymyślane przez ludzi 
ideologiczne wojny, w którym 
człowiek jest, jak zerwany z drze-
wa liść na wietrze, albo marionet-
ka w teatrze kukiełkowym:
Ukryty za sceną aktor pociąga 
za sznurki i zmusza ją do odgry-
wania różnych ról, a gdy przed-
stawienie się kończy lub zostaje 
zdjęte z afisza, odstawia do ma-
gazynu, aby przyprószył ją kurz 
i przysłoniła pajęczyna albo jesz-
cze gorzej wyrzuca do śmietnika, 
jako rzecz wykorzystaną i niko-
mu już niepotrzebną.
W swoim życiu wiele razy stawał 
w obliczu śmierci – wydawano na 
niego wyroki, polowano, jak na 
dzikie zwierze i spychano na dno. 
Nigdy jednak, nawet w najcięż-
szych chwilach, nie opuszczał 
rąk, nie poddawał się. Podejmo-
wał walkę, bo taką miał twardą, 
zadziorną, góralską naturę. Teraz 
także nie mógł po prostu położyć 
się do łóżka i umrzeć, chociaż 
bolało go serce, bo wiedział, że 
pomimo zwycięstwa w sądzie – 
uniewinnienia, został pokonany. 
Przegrał i poniósł straty, których 
już nikt, nigdy, nie potrafi mu zre-
kompensować, podczas, gdy jego 
wrogowie pławili się w luksusach 
i żyli tak jak dawniej.
Czasami budził się w nocy zlany 
zimnym potem, bo śniło mu się, 
że postąpił jak prawdziwy męż-
czyzna. Postawił wszystkiego na 
jedna kartę, wziął sprawiedliwość 
w swoje ręce i sam wyrównał 
rachunki. Bronił się przed takim 
krokiem, ale z drugiej strony 
chętnie by zobaczył, jak Smolar 
i Kużnicki oraz wspierający ich 
kumple, na jego widok, srają ze 

strachu w gacie w swoich luksu-
sowych rezydencjach...
W chwili zatrzymania, mówiąc 
językiem wojskowym, miał naj-
wyższą kategorię zdrowia. Był 
lotnikiem. Pracował w Bumarze i 
latał do wielu krajów, z którymi 
fabryka utrzymywała kontakty 
handlowe i kooperacyjne. Reali-
zował swoje młodzieńcze i ży-
ciowe marzenie i miał nadzieję, 
że jeszcze przez wiele lat będzie 
mógł napawać się tym szczę-
ściem.
Dwa lata pobytu w kryminale 
zmieniło go w inwalidę pierwszej 
grupy. Miał uszkodzony błędnik, 
zszargane nerwy i wiedział, że już 
nigdy żaden lekarz nie pozwoli 
mu usiąść za sterami samolotu. 
Ale utrata zdrowia i majątku, to 
zaledwie niewielka część ceny, 
jaką zapłacił za przeciwstawienie 
się przestępczym planom Smola-
ra i Kużnickiego. 
Gdy siedział, rozpadło się jego 
drugie małżeństwo. Tego mógł 
się spodziewać, bo wiedział, że 
długotrwałe rozstania, nigdy nie 
sprzyjają szczęśliwym związkom 
mężczyzn z kobietami. Rozeszli 
się bez żalu i wzajemnych preten-
sji, jak para dobrych przyjaciół, 
którzy wiedzą, że przyszedł czas, 
w którym każde musi pójść wła-
sną drogą.
Najgorszy cios przyszedł nagle 
i zupełnie niespodziewanie. Był 
nieodwołalny i ostateczny. I ude-
rzył mocno, z wielkim hukiem, 
niczym rozdzierający niebo na 
dwie części, spadający, w czasie 
burzy, na rosnące samotnie drze-
wo na wzniesieniu, ognisty grom 
z jasnego nieba.
Gdy on w kryminale, w Bytomiu 
spędzał już druga zimę i walczył 
o życie z próbującymi go osa-
czyć i zaszczuć na śmierć, jak 
zająca uciekającego przed sforą 
psów, kryminalistami, w Zabrzu 
jego młodszy syn, Aleksander 
popadł w złe towarzystwo. Roz-
pił się i którejś nocy, powiesił się 
w piwnicy starej, zniedołężniałej 
sąsiadki, Anny Nowickiej,  której 
po śmierci jej męża, po sąsiedzku, 
pomagał przynosić węgiel, rozpa-
lać w piecu i robić zakupy.
Taką, wygodną dla siebie, oficjal-
ną wersję zdarzeń przyjęła milicja 
i prokuratura, bo nie zaniżało to 
statystyki nie wykrytych mor-
derstw. Nieoficjalnie jednak mi-
licjanci zajmujący się tą sprawą, 
uważali, że było to morderstwo.
Stanisław do końca nigdy nie 
uwierzył w samobójstwo syna. 
Wydawało mu się, że znał go 
na tyle dobrze, aby wiedzieć, że 
ten kochający życie, rozsądny i 
uczynny chłopak, nie mógł sam 
założyć sobie pętli na szyję i 
skończyć z sobą. W przekonaniu 
tym utwierdził go fakt, że dwa 
tygodnie po śmierci Aleksandra, 
Anna Nowicka, której poma-
gał, została w nocy napadnięta i 
w brutalny sposób uduszona we 
własnym mieszkaniu przez nie-
znanych sprawców. Śledczy i tym 
razem, podeszli do sprawy, jak 
kot do jeża – rutynowo. Ponieważ 
z domu zginęły jakieś niezbyt 
cenne przedmioty, uznali, że sta-
ruszka zginęła w efekcie  napadu 
rabunkowego, dokonanego przez 
jakieś męty społeczne i tej zbrod-

ni nie należy wiązać z samobój-
czą śmiercią Aleksandra.
Stanisław obwiniał się o śmierć 
syna. Wydawało mu się, że gdyby 
nie popadł w tarapaty i nie spędził 
dwóch lat w kryminale, wszystko 
mogło ułożyć się inaczej. Potrafił-
by wyczuć, że dzieje się coś złego 
i w porę zareagować. Aleksander 
nie zostałby pozostawiony sam 
sobie, nie wpadł w złe towarzy-
stwo i nie stracił życia. Dlatego 
postanowił, że po odzyskaniu 
wolności, przeprowadzi własne 
śledztwo.
Chwiejąc się jeszcze na nogach, 
podpierając laską, jak osiemdzie-
sięcioletni, stary dziadek – jego 
błędnik nie funkcjonował jeszcze 
jak należy – chodził po mieście i 
rozmawiał z ludźmi.
Udało mu się ustalić, że małżeń-
stwo Michała i Anny Nowickich, 
z którymi zaprzyjaźnił się Alek-
sander, żyło bardzo skromnie, w 
małym, schludnie utrzymanym 
mieszkaniu na drugim piętrze 
starej kamienicy. Ponieważ obo-
je byli już zniedołężniali, Alek-
sander czasami robił im zakupy 
i przynosił węgiel z piwnicy. A 
zaczęło się od tego, że któregoś 
dnia, idąc ulicą, zobaczył staro-
winkę taszczącą dużą torbę z za-
kupami i postanowił jej pomóc.
Michał był murarzem. W mieście 
od dawna krążyły pogłoski, że 
po wojnie, w jednym z remonto-
wanych domów starego miasta 
znalazł skarb. Bał się jednak z 
niego korzystać, więc przeniósł 
go w bezpieczne miejsce, ukrył i 
żył jak dawniej. Było to możliwe, 
ponieważ w tamtej okolicy, pod-
czas wojny, mieszkało kilku, lu-
biących pławić się w bogactwie, 
niemieckich esesmanów.
Gdy Michał umarł nagle na za-
wał serca, jego żona postanowi-
ła odnaleźć zakopany w piwnicy 
majątek. Ponieważ nie wiedzia-
ła dokładnie, gdzie znajduje się 
skrytka i nie miała sił, aby zrobić 
to sama, poprosiła o pomoc syna 
Wrzosa. Ten, trzy dni, metr po 
metrze, przekopywał jej piwni-
cę, a czwartego dnia został w niej 
znaleziony martwy.
Milicja uznała, że upił się i po-
wiesił na belce w pomieszczeniu, 
w którym pracował. Sprawa jed-
nak nie była oczywista i śmier-
działa na odległość od samego 
początku. Tym bardziej, że dwa 
tygodnie po śmierci Aleksandra 
staruszka, wdowa po Michale, 
została, w nocy, napadnięta i bru-
talnie uduszona.
W tej sytuacji Stanisław zaczął 
podejrzewać, że Aleksander rze-
czywiście znalazł coś bardzo cen-
nego w piwnicy starego Michała 
i dlatego został zamordowany 
przez kogoś, kto go obserwował, 
a być może nawet pomagał przy 
kopaniu. Oczywiście, zrobiono 
to tak, aby upozorować samobój-
stwo i nie było zbyt dużego szu-
mu dookoła tej śmierci.
Wdowa po Michale musiała coś 
wiedzieć, kogoś podejrzewać, 
chociaż bała się zeznawać, i dla-
tego niedługo później przypłaciła 
to życiem.
Stanisław, po wyjściu z więzie-
nia, spotkał się w tej sprawie z 
komendantem komisariatu, któ-
rego znał i cenił jako dobrego 

fachowca z czasów, gdy sam był 
milicjantem. Śmierć syna nie da-
wała mu spokoju, więc musiał coś 
z tym zrobić.
- Aleksander z nikim się nie poże-
gnał, nie pozostawił żadnego listu, 
a i jego zachowanie w ostatnim 
okresie życia nie wskazywało na 
to, że zamierza ze sobą skończyć. 
A przecież przyszli samobójcy, 
zwykle, zanim podejmą ten osta-
teczny krok, w jakiś sposób woła-
ją o pomoc. Tutaj niczego takiego 
nie było. To mi wygląda raczej 
na morderstwo, upozorowane na 
samobójstwo, aby w sprawie nie 
było zbyt dokładnego śledztwa. 
Czuję to nosem! – wypalił prosto 
z mostu szefowi komisariatu. – 
Uważam, że syn  musiał znaleźć 
coś w tej piwnicy i dlatego zginął. 
Staruszka dużo wiedziała, może 
kogoś podejrzewała i dlatego zgi-
nęła. Nie wierzę w żaden zbieg 
okoliczności. Oba zabójstwa są ze 
sobą powiązane i należy je trakto-
wać jako jedną całość.
- Też tak uważam – przyznał mu 
rację komendant. – Ja ze swojej 
strony, możesz mi wierzyć, robię 
co mogę, aby dorwać tych drani. 
Sprawa jednak jest skomplikowa-
na i wykracza daleko poza moje 
kompetencje. – Komendant zro-
bił pauzę i pociągnął spory łyk 
gorącej, słodkiej kawy, a Wrzos 
patrzył na niego i czuł, że jest z 
nim szczery. - Oficjalnie śledztwo 
w sprawie śmierci twojego syna 
zostało uznane za samobójstwo 
i umorzone. Chodzi, jak zwykle, 
o statystykę. Znasz ten problem. 
Nasi wodzowie lubią, gdy wszel-
kie wskaźniki nie spadają wiele 
poniżej stu procent... Nieoficjal-
nie natomiast nadal zajmuje się 
nią wydział operacyjny komendy 
wojewódzkiej. Nam zlecają tylko, 
od czasu do czasu, jakieś drobne 
czynności i ustalenia.
- Mów wszystko, co wiesz, bez 
owijania w bawełnę! Nie bój się, 
potrafię trzymać język za zębami. 
Mam doświadczenie, więc może 
będę mógł coś doradzić. Dla mnie 
to sprawa osobista.
- Dobrze – zgodził się komen-
dant. – Będę z tobą szczery. Twój 
syn, przez przypadek, wplątał się 
w coś bardzo poważnego. Dlate-
go zginął. Od naczelnika wydzia-
łu operacyjnego z województwa, 
który prywatnie jest moim kum-
plem ze Szkoły Oficerskiej w 
Szczytnie, dowiedziałem się, że 
to robota mafii, której ślady pro-
wadzą do Zachodnich Niemiec. 
Dla tych ludzi, byłych esesma-
nów i zbrodniarzy wojennych, 
zabić człowieka, to tyle, co splu-
nąć. Życia synowi nie zwrócisz, 
a narazisz siebie i swoją rodzinę. 
Dlatego radzę ci, abyś zostawił tą 
sprawę w spokoju i nie grzebał 
przy niej, tym bardziej, że, jak 
widzę, w ostatnich latach wiele 
przeszedłeś i nie jesteś jeszcze w 
formie.
- Łatwo ci tak mówić, bo tu nie 
chodzi o twojego chłopaka.
- Wiem. Ale bez wsparcia, w po-
jedynkę, nic nie zdziałasz. Trafisz 
na coś, za bardzo zbliżysz się do 
nich, to ukręcą ci głowę i tyle 
wskórasz... Lepiej zostaw to lu-
dziom z operacyjnego. Naczelnik 
to człowiek niezwykle inteligent-
ny i bardzo ambitny. Zęby zjadł 

na tej robocie, więc zrobi, co się 
da.
Stanisław musiał przyznać mu ra-
cję. Sam, w stanie jakim był, nie-
wiele mógł zdziałać. Nie czuł się 
dobrze. Ciągle jeszcze dokuczały 
mu te cholerne bóle i zawroty gło-
wy. Nadal wiele wysiłku wkładał 
w to, aby utrzymać równowagę 
i nie przewracać się na ulicy. W 
swoim życiu nigdy nie cofał się 
przed niebezpieczeństwem. Nie 
był tchórzem, nie chował głowy 
w piasek. Zawsze robił to, co na-
leżało. I teraz także nie mógł po-
stąpić wbrew sobie. A sprawa za-
mordowanego syna, - od chwili, 
gdy się o tym dowiedział i nawet 
nie mógł pojechać na pogrzeb, 
aby się z nim pożegnać - leżała 
mu kamieniem na sercu. Dlatego 
nie wiedział jeszcze, jak postąpi.
- Dziękuje ci za dobrą radę. 
Wiem, że masz rację. Ale nie 
mam pewności, czy potrafię się 
do niej zastosować – powiedział 
i spojrzał w okno, gdzie świeciło 
piękne, radosne i ciepłe słońce.
- Rozumiem. Sam nie wiem, co 
bym zrobił na twoim miejscu.
Komendant był ostrożny w sło-
wach. Bał się, żeby nie powie-
dzieć za dużo. W pewnym sensie 
był służbistą i konformistą zara-
zem; i wiedział, że w tej skom-
plikowanej rzeczywistości, w 
której przyszło mu egzystować 
lepiej nie kłapać za dużo ozorem. 
Szczerze jednak współczuł star-
szemu koledze, którego życie nie 
oszczędzało. Nic więc jednak dla 
nie go nie mógł zrobić.
Wrzos powoli podniósł się z krze-
sła, pilnując się, aby nie doznać 
nagłego zawrotu głowy.
- To na mnie już czas. Muszę upo-
rządkować swoje sprawy i zacząć 
wszystko od nowa.
W głowie kołatała mu myśl, że 
może powinien postarać się o ja-
kiegoś gnata, albo gołymi rękami 
rozwalić łby sprawcom swojego 
nieszczęścia. Może wtedy po-
czułby się odrobinę lepiej. Obaj 
zasłużyli sobie na taką karę. Nie 
mógł jednak tego zrobić.

Rozdział 18

Wracając autobusem do domu, 
zastanawiał się, gdzie jest ta 
równość i sprawiedliwość, którą 
wszyscy obiecują, ale nigdy jej nie 
dają. Dlaczego Los często sprzy-
ja zbrodniarzom, pozwalając im 
unikać kar, pławić się w luksu-
sach, gromadzić majątki, cieszyć 
się władzą i długim życiem, pod-
czas gdy innych, wydawałoby się 
bardziej sprawiedliwych, ciężko 
doświadcza. Dlaczego ludzie, 
już dawno temu, stojąc na placu 
i spełniając rolę ławników rzym-
skiego sądu, wybrali, mającego 
krew na rękach łotra Barabasza, 
a nie sprawiedliwego Chrystusa? 
I gdzie był wtedy Bóg? Dlaczego 
poświęcił własnego syna i dopu-
ścił do takiej niesprawiedliwości? 
I dlaczego historia ta ciągle się 
powtarza. Być może chodzi tutaj 
o coś więcej, a nie tylko o zwy-
kłą ludzką głupotę... Może ci naj-
gorsi, tak zwane wcielone diabły, 
zawierają niepisany pakt z królem 
ciemności, Belzebubem. A on, za 
sutą zapłatę, przejmuje role ich 
adwokata i machając czerwonym 
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chwostem przed oczami sędziów 
i ławników robi im wszystkim 
wodę z mózgu, pozbawiając moż-
liwości racjonalnego myślenia.
Wtedy właśnie, w tym zatłoczo-
nym autobusie, przyszło mu do 
głowy, że jednym z takich ludzi, 
który musiał - własną krwią - 
podpisać cyrograf i zawrzeć pakt 
z diabłem był z pewnością ban-
derowiec Kras. Inaczej trudno 
wytłumaczyć, to co go spotka-
ło. Możliwe nawet, że tuż przed 
samą rozprawą, opłacony przez 
rząd Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, obrońca z urzędu, jak 
na ironię losu, słowami Sienkie-
wicza, szepnął mu do ucha:
- Uśmiechnij się , Kras! Dobra na-
sza! Lucyfera masz za adwokata!
Stanisławowi i rodzinom ofiar 
Krasa, w najgorszych snach, nie 
przyszło do głowy, że sąd, nie 
pierwszy raz, zadrwi sobie z tego, 
co zwyczajni ludzie uważają za 
sprawiedliwość i zdecyduje ina-
czej.
W czasie śledztwa  Kras poszedł 
na współpracę. Jeżeli tak to moż-
na nazwać, okazał skruchę. Wy-
dał współpracujące z nim osoby 
z Bardowa i Radawy, które do 
tej pory jeszcze pozostawały na 
wolności oraz ujawnił kanały, 
którymi do ostatniego dnia kon-
taktował się z ukrywającym się w 
Monachium Banderą. Wszystko 
zwalał na płynące stamtąd roz-
kazy, nakazujące mu trwać na 
stanowisku; wszelkimi sposoba-
mi likwidować Polaków i osoby 
innej narodowości działające na 
szkodę UPA i czekać na – mającą 
wybuchnąć lada dzień – trzecią 
wojnę światową pomiędzy Za-
chodem a Związkiem Sowieckim. 
Wojnę, która miała przynieść, tak 
jak już wcześniej obiecywał Hi-
tler, wolną Samostijną Ukrainę. 
Ukrainę, w której on i wszyscy 
banderowcy - wsławieni wycina-
niem znienawidzonych Lachów, 
oczyszczaniem ziemi z zaśmieca-
jących ją żydowskich parchów - 
przejmą władzę. Będą zajmować 
najwyższe stanowiska i żyć w do-
brobycie.
W kryminale, odbywając karę 
dwudziestu pięciu lat pozbawie-
nia wolności, okazał się przebie-
głym jak lis, wzorowym więź-
niem. Skoro nie miał innego 
wyjścia, jak każdy zbrodniarz, 
potrafił się ugiąć, przyczaić i uda-
wać, że zrozumiał swój błąd, a 
jego krwiożercza, barbarzyńska 
natura została zresocjalizowana. 
Ale w rzeczywistości serce miał 
zapiekłe, zasuszone w nienawi-
ści i nieugięte. I gdyby czasy się 
zmieniły, chętnie pokazałby jesz-
cze swoja prawdziwą naturę...
Dzięki takiej postawie, zaledwie 
po szesnastu latach pobytu w ciu-
pie, został, za dobre sprawowa-
nie, wypuszczony na wolność.
W tym czasie Wrzos pracował 
już w Krośnie. Któregoś dnia za-
dzwonił do niego stary przyjaciel 
z Czarnej.
- Cześć Stanisław! To ja, Janek.
- Część! Miło cię słyszeć. Pozna-
łem cię od razu po głosie Cieszę 
się, że dzwonisz. Kopę lat!
- Mam dla ciebie ważną wiado-
mość. Kras wyszedł na wolność. 
Wrócił do Wilczych Dołów i pa-
raduje po wsi.

- Co ty mówisz? Tak szybko by 
go wypuścili? Do dwudziestu pię-
ciu lat jeszcze daleko. A przecież 
i tak mało dostał. Dla niego i sto 
nie byłoby za dużo.
- Zgadzam się. Wszyscy tutaj 
uważają, że za to co zrobił, po-
winien dostać karę śmierci. Ale 
widać nasze sądy są bardziej 
wyrozumiałe dla zbrodniarzy niż 
dla zwykłych ludzi. W pierwszy 
dzień, gdy się pojawił, ludzie 
myśleli, że udało mu się zwiać. 
Chłopy chcieli go złapać i odsta-
wić na milicję, ale komendant z 
Bardowa przyjechał i zapowie-
dział wszystkim, że nie wolno go 
ruszać, chyba żeby znowu zaczął 
coś wywijać, bo jest wolny i może 
robić co chce.
- Na pewno wyszedł na warunko-
we przedterminowe zwolnienie. 
Dobrze, że mi dałeś znać. Przy-
jadę, bo ciekawy jestem, jak on 
teraz wygląda i co będzie miał 
mi do powiedzenia. A przy okazji 
spotkamy się i pogadamy o sta-
rych dziejach.
- To do zobaczenia u mnie.
Następnego dnia Wrzos wziął 
dwa dni wolnego i wybrał się na 
teren Bardowa. Jakaś wewnętrz-
na siła, wbrew trzeźwemu roz-
sądkowi, pchała go do tego, aby 
tam pojechać i z bliska  spojrzeć 
w oczy człowiekowi, który ma 
na sumieniu życie tylu niewin-
nych ludzi i nadal żyje, podczas, 
gdy jego ofiary, dla których nie 
miał litości, powoli pogrążały 
się w mroku zapomnienia. Po-
nadto nagle zapragnął oderwać 
się na chwilę od tej codziennej 
monotonii – problemów w pra-
cy i w domu, tego kieratu, który 
powoli zaczynał mu doskwierać i 
chciał chociażby na chwilę wró-
cić do dawnych czasów. Wtedy 
był młody, codziennie ryzykował 
życiem, ale oddychał pełną pier-
sią i wszystko wydawało mu się o 
wiele prostsze.

Na stole stała litrowa butelka 
żytniej wódki z czerwoną etykiet-
ką, cztery kieliszki i dwa kopia-
te, pięknie pachnące wędzonym 
boczkiem, półmiski tłustych prze-
kąsek. Dookoła, na wiklinowych 
krzesłach siedziało trzech męż-
czyzn i jedna kobieta. Pomimo, że 
minęło dopiero południe wszyscy, 
może poza kobietą, byli już moc-
no wstawieni, głośno rozmawiali 
i nie od razu zorientowali się, że 
Wrzos zapukał i wszedł do miesz-
kania.
Kras zobaczył go pierwszy - z 
przyzwyczajenia, które pozosta-
ło mu z dawnych lat, gdy w każ-
dej chwili musiał być gotowy do 
ucieczki – siedział zwrócony twa-
rzą do drzwi. Rozpoznał Wrzosa, 
podniósł się z krzesła i zastygł na 
chwilę w niemym oczekiwaniu, na 
to co miało się wydarzyć.
- Dzień dobry! – powiedział 
Wrzos. Miał na sobie ciemne 
spodnie od garnituru i czerwoną 
koszulę bez krawata, co mogło 
świadczyć, że jego wizyta nie ma 
służbowego charakteru. – Prze-
praszam za najście. Przyjechałem 
tutaj, bo dowiedziałem się, że wy-
szedłeś na wolność, a muszę cię o 
coś zapytać. Ta sprawa do dzisiaj 
nie daje mi spokoju – zwrócił się 
bezpośrednio do Krasa.

- Panie Wrzos, proszę mi wyba-
czyć to, co zrobiłem. Ale była 
wojna, ciężkie czasy i takie mia-
łem rozkazy – powiedział Kras, 
uprzedzając ewentualne pytania. 
Widać było, że kilkanaście lat w 
kryminale odcisnęło na nim swoje 
piętno. Ja na swój wiek, wyglądał 
staro; przygarbił się, a jego twarz 
za wcześnie pokryła się pajęczyną 
zmarszczek. Ale oczy miał te same 
co dawniej – zimne, kłujące, jak 
ostrze noża, i – pomimo, że mó-
wił to co trzeba - nie widać w nich 
było żadnej skruchy, ani żalu. 
„Teraz pójdziemy ryzać Lachów, 
a później będziemy się modlić i 
Bóg nam wybaczy”.
- Dobra, dobra... Wojna dawno 
się skończyła, a choćby i trwała, 
niczego to nie usprawiedliwia. 
Wiesz doskonale, tak jak i ja, że za 
to co zrobiłeś należała ci się cza-
pa. Ale mniejsza o to. Ja chcę tyl-
ko wiedzieć dlaczego, na koniec, 
wymordowałeś rodzinę sołtysa? I 
jak się z tym czujesz? Przecież oni 
byli Ukraińcami i nic złego niko-
mu nie zrobili. Modliłeś się i Bóg 
ci wybaczył?
Kras usiłował zachować kamien-
ną twarz, ale widać było, że nie 
przychodzi mu to łatwo.
- Takie były czasy. Mieliśmy roz-
kazy...Likwidować Polaków i tych 
Ukraińców, którzy nas zdradzali.
- Tym się nie wykręcisz. Sołtys, 
jego rodzice, żona i dzieci nikogo 
nie zdradzili. Nie wiem jak to się 
stało, że uniknąłeś stryczka i wy-
szedłeś na wolność. Ale skoro tak 
jest, to idź i żyj..., a gdy umrzesz 
to – o ile to możliwe - niech ci zie-
mia lekką będzie, bo w niebie chy-
ba nie masz się po co pokazywać.
Po tych słowach Wrzos pożegnał 
się i wyszedł, gdyż nie widział 
sensu prowadzenia dalszej roz-
mowy. Kras nie zmienił się. Był 
taki sam jak dawniej.

Zakończenie

Stanisław Wrzos zakończył swoją 
opowieść na tym, jak rozstał się 
z komendantem komisariatu i po 
raz kolejny w swoim życiu pró-
bował podnieść, rzuconą mu w 
twarz rękawicę. To co usłyszał sę-
dzia, ławnicy, pełnomocnik rządu 
i sekretarka w czasie tych kilku 
krótkich godzin rozprawy, stano-
wiło zaledwie szkic jego  boga-
tych przeżyć. Przypominało sto-
jącego w klasie, pod tablicą, po-
zbawionego mięśni, wnętrzności, 
tkanek miękkich, ścięgien i duszy, 
plastikowego kościotrupa, wyko-
rzystywanego przez nauczycieli 
do nauki anatomii człowieka, któ-
rego pamiętał z czasów swojego 
krótkiego dzieciństwa w Bystrym 
Potoku. Cała reszta przemknęła 
mu przez głowę i musiała pozo-
stać we wspomnieniach.
- Dziękuję, Wysoki Sądzie, że 
zechciał mnie Sąd wysłuchać. 
Mógłbym jeszcze długo mówić, 
co działo się później, ale nie po-
winienem nadużywać waszej 
cierpliwości, bo dla rozstrzygnię-
cia sprawy nie ma to już żadnego 
znaczenia. Powiem tylko, że liczę 
na sprawiedliwy wyrok.
Po tych słowach Wrzos wypił ze 
stojącej przed nim szklanki łyk 
wody mineralnej, bo zaschło mu 
w ustach, otarł pot z czoła i usiadł 

na stojącej za nim ciężkiej, dę-
bowej ławie. Odwrócił głowę do 
tyłu i spojrzał na siedzących za 
jego plecami dwóch mężczyzn. 
Jeden z nich był starszy, zbliżał 
się do pięćdziesiątki, drugi nato-
miast nie mógł jeszcze przekro-
czyć dwudziestki. Chociaż nie  
byli do siebie podobni, na pierw-
szy rzut oka można było odgad-
nąć, że łączy ich jakieś bliskie 
pokrewieństwo.
Sędzia i ławnicy byli pod wraże-
niem opowieści Wrzosa. Ponadto 
odczuwali pewien niedosyt. Bra-
kowało im zakończenia. Chcieli 
wiedzieć, jak potoczyły się jego 
losy przez następnych blisko 
trzydzieści lat, które dzieliły go 
od wyjścia z kryminału do chwili 
obecnej.
- Wzruszająca historia! – powie-
dział sędzia. – Pańskimi przygo-
dami można by spokojnie obdzie-
lić kilku ludzi. Wybaczy Pan, że 
nadużyję pańskiej uprzejmości i 
poproszę, aby – chociaż w tele-
graficznym skrócie – dokończył 
nam swoją opowieść. Chcieliby-
śmy – myślę, że ławnicy są tego 
samego zdania, co ja – dowie-
dzieć się, co działo się z panem 
od wyjścia z więzienia do chwili 
obecnej.
Sędzia - pomimo młodego wieku 
i braku życiowego doświadczenia 
– już teraz wiedział, jakie wyda 
rozstrzygnięcie.
- No cóż! Długo bym mógł jesz-
cze opowiadać, ale zdaję sobie 
sprawę, że nie ma na to czasu. Po-
wiem tylko, że moje życie rozsy-
pało się, jak domek z kart. Wyda-
wało mi się, że nigdy już nie po-
zbieram się i nie będę szczęśliwy. 
Ale okazuje się, że człowiek nie 
potrafi przewidzieć, co ma jesz-
cze w gwiazdach zapisane.
Rozszedłem się z drugą żoną, 
która nie wytrzymała długiego 
rozstania i nie udało mi się wyja-
śnić sprawy śmierci syna. Jestem 
jednak przekonany, że nie popeł-
nił samobójstwa. Został zamordo-
wany, a mnie przy nim nie było, 
więc nie mogłem temu zapobiec. 
Smolarowi i Kużnickiemu ich po-
mocnikom, którzy zrobili ze mnie 
złodzieja i szpiega, i na dwa lata 
wpakowali do kryminału, nigdy 
nie spadł włos z głowy. Wszyscy 
doczekali spokojnej starości i wy-
sokich emerytur. Niektórzy z nich 
jeszcze żyją. Jedynie prokurator 
Korczan doszedł do wniosku, że 
był w tej sprawie marionetką. Po-
dał się do dymisji i zrezygnował 
z zawodu prawnika. Wyjechał do 
Wrocławia, założył tam księgar-
nię i prowadzi ją do dzisiaj.
Do tej pory nie udało mi się wy-
walczyć żadnego odszkodowania 
za majątek, który mi zabrano i 
sprzedano, wbrew obowiązują-
cemu prawu, w czasie sądowego 
zabezpieczenia. Otrzymałem je-
dynie wyrównanie zatrzymanej 
emerytury oraz skromną rekom-
pensatę za utratę zdrowia. Nie 
było tego wiele, ale za te pienią-
dze kupiłem sobie od Polskich 
Kolei Państwowych stary, roz-
walający się domek przy torach 
i kawałek ziemi w Zabrzu. Kolej 
wydzierżawiła mi również trochę 
nieużytków. Tam, w centrum mia-
sta założyłem gospodarstwo rolne 
i wróciłem do swoich góralskich 

korzeni. Chowałem kozy i barany.
Niektórzy moi znajomi – nawet 
członkowie rodziny – śmiali się 
ze mnie: 
„Ty kapitan milicji i lotnik nie 
wstydzisz się chować kóz?”
„Nie, nie wstydzę się! - odpowia-
dałem. Lubię te zwierzęta. Przy-
pominają mi matkę i szczęśliwą 
młodość w górach. Zwierzęta ni-
gdy nie zrobiły mi krzywdy. Nie 
zdradziły... A ludzie tak!”
Kozy i barany to mądre stworze-
nia. Miałem stado liczące razem 
blisko sto sztuk. Gdy wyszedłem 
z domu i zagwizdałem, przybie-
gały do mnie z daleka, otaczały 
mnie kołem i jadły mi z ręki.
Dziennikarze z katowickiej te-
lewizji, którzy na początku lat 
dziewięćdziesiątych robili o mnie 
film, nie mogli się nadziwić, że 
kozy, to takie mądre zwierzęta.
Gdy dzisiaj o tym myślę, jestem 
przekonany, że w tym małym 
domku przy torach przeżyłem naj-
spokojniejsze i najpiękniejsze lata 
mojego życia. Bowiem przyszło i 
uśmiechnęło się do mnie, jeszcze 
raz, wielkie szczęście, którego się 
już zupełnie nie spodziewałem.
W spółdzielni w Bystrym Po-
toku spotkałem piękną, młodą i 
sprawiedliwą kobietę z wielkim 
sercem, która wraz z moim naj-
starszym synem, nie pozwoliła mi 
zginąć, gdy trafiłem do więzienia. 
Oboje zrobili wszystko, co mo-
gli, aby mnie stamtąd wyciągnąć. 
Gdy zostałem sam, tak się złoży-
ło, że zaczęliśmy się spotykać, za-
kochaliśmy się w sobie i pobrali. 
Jakiś czas później urodził się nam 
dorodny chłopak, który teraz ma 
już dwadzieścia lat i jest tutaj ze 
mną, na tej sali. Syn przyniósł 
nam wielką radość i szczęście. 
Małżeństwa bez dzieci są bardzo 
smutne. Przy takiej kobiecie, ta-
kiej żonie i takiej matce człowiek 
czuje, że oddycha, że żyje i cieszy 
go każdy spędzony razem dzień.
Nie wstydzę się tego powiedzieć, 
kochałem ją z całego serca. I cho-
ciaż dzisiaj już jej nie ma – dwa 
lata temu zachorowała i odeszła 
od nas na zawsze – to my obaj 
ciągle jeszcze żyjemy tą radością, 
tą miłością i tym szczęściem, któ-
rym nas obdarzała, gdy była z 
nami i troszczyła się o nas.  
W tym momencie ławnicy i sę-
dzia oraz radca prawny przenieśli 
wzrok na bardzo urodziwego, po-
stawnego chłopca, który siedział 
obok najstarszego syna Wrzosa 
i równie dobrze mógł być jego 
dzieckiem.
- To chyba już tyle. Pozwolicie, 
że wrócę do sprawy i zakończę 
swoją wypowiedź tym zdaniem: 
Stoję tutaj przed wami, bo wierzę 
w sprawiedliwość. Bo nie mogę 
pojąć, dlaczego - gdy dzisiaj na 
Ukrainie, a nawet u nas zbrodnia-
rzom z UPA, stawia się pomniki 
i robi się z nich bohaterów naro-
dowych -  w Polsce, ludzi którzy 
z nimi walczyli, lekkomyślnie, 
pozbawia się honorowego tytułu 
kombatanta. Na to, stanowczo, 
nie powinniśmy się godzić!
 
 
Koniec
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Zarzynanie św. Andrzeja Boboli 
w stylu kozackim hajdamackim i 

banderowskim
Sławomir Tomasz Roch
Andrzej Bobola był 49 jezuitą 
zamordowanym w XVII w. na 
wschodnich ziemiach Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Jego 
objawienie O. Marcinowi Go-
debskiemu w 1702 r. w Pińsku 
na Polesiu stało się początkiem 
wielkiego kultu, którym jest ota-
czany po dziś dzień. W męczeń-
stwie św. Andrzeja Boboli, jak 
w soczewce skupia się męczeń-
stwo wszystkich mieszkańców 
Kresów, którzy doświadczyli 
osobiście kozackiego noża i nie 
tylko w latach 1648 – 1667. Ten 
sam los podzielili Kresowianie 
w roku 1768, w dniach szaleją-
cych na Ukrainie okrutnych haj-
damaków, chłopów ukraińskich, 
mordujących Lachów wszedzie 
gdzie popadło i na wszelkie, moż-
liwe sposoby. W Rzezi Humań-
skiej zginęło, jak się ocenia 60 
tys. niewinnych ofiar, a w samym 
miasteczku Humań zamęczono 
20 tys. Lachów i Żydów. Te same 
bestialskie metody stosowali 
także banderowcy, którzy w 
latach 1939 – 1947 zamordo-
wali w nieludzki sposób około 
200 tys. Polaków, wiele setek 
Ormian i Rosjan oraz dziesiąt-
ki tysięcy własnych rodaków, 
którzy czynnie sprzeciwiali się 
ludobójstwu na Wołyniu i Kre-
sach. Trzeba dodać i to, że w 
latach 1941 - 1942 nacjonaliści 
ukraińscy i policja ukraińska w 
służbie niemieckiej, czynnie bra-
li udział w mordowaniu Żydów 
z Wołynia, Podola oraz z całych 
Kresów.
Owszem niemal cała historia ro-
dzaju ludzkiego, to nieustanna 
walka pomiędzy dobrem i złem, 
miłością i nienawiścią, rozwo-
jem i cofaniem się, budowaniem i 
niszczeniem. Wiernym zwiercia-
dłem zmagania się tych dwóch re-
alnych i bardzo potężnych mocy 
są dzieje społeczności polskiej, 
rozlanej po obszernej i zielonej 
Ukrainie. Od najwcześniejszych 
wieków Polacy i Rusini wspólnie 
budowali na tych ziemiach swo-
ją przyszłość. Raz było lepiej, 
innym razem gorzej, generalnie 
jednak rzecz biorąc dobrze. Póki 
budowano, niekiedy nawet z 
rozmachem, jak za królów Ka-
zimierza Wielkiego i Zygmunta 
Starego, póty rozwijała się kul-
tura i wzrastała zamożność, gdy 
brano się za łby, bywało już róż-
nie, najczęściej źle! Ogólnie jed-
nak rzecz biorąc nie było najgo-
rzej, aż do początku XVII wieku 
kiedy pod ciężarem, rzeczywiście 
bardzo poważnych problemów 
religijnych, społecznych, ekono-
micznych i kulturalnych, właści-
wie zawalił się misterny gmach, 
mimo wszystko wspaniałej I Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. 

Wydarzeniom tym, towarzy-
szyło niestety trudne wprost do 
opisania okrucieństwo i to z obu 
stron, przy czym wydaje się, że 
Kozacy prześcigali w tym mi-
strzostwie Polaków i to na całą 
długość. Zadnieprze wprost nisz-
czono „ogniem i mieczem”, co 
przepięknie i zgodnie z prawdą 
opisał Henryk Sienkiewicz. Gi-
nęły tysiące niewinnych ludzi – 
zarówno unitów, łacinników, jak 
i prawosławnych. Jednak szcze-
gólnie cierpiała ludność wyznania 
katolickiego. Prawie wszystkie 
świątynie katolickie i klasztory 
zburzono. Ginęli franciszkanie, 
męczeństwo poniosło wielu do-
minikanów. Głównie jednak 
prawosławna kozaczyzna gło-
siła wojnę przeciw unii i jezu-
itom. Nie przebierano w środ-
kach, doskonałym przykładem 
stosowanych wówczas metod i 
form oddziaływania na swoich 
przeciwników, urastającym do 
rangi symbolu jest opis męki 
św. Andrzeja Boboli, który zo-
stał zamęczony przez kozaków 
Bohdana Chmielnickiego 16 
maja 1657 r. . 
W cennej książce jezuity O. Mi-
rosława Paciuszkiewicza o życiu 
i dziele św. Andrzeja Boboli, po-
znajemy istotne fakty z tamtych 
krwawych dni, tyczące się losów 
ludności kresowej: „Na Polesiu 
grasowały oddziały Zdanowicza. 
Jeden z nich zajął Pińsk. Prawo-
sławni bardzo szybko połączy-
li się z tymi oddziałami. Unici i 
Polacy – zarówno świeccy jak i 
duchowni – w lasach i pobliskich 
miejscowościach szukali schro-
nienia przed grożącymi napada-
mi. W takich okolicznościach opu-
ścili Pińsk najbardziej zagrożeni 
spośród jezuitów – księża Szymon 
Maffon i Andrzej Bobola. Maf-
fon znalazł się w Horodcu, gdzie 
pracował w kościele parafialnym. 
Dnia 15 maja rano napadła na 
plebanie wataha kozaków, zdąża-
jąca z Brześcia do Pińska i okrut-
nie się z nim rozprawiła. Ci sami 
kozacy przybyli do Janowa dnia 
16 maja po południu. Urządzili 
taką rzeź Żydów i katolików, że 
i prawosławni wpadli w trwogę. 
Zaraz im wytłumaczono, iż nie 
mają się czego obawiać, bo rzą-
dy przeszły teraz w ręce kozackie. 
Muszą jednak najpierw wyciąć w 
pień wszystkich katolików. Uspo-
koiło to ludność prawosławną, 
która stanęła po stronie kozaków i 
pomagała w ściganiu katolików.”. 
[O. Mirosław Paciuszkiewicz SJ, 
Będę jej głównym patronem, Kra-
ków 1995, s. 22]
Oto ostatnia, chwalebna droga 
św. Andrzeja Boboli, patrona Pol-
ski i wszystkich Męczenników 
Polesia, Wołynia, Podola i całych 

Kresów. Kozacy Chmielnickiego 
pod dowództwem płk Zdanowi-
cza dowiedzieli się, że w okolicy 
znajduje się pewien polski Jezuita 
Andrzej Bobola SJ, wielki szkod-
nik, który spowodował odstęp-
stwo wielu ludzi od prawosławia. 
Usłużni ludzie poinformowali 
także, że obecnie znajduje się w 
Peredyle, na dworze Przychoc-
kiego, dzierżawcy wsi Mohylna. 
Wtedy dowódca watahy posłał 
oddział kozaków z rozkazem uję-
cia Boboli i doprowadzenia go do 
Janowa. Tak rozpoczęły się ostat-
nie, chwalebne godziny apostoła 
Pińszczyzny, zwanego „duszo-
chwatem” i „łowcą dusz”. 
Oto dokładny opis męczeńskiej 
śmierci św. Andrzeja Boboli: 
„Możliwe, że wieści o gwałtach 
w Janowie doszły już do Peredyla 
i wskutek nich Bobola wsiadł na 
wóz, by się schronić gdzieindziej. 
W każdym razie pewnem jest, że 
kozacy dopadli go jeszcze w Pe-
redyle, jadącego wozem. Woźnica 
Jan Domanowski rzucił lejce i 
zbiegł do lasu, Andrzej zaś po-
został na miejscu i polecając się 
Bogu, oddał się w ich ręce. Było 
już po południu. Kozacy powie-
rzyli swe konie Jakubowi Cze-
twerynce i poczęli natychmiast 
‘nawracać’ Andrzeja na wiarę 
prawosławną. Namowy i groźby 
nie odniosły skutku, wobec tego 
obnażyli go, przywiązali do płotu 
i skatowali nahajkami, poczem 
odwiązanego bili po twarzy, przy-
czem Andrzej postradał kilka zę-
bów. Następnie związali mu ręce, 
umieścili go między dwoma koń-
mi, do których go przytroczyli i 
ruszyli do Janowa. Kiedy w cią-
gu czterokilometrowego marszu 
Bobola opadał z sił, popędzali go 
nahajkami i lancami, po których 
pozostały dwie głębokie rany w 
lewym ramieniu od strony łopat-
ki, prócz tego jedno cięcie, praw-

dopodobnie od szabli, na lewym 
ramieniu.
Odarty z odzienia, pokryty sińca-
mi i krwawiącymi ranami, odbył 
Andrzej swój wjazd triumfalny do 
Janowa, gdzie eskorta oddała go 
niezwłocznie w ręce starszyzny. 
Tu przyjęto go podobno szyder-
stwami i okrzykami: ‘To ten Po-
lak, ksiądz rzymskiej wiary, któ-
ry od naszej wiary odciąga i na 
swoją polską nawraca!’.  Jeden z 
kozaków dobył szabli i wymierzył 
cięcie w głowę Boboli, ten jednak 
wskutek naturalnego odruchu 
uchylił się i zasłonił ręką, tak, że 
częściowo udaremnił śmiertelne 
cięcie, ale za to poniósł bolesną 
ranę w pierwsze trzy palce prawej 
ręki. 
Równocześnie sprowadzono unic-
kiego proboszcza janowskiego 
Jana Zaleskiego i uwiązano go do 
płotu, by go później poddać tortu-
rom. Jakiś litościwy wieśniak, ko-
rzystając z tego, że Kozacy zajęci 
byli męczeniem Boboli, przeciął 
więzy i ułatwił Zaleskiemu uciecz-
kę. Przygotowane przez kozaków 
krwawe widowisko ściągnęło 
liczny tłum ciekawego pospól-
stwa, wśród którego znajdowali 
się obok Czetwerynki, Joachim 
Jakusz, Chwedko, Jan Skubie-
da, Paweł Hurynowicz, Stasni-
sław Wojtkiewicz, Dryk i Utnik. 
Tymczasem kozacy bezzwłocznie 
zajęli się Bobolą. Kolejności ka-
tuszy mu zadanych, wobec cha-
otycznych zeznań świadków w 
procesach apostolskich, ustalić 
niepodobna, zastosowanie ich 
oraz rodzaj nie ulega żadnej wąt-
pliwości. 
 Na rynku janowskim w 
pobliżu drogi, wiodącej do Oho-
wa, stała szopa Grzegorza Ho-
łowejczyka, służąca za rzeźnię i 
jatkę. Wprowadzono tam Bobo-
lę, rzucono go na stół rzeźnicki i 
uwiwszy wieniec z młodych gałę-

zi dębowych ściskano mu głowę. 
Następnie, wzywając go do porzu-
cenia wiary katolickiej, przypie-
kali mu ciało ogniem. Stałość An-
drzeja doprowadziła ich do coraz 
większego okrucieństwa. ‘Temi 
rękami Mszę odprawiasz, my cię 
lepiej urządzimy’ , mieli wołać do 
niego i wbijali mu drzazgi za pa-
znokcie. ‘Temi rękami przewra-
casz kartki ksiąg w kościele, my 
ci skórę odwrócimy, ubierasz się 
w ornat, my cię lepiej ozdobimy, 
masz za małą tonsurę na głowie, 
my ci wytniemy większą’ , wołali 
podobno w dalszym ciągu, zdzie-
rając nożami skórę z rąk, piersi 
i głowy, odcinając wskazujący 
palec lewej ręki, końce obydwu  
pierwszych palców i wycinając 
skórę z dłoni. 
Łaska, jakiej Bóg udziela swym 
wybranym męczennikom, krzepi-
ła Bobolę i dodawała mu wprost 
nadludzkich sił fizycznych i mo-
ralnych, dzięki czemu, podda-
jąc się woli Boga, wśród jęków 
wzywał świętych imion Króla i 
Królowej Mecznników, Jezusa 
i Maryi, a w odpowiedzi na szy-
derstwa i bluźnierstwa swych ka-
tów, wzywał ich opamiętania. Ci 
prowadzili swe ohydne dzieło w 
dalszym ciągu. Wykłuli mu pra-
we oko, przewrócili go na dru-
gą stronę, zdzierali mu skórę z 
pleców i świeże rany posypywali 
plewami z orkiszu, odcięli mu 
nos i wargi, przez otwór, wycięty 
w karku, wydobyli język i odcięli 
u nasady, wreszcie powiesili go u 
sufitu za nogi, głową na dół i na-
śmiewali się z ciała, rzucającego 
się w konwulsjach i skurczach 
nerwowych: ‘Patrzcie, jak Lach 
tańczy!’ Dwugodzinne katusze 
dobiegały już końca, odcięty ze 
sznura, padł Bobola na ziemię i 
odziany w najcenniejszy ornat, 
bo utworzony z purpury krwi wła-
snej, wznosił swe okaleczałe ręce 
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ku niebu, składając u tronu Boga 
ofiarę z życia i krwi własnej. 
 Tak kończył swą piel-
grzymkę ziemską apostoł miłości 
i jedności, który prawie całe swe 
życie oddał na służbę Bogu i do-
bro dusz, i nie zawahał się nawet 
przed złożeniem ofiary z swego 
życia, tego dowodu najwyższego 
stopnia miłości Boga i bliźniego. 
Dwukrotne cięcie szablą w szyję, 
było ukoronowaniem tragedii ja-
nowskiej, której padł ofiarą dnia 
16 maja 1657 r. Andrzej Bobo-
la”.  
Krytycznego opracowania dzie-
jów Świętego dokonał jezuita ks. 
Jan Poplatek. Jemu właśnie za-
wdzięczamy wartościową książ-
kę, zatytułowaną: „Błogosławio-
ny Andrzej Bobola Towarzystwa 
Jezusowego. Życie – Męczeństwo 
– kult”, wydaną w roku 1936 w 
Krakowie nakładem Wydawnic-
twa Apostolstwa Modlitwy. [O. 
Mirosław Paciuszkiewicz SJ, 
Będę jej głównym patronem, Kra-

ków 1995, s. 22-24]
Następnego dnia po męczeń-
skiej śmierci odzyskano zmasa-
krowane ciało Andrzeja Boboli. 
Włożono je do trumny i pocho-
wano w podziemiach pińskiego 
kościoła. Janowski męczennik 
podzielił los ponad 40 innych je-
zuitów, zamordowanych w tym 
czasie na Polesiu. Zapomniano 
o nim zupełnie na 45 lat. 
Znów zaczęło Polsce zagrażać 
niebezpieczeństwo wojny, tym 
razem północnej. Groźni i niebli-
czalni Szwedzi zbliżali się do Po-
lesia od zachodu. Pińsk został za-
grożony. Dnia 16 kwietnia 1702 
roku rektor kościoła Jezuitów, 
O. Marcin Godebski, w obliczu 
zbliżającego niebezpieczeństwa 
trwał na modlitwie i prosił nie-
bo o ratunek. W niedzielny wie-
czór ukazał mu się jakiś niezna-
ny jezuita o budzącej sympatię 
świetlistej twarzy i powiedział: 
„Szukasz patrona, który ochroni 
Kolegium? Masz przecież mnie. 

Jestem twoim współbratem. An-
drzejem Bobolą, zabitym przez 
Kozaków w obronie wiary. Od-
szukaj moje ciało. Bożą wolą jest 
bowiem, żebyś oddzielił mnie od 
innych”.
Odnalezienie zwłok Boboli nie 
było łatwe. W podziemiach ko-
ścioła spoczywało wielu jezu-
itów, a wszelkie zapiski poginęły 
w burzliwych dziejach kolegium. 
Na miejscu nie dało się ustalić 
nawet daty śmierci, co ułatwiłoby 
poszukiwania. W nocy z 18 na 19 
kwietnia (tym razem świeckiemu 
zakrystianowi) ukazał się Bobola 
po raz wtóry i dokładnie określił 
miejsce, w którym został pocho-
wany. Po trzech godzinach pracy 
wykopano z ziemi trumny z łaciń-
skim napisem: „Ojciec Andrzej 
Bobola Towarzystwa Jezusowego 
przez kozaków zabity”.
 Po otwarciu trumny ujrzano 
zwłoki, które zachowały świeży 
wygląd, ze wszystkimi śladami 
tortur. Po przebraniu relikwii w 

nowe szaty przełożono je do dru-
giej, przygotowanej uprzednio 
trumny. Wiadomość o odnale-
zieniu ciała, które w wilgotnej 
piwnicy, wśród rozkładających 
się trupów, zachowało świeżość, 
obiegła Polesie lotem błyskawi-
cy. Mieszkańcy Pińska, Janowa 
i okolic zaczęli przypominać 
sobie fakty opowiadane kiedyś 
przez starców. Odżyło nagle 
ustne podanie o heroizmie An-
drzeja. Okoliczna ludność tłum-
nie przychodziła teraz do okienka 
krypty, w której spoczywał Bo-
bola, by oddać mu hołd. Zaczęły 
się mnożyć łaski i cuda. Andrzej 
Bobola roztoczył opiekę nie tylko 
nad jezuickim kolegium. Gdy w 
latach 1709-1710 straszna zaraza 
pochłonęła tysiące ofiar, jedynie 
Pińszczyzna została ochroniona 
przed epidemią. Mnożyły się ła-
ski wypraszane za jego pośred-
nictwem. Rychło sława męczen-
nika przeniosła się poza granice 
Polski.

Św. Andrzej Bobola został ogło-
szony błogosławionym 30 paź-
dziernika 1853 r. w Rzymie 
przez papieża Piusa IX, a zatem 
blisko 200 lat po Jego męczeń-
skiej śmierci z rąk ruskich, pra-
wosławnych kozaków Bohdana 
Chmielnieckiego. Jego chwaleb-
na kanonizacja miała miejsce 
17 kwietnia 1938 r. w Rzymie, 
a dokonał jej papież Pius XI. 
8 czerwca 1938 r. cudownie 
zachowane ciało św. Andrzeja 
Boboli specjalnym pociągiem 
zostało uroczyście przetrans-
portowane z Rzymu do Polski i 
od 17 czerwca 1938 r. znajduje 
się w Warszawie. 13 maja 1989 
r. złożono je w nowo wybudo-
wanym Sanktuarium św. Andrze-
ja Boboli przy ul. Rakowickiej 
61, przy którym 16 maja 2007 r. 
utworzono muzeum poświęcone 
jego pamięci. Od 16 maja 2002 
r. św. Andrzej Bobola jest drugo-
rzędnym patronem Polski, a Jego 
święto przypada 16 maja.

Zdjęcia poniżej prezentowane zostały zrobione w 1944 r. prawdopodobnie na Lubelszczyźnie maszerującym oddziałom 27 Wołyńskiej Piechoty AK. 
która wyzwoliła kilka miejscowości między innymi Kock i Firlej. Niestety nie wiemy przez kogo, w jakich okolicznościach i konkretnie gdzie zostały 
zrobione. Prezentujemy je pierwszy raz dzięki prof. W.Filarowi, który mimo znacznego zniszczenia filmów jednak odzyskał około 50 ujęć. Zdajemy so-
bie sprawę, że widoczne tu dzieci są już dziś w podeszłym wieku, ale może ktoś siebie rozpozna i podzieli się z nami tą wiedzą (adres w stopce). A może 
ktoś z potomków maszerujących żołnierzy rozpozna bliską osobę? Jest to pierwsza seria w/w zdjęć i dlatego zapraszamy do oglądania następnych które 
będziemy publikować w najbliższym czasie.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie!!!
ODZYSKANE OBRAZY MINIONEGO CZASU......cz.2
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Pojechałam znów do Sulechowa. Czytelnicy zapewne pa-
miętają cykl artykułów na podstawie wspomnień Pani Ana-
stazji. Pisałam o szkole na Kresach, o życiu codziennym, o 
patriotyzmie, o wzajemnej tolerancji ludzi różnych naro-
dowości, a także o rzezi w Chiniówce. To wszystko opo-
wiadała mi prawie stuletnia staruszka, która wiele w życiu 
przeżyła. Udostępniła mi też swoje wiersze i pamiętnik. 

Odwiedzałam ją w Sulechowie, w jej mieszkaniu. 

Oto fragment pamiętnika z młodych lat Pani Anastazji:

Och jak szybko lata lecą, siły opuszczają 

Bolą ręce, bolą nogi, głowy osiwiają, ludzie się zmieniają

Gdy spojrzę do lustra, moja twarz się zmienia

Lecz w pamięci pozostają z młodych lat wspomnienia

Chiniowieckie góry lasy, i ta biała chatka

Gdzie mieszkała razem ze mną rodzina i matka

Tam w dolinie strumyk płynie, i ta łączka mała

Gdzie poiłam swoje krówki, latem je pasała. (…)

/ 2 fragment historii Polski wg Pani Anastazji

Spotykałam się też z Panią Anastazją nietypowo – interne-
towo, dzięki pomocy Adama- młodego człowieka z Sule-
chowa:

/ 3 internetowa łączność

Pani Anastazja zmarła niedługo po skończeniu 100 lat. 
Odwiedziłam jej mogiłę na cmentarzu. Ma ładny, zadbany 
grób- 3kwatera, 33rząd(bliżej płotu), 17mogiła.  Zapaliłam 
znicz, postawiłam kwiaty i wspominałam tego wspaniałe-
go człowieka, naszą wieloletnią znajomość, kresowe dzieje 
Pani Anastazji i powojenną tułaczkę. 

/ 4 grób

Spójrzcie, proszę, na to ręczne pismo Pani Anastazji. Pisała 
do swoich wnuków, ale i do nas, do przyszłych pokoleń:

/ 5 list

Pomimo trudnego życia Pani Anastazja była serdeczną, po-
godną, życzliwą i radosną kobietą z kresową otwartością i 
z sercem na dłoni. 

Gdy była młodsza aktywnie brała udział w zajęciach Klubu 
Seniora. 

Napisała też wiersz o swoim kochanym Sulechowie: 

NASZ SULECHÓW
Nasz Sulechów wesołe miasto
Bo ma kapelę swoją własną
Ta kapela prosta, zwyczajna
Śpiewa i tańczy- taka fajna!
Jest taka fajna- prosto zwyczajna.
Zaśpiewaj z nami raz, dwa, trzy!
Nasza kapela jest taka mała
W klubie seniora tu się zebrała
Tu się zbieramy, tańczymy, śpiewamy
I starych ludzi rozweselamy.
Nasza kapela prosta, zwyczajna
Lecz taka fajna, ach jaka fajna
Jeśli ci smutno chodź tu do nas
My ci otrzemy z oczu łzy
Zaśpiewasz z nami, ze seniorami
Piosenkę wesołą: raz, dwa i trzy!

/ 6 Sulechów

Szkoda tylko, że jej ukochane miasto o niej nie pamięta. 
Byłam w izbie pamięci sulechowskiego Domu Kultury 
i nie ma tam ani słowa o Kresowianach, którzy przecież 
przybyli na te ziemie, zasiedlali je i ciężko pracowali dla 
tej – z początku obcej dla nich –ziemi.

Owszem, pamięta się o zasłużonym, najstarszym żołnierzu. 
Jednak o zwykłych Kresowianach, którzy przeżyli gehennę 
wojny, rzezi wołyńskich i ucieczki- tułaczki nie ma ani sło-
wa, pomimo, że już zwracałam na to uwagę osobom odpo-
wiedzialnym w Sulechowie, ale jak widać bezskutecznie. 
Nadal nie ma tam o Kresowianach ani słowa.

Trudno, może to się poprawi wkrótce. 
Dobrze, że my- środowiska kresowe- pamiętamy o Pani 
Anastazji i o wielu bezimiennych nieraz Kresowiakach, 
którzy przyjechali tu, na zachód Polski po ciężkich przeży-
ciach i długotrwałych wędrówkach- tułaczkach przez całą 
Polskę. 
Spisujmy te kresowe drogi i ratujmy od zapomnienia. 

PANI ANASTAZJA - POŻEGNANIE 
Z KRESOWIACZKĄ
Anna Małgorzata Budzińska

/ 1 odwiedziny

/ 7 w Izbie Pamięci

/ 8 dane Kresowiankii 
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KORNEL MAKUSZYŃSKI
Aleksander Szumański

Kornel Makuszyński spoczywa 
na Pęksowym Brzyzku w Zako-
panem. 
Cmentarz Zasłużonych na Pękso-
wym Brzyzku w Zakopanem (na-
zywany też starym cmentarzem) 
– pierwszy zakopiański cmentarz 
przy ul. Kościeliskiej, powstały 
w połowie XIX wieku, na którym 
od lat dwudziestych XX wieku 
chowano – oprócz tych, którzy 
posiadali tu rodzinne grobowce 
– już tylko ludzi wybitnych i za-
służonych dla Zakopanego, Tatr i 
Podhala.
Nazwa cmentarza pochodzi od 
nazwiska darczyńcy ziemi, na 
której jest zlokalizowany, Jana 
Pęksy. W gwarze góralskiej 
„brzyz” („brzyzek”) oznacza 
urwisko nad potokiem.
Pęksowy Brzyzek jest miejscem 
szczególnym w historii Zakopa-
nego. Jest śladem istnienia tych, 
którzy jak Tytus Chałubiński 
kreowali rzeczywistość miasta i 
tych, którzy tworzyli jego legen-
dę, jak Sabała, czy słynny sko-
czek narciarski i kurier tatrzański 
Stanisław Marusarz. Jest śladem 
ostatnim artystów związanych z 
Tatrami, wrosłych swą twórczo-
ścią w podhalański folklor oraz 
pamięcią o znanych przewodni-
kach tatrzańskich. Prawie każdy, 
kto zapisał się w dziejach miasta i 
Tatr znalazł tu swoje miejsce.
Na Pęksowym Brzyzku znajdu-
je się około 500 grobów, w tym 
250 osób zasłużonych. Cmentarz 
otacza kamienny mur. Prawie 
wszystkie nagrobki są niepowta-
rzalnymi dziełami sztuki, wyko-
nanymi w drewnie, metalu lub 
kamieniu kapliczkami, góralski-
mi krzyżami, rzeźbionymi w mo-

tywy podhalańskie, malowanymi 
na szkle. Wiele z nich powstało 
w pracowni Władysława Hasio-
ra (gdy jeszcze uczył w Liceum 
Technik Plastycznych w Zako-
panem), m.in. rzeźby na grobie 
Marii Witkiewiczowej, Józefa 
Fedorowicza „Pimka”, Antonie-
go Rząsy, Wandy Widigierowej.
Przy wejściu, z prawej strony, 
znajduje się symboliczny grób 
Witkacego, razem z mogiłą jego 
matki. Nieco dalej pochowany 
jest Stanisław Marusarz (z żoną 
lreną), Helena Marusarzówna i 
Kornel Makuszyński. Naprzeciw, 
po drugiej stronie alejki, znalazł 
swoje miejsce grób Władysła-
wa Orkana, z jego lewej stro-
ny spoczęły prochy Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, z prawej zaś 
Tytusa Chałubińskiego, a w dru-
gim rzędzie Sabały i Stanisława 
Witkiewicza. W głębi cmenta-
rza, znajdują się nagrobki Karola 
Stryjeńskiego, Antoniego Ke-
nara, Jana Długosza, Antoniego 
Rząsy (którego dłuta jest pomnik 
na mogile Antoniego Kenara), 
Władysława Hasiora, Zofii i Wi-
tolda Paryskich. Przy bramie – 
grobowiec rodziny Chramców, 
mogiła ks. Józefa Stolarczyka, a 
nieco dalej Beaty Obertyńskiej. 
Na końcu cmentarza, pod murem, 
najnowsza historia w dziejach 
cmentarza – kamienny nagrobek 
Mieczysława Biernacika, artysty-
-kowala i muzyka, który góral-
ską filozofią połączył rzemiosło 
i sztukę.
Przed cmentarzem po lewej stro-
nie od wejścia znajduje się zabyt-
kowy kościółek pod wezwaniem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
najstarszy drewniany kościół 

w Zakopanem, powstały w la-
tach 1847–1852. Wystrój wnę-
trza tworzą obrazy ludowe oraz 
drewniane figurki pochodzące z 
połowy XIX wieku. Na ołtarzu 
replika częstochowskiego obrazu 
Czarnej Madonny.

POCHYLAMY SIĘ NAD 
GROBAMI WIELKICH PO-
LAKÓW

W 1998 roku odwiedziliśmy z 
małżonką zakopiańskiCmentarz 
na Pęksowym Brzyzku, który  
zawsze pełen świeżych kwiatów 
i płonących zniczy upamiętnia 
Wielkich Polaków. Pamięć o 
Nich zawsze żywa. Szczególnie 
zależało nam na odwiedzeniu 
grobowców Kornela Makuszyń-
skiego i Stanislawa Marusarza.
Jestem wychowany na  literaturze 
pięknej pióra Kornela Makuszyń-
skiego. Moim zdaniem literaturze 
nie tylko dla dzieci. Piękno czte-
rech ksiąg „120 Przygód Kozioł-
ka Matołka”, czy też „ Awantury 
i wybryki małej małpki Fiki - 
Miki”, „Fiki - Miki dalsze dzieje 
kto je czyta ten się śmieje” weszły 
przecież na stałe do klasyki litera-
tury polskiej. A największa duma 
wynika, iż Kornel Makuszyński 
zaliczany jest do Wielkich Lwo-
wian z „Uśmiechem Lwowa” i 
„Listami ze Lwowa” w tle.
Będąc w tym dniu odwiedzin za-
kopiańskiego Cmentarza Na Pęk-
sowym Brzyzku przy grobie Mi-
strza Kornela Makuszyńskiego 
napisałem wiersz, później opu-
blikowany w książce poetyckiej 
„Odlatujące ptaki”:

KORNELOWI MAKUSZYŃ-
SKIEMU

Na litym kamieniu położyłem 
dłonie
Jakbym chciał do życia powołać 
minione
Czoło pochyliłem w swej myśli 
zadumie
Jakbym chciał zapłakać a tylko 
to umiem

Literkami ryte imienia twe słowa
I w tej wiecznej ciszy z sobą ma 
rozmowa
Góry ukochałeś i dziecięce wzlo-
ty
Słowem nakarmiłeś górne nasze 
loty

Wzbogaciłeś sobą Lwów pagór-
ków rosą
I Kornela wiersze dumą nas po-
niosą
Już półmrok zapada serca moc-
no biją
Na Pęksowym Brzyzku twego 
słowa siłą

Słowa wyrzeźbione w serc na-
szych rozumie
Słowa które każdy na pamięć z 
nas umie
Trwa po wszystkie lata piękno 
zapoznane

Tylko tym nielicznym co nie było 
dane
Wiersz podobał się szczególnie 
we Lwowie, a tak naprawdę  Ra-
diu Lwów i jego prezes Teresie 
Pakosz i redaktor Ani Gordijew-
skiej izostał przeze mnie wygło-
szony w programie radiowym. 
Moja redaktor naczelna „Lwow-
skich Spotkań” Bożena Rafalska 
zamieściła te strofy na otwar-
cie numeru na pierwszej stronie 
przed własnym tekstem  „Kornel 
Makuszyński we Lwowie”.
Później odwiedziliśmy jego za-
kopiańskie muzeum, gdzie pra-
cował w swoim domu, pisząc 
wiersze o własnym mateczniku 
- Lwowie.
Studiowanie życiorysów najwy-
bitniejszych polskich pisarzy to 
pasjonujące zajęcie. Poleciłbym 
je przede wszystkim kandydatom 
na sławy literackie. Może wów-
czas mniej byłoby tragicznych 
nieporozumień, gorzkich rozcza-
rowań i zawiedzionych ambicji.
Życie polskiego pisarza to nie-
ustająca walka - z przeciwnościa-
mi losu, z czytelnikami i kryty-
kami. Walka nierówna. Bo jeśli 
nawet uda się pisarzowi oszukać 
los, przekonać czytelnika, to na 
krytyków nie ma wpływu. Nie 
ma również wpływu na Wysokich 
Administratorów Kultury Naro-
dowej, w togach sędziów podpa-
trujących przez lupę każde słowo 
pisarza.
Z tymi ostatnimi, miał, na szczę-
ście, Kornel Makuszyński do 
czynienia tylko w ostatnim okre-
sie swego życia. Na szczęście. Na 
szczęście dla polskiej literatury, 
dla czytelników.
Ale i tak ten, jeden z najpopu-
larniejszych polskich pisarzy nie 
miał łatwego życia nawet wtedy, 
gdy osiągnął już popularność i 
dostatek. Głupota ludzka jest bo-
wiem nieograniczona. Bo czym-
że inaczej można nazwać fakt, że 
pisarz będący głęboko wierzącym 
i praktykującym katolikiem, zo-
staje przez pewnego krytyka w 
spódnicy (krytyczkę ?) ogłoszony 
heretykiem za „Balladę o św. Je-
rzym”?
„To już nie wystąpienie przeciw 
kapłanom, nie nawet Ojcu Świę-
temu, to profanowanie Boga...” 
- wołała oburzona Wanda B. i 
domagała się wycofania ksią-
żek Makuszyńskiego z bibliotek. 
Spełniono jej życzenie. Wpraw-
dzie trzydzieści kilka lat później, 
ale przy okazji spełniono również 
żądanie posła ks. Mikołaja Ilko-
wa, który w interpelacji posel-
skiej domagał się skonfiskowania 
jednej z książek Makuszyńskie-
go.
Pisarz, któremu obca była niena-
wiść, który zawsze walczył o naj-
wyższe wartości ludzkie, o god-
ność człowieka - został oskarżo-
ny o podburzanie jednego narodu 
przeciw drugiemu.
To nie wszystko. Kiedy Maku-
szyński w 1926 roku otrzymał 

nagrodę państwową, rozpętano 
wokół decyzji jury niesmak bu-
dzący wrzawę. Domagano się 
nagrody dla każdego innego, dla 
każdej miernoty pisarskiej, ba - 
nawet dla autorki książki kuchar-
skiej - osławionej Ćwierczakie-
wiczowej - byle tylko zniszczyć 
w opinii publicznej człowieka, 
który ośmielił się pisać tak, jak 
nikt w Polsce nie pisał, który miał 
czytelników wśród dzieci i doro-
słych, wśród praczek, murarzy i 
profesorów uniwersytetów.
Jeszcze później z pisarza, ma-
jącego serdecznych przyjaciół i 
przysięgłych czytelników wśród 
ludności żydowskiej, uczyniono 
wojującego antysemitę i poszcze-
gólne fragmenty jego książek re-
tuszowano, zmuszając go w kon-
sekwencji do milczenia.
W tym kraju (choć czy tylko w 
tym?) pisarzem może być jedynie 
człowiek będący w pełni optymi-
stą. Człowiek tworzący „mimo 
wszystko”. Takim był Kornel 
Makuszyński.
Być pisarzem, należy się liczyć 
zawsze nie tylko z krytyka lite-
racką. To co spotkało Kornela 
Makuszyńskiego, nie obce było 
Sołżenicynowi, a nawet Dosto-
jewskiemu. Szczególnie niebez-
pieczni dla pisarzy są konkuren-
ci, niejednokrotnie prezentujący 
poziom literacki dużo niższy, lub 
graniczący z kiczem, grafoma-
nią. W Polsce, bieżąco znani mi 
są tacy pisarze, tępiący wokół 
siebie wszystkich, którzy im za-
grażają. Jako członek Związku 
Literatów Polskich doznałem 
wielu literackich porażek z oskar-
żeń niektórych poetów, jak Józef 
Baran, Adam Ziemianin z nie ży-
jącą już jego małżonką, dzienni-
karką Marią Ziemianinową, czy 
też pisarza Jerzego Targalskiego, 
który na łamach swojej gazety 
nazwał moją twórczość antyse-
micką. Józef Baran wykwitł na 
liście Wildsteina, a Ziemianin 
skompromitował się wierszem 
o krakowskiej kawiarni Vis-a - 
vis, pisząc o niej „pisarze siedzą 
w zwisie”. Istnieje jeszcze jeden 
krytyk krakowski, były prezes 
Krakowskiego Oddziału Związ-
ku Literatów Polskich, Szczęsny 
Wroński, autor grafomańskiego 
„Potwora nieopisanego”, któ-
ry również skompromitował się 
swoim wierszem prezentowanym 
w krakowskim salonie literackim  
„O czerwonym kutasie najlepiej 
stojącym rano”.
Sztab Bronisława Komorow-
skiego zaprezentował swoich 
celebrytów. Bez zaskoczenia 
– to w większości te same oso-
by, które popierały obecnego 
prezydenta w czasie poprzed-
niej kampanii. Są m.in. An-
drzej Wajda, Krzysztof Ma-
terna i Andrzej Grabowski. 
Ciekawostką jest natomiast, że 
większość z nich została przez 
Komorowskiego uhonorowana 
odznaczeniami.
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Sztab Komorowskiego pokazał 
cztery nowe spoty wyborcze. 
Wszystkie zostały zrobione w 
tej samej konwencji – wystę-
pujący w nich deklarują, że 
będą głosować na kandydata 
Platformy Obywatelskiej. Cie-
kawe jest jednak, kto Komo-
rowskiemu poparcia udziela. W 
spotach, oprócz tzw. zwykłych 
Polaków – kierowcy, piekarza, 
strażaka itp. – wypowiadają 
się przede wszystkim celebryci, 
którzy starającego się o reelek-
cję prezydenta popierali i przed 
pięciu laty, a swoimi medialny-
mi występami nie raz zaświad-
czali, że im do Komorowskiego 
najbliżej.
Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć Andrzeja Wajdy, Andrze-
ja Grabowskiego, Daniela 
Olbrychskiego, Rafała Soni-
ka, Krzysztofa Materny, czy 
Krzysztofa Pendereckiego. Są 
też m.in. Janusz Gajos, Anda 
Rottenberg, Grzegorz Turnau, 
Romuald Lipko, Adam Zaga-
jewski i Olgierd Łukaszewicz.
Oczywiście prezydent potrafił 
im się odwdzięczyć. Niektóre 
nazwiska łatwo znaleźć w staty-
stykach pochodzących z Kance-
larii Komorowskiego. Tych do-
tyczących wręczonych odzna-
czeń, medali, orderów, krzyży... 
i...prezentowaniu Adama Zaga-
jewskiego jako przyszłego no-
blisty literackiego. A tfu!!!

ZARYS ŻYCIA I TWÓRCZO-
ŚCI KORNELA MAKUSZYŃ-
SKIEGO

KORNEL MAKUSZYŃSKI 
urodził się 9 stycznia 1884 r. w 
Stryju, małej wówczas mieści-
nie, leżącej we wschodniej części 
ówczesnej Galicji. Był ósmym z 
kolei dzieckiem, a zarazem je-
dynym synem emerytowanego 
pułkownika armii austriackiej 
Edwarda Makuszyńskiego i Julii 
Ogonowskich.
W domu Makuszyńskich była 
bieda. Pisarz niechętnie wracał 
wspomnieniami do tego okresu. 
Raz tylko opowiada w jednym 
z felietonów o świętach Bożego 
Narodzenia. W dniu tym na stół 
wędrował barszcz i ryba. To było 
wszystko, na co mogli sobie po-
zwolić rodzice późniejszego pi-
sarza. Smutna była Gwiazdka, 
bez prezentów, bez rękawiczek, o 
których marzył szczuplutki chło-
piec, który wędrując do szkoły, 
zaciskał czerwoną od zimna rękę 
na książkach.
Ojciec Makuszyńskiego, będąc w 
podeszłym już wieku, nie mógł 
zapewnić rodzinie przyzwoitych 
warunków egzystencji. Wykształ-
cony, inteligentny wszczepiał od 
najmłodszych lat w syna zami-
łowanie do piękna, uczył łaciny. 
Zmarł, gdy Kornel miał 10 lat.
W swym rodzinnym mieście 
rozpoczął Kornel Makuszyń-
ski uczęszczać do gimnazjum. 
Po roku wyjechał do Przemyśla, 
gdzie został oddany pod opiekę 
dalekiego krewnego - Leonarda 
Tarnawskiego - adwokata, znane-
go działacza społecznego, posła 
na sejm, prezydenta miasta.

Ambitny chłopiec nie chciał być 
jednak dla nikogo ciężarem. Ma-
jąc 14 lat przeniósł się do Lwo-
wa. Zaczął uczęszczać do IV 
Gimnazjum im. J. Długosza. Na 
życie zarabiał korepetycjami. 
Przed kolegami ukrywał miejsce 
zamieszkania. Na przedmieściu 
Lwowa, osławionym Kleparo-
wie, mieszkał u hycla Siegla, w 
późniejszych latach schronienie 
dla idącego przebojem przez ży-
cie chłopca była opuszczona buda 
na Placu Powystawowym i re-
dakcja młodzieżowego pisma, do 
której wejść można było dopiero 
wieczorem przez okno i gdzie po-
słanie stanowiły sterty przygoto-
wanych do wysłania gazet.
Ciężkie to było życie o głodzie 
i chłodzie. Było jednak coś, co 
pozwalało przetrwać. To przede 
wszystkim ambicja, kolosalna 
ambicja, umiłowanie wiedzy i 
przekonanie o słuszności wy-
branej drogi. Pomocna była chy-
ba także atmosfera ówczesnego 
Lwowa. Roześmiany, rozśpie-
wany Lwów stanowił wówczas 
centrum polskiego życia kultu-
ralnego. Wpłynęło na to w dużej 
mierze nadanie Galicji autono-
mii, oddanie władzy w mieście 
w ręce Polaków i spolszczenie 
Uniwersytetu im. Jana Kazimie-
rza. Od roku 1866 powstało we 
Lwowie szereg Towarzystw Na-
ukowych (Techniczne -1866, Le-
karskie - 1867, Prawnicze - 1868, 
Przyrodników - 1873, Literackie 
im. Mickiewicza - 1886 - i inne), 
prowadzących ożywioną pracę 
kulturalną. Cały szereg cenio-
nych pisarzy i malarzy tworzy tu 
swoje dzieła - m.in. Karol Szaj-
nocha, Artur Grottger, Aleksan-
der Fredro, Oswald Balcer, Jan 
Kasprowicz, Piotr Chmielowski, 
Władysław Łoziński.
Już w gimnazjum próbował Ma-
kuszyński tłumaczyć Horacego, 
podjął się wygłoszenia odczytu o 
Wyspiańskim i rozpoczął pierw-
sze próby poetyckie. W trzeciej 
klasie zaczął się interesować te-
atrem. Wpłynęła na to serdeczna 
przyjaźń, łącząca Makuszyńskie-
go z kolegą szkolnym Henrykiem 
Cudnowskim, znanym później 
aktorem teatralnym. Siostra 
Cudnowskiego była śpiewacz-
ką i dzięki temu chłopcy mieli 
możność bezpłatnego wstępu na 
wszystkie spektakle. Teatr stał się 
ich pasją. Tworzyli w szkole koło 
amatorskie. Wystawili „Zbój-
ców” Schillera.
Makuszyński szybko awanso-
wał do miana najlepszego poety 
gimnazjalnego. A oto pierwszy 
wiersz młodego poety, wiersz o 
którym zapomniał sam Maku-
szyński, a który zachował się 
tylko dzięki wspaniałej pamięci 
Henryka Cudnowskiego, aktora i 
dyrektora teatrów.

Zabrzmij pieśni! Pierś wezbrana
Chce wybuchnąć na świat falą.
Dusza we mnie rozśpiewana,
Słowa w ustach mi się palą.

Precz ze smutków tych całunem!
Niech świat jasny się otworzy.
Smutki strzaskam słów piorunem
Całun zmienię w jasność zorzy!

Precz z zwątpieniem, co mnie do-
tąd
Trwogą napawało. Teraz wierzę,
Że i słońce dotknę nogą,
Że się z huraganem zmierzę.
Zabrzmij pieśni! Ja zaś wezmę 
nutę

Ten surowy, prymitywny jeszcze 
wierszyk, z czystym sumieniem 
można przecież dać jako mot-
to całej twórczości pisarza. Pe-
łen optymizmu i ambicji wiersz 
chłopca, który znał głód i ponie-
wierkę. Zastanawiający wiersz.
W pisemku szkolnym zadebiuto-
wał 16-letni poeta wierszem na 
cześć Sienkiewicza. Potem sam 
Jan Kasprowicz wydrukował 
dwa sonety w dodatku literackim 
„Słowa Polskiego”. Był to rok 
1902. W Kasprowiczu znalazł 
Makuszyński nie tylko mistrza i 
nauczyciela, ale nade wszystko 
serdecznego przyjaciela. Wiel-
ki poeta był wspaniałym czło-
wiekiem, nieznającym uczucia 
zazdrości i ofiarowana pomoc 
młodemu adeptowi poezji była 
zupełnie bezinteresowna.
Młodym poetą zaopiekował się 
także prof. Wincenty Lutosław-
ski, przeprowadzając z nim se-
minaria literackie. W tym okresie 
młodzi literaci lwowscy byli we 
wspaniałym położeniu. Serdecz-
nie opiekowali się nimi obok 
Kasprowicza - Jerzy Żuławski i 
Jan Augustyn Kisielewski. Każ-
dy udany utwór młodego pisarza 
przyjmowany był ciepło i ser-
decznie.
Gimnazjum ukończył Makuszyń-
ski jako prymus z języka polskie-
go i fatalny matematyk. Teraz 
dopiero życie zaczynało uśmie-
chać się do niego. W „Słowie Pol-
skim” czekała już na niego posa-
da sekretarza generalnego. Ale 
tymczasem Makuszyński wyje-
chał na Śląsk. Profesor Wincenty 
Lutosławski prowadził w latach 
1902-1907 na Śląsku ideowy ruch 
odrodzenia narodowego i rzucił 
apel do młodzieży akademickiej 
o pomoc. Makuszyński prowa-
dzi tajne kursy historii i literatury 
polskiej wśród robotników i mło-
dzieży śląskiej, nawiązując bliski 
kontakt z redaktorem gliwickiej 
„Iskry” - Joachimem Sołtysem, u 
którego nawet przez dłuższy czas 
mieszkał. Poszukiwany przez po-
licję, zmuszony był do zmiany 
mieszkania i ukrywania się.
Po powrocie do Lwowa studio-
wał Makuszyński na Uniwersy-
tecie. Zainteresował się filozofią. 
Od 1905 r., po odejściu Kaspro-
wicza ze „Słowa”, Makuszyński 
objął po nim fotel recenzenta te-
atralnego, który utrzymał aż do 
1914 roku.
W 1908 roku ukazał się obszerny 
tom wierszy pt. „Połów gwiazd” 
bardzo życzliwie przyjęty przez 
krytykę, która podkreślała, że w 
okresie posuchy poetyckiej, de-
biut ten znamionuje duży talent. 
Wiersze Makuszyńskiego mają 
ton tragiczny. Mocno tkwią w 
klimacie młodopolszczyzny, nie-
mniej jednak ma w nich poeta 
wiele do powiedzenia od siebie. 
Nie lubuje się w tragicznych ge-
stach, nie dramatyzuje błahych 

przyczyn - zastanawia się. Intere-
suje go przede wszystkim dusza 
ludzka, zagubiona wśród wiel-
kich, odwiecznych problemów 
absolutu śmierci i wynikającej z 
nich ironii życia.
Kornel Makuszyński, ukończyw-
szy studia we Lwowie, wyjechał 
do Paryża. Oficjalnie - studiować, 
nieoficjalnie - odetchnąć atmos-
ferą wielkiego świata kulturalne-
go. Życie w tej „stolicy świata” 
to znowu okres przysłowiowe-
go głodu i chłodu, nowych, ser-
decznych przyjaźni - z malarzem 
Długoszewskim, skrzypkiem 
Henrykiem Jareckim i innymi, 
znajomość z Aleksym Tołstojem, 
z Briusowem.
O warunkach życia w Paryżu 
najlepiej świadczy fakt, że pi-
sarz wraz z przyjaciółmi znalazł 
się pewnego dnia w tak tragicz-
nej sytuacji, że zmuszony został 
do sprzedania... pieca. Od zimna 
chroniło łóżko i kołdra a na oszu-
kanie głodu potrzebne były jed-
nak pieniądze.
Potem pisarz zwiedził Włochy. 
Znowu bez grosza. W Rzymie 
jest słynna fontanna di Trevi, do 
której turyści wrzucają monety 
po to, by zgodnie z legendą, po-
wrócić jeszcze raz w to miejsce. 
Pewnej nocy Makuszyński wraz 
z przyjaciółmi opuścił się na dno 
fontanny i dzięki temu pobyt 
w wiecznym mieście mógł być 
przedłużony...
Po powrocie do kraju Makuszyń-
ski intensywnie pracował. Był 
sekretarzem generalnym „Sło-
wa”, wydawal „Rzeczy wesołe” 
(1909) - zbiór opowiadań humo-
rystycznych, których głównym 
bohaterem, zazwyczaj negatyw-
nym, jest kobieta. Ciekawe, skąd 
się wzięła u pisarza ta antyfemi-
nistyczna skłonność? Może dla-
tego, że Makuszyński nie był w 
młodości zbyt przystojny. Wcze-
śnie zaczął łysieć a odstające 
uszy nadawały ponadto jego twa-
rzy wyraz oryginalny, aczkolwiek 
nie wiadomo czy przypadający 
kobietom do gustu. Może to był 
powód tych skłonności, a może 
rzeczywiście świetna znajomość 
kobiecej psychiki, bo te, zamiast 
oburzyć się na pisarza, zaczęły 
się nim interesować. Taka to już 
jest przewrotność kobieca.
Nie obeszło się jednak bez gło-
sów krytycznych. Ultrakatolicki 
„Przegląd” zarzucił pisarzowi 
szerzenie pornografii, bardziej 
trzeźwi krytycy uznali Maku-
szyńskiego za najbardziej pol-
skiego pisarza posiadającego naj-
czystszej wody humor francuski.
W 1910 roku wyszedł tom repor-
taży i szkiców „W kalejdosko-
pie”. Pisarz zwiedził Niemcy i po 
raz drugi był we Francji. Reporta-
że te są szalenie ciekawym doku-
mentem. Makuszyński spoglądał 
na Paryż nie okiem nowicjusza, 
którego zachwyca każda ulica i 
każdy sprzedawca książek. Ma-
kuszyński znał inny Paryż, który 
deprawuje ludzi i zamienia ich 
w strzępy istnień. I o tym Paryżu 
opowiada. Opowiada z taką pasją 
i zaciętością, jakby chciał prze-
strzec przed nim tych wszystkich 
młodych Polaków, którzy tłumnie 

od roku do niego wyjeżdżali ufni 
w swoje siły, talent i szczęście. 
Paryż żyje kosztem cudzoziem-
ców, ale ich nie lubi, nie pozwoli 
im się wybić. Makuszyński gar-
dzi tym Paryżem. Reportaże z 
Francji to jeden wielki wybuch 
dumy narodowej pisarza, wybuch 
patriotyzmu. Makuszyński na 
każdym kroku czynił porówna-
nia i swoją ojczyznę cenił coraz 
bardziej. Francuzi chętnie uży-
wają powiedzonka: „pijany jak 
Polak” - ale Makuszyński obala 
to, raczej nie przynoszące nam 
sławy, twierdzenie, i maluje tak 
wstrząsający obraz pijanego Pa-
ryża, że doprawdy trudno dziwić 
się A. Dobrowolskiemu, który w 
recenzji pyta Makuszyńskiego, 
czy już za granicą nie ma nic cie-
kawego, czego moglibyśmy się 
nauczyć. Nie analizując głębiej 
tych reportaży trzeba stwierdzić, 
że nawet w okresie tzw. realizmu 
socjalistycznego nie czytało się 
tak wstrząsających reportaży z 
zachodnich krajów. Chyba jedy-
nie Cat-Mackiewicz, ze swymi 
„Londyniszczami” może konku-
rować w tym miejscu z Maku-
szyńskim.
W tym samy roku wychodzą 
„Romantyczne historie” - zbiór 
nowel, a w rok później dwa tomy 
recenzji z teatru lwowskiego pt. 
„Dusze z papieru”. Makuszyń-
ski, jako recenzent, nie analizuje 
warsztatu pisarskiego, nie doszu-
kuje się powiązań fabularnych, 
nie umiejscawia autora w szere-
gu, nie zestawia, nie szufladkuje. 
To nie są właściwie recenzje, to 
felietonowe wariacje na temat 
oglądanej czy czytanej sztuki, 
błyskotliwe spostrzeżenia, pisane 
prosto i bezpretensjonalnie. Dla 
Makuszyńskiego najważniejsze 
są postacie stworzone przez au-
tora. One stanowią o wartości 
sztuki. Chyba charakterystyczna 
dla całej recenzyjnej twórczości 
Makuszyńskiego jest następująca 
uwaga o Perzyńskim:
„Z tą samą szczerą radością, z 
jaką witaliśmy „Aszantkę” wi-
tamy każdą nową sztukę Perzyń-
skiego; ten pisarz doskonały nie 
zawiedzie nigdy oczekiwań. To 
nic, że dziś, pisząc trzy uśmiech-
nięte jednoaktowe komedie, oka-
zuje jakąś depresję, jutro znów 
błyśnie tym świetnym, wytwor-
nym dowcipem, który ma zawsze 
na ustach, który jest bezcenny, 
bo go tak mało, tak przeraźliwie 
mało.”
Mimo woli przypominają się ata-
ki krytyków (nie tak dawne) na 
Artura Marię Swinarskiego przy 
okazji wystawienia jego „Zło-
tej wieży”. Sztuka niewątpliwie 
słabsza od poprzednich sztuk tego 
autora, ale czy upoważniająca do 
dyskredytowania doskonałego 
pisarza? Nie mamy w tej chwili 
ani jednego krytyka „z sercem”, 
zresztą kiedyś też ich było bardzo 
mało, może jedynym wyjątkiem 
był Kornel Makuszyński...
W 1911 r. ukazują się również 
„Dziwne Powieści” - 10 opo-
wiadań, w których zaczyna się 
pojawiać charakterystyczny dla 
dalszej twórczości pisarza motyw 
uśmiechu przez łzy.
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Rok później, obok bajki dla 
dzieci „Szewc Kopytko i kaczor 
Kwak”, ukazuje się „Zabawa w 
szczęście” tom zawierający dwa 
utwory powieściowe: „Króla 
Azisa” i „Balladę o św. Jerzym”. 
Makuszyński posługuje się w 
tych utworach nową metodą pi-
sarską, zdarzenia i uczucia ludz-
kie mocno deformuje, elementy 
realistyczne łączy z fantastyczny-
mi. Zaznacza się tu niewątpliwy 
wpływ ekspresjonizmu.
W 1913 r. wychodzą, bardzo en-
tuzjastycznie przyjęte „Awantury 
arabskie”, w których jako główny 
motyw przewija się wierność a 
raczej niewierność kobieca - tym 
razem w egzotycznym wydaniu.
Wybuch I Wojny Światowej za-
stał Makuszyńskiego na Litwie, 
gdzie pisarz przebywał u rodzi-
ny swej żony. Jako obywatel au-
striacki został zesłany za Wołgę. 
Na szczęście pobyt we wsi Kra-
snoje w guberni Kostromskiej 
trwał tylko trzy tygodnie. Dzięki 
interwencji dyrektora banku wi-
leńskiego, Władysława Mysz-
towicza i ziemianina Michała 
Bożeńskiego oraz protestowi 
Briusowa na łamach pracy peters-
burskiej, zezwolono pisarzowi na 
powrót na Litwę, gdzie zamiesz-
kał we wsi Burbiczki w guberni 
Kowieńskiej. W tym czasie Ma-
kuszyński był już, jako pisarz, 
znany w Rosji albowiem „Rzeczy 
wesołe” i „Romantyczne histo-
rie” zostały w 1911 roku przetłu-
maczone na język rosyjski.
W 1915 r. pisarz powrócił do 
Lwowa. Niestety - spokojne ży-
cie nie trwało długo. Kiedy armia 
rosyjska opuszczała Lwów wzię-
ła ze sobą grupę znanych osób 
jako zakładników. Wśród nich 
znalazł się Makuszyński.Tym ra-
zem jednak stacją docelową stał 
się Kijów.
Polonia kijowska bardzo serdecz-
nie przyjęła pisarza. Makuszyński 
objął kierownictwo artystyczne 
teatru polskiego, a w 1916 r. zo-
stał prezesem Polskiego Związku 
Literatów i Dziennikarzy. Pobyt 
w Kijowie wspominał Makuszyń-
ski zawsze bardzo przyjemnie. 
Wychodzą tu kolejno jego utwo-
ry: „Po mlecznej drodze” 1917, 
„Perły i wieprze” 1917, „Bardzo 
dziwne bajki” 1917. Tutaj roz-
poczyna Makuszyński pracę nad 
poematem „Pieśń o Ojczyźnie”. 
Przeciągnie się ona na kilka lat. 
Tutaj też zastała go Rewolucja 
Październikowa.
Pod koniec 1918 r. powrocił do 
kraju. Za miejsce stałego poby-
tu obrał Warszawę. Powojenna 
polska rzeczywistość odbiegała 
jednak znacznie od wyobrażeń 
poety i pisarza. Dał temu wyraz w 
ostatniej części „Pieśni o ojczyź-
nie”. Chaos polityczny i intrygi 
partyjne wzbudzają w Makuszyń-
skim wstręt i odrazę. Dlatego też 
nie zapisuje się do żadnej partii 
i nie bierze udziału w życiu po-
litycznym. Pod koniec 1919 r. 
obejmuje kierownictwo literackie 
„Rzeczypospolitej” i staje się jej 
stałym recenzentem teatralnym.
Podczas wojny w 1920 r. Maku-
szyński zgłasza się ochotniczo 
do wojska i pracuje w Propagan-

dzie Sztabu. Jest szeregowcem 
na prawach oficera. Pisze drobne 
wierszyki publikowane w gazet-
kach wojskowych i wydane w 
tomikach „Piosenki żołnierskie” 
i „Żołnierz, diabeł i dziewczyna”. 
Te bardzo prościutkie wierszyki 
mają szalone powodzenie i zosta-
ją błyskawicznie rozchwytywane. 
Nakład ich osiąga niespotykaną 
na owe czasy liczbę 100 i 200 ty-
sięcy.
W następnych latach wycho-
dzą kolejno: „Narodziny serca” 
(1920) -nowy tom poezji, „Rado-
sne i smutne” (1920). Ta ostatnia 
pozycja została mocno zaatako-
wana przez posła ukraińskiego  
ks Ilkow, który w imieniu ukra-
ińskiego Klubu Włościańskiego 
złożył interpelację w sejmie do-
magając się jej konfiskaty za rze-
kome podburzanie przeciw naro-
dowi ukraińskiemu.
Był to bardzo bolesny cios dla pi-
sarza. Makuszyński odpowiedział 
na łamach „Warszawianki”: „Za-
nim cośkolwiek napiszą na mar-
ginesie tej sprawy oświadczam, 
że mi niewymownie przykro, 
jeśli kogoś mogły zaboleć ustę-
py tej książki. Nie mam w natu-
rze mojej złośliwości i nigdy nie 
potrafiłem „szczuć i judzić”, tym 
bardziej jednego narodu przeciw-
ko drugiemu”.
Niemniej jednak muszę wyjaśnić, 
że czytając moją książkę ks. Il-
kow czytał ją zapewne w podnie-
ceniu, a „Głosu” chyba nie czytał 
jej wcale. Toteż nikt nie zauwa-
żył, że nigdzie w ustępach tych 
nie ma mowy o narodzie ukraiń-
skim.

W 1925 r. Makuszyński obejął fo-
tel recenzenta teatralnego „War-
szawianki”. Obok licznych wzno-
wień i tłumaczeń zagranicznych 
ukazały się nowe utwory pisarza: 
„Straszliwe przygody” - tom za-
wierający opowiadania i szkice 
literackie. W przedmowie do tej 
książki Zdzisław Dębicki pisze 
m.in.: „ Makuszyński patrzy na 
świat przez pryzmat smutku. 
Chciał zagłuszyć go śmiechem 
w „Romantycznych historiach” 
ale już wówczas był to śmiech 
sztuczny, była to maska.”
W 1923 r. ukazują się „Moje 
listy” i książeczka dla dzieci 
„Wesoły zwierzyniec”. W 1924 
r. z trudem ukończona „Pieśń o 
Ojczyźnie”, „Żywot pani” i „Or-
lice”, a w rok później na rynek 
wydawniczy wychodzą humore-
ski „Piąte przez dziesiąte”, wybór 
nowel „Romantyczne i dziwne 
powieści”, słynne „Bezgrzeszne 
lata” oraz tom wrażeń i szkiców 
„Wycinanki”.
W roku 1926 nie ukazuje się 
żadna nowa książka Makuszyń-
skiego. Jest to jednak rok bardzo 
obfity w wydarzenia, zarówno ra-
dosne jak i bolesne, dla pisarza. 
28 lutego otrzymał Makuszyński 
Państwową Nagrodę Literacką 
za „Pieść o Ojczyźnie”. Nagro-
da dość pokaźna - 5 tys. zł., choć 
nie najwyższa z przyznawanych 
ówcześnie nagród literackich 
(nagroda literacka Warszawy 
wynosiła 10 tys. zł., Poznania 
7,5 tys. zł.). Sądzono powszech-

nie, że nagrodę otrzyma Strug 
w 25-tą rocznicę twórczości lub 
faworyzowany przez koła rzą-
dzące Sieroszewski. Tymczasem 
sąd konkursowy w składzie: Jan 
Lorentowicz, Zdzisław Dębicki, 
Wacław Grubiński, Emil Breiter i 
Wacław Rogowicz - przyznał na-
grodę Makuszyńskiemu. Wokół 
tej decyzji rozpętała się wielka 
burza. Niektóre pisma („Epoka”) 
i specjalnie niechętnie do Ma-
kuszyńskiego nastawiony „Głos 
Prawdy” zaatakowały sąd kon-
kursowy. „Głos Prawdy” posunął 
się nawet do tego, że przez kilka 
numerów zamieszczał zdjęcia li-
teratów (Berenta, Struga, Siero-
szewskiego, Przybyszewskiego, 
Weyssenhofa) z napisem „Lecz i 
ten wielki twórca musiał ustąpić 
miejsca Kornelowi Makuszyń-
skiemu”.

Dopiero Stanisław Stroński 
zwrócił uwagę na łamach „War-
szawianki”, że pisma te nie tyl-
ko nie znają zasad regulaminu 
nagrody państwowej (która ma 
być przyznawana za najlepszą 
książkę ostatnich dwóch lat), ale 
ponadto popełniają wielki nietakt 
przeciwstawiając jednych auto-
rów drugim.
Makuszyński bardzo dotkliwie 
odczuł ataki na swoją osobę. Jed-
nocześnie spotkał go nowy cios. 
14 czerwca zmarła ukochana 
żona pisarza - Emilia z Bożeń-
skich.
Pisarz wyjechał na odpoczynek 
do Włoch. Tam powoli przyszedł 
do siebie.
Trzeba jeszcze dodać, że w mar-
cu tegoż roku Makuszyński został 
przez Prezydenta Republiki Fran-
cuskiej odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Legii Honorowej. 
Było to spóźnione echo współ-
pracy francusko--polskiej w 1920 
roku.
W styczniu 1927 r. w prasie uka-
zują się notatki o rzekomych za-
ręczynach pisarza z wdową po 
Władysławie Reymoncie. Wiado-
mość ta nie była jednak prawdzi-
wa, a 1 września w Zakopanem 
odbył się ślub Makuszyńskiego 
ze znaną śpiewaczką estradową 
- Janiną Gluzińską, córką wybit-
nego profesora medycyny Anto-
niego Gluzińskiego.
W tym roku wydał Makuszyński 
„Ponure igraszki”. Jest to już 29 
tom jego twórczości. We Lwowie 
ukazuje się pierwsza i jak do tej 
pory jedyna krytyczna rozprawka 
o twórczości Makuszyńskiego. 
Autorem tej niewielkiej pracy jest 
młody krytyk - Jan Zahradnik.
„W kraju, gdzie z nielicznymi 
wyjątkami połowa ludzi nie umie 
pisać książek, a druga połowa nie 
chce ich czytać; w kraju, gdzie 
pojęcie literata jest synonimem 
upośledzenia życiowego w jak 
najszerszym tego słowa rozumie-
niu i równa się pojęciu żebraka, 
półgłówka, wykolejeńca; w kra-
ju, gdzie autorzy w powieściach i 
sztukach ośmieszają własny swój 
zawód i bez tego dostatecznie już 
ośmieszony i ze wszechmiar nie-
uznany, w kraju tym zdarzył się 
fenomen.
Zjawił się człowiek, będący na 

wskroś literatem, wyłącznie tylko 
literatem. Poczęto go za to wiel-
bić, za tę właśnie literackość.” - 
pisze Zahradnik na wstępie swej 
pracy.
Później stwierdza, że Makuszyń-
ski jest najpopularniejszym i naj-
lepiej zarabiającym polskim pisa-
rzem i szuka przyczyn tego powo-
dzenia. Dochodzi do wniosku, że 
przede wszystkim Makuszyński 
jest retorem, a retoryka jest sztu-
ką demagogiczną, oddziaływują-
cą doraźnie na tłum, dlatego też 
Makuszyński szybciej doczekał 
się aplauzu niż inni twórcy.
Mimo wielu ciekawych uwag i 
spostrzeżeń rozprawka Zahrad-
nika sprawia raczej przykre wra-
żenie, zbyt dominuje w niej nuta 
zazdrości, właśnie za ową popu-
larność i powodzenie.
Sytuacja pisarza pod względem 
materialnym jest w tym okresie 
rzeczywiście dobra. Książki jego 
rozchodzą się w dużych nakła-
dach, ukazują się liczne wzno-
wienia, co przy prowizyjnym 
systemie honorariów jest dla Ma-
kuszyńskiego bardzo korzystne. 
Po 1930 roku sytuacja się pogar-
sza, kiedy do ataku na czytelnika 
rusza lawina groszowych, bzdur-
nych książeczek pozbawionych 
wartości i sensu.
W 1928 r. Makuszyński, wraz z 
żoną, odbył podróż po Bałtyku, 
wydał tom nowych opowiadań 
„Śmieszni ludzie”, pierwszą po-
wieść dla młodzieży „O dwóch 
takich co ukradli księżyc” i bar-
dzo energicznie agituje na zbiór-
kę na budowę Pomnika Chwały 
na cmentarzu Obrońców Lwo-
wa. W styczniu 1929 rozpoczął 
w „Ilustrowanym Kurierze Co-
dziennym” zamieszczać cotygo-
dniowy felieton.

Cykl felietonów popierających 
Powszechną Wystawę Krajową 
zjednał Makuszyńskiemu wie-
lu zwolenników w Poznaniu. 
W Radzie Miejskiej pojawił się 
nawet wniosek o przyznanie mu 
dożywotniej pensji w wysokości 
500 złotych (podobną „emerytu-
rę” otrzymywał w Bydgoszczy 
Kazimierz - Przerwa - Tetmajer). 
Skończyło się jednak tylko na 
projektach. W listopadzie tegoż 
roku Poznań po raz drugi zwrócił 
uwagę na Makuszyńskiego, wy-
suwając go obok Zegadłowicza i 
Weyssenhofa, jako kandydata do 
nagrody literackiej miasta noszą-
cej imię Jana Kasprowicza.
Rok 1929 przynosi „Listy zebra-
ne” oraz „Żywot pani i inne świe-
cidełka”. Pisarz rozsmakował się 
w Zakopanem. Posiadał tam sta-
łe mieszkanie i z zamiłowaniem 
uprawiał narciarstwo. Bardzo 
cenił ten sport, czego dowodem 
było ufundowanie pucharu z an-
tycznego kryształu, jako nagrody 
na doroczne zawody, które otrzy-
mały nazwę „Zawody narciarskie 
o nagrodę Makuszyńskiego”. 
Pierwsze zawody (17.1.1930) 
wygrał Szostak z Polskiego To-
warzystwa Narciarskiego, przed 
znanym  działaczem sportowym 
Zdzisławem Motyką.
Kolejno ukazały się następu-
jące książki Makuszyńskiego: 
„Najweselsze opowiadania” 
(1930), „Przyjaciel wesołego 
diabła” (1930), „Wiersze zebra-
ne” (1931), „Ze środy na piątek” 
(1931). Pisze także Makuszyński 
przedmowę do „Dekamerona” 
(1930).
W styczniu 1931 r. Makuszyń-
ski obok Berenta, Nałkowskiej, 
Sebyły i innych pisarzy podpisał 
słynny list w sprawie Brześcia, 
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w którym czytamy: „przejęci do 
głębi zajściami brzeskimi prote-
stujemy przeciwko sponiewiera-
niu godności ludzkiej w Polsce, 
domagamy się śledztwa, sądu i 
kary dla winnych. Ochrona praw 
obywatelskich w Polsce, opartych 
o tysiącletnią jej kulturę nie po-
winna się zachwiać wskutek walk 
partyjnych.”
6 marca tegoż roku Rada Miejska 
Zakopanego nadała „w uznaniu 
zasług” posłowi red. Marianowi 
Dąbrowskiemu i Kornelowi Ma-
kuszyńskiemu honorowe oby-
watelstwo Zakopanego. Było to 
zwycięstwo pisarza nad miastem, 
które oburzone niejednokrotnie 
na felietony Makuszyńskiego 
przysięgało zemstę, a w konse-
kwencji przyznało mu rację.
Długa, ciężka choroba - cukrzyca 
- przykuła pisarza na kilka mie-
sięcy do łóżka i do końca jego 
życia będzie mu dawała znać o 
sobie.
W 1932 r. Podhale po raz drugi 
uznało Makuszyńskiego za swe-
go człowieka. Tym razem Zwią-
zek Górali wręczył pisarzowi dy-
plom członka honorowego - „ho-
nornego gazdy”.
W dwa lata później Towarzystwo 
Literatów i Dziennikarz mia-
nowało Makuszyńskiego obok 
Sieroszewskiego, Lorentowicza 
i Ossendowskiego swym honoro-
wym członkiem.

„Człowiek znaleziony w nocy”, 
wydany w 1932 r. jest ostatnią 
powieścią dla dorosłych. Maku-
szyński zdecydowanie poświęca 
się twórczości dla dzieci i mło-
dzieży: „Panna z mokrą głową” 
(1932), „120 przygód Koziołka 
Matołka” ze wspaniałymi rysun-
kami Walentynowicza (1932), 
„Druga księga przygód Kozioł-
ka Matołka” (1933), „Skrzydla-
ty chłopiec” (1933), „Wyprawa 
pod psem” (1935), „Wielka bra-
ma” (1935), „Uśmiech Lwo-
wa” (1936), „Złamany miecz” 
(1937), „Awantura o Basię”, 
„Szatan z siódmej klasy” i trzy 
tomy „Awantury i wybryki ma łej 
małpki Fiki Miki” znów do spółki 
z Walentynowiczem. Dorosłym 
muszą wystarczyć szkice „Śpie-
wający diabeł” (1934) i felietony 
„Kartki z kalendarza”.
W 1937 r. w Akademii Literatu-
ry zwolniło się miejsce. Ustąpił 
Wincenty Rzymowski, zaplątany 
w jakieś plagiatowe historie. No-
wym akademikiem wybrano Ma-
kuszyńskiego. Zazwyczaj nowy 
członek Akademii wygłaszał 
mowę wychwalającą swego po-
przednika. Z ciekawością ocze-
kiwano więc, jak sobie poradzi 
Makuszyński.
Pisarz wygłosił piękne przemó-
wienie o roli i posłannictwie li-
teratury, o potrzebie niesienia 

ludziom dobrego słowa, pełnego 
słońca i uśmiechu. Potem złożył 
hołd swemu mistrzowi - wielkie-
mu poecie i człowiekowi Janowi 
Kasprowiczowi.
W tym samym roku na deski scen 
polskich wchodzą pierwsze ada-
ptacje powieści Makuszyńskiego. 
W marcu Teatr Letni w Warsza-
wie wystawia „Przyjaciela weso-
łego diabła”.
Lwowski Teatr Powszechny Żoł-
nierza „O dwóch takich co ukra-
dli księżyc”. „Szatana z siódmej 
klasy” bierze do realizacji filmo-
wej reżyser Konrad Tom, anga-
żując całą plejadę popularnych 
aktorów - Ćwiklińską, Orwida, 
Frenkla, Kurnakowicza i innych.
W 1938 roku bardzo ostro wy-
stępuje Makuszyński przeciw-
ko rozpowszechnianiu tanich 
- 10-cio groszowych książeczek 
kryminalnych, które pisane są 
polszczyzną tak splugawioną, że 
odrętwienie chwyta człowieka”. 
Zarzuca władzom, że na prowa-
dzenie wydawnictw nie trzeba 
posiadać żadnych dyplomów, co 
w konsekwencji powoduje, że 
wydawnictwami kierują różni 
hochsztaplerzy bez wykształce-
nia, smaku i ambicji.
Po śmierci Leśmiana, pisarz wi-
dząc wspaniały pogrzeb poety 
urządzony na koszt państwa pisze 
z oburzeniem, że pisarze polscy 
umierają z głodu i proponuje z 
goryczą, by dać im zaliczki a 
konto sum wydawanych na ich 
pogrzeby.
W listopadzie 1938 r. Makuszyń-
ski zostaje odznaczony Krzyżem 
Komandorskim.

Wybuch wojny zastaje Maku-
szyńskiego w stolicy. Przebywa 
w niej do 13 sierpnia 1944 r. W 
czasie powstania pisze słowa 
„Hymnu Czerniakowskiego”. 
Potem następują kolejne etapy 
tułaczki - Pruszków, Opoczno i 
wędrówka do Zakopanego, do 
którego przybywa pisarz wraz z 
żoną 5 listopada.
Od pierwszych dni wolności Ma-
kuszyński bierze udział w licz-

nych wieczorach autorskich. Wy-
jeżdża na Śląsk, gdzie aktywnie 
pracuje przy przyjmowaniu pol-
skich dzieci od Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża. Ape-
luje do społeczeństwa w sprawie 
Sanatorium Dziecięcego w Rabce 
i swoją działalnością przyczynia 
się walnie do otwarcia tej pla-
cówki.
Od 1946 roku wychodzą nowe 
wznowienia powieści młodzieżo-
wych. Makuszyński współpracu-
je z „Przekrojem”, „Dziennikiem 
Polskim” i „Młodą Rzeczpospo-
litą”. Sytuacja materialna pisa-
rza, która w pierwszych dniach 
powojennych była bardzo cięż-
ka, zaczyna się teraz poprawiać. 
Pogarsza się natomiast sytuacja 
wydawnicza. Wydawnictwa bez 
zgody i wiedzy pisarza dokonu-
ją we wznawianych książkach 
różnych skrótów i poprawek. 
Rozgoryczony pisarz zaprzestaje 
pisania. Nie zgadza się także na 
wznawianie „poprawionych” po-
zycji. Wydawnictwa także powo-
li zapominają o Makuszyńskim. 
Biblioteczna inkwizycja dosięga 
wszystkich niemal książek Ma-
kuszyńskiego, łącznie z „Przygo-
dami Koziołka Matołka”.
Nastają ciężkie dla pisarza chwi-
le. Odmawia udziału we wszyst-
kich imprezach za wyjątkiem 
tych, które są przeznaczone dla 
dzieci. Napisane podczas wojny 
„Szaleństwa panny Ewy” leżą w 
szufladzie. Pisarz, aby przeżyć 
trudny okres, zmuszony jest wy-
przedawać co cenniejsze rzeczy.
Na początku lipca 1953 r. Maku-
szyński poważnie zaniemógł. Po 
kilku dniach nastąpiła poprawa, 
jednakże w połowie miesiąca 
choroba wzmogła działalność i 
rano 31 lipca 1953 r.pisarz zakoń-
czył życie.
Przez dwa dni przed trumną pi-
sarza ustawioną w mieszkaniu 
pisarza, przy ulicy Tetmajera 15, 
przechodziły tłumy mieszkańców 
Zakopanego i turystów.
Wielką manifestacją stał się także 
pogrzeb pisarza. Górale uprosili 
panią Makuszyńską, aby pozwo-
liła pochować męża z zachowa-
niem tradycyjnych góralskich 
zwyczajów.
Trumnę, złożono na prostym gó-
ralskim wozie wysłanym gałęzia-
mi jedliny, kosówki i ziołami. Na 
czele góralskiej kapeli żegnającej 
zmarłego rzewną nutą gęśliczek 
stanął 74-letni Jan Obrochta. 
Sam złożony ciężką chorobą na 
wieść o śmierci Makuszyńskiego, 
mimo sprzeciwów rodziny, na pół 
przytomny, ubrał się w odświęt-
ny strój i przybył na pogrzeb. 
Ośmiotysięczny tłum odprowa-
dzał pisarza na Cmentarz Zasłu-
żonych na Pęksowym Brzyzku. 
Spoczął Makuszyński w doboro-
wym towarzystwie tuż obok Or-
kana, Chełmońskiego i Sabały.
W cztery lata po śmierci Maku-
szyńskiego znów na rynku wy-
dawniczym ukazały się liczne 
wznowienia jego powieści, do rąk 
młodego czytelnika dotarły „Sza-
leństwa panny Ewy”, a za granicą 
wyszły nowe przekłady na język 
francuski, hebrajski i rosyjski.
Pisarz odniósł jeszcze jedno zwy-

cięstwo. Przemówienie Romana 
Brandstaettera nad grobem Kor-
nela Makuszyńskiego

„Po wiernej służbie narodowej 
odszedł od nas - na wieczny spo-
czynek - jeden z największych pi-
sarzy naszego pokolenia, Kornel 
Makuszyński. W dziejach naszego 
piśmiennictwa był on klasykiem 
noweli i felietonu, znakomitym 
krytykiem i świetnym poetą, twór-
cą wzruszającej literatury dla 
młodzieży, dziedzicem i kontynu-
atorem wielkiej tradycji polskiej 
prozy i wiersza. Dla nas żywych, 
wśród których Kornel Makuszyń-
ski tworzył i działał - był on ja-
snym i radosnym promieniem, 
który oświecał i uczył wartości 
stanowiących o sensie człowie-
ka. Uczył ukochania bliźniego i 
pokornej dobroci i męstwa cha-
rakteru.
Należał bowiem do owych „po-
ławiaczy gwiazd”, którzy po-
przez radość i słoneczny uśmiech 
wszczepiali w nas troskę o los 
i godność człowieka, a złe pra-
gnęli uleczyć dobrocią i smutnym 
uśmiechem.

Był naznaczony piętnem mądrej 
radości Grajków Bożych i smut-
kiem Eklesiasty, który wie, że jest 
czas płaczu i czas śmiechu, czas 
narzekania i czas radości - czas 
narodzin i czas śmierci.
Był dobrym człowiekiem. Był jed-
nym z tych, którzy dobroć utoż-
samiali z mądrością, a talent z 
charakterem i którzy widzieli po 
trudach doświadczeń, że nie moż-
na być wielkim pisarzem będąc 
złym człowiekiem.
Na dwa dni przed zgonem Pana 
Kornela Makuszyńskiego zjawił 
się w Jego domu nieznany z na-
zwiska chłopczyna i prosił o wi-
dzenie z panem Makuszyńskim. 
Powiadomiony, że pisarz jest 
ciężko chory i nikogo przyjąć nie 
może nieśmiałym ruchem ręki wy-
jął z zanadrza białą różę i popro-
sił, aby ją wręczono ukochanemu 
pisarzowi.
Ta biała róża była jakby symbo-
lem wdzięczności narodu za do-
robek literacki, który dał narodo-
wi mistrz Makuszyński. Róża ta 
spoczywa w trumnie na martwym 
sercu Kornela Makuszyńskiego. 
Jest to najpiękniejsze odznacze-
nie, jakie mógł otrzymać konają-
cy pisarz z rąk młodzieży, to owa 
najwspanialsza odznaka za wier-
ną służbę pisarską, żywa Koman-
doria Narodu Polskiego złożona 
na piersiach sługi i pana mowy 
polskiej.

W imieniu kolegów - pisarzy za-
kopiańskich - żegnam Kornela 
Makuszyńskiego wielkiego pisa-
rza i dobrego człowieka!
Niechaj ten dobry człowiek spo-
czywa w spokoju w swojej pol-
skiej ziemi, którą nad życie uko-
chał i której wiernie aż do śmierci 
służył.”

Opracował Aleksander Szumań-
ski na podstawie wspomnień Ja-
nusza Wasylkowskiego (Copyri-
ght Instytut Lwowski)

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

/ Kadr z filmu Szatan z 7. klasy

/ Dla dzieci - cykl zabawnych historyjek obrazkowych (księgi 1-3). Pozycja utrzymana 
w stylu „Koziołka Matołka”. Małpka i murzynek przemierzają daleki szlak z Arabii do 
Polski, aby odwiedzić koziołka. 
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Obchody 73. rocznicy ludobójstwa w roku 2016.
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