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73 rocznica utworze-
nia 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK
Uroczystą mszą świętą z okazji
73 rocznicy powstania 27 Wołyń-
skiejDywizji Piechoty Armii Kra-
jowej wrocławskie środowisko 
rozpoczęło obchody poświęcone 
rocznicy powstania dywizji. Uro-
czystość odbyła się w niedzielne
południe 15 stycznia br. w ko-
ściele pw. Maksymiliana Marii 
Kolbego na Gądowie Małym we 
Wrocławiu. Przybyła coraz mniej
liczna grupa kombatantów wro-
cławskiego.......strona 6

Czy „RZEŹ WO-
ŁYŃSKA” stanie w 
Jeleniej Górze?
Pomnik Pamięci Ofiar Męczeń-
stwa i Ludobójstwa Kresowian 
to monumentalna kompozycja 
rzeźbiarska, zatytułowana „Rzeź 
Wołyńska”, autorstwa światowej
sławy rzeźbiarza Andrzeja Pityń-
skiego, polskiego artysty, który 
od 40 lat żyje i tworzy w Stanach
Zjednoczonych. Pomnik ma 14 
metrów wysokości, odlany zosta-
nie w brązie, pokryty jasno brą-
zową patyną i stanie na cokole z 
granitu...strona 10

Cóż złego zrobili 
wam ludzie, którzy 
tam pozostali
Przyjacielu, nasz apel o pomoc 
materialną dla sierocińca w Bog-
danowie i sióstr Nazaretanek z 
Nowogródka przyniósł imponują-
cy rezultat. Przez niespełna 3 ty-
godnie na nasze konto wpłynęło:
dla Sierocińca w Bogdanowie 
5.945,05, a dla sióstr Nazaretanek
z Nowogródka 7.475,05. Wszyst-
kie dary jeszcze przed Bożym Na-
rodzeniem były u obdarowanych.
Dzieci i Siostry Nazaretanki dzię-
kują Wam z całego...strona 17

Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Krakowie prowa-
dzi śledztwo o sygnaturze akt S 
50/03/Zn w sprawie zabójstwa 
kilkuset mieszkańców Huty 
Pieniackiej dokonanego przez 
członków 14 Dywizji SS „Ga-

lizien” w dniu 28 lutego 1944 
roku, to jest o przestępstwo z art. 
1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31 sierp-
nia 1944 roku o wymiarze kary 
dla faszystowsko-hitlerowskich 
zbrodniarzy winnych zabójstw 
i znęcania się nad ludnością cy-
wilną i jeńcami oraz dla zdraj-

ców Narodu Polskiego. 
Śledztwo w niniejszej sprawie 
zostało wszczęte postanowie-
niem z dnia 24 listopada 1994 
roku przez byłą Okręgową Ko-
misję Badania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w Kra-
kowie. Dokończenie na str. 14

Polonobanderowcy 
8 stycznia 2017 roku „nieznani 
sprawcy” zniszczyli pomnik upa-
miętniający Polaków zamordo-
wanych w Hucie Pieniackiej.
Duży marmurowy krzyż – stano-
wiący centralną część pomnika 
– został najprawdopodobniej wy-
sadzony przy pomocy materiału 
wybuchowego (strona ukraińska 
twierdzi, że rozbity kilofami), na-
tomiast na tablicach z nazwiskami
ofiar wymalowano barwy Ukra-
iny i Organizacji ...strona 18

Polski Cmentarz 
Wojenny w Kijowie 
- Bykowni sprofano-
wany. Następna pro-
wokacja nacjonali-
stów ukraińskich?
Polski Cmentarz Wojenny w Ki-
jowie-Bykowni – polski cmentarz 
wojskowy w Bykowni na Ukra-
inie, utworzony w latach 2011–
2012 z inicjatywy Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Na 
cmentarzu w zbiorowych mogi-
łach spoczywają szczątki 3435 
polskich obywateli z Ukraińskiej 
Listy Katyńskiej, ....strona 20

Wydarzyło się, zanim 
powstała UPA
Rok 2016 to kolejny rok, rok-po-
rażka w staraniach Organizacji 
Kresowych o godne upamiętnie-
nie ofiar ludobójstwa na dawnych
ziemiach RP, umownie zwanych
dzisiaj Kresami. Wielonarodo-
wość i wielokulturowość utraco-
nego dziedzictwa dawnych ziem 
Rzeczypospolitej sprawiła, że pa-
mięć kresową inaczej postrzegają 
dzisiaj Litwini,  ....strona 22

Ułani Jazłowieccy
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 
„maskotka Lwowa” w okresie 
międzywojennym i wielka miłość 
jego mieszkańców, począwszy od 
batiara z Łyczakowa – gdzie Pułk 
stacjonował w górnych i dolnych 
koszarach, po galicyjskich hra-
biów – być oficerem Pułku było 
marzeniem wielu ich synów! 
Choć może szczególnie hrabia-
nek, ale i łyczakowskich „pięk-
ności”. Witold Szolginia opisał 
pięknie w swoich ....strona 23

W 73 rocznicę ukazała 
się księga pamięci żoł-
nierzy 27 WDP AK.
Składy osobowe pododdziałów 
27 Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty AK według tzw. „List Doliń-
skiego” Znajomość z Kazimie-
rzem Dolińskim „Szerszeniem” 
i wspólne zaufanie związane jest 
z Janówką - miejscem urodzenia 
p. Kazimierza i mego taty oraz 
wspólnej działalności z bratem 
taty (Marianem) w samoobronie
Janówki. W wyniku wielu roz-
mów telefonicznych przeprowa-
dzanych ..strona 26

Kiedy naprawdę po-
wstała UPA
14 października 1942 roku przy-
jęto jako datę utworzenia przez 
OUN ludobójczej formacji nacjo-
nalistów ukraińskich – Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA). 
Dzień 14 października jest prawo-
sławnym świętem Pokrowy, czyli 
Opieki Najświętszej Bogarodzi-
cy. W rzeczywistości pod koniec 
1942 roku OUN-B dopiero podję-
ła decyzję o tworzeniu ...strona 28
Moje Kresy Stanisła-
wa Kukurowska cz.4
Powoli wynurzał się straszny ob-
raz naszej wsi i ludzi, wyszłam 
ze swojej kryjówki, wokoło same 
pogorzeliska, dym i smród nie do 
wytrzymania. Między domami 
biegały zwierzęta, kwik koni i ryk 
krów, niesamowite skowyczenie 
i wycie psów, tego nie zapomnę 
do końca swego życia. Nasza sa-
moobrona spełniła swoje zadanie, 
obroniła ....strona 31

Jak i dlaczego powsta-
ła 27 Wołyńska Dywi-
zja Piechoty AK?
Gdzie było AK jak OUN-UPA 
mordowało Polaków na Wołyniu?
Dlaczego Polskie Państwo Pod-
ziemne dopuściło do rzezi ludno-
ści cywilnej? Dlaczego tak późno 
27 WDP AK pojawiła się na Wo-
łyniu, gdyby to było wcześniej to
nie doszło by do wymordowania
ludności polskiej? Takie i wie-
le innych zapytań znajdowałem 
przez lata w  ....strona 33

Kresowe drogi. Z  
Zielonej pod Wilnem 
przez Wrocław do 
Ameryki - losy Ty-
moteusza Karpowi-
cza i jego twórczości
Pisałam już o wrocławskim po-
mniku wielkiego Kresowiaka 
Aleksandra Fredry. Inny wielki 
Kresowiak wprawdzie nie ma tu 
okazałego pomnika w Rynku, ale 
za to wrósł we wrocławski świat 
literacki i sporą część życia tu 
spędził. Mówię o Tymoteuszu 
Karpowiczu. Piszemy o losach 
wielu Kresowian, których los rzu-
cał po całym kraju, a nieraz po 
świecie, jakże  ....strona 36

Poloneza czas zacząć
- w Karnawale We 
Lwowie
W sobotę 28 stycznia 2017 roku 
Fundacja Ocalenia Kultury Kre-
sowej - prezes Karol Wróblewski
oraz Aleksander Szumański w 
gościnnych progach krakowskiej 
„Loży” w Rynku Głównym, Sto-
warzyszenia Polskich Artystów 
Teatru Filmu i Telewizji zorgani-
zowali koncert wspomnień „Kar-
nawał we Lwowie”. Wzruszający 
był to spektakl, czego dowodem 
były łzy wzruszeń wspomnienio-
wych wśród licznie ...strona 38
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W Chicago zmarł 
Wiktor Węgrzyn – 
komandor Rajdów 
Katyńskich
Redakcja

Polacy pomordowani na 
Ukrainie nie zaznają spokoju  
Jarosław Gryń

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Zachodnia Ukraina jest ostoją 
neobanderyzmu. Wiadomo o tym 
nie od dzisiaj. Dewastacja pomni-
ka Polaków pomordowanych w 
1944 roku we wsi Huta Pieniac-
ka jest tego kolejnym dowodem. 
Wysadzony w powietrze i poma-
zany farbami w barwach ukraiń-
skich i upowskich monument był 
pamiątką czasów, w których za 
samo bycie Polakiem ginęło się w 
okropnych męczarniach. Można 
było chwalić Boga, jeśli śmierć 
była szybka, jednak przeważnie 
nie można było liczyć na „huma-
nitarną” kulę w głowę. Każdy zo-
rientowany w temacie zdaje sobie 
sprawę z tego, jak wyglądała wte-
dy sytuacja naszych rodaków, nie 
ma sensu się nad tym rozwodzić.
Na pozostałościach zniszczonego 
pomnika wymalowano symbol 
SS, zbrodniczej formacji, która 
po dziś dzień wzbudza nostalgię 
wśród wielu ukraińskich oszoło-
mów. Zwyrodnialcy, zwani dla 
zmyłki bojownikami o wolną 
Ukrainę, stawiani są na piedesta-
le, jako narodowi bohaterowie. 
Ramię w ramię z Niemcami bu-
dowali Trzecią Rzeszę, użyźnia-
jąc jej glebę trupami naszych ro-
daków. Fundamenty niepodległej 
Ukrainy zbryzgane były naszą 
krwią. Dziś widać tego owoce.
Przejmują mnie dreszcze na samą 
myśl o tym, że rządząca Polską 
„klasa” polityczna nie zdaje sobie 
sprawy z zagrożenia drzemiącego 
za naszą wschodnią granicą. Ge-
netyczna nienawiść nie umiera 
łatwo. Gdy nadejdzie stosowny 
moment obudzi się i sprawi, że hi-
storia zatoczy koło. W histerycz-
nym strachu przed Rosją, bratamy 
się z pogrobowcami oprawców z 
Wołynia, niechcącymi na dodatek 
przyznać się do winy. Budować 
można tylko na prawdzie, szkoda, 
że wielu decydentów o tym zapo-
mina.
Polskie władze już dawno po-
łożyły naszą narodową dumę i 
godność na szali amerykańskich 
interesów. Niczym bezbronne 

dziecko szukają opiekuna, nie 
pamiętając, że układ oparty na 
wyzysku słabszego przez silniej-
szego już w historii zaliczyliśmy. 
Niegdyś ZSRR, teraz USA, za-
wsze musimy mieć obcego pro-
tektora decydującego o naszym 
losie, w zamian za paciorki. Jak 
pierwotne ludy w konfrontacji 
z białym osadnikiem, bierzemy 
za dobra monetę rzucane nam 
„ochłapy” w rodzaju symbolicz-
nej „szpicy NATO”, czy tarczy 
antyrakietowej mającej właściwie 
bronić USA, bo przecież nie nas.
Temat dewastacji pomnika poru-
szony został w polskiej mainstre-
amowej telewizji. Wypowiadają-
cy się ukraiński urzędnik, starał 

się w nieporadny sposób zrzucić 
winę na Rosję. Z pewnością to 
ona dała zlecenie na ten akt wan-
dalizmu w celu zepsucia polsko-
-ukraińskich relacji. Zabawne, 
jednak wielu potraktuje to poważ-
nie. Imperium zła macza palce we 
wszystkim, co nie pasuje do linii 
politycznej wchodzenia w tyłek 
Amerykanom i kreowania po-
wszechnego poczucia zagrożenia. 
Nie twierdzę wcale, że Rosja nie 
knuje i nie jątrzy. Jednak na Ukra-
inie jest mnóstwo ludzi mających 
chęć i możliwości by polskie po-
mniki niszczyć. Tym bardziej, 
gdy pomniki te są zadrą w oku, 
przypominającą o własnej, zbrod-
niczej przeszłości.

Wiktor Węgrzyn – komandor 
Motocyklowych Rajdów Ka-
tyńskich, przyjaciel Kresów i 
Kresowian, przyjaciel żołnierzy 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej nie żyje. 

Wiktor był zarówno pomysło-
dawcą jak i organizatorem moto-
cyklowych rajdów po Kresach. 

Zmarł w Chicago po długiej i 
ciężkiej chorobie nowotworo-
wej. 
Wiktor Węgrzyn urodził się 
21 lipca 1939 r. w Warszawie. 
Studiował w Szkole Głównej 
Planowania i Statystyki; był 
księgarzem i mechanikiem sa-
mochodowym. Pod koniec lat 

60. z powodu działalności w 
opozycji został zwolniony z 
pracy w Centrali Produktów 
Naftowych. W latach 70. wy-
emigrował do USA, prowadził 
tam księgarnię, zasiadał też w 
jury Towarzystwa Krzewienia 
Nadziei, które przyznawało na-
grody polskim emigrantom. Do 
Polski wrócił na przełomie lat 
2000/01.

W 2001 r. założył Stowarzy-
szenie Międzynarodowy Moto-
cyklowy Rajd Katyński. Poza 
pielęgnowaniem tradycji naro-
dowych celem Stowarzyszenia 
jest także udzielanie pomocy 
Polakom na Wschodzie.

Podczas rajdu, który co roku 
ma nieco inną trasę, motocy-
kliści odwiedzają miejsca na 
Wschodzie związane z polską 
martyrologią, przede wszyst-
kim ze zbrodnią katyńską m.in. 
Kuropaty, Katyń i Miednoje. 
Uczestnicy MMRK odwiedzają 
też miejsca martyrologii Kreso-
wian zamordowanych w wyniku 
ludobójstwa dokonanego przez 
bandy OUN-UPA. 
Relacje z rajdów wielokrotnie 
zamieszczaliśmy na łamach 
Kresowego Serwisu Informacyj-
nego.
Będzie nam Ciebia brak Wikto-
rze. 

Spoczywaj w spokoju. 

Z 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK, 
na Wieczną Wartę 
Redakcja



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 lutego 2017  - strona 3

Brzeg – miasto jak i cały powiat 
brzeski zamieszkały jest w ponad 
95 procentach przez kresowian 
wywodzących się z Podola, Wo-
łynia, lwowskiego. stanisławow-
skiego i Wileńszczyzny. Miasto 
mające przygotowaną lokaliza-
cję, gotowy projekt, ogromne 
wsparcie wszystkich środowisk 
kresowych licząc od Zachodnie-
go Pomorza, Lubuskiego, Dol-
nego Śląska po Bytom i Gliwice 
na Górnym Śląsku. Nie mający 
jednak finansowego wsparcia i 
zgody Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na po-
wstanie w tym mieście tak bar-
dzo potrzebnego wszystkim kre-
sowianom Muzeum Dziedzictwa 
Kresów. 

Ministerstwo Kultury popiera 
i uparcie dąży, aby nie mający 
nic wspólnego z Kresami mia-
sto Lublin otrzymało prolongatę 
i robi wszystko, by za kilka lat 
w Lublinie takie muzeum po-
wstało. Za kilka lat dlatego, że 
nikt w Lublinie nie zna jeszcze 
lokalizacji tego obiektu. Od kie-
dy na brzeskim zamku Piastów 
Śląskich zmarł ostatni potomek 
piastowskiej dynastii i od tej 
chwili w Polsce rozpoczęło się 
panowanie Dynastii Jagiellonów, 
w Warszawie dla prastarych ziem 
piastowskich niczego nie można 
się doprosić.

Brzeskie Koło naszego Towarzy-
stwa Miłośników Kultury Kre-
sowej oraz brzeski Oddział To-
warzystwa Miłośników Lwowa i 

Kresów Południowo – Wschod-
nich,  zaprosiły środowiska kre-
sowe oraz swoich sympatyków na 
wspólne noworoczne spotkanie 
opłatkowe.

W sobotnie popołudnie 14 stycz-
nia br. do Sali Stropowej brze-
skiego ratusza zaproszono także 
prezesów i członków organizacji 
kombatanckich i społecznych z 
terenu miasta. Zebranych kreso-
wiaków kilkoma kolędami przy-
witał zespół wokalny „Leśne 
Echo” działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lubszy po-
wiat Brzeg, znanego nam z wystę-
pu podczas VI Międzynarodowe-
go Spotkania Miłośników Ziemi 
Wołyńskiej i Kresów Wschod-
nich w Świątnikach k. Sobótki. 
Oficjalnego powitania zebranych 
dokonali: Alicja Zbyryt – prezes 
TMLiKPW Oddział Brzeg oraz 
Eugeniusz Szewczuk – przewod-
niczący działającego w Brzegu 
Koła Towarzystwa Miłośników 
Kultury Kresowej.

Spotkanie zaszczyciły brzeskie 
władze samorządowe: Staro-
sta Powiatu Brzeskiego Ma-
ciej Stefański, Przewodniczący 
Rady Powiatu Stanisław Ko-
walczyk, władze miejskie re-
prezentował Burmistrz Brzegu 
Jerzy Wrębiak i Przewodnicząca 
Rady Miasta Barbara Mrowiec.                                                                      
Po wystąpieniach i życzeniach od 
gości przyszedł czas na poświę-
cenie opłatków, którego dokonali 
– kapelan kresowiaków ks. prałat 
Bolesław Robaczek, proboszcz 

parafii św. Mikołaja ks. Zdzisław 
Pyszka i duszpasterz parafii woj-
skowej ks. kapelan Sławomir Ga-
dowski.

Zaczęło się łamanie opłatkiem, 
składanie życzeń i wspólne kolę-
dowanie przy aktywnym udziale 
członków zespołu „Leśne Echo”, 
którzy wykonali wiele innych 
znanych kolęd. Nie obyło się bez 
wspomnień, rozmów o Kresach, 
jak i tych dotyczących dnia co-
dziennego. Spore zainteresowanie 
zebranych wzbudziła wypowiedź 
Sekretarza Towarzystwa Miłośni-
ków Kultury Kresowej Andrzeja 
Patuszyńskiego, w której przed-
stawił prowadzone przez Towa-
rzystwo formy działalności na 
Kresach, zwłaszcza na Wołyniu, 
dawnym województwie lwow-
skim i w Kołomyi.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szew-
czuk

Opłatek kresowian w 
Brzegu na Opolszczyźnie
 Eugeniusz Szewczuk 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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 W piątek 16 grudnia 2016 r., w 
auli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Głubczycach, odbyło 
się I Licealne Sympozjum Hi-
storyczne, przygotowane przez 
nauczycielkę historii dr Katarzy-
nę Maler, wspólnie z uczniami 
ZSO. Dyrektor Tadeusz Eckert 
powitał gości, wśród których byli 
obecni: wiceburmistrz Głubczyc 
Kazimierz Bedryj, przewodni-
czący Rady Miejskiej i zarazem 
wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo – Wschodnich Oddział 

Głubczyce Kazimierz Naumczyk, 
Kresowianie i ich potomkowie. 
Uczniowie liceum mogli się ze-
tknąć ze świadkami tragicznych 
wydarzeń na Kresach: Amelią 
Mamczar – prezeską Związku In-
walidów Wojennych RP i zarazem 
świadkiem mordów dokonanych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Wołyniu, Kazimierzem Orłow-
skim, który przeżył masakrę Huty 
Pieniackiej, Dionizym Polańskim 
- świadkiem zbrodni ukraińskich 
w Majdanie, pow. Kopyczyńce 
oraz lekarzem med. Zygmuntem 

Kosowskim z Podwołoczysk, 
pow. Skałat. Gościem sympozjum 
był również rodowity Kresowia-
nin, Ryszard Brzeziński z Brze-
żan, obecnie właściciel dworu w 
Pielgrzymowie. W auli liceum 
nie zabrakło przedstawicieli lo-
kalnych mediów: Mariana Po-

spiszela z TV Pogranicze, który 
sfilmował imprezę, redaktora na-
czelnego „Głosu Głubczyc” Jana 
Waca oraz Mateusza Kitki, redak-
tora portalu Twoje Głubczyce.

 Podczas sympozjum, które pro-
wadzili uczniowie klasy II b: 

I Licealne Sympozjum Historyczne
W 650. rocznicę przyłączenia Kresów do Polski 
przez Kazimierza Wielkiego 1366-2016
Redakcja, ZSO w Głubczycach
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Anna Hamerla i Bartłomiej Bier-
nacki, zostały wygłoszone czte-
ry wykłady, a ich autorami byli: 
Krzysztof Górecki z II d (Znani 
Polacy z rodowodem kresowym), 
Joanna Lehun z III d (Martyrolo-
gia duchowieństwa polskiego na 
Kresach Południowo – Wschod-
nich w latach 1939-1945, która 
wplotła do wykładu wątki ro-
dzinne), Natalia Kozłowska z II b 
(Zsyłki Kresowian na Sybir w la-
tach 1940-1941 i ich dalsze losy), 
wykład przedstawiający również 
losy jej nieżyjącej już babci – 
Sybiraczki Julii Fryc – Kozłow-
skiej oraz Angelika Mateja z II b 
(Zagłada Huty Pieniackiej – wsi 
polskiej na Kresach). Angelika 
przekazała również informacje o 
osiedleniu się nielicznych ocala-
łych z tego pogromu mieszkań-
ców w Głubczycach i okolicy 
(Baborów, Babice, Bernacice).

 Zgromadzeni w auli, obejrzeli 
również prezentację obrazującą 
dzieje Kresów od X w. do 1945 r.

 Podczas sympozjum zostały 
przedstawione cztery scenki hi-
storyczne, nawiązujące do lo-
sów przeciętnej polskiej rodziny 
zamieszkującej Kresy, w latach 
1939, 1941, 1944 i 1945, aż do 
jej przymusowego wysiedlenia. 

Odtwarzający wojsko aktorzy, 
wystąpili w mundurach, wypo-
życzonych przez członka grup re-
konstrukcyjnych, Andrzeja Kur-
conia z Głubczyc. W scenkach 
wystąpili następujący uczniowie: 
Angelika Mateja (matka), Na-
talia Kozłowska (córka), Pa-
tryk Segda (ojciec – Kaźmirz 
Górniak), Michał Szczepański 
(enkawudzista), Patryk Nato-
łoczny (esesman), wszyscy z II 
b, Krzysztof Fuhs I a (żołnierz 
radziecki), Maciej Aftarczuk I b 
(żołnierz Wehrmachtu), Wojciech 
Szczepanik I b (banderowiec), 
Krzysztof Górecki II d (oficer 
radziecki). Młodzi aktorzy odgry-
wający role okupantów i agreso-
rów, wypowiadali swoje kwestie 
w językach: rosyjskim, niemiec-
kim i ukraińskim.

 Nastrojową oprawę muzyczną 
sympozjum, stworzyła specjalnie 
powołana w tym celu „Wesoła 
Kapela Lwowska”, w składzie: 
Krzysztof Fuhs I a (akordeon), 
Anna Hamerla II b (skrzypce), 
Bartosz Trynda II a (mandolina, 
gitara) oraz Piotr Szmit i Mateusz 
Atłachowicz z I c (śpiew). Wyko-
nane zostały następujące utwo-
ry: „Tylko we Lwowi”, „Marsz 
dzieci lwowskich” i „Sokoły”. 
Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki 

„Marszu dzieci lwowskich”, za-
proszeni Kresowianie poderwali 
się z miejsc i zaczęli śpiewać:

W dzień deszczowy i ponury 
Z cytadeli idą góry 
Szeregami lwowskie dzieci, 
Idą tułać się po świecie. 
Na granicy Czarnogórza 
Czeka nas mitręga duża. 
Może nawet tam 
Czeka na nas wróg, 
A więc prowadź, prowadź Bóg!...

Wówczas powstali również pozo-
stali uczestnicy sympozjum i wy-
słuchali utworu do końca. 

 Sympozjum towarzyszyła wy-
stawa fotograficzna pt. Straże 
ogniowe na Wołyniu w latach 
1924-1926, przygotowana przez 
dr. Arkadiusza Szymczynę. 

I Licealne Sympozjum Historycz-
ne zostało ocenione przez gości 
i obserwujących je uczniów bar-
dzo pozytywnie, jako ciekawa i 
bogata w różne środki przekazu 
lekcja historii. Na kolejny rok jest 
zaplanowane drugie sympozjum, 
którego tematyka nie jest jesz-
cze znana, natomiast za dwa lata 
tematem będzie setna rocznica 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę.
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Uroczystą mszą świętą z okazji 
73 rocznicy powstania 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej wrocławskie środowi-
sko rozpoczęło obchody poświę-
cone rocznicy powstania dywizji. 

Uroczystość odbyła się w nie-
dzielne południe 15 stycznia br. w 
kościele pw. Maksymiliana Marii 
Kolbego na Gądowie Małym we 
Wrocławiu. Przybyła coraz mniej 
liczna grupa kombatantów wro-
cławskiego środowiska żołnierzy 
27 WDP AK oraz przedstawiciele 
organizacji kombatanckich, m.in. 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK Okręgu Wrocławskiego z 
Ryszardem Filipowiczem i Sto-
warzyszenia Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonali-
stów na czele z prezesem Szcze-
panem Siekierką.

Zgromadzonych powitał ks. dr 
Czesław Majda, proboszcz para-
fii. W asyście Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojsk Lądowych we 

Wrocławiu, poczet sztandarowy 
wystawiony przez Wyższą Szko-
łę Oficerską Wojsk Lądowych 
wprowadził sztandar Wojska Pol-
skiego garnizonu wrocławskiego.

Sztandarowi towarzyszyły poczty 
sztandarowe wystawione przez: 
wrocławskie Gimnazja nr 7, 20 
i 27, Szkoły Podstawowe Nr 38 
i 73, Liceum nr 11, młodzież ze 
sztandarem Środowiska Żołnierzy 
Polskich Oddziałów Samoobrony, 
Stowarzyszenie Harcerstwa Kato-
lickiego Zawisza we Wrocławiu.

Mszę świętą w intencji żołnierzy 
27 WDP AK odprawił i homi-
lię wygłosił ks. proboszcz Maj-
da. Dziękujemy za świadectwo 
śmierci żołnierzy 27 WDP AK. 
Każdy żołnierz AK wstępując 
w ich szeregi składał przysięgę, 
„W obliczu Boga Wszechmogą-
cego i Najświętszej Marii Panny 
Królowej Korony Polskiej, kładę 
swe ręce na ten święty Krzyż, 
znak męki i Zbawienia. Przysię-

gam być wiernym Ojczyźnie mej, 
Rzeczpospolitej Polskiej, stać 
nieugięcie na straży Jej honoru i o 
wyzwolenie Jej z niewoli walczyć 
ze wszystkich sił, aż do ofiary 
mego życia.”.

Walki 27 DP AK z Niemcami nie 
przyniosły osiągnięcia większo-
ści celów zakładanych przez plan 
„Burza”. Prawie nie dysponująca 
ciężką bronią dywizja z trudem 
przeciwstawiała się w walkach o 
frontowym charakterze regular-
nym oddziałom niemieckim. Do 
spodziewanego rozkładu wojsk 
niemieckich i opanowania „ziemi 
niczyjej” nie doszło. Dwukrotnie 
okrążona przez Niemców, straciła 
dywizja od 10 do 50 procent stanu 

73 rocznica utworzenia
27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej
WROCŁAW - Eugeniusz Szewczuk 
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osobowego poszczególnych od-
działów. Wołyński szlak bojowy 
27 Dywizji Piechoty AK to pra-
wie 60 stoczonych bojów, prze-
szło 600 zabitych, 400 rannych i 

1500 rozproszonych, zaginionych 
i wziętych do niewoli. Pomimo 
włożonego wysiłku nie osiągnięto 
celu politycznego – uznania przez 
Sowietów władzy Rządu Emigra-
cyjnego i praw Polski do Wołynia. 
Wielu oficerów dywizji trafiło do 
sowieckich więzień i łagrów. Był 
wysiłek zbrojny 27 WDP AK 
jeszcze jednym z przegranych, ro-
mantycznych zrywów w polskiej 
historii – mówił duszpasterz.

W trakcie uroczystości prezes 
wrocławskiego środowiska żoł-
nierzy 27 WDP AK prof. Henryk 
Słowiński podziękował wszyst-
kim dobroczyńcom za pomoc w 
ufundowaniu i odsłonięciu pa-
miątkowej tablicy poświęconej 
żołnierzom dywizji, a odsłoniętej 
na murze tutejszej świątyni św. 
Maksymiliana w dniu 6 listopada 
2016 roku. Dziękując, wręczył 
Odznaki Pamiątkowe 27 WDP 
AK, otrzymali je: mjr Robert Tre-
la – Komendant Garnizonu Wro-
cławskiego, ks. dr Czesław Majda 
– proboszcz parafii, prof. Christos 
Mandzios – projektant tablicy, ar-
tysta rzeźbiarz greckiego pocho-
dzenia, Joanna Hajłasz – Wydział 
Kultury Urzędu Miejskiego we 
Wrocławiu i Magdalena Gaczyń-
ska – Biuro Rady Miejskiej Wro-
cławia.

Odznaką Pamiątkową prof. Sło-
wiński odznaczył także wrocław-
ski sztandar harcerzy - Stowarzy-
szenia Harcerstwa Katolickiego 
Zawisza.

 Po mszy świętej przy pamiątko-
wej tablicy Orkiestra Reprezenta-
cyjna Wojsk Lądowych odegrała 
hymn państwowy, Kompania Ho-
norowa Wojska Polskiego oddała 
salwę honorową, odczytano Apel 
Pamięci. Wygłoszono okoliczno-
ściowe przemówienia, przytacza-
jąc słowa pieśni bojowej 27 WDP 
AK,

„Ziemi Wołyńskiej Synowie, 

Dywizji Kresowej my brać, 

Pierwsi powstańcy Akowi,

Jesteśmy, by wiernie tu trwać.” 

Przybyłe delegacje i żołnierze 27 
WDP Armii Krajowej złożyły pod 
tablicą wiązanki kwiatów. 

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szew-
czuk



1 lutego 2017 - strona 8                                                                                                                                                                                                                               ww.ksi.btx.pl                                                                                                                                   AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Niezwykle łagodne kary za kry-
tykę OUN-UPA na Ukrainie. 
Mają już nie zabijać, lecz tylko 
nakładać grzywny i wsadzać do 
więzienia. Odpowiedni projekt 
Ustawy został wniesiony i czeka 
na uchwalenie.
http://112.ua/politika/
Szuchewycz zaproponował Ra-
dzie Werchownej Ukrainy kara-
nie za nieuznania zasadności wal-
ki o niepodległość Ukrainy w XX 
wieku.
Chodzi o grzywnę do 170 tysięcy 
hrywien i pozbawienia wolności 
do 5 lat.

Parlamentarzysta z Partii Ra-
dykalnej, Jurij-Bohdan Szuche-
wycz, zaproponował
Parlamentowi karanie grzywna-
mi i pozbawieniem wolności za 
nie uznawanie zasadności walki 
o niepodległość Ukrainy w XX 
wieku i zaprzeczenie faktu Ho-
łodomoru w latach 30. na Ukra-
inie. Informacja o przedstawieniu 
odpowiedniego projektu Ustawy 
jest dostępna na stronie interne-
towej Rady Najwyższej Ukrainy.

Chodzi o projekt ustawy №5692
http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
„o zmianie niektórych aktów 
ustawodawczych Ukrainy w spra-
wie ustanowienia odpowiedzial-
ności za odrzucanie zasadności 
walki o niepodległość Ukrainy w 
XX wieku, faktu Hołodomoru z 
lat 1932-1933 na Ukrainie”.

Dokument przewiduje zmiany 
w Kodeksie Karnym, w wyniku 
których publiczne zaprzeczanie 
zasadności walki o niepodległość 
Ukrainy w XX wieku podlega ka-
rze grzywny do 850 hrywien lub 
pozbawienia wolności na okres 
do sześciu miesięcy. W przypad-
ku, gdy tego samego czynu dopu-
ści się przedstawiciel władzy lub 
zorganizowana grupa, albo w wa-
runkach recydywy, lub za pomocą
środków masowej informacji - 
kara powinna wynosić do 170 
000 hrywien, lub pozbawienia 
wolności na okres do 5 lat.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie 
w życie w dniu następującym po 
jej opublikowaniu.

W notatce wyjaśniającej do usta-
wy zaznaczono: „Negowanie 
głównej roli bojowników o nie-
podległość Ukrainy we współ-
czesnym państwie jest przeja-
wem przestępczym, który w 
warunkach zewnętrznej agresji, 
wtargnięcia obcych wojsk na 
Ukrainę, budzi wątpliwości co do 
celowości istnienia państwowej i 
narodowej godności narodu ukra-
ińskiego. Uszczerbek wynikający 
z takiej negacji. i publicznego 
manifestowania lekceważącego 
stosunku do bojowników o nie-
podległość Ukrainy w XX wieku 
jest oczywisty - separatyzm i peł-
ny nihilizm prawny w odniesieniu 
do suwerenności i terytorialnej 
integralności Ukrainy, następ-
stwem czego doszło do wojny 
na wschodniej Ukrainie, która 
zabrała życie dziesiątków tysięcy 
ludzi.”

Przypominamy, że obecnie na 
Ukrainie obowiązuje ustawa 
„O prawnym statusie i uczcze-
niu pamięci bojowników o nie-
podległość Ukrainy w XX wie-
ku” „О правовом статусе и 
чествование памяти борцов за 
независимость Украины в XX
веке http://112.ua/politika/rada-
-priznala-pravovoy-status-boy-
cov-upa-218019.html”, uchwalo-
na w 2014 roku.

Projekt ustawy skomentował dy-
rektor Ukraińskiego Komitetu 
Żydowskiego Eduard Doliński.

„Jurij Romanowycz [Szuche-
wycz] proponuje, że jeśli Pan, na 
przykład, napisze [w internecie] 
post o tym, że członkowie OUN 
i UPA mordowali Żydów, to zo-
stanie Pan ukarany grzywną do 
wysokości wartości minimalnej 
pięćdziesięciu nieopodatkowa-
nych dniówek lub posadzą Pana 
w zakładzie karnym na okres 

sześciu miesięcy. Jeśli Pan ra-
zem z kolegami nazwie Romana 
Szuchewycza nazistowskim ko-
laborantem i zbrodniarzem wo-
jennym, to już będzie to „grupa”, 
która jest zagrożona karą grzywny 
w wysokości wartości minimalnej 
dziesięciu tysięcy nieopodatko-
wanych dniówek lub pozbawienia
wolności do 5 lat” - napisał Do-
liński 24 stycznia na swojej stro-
nie na portalu społecznościowym 
Facebook - http://izrus.co.il/

Zdaniem dyrektora UŻK, dotyczy 
to również przedstawicieli władz. 
„Jeśli prezydent Izraela znów 
zechce coś powiedzieć o OUN, 
to zostanie aresztowany natych-
miast w sali parlamentu. Jest to 
niespotykana łagodność prawa, 
ponieważ w UPA za kwestiono-
wania legalności eksterminacji 
Żydów i Polaków po prostu zabi-
jali na miejscu”, - zauważył.

Doliński twierdzi również, że 
za projektem Ustawy „sterczą 
uszy” Wołodymyra Wiatrowy-
cza, dyrektora ukraińskiego In-
stytutu Pamięci Narodowej, która 
promował ustawę o heroizacji 
OUN-UPA. Zajął się również od-
powiedzialnością za negowanie 
zasadności walki, ale sama kara 
nie została sprecyzowana. „Tę 
haniebną Ustawę obiecano zmie-
nić i usunąć z niej ogólną glory-
fikację i
wzmianki o karze. Ale, jak teraz 
widzimy, sprawa doszła do tego, 
że ludzie będą znowu wsadzani 
do więzień za nieprawomyśl-
ność. Ustawa nie tylko zatrzyma 
historyczne debaty, ale po prostu 
zniszczy wolność słowa w kraju”,
- uważa dyrektor UŻK.

W kompleksie upamiętniającym 
Instytutu „Yad Vashem” uwa-
żają, że Szuchewycz brał udział 
w mordowaniu Żydów w czasie 
Holokaustu. Szuchewycz kolabo-
rował z nazistami i jako dowódca 
batalionu „Nachtigall” brał udział 
w pogromie antyżydowskim we 
Lwowie w 1941 roku.

Na Ukrainie chcą 
uchwalić karanie 
więzieniem  za 
krytykę OUN-UPA. 
Projekt Ustawy  nr 5692 czeka 
na  głosowanie i uchwalenie
Wiesław Tokarczuk

Drodzy Bracia i Siostry!

Profanacja pomnika upamiętniającego ofiary 
okrutnych wydarzeń w Hucie Pieniackicj napełniła 
nas wielkim bólem i lękiem przed deptaniem godności i 

pamięci pomordowanych tam ludzi.

W czasach kiedy Ukraina boryka się z wieloma 
problemami, wśród których wojna na wschodzie stanowi 
bolesny rozdział jej współczesności, takie wydarzenie 
jak profanacja krzyża i mogił pomordowanych 
mieszkańców Huty Pieniackicj, okrywa cieniem dążenia 
do wolności na drodze odkrywania i szanowania prawdy 

historycznej.

Huta Pieniacka od lat była miejscem ekumenicznej 
modlitwy, której dążeniem było życie w prawdzie i 
niestrudzone poszukiwanie pokoju i współpracy 

między narodami: polskim i ukraińskim.

Wysadzenie w powietrze krzyża i zdewastowanie 
tablic z nazwiskami ofiar, to przejaw nietolerancji wobec 
narodu i religii, uczyniony przez ludzi lekceważących 
wszelkie wartości, nic tylko te międzyludzkie ale i te 
wypływające z wolności religijnej. Zniszczenie krzyża to 
uderzenie w cały świat chrześcijański, bez względu na 
obrządek czy przynależność narodowościową, bowiem 
dla wierzących w Chrystusa, krzyż jest największym 
dowodem miłości Boga do człowieka. Zatem jeśli ktoś 
niszczy ten Znak Miłości, to działa z pobudek nienawiści 

do wiary i ludzi wierzących.

Ufam, że władze Ukrainy uczynią wszystko, aby 
ten bolesny fakt doczekał się wyjaśnienia i ukarania 
odpowiedzialnych za profanację pomnika w Hucie 

Pieniackiej.

Wzywam do modlitwy o pokój i pojednanie. Proszę 
Boga o przebaczenie dla sprawców, skruchę serca i 

podjęcie pokuty za grzech profanacji.

Modlitwy ekspiacyjne zostaną odprawione przy 
pomniku w Hucie Pieniackiej w niedzielę 26 lutego 
br. w ramach obchodu kolejnej rocznicy tragicznych 
wydarzeń. Zapraszam wiernych, przedstawicieli władzy 
i duchowieństwo różnych wyznań i obrządków do 

uczestniczenia w tych modlitwach.

Nasza obecność niech będzie znakiem wian- 
i solidarności z rodzinami ofiar mordu w Hucie 
picniackicj i sprzeciwem wobec zła niszczącego wolność 
religijną, pamięć historyczną i dobre relacje między 

Polską i Ukrainą.

Lwów, dnia 17  stycznia 2017 r. Nr 7 YAI-8/17

List Abpa 
Mieczysława 
Mokrzyckiego 

ws. profanacji 
pomnika w 

Hucie Pieniackiej
Redakcja
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W 73 rocznicę rozpoczęcia Akcji 
„Burza” na Wołyniu i powstania 
27 Wołyńskiej Dywizji AK, w 
Szczecinie nie zapomniano o tych 

ważnych faktach dla nasze histo-
rii narodowej. 26 stycznia 2017 
r. ( czwartek) o g. 12 w Zachod-
niopomorskim Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli w Szczecinie 
przy ul. gen. J. Sowińskiego 68 
odbyło się spotkanie Klubu Hi-
storycznego im. gen. Stefana Ro-

weckiego „Grota”. Temat: „Akcja 
„Burza” na Kresach Wschodnich 
na przykładzie działań 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej”.Klub działa na pod-
stawie współpracy pomiędzy 
Światowym Związkiem Żołnie-
rzy AK a IPN od 2001 r. W tym 
roku zmienił formułę i jego spo-
tkania będą adresowane do mło-
dzieży szkół średnich. Z nowego 
Zarządu Klubu byli obecni; V-ce 
Kurator w Zachodniopomorskim 
Jerzy Sołtysiak, Jerzy Mużyło 
członek zarządu reprezentujący 
ŚZŹ AK , ponadto Szef Biura 
Pionu Edukacji Pan Grzegorz 
Czapski(szczeciński IPN), a spo-
tkanie prowadziła Pani Anna Za-
rzycka. Głównym prelegentem 
był Michał Ruczyński( pracownik 
szczecińskiego IPN-u), który w 
obszernym wykładzie zaprezen-
tował zapomniane karty historii. 
Wystąpił również żywy świadek 
minionego czasu i wydarzeń: 
łączniczkia 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej, pani 
Alicja Uczciwek .Zaprezetowano 
również film o walkach dywi-
zji z okupantem niemieckim. Na 

zaproszenie organizatorów przy-
była młodzież ze szczecińskich 
szkół, część razem ze swoimi 
nauczycielami a część z własnej 
inicjatywy. Warto w tym miejscu 
podkreślić fakt, że wielu młodych 
ludzi chce na maturze pisać prace 
z tych zapomnianych stron naszej 
historii. Dlatego zainteresowanie 
tematem zaowocwało pytaniami 
o źródła, skąd taką wiedzę można 
pozyskać. W tym miejscu Jerzy 
Mużyło polecał między innymi 
zasoby zawarte w Kresowym 
Serwisie Informacyjnym. Po wy-
żej wymienionym spotkaniu , 
miało miejsce również duchowe 
uczczenie kolejnej rocznicy po-
wstania 27 WD AK, czyli msza 
intencji dywizji odprawiona w 
Bazylice pw. Jana Chrzciciela o 
godz.18.00. Msza za wszystkich 
żołnierzy walczących w szere-
gach tej dywizji, tych co polegli 
w walce i tych którzy odeszli na 
wieczną wartę później. Udział 
wzięli w większości potomkowie, 
bo ostatnie szeregi kombatan-
tów są już bardzo przerzedzone. 
Cześć pamięci wszystkim.
Foto: Jerzy Mużyło

Akcja „Burza” na Kresach Wschodnich na 
przykładzie działań 27 WDP AK
Bogusław Szarwiło
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Pomnik Pamięci Ofiar Męczeń-
stwa i Ludobójstwa Kresowian 
to monumentalna kompozy-
cja rzeźbiarska, zatytułowana 
„Rzeź Wołyńska”, autorstwa 
światowej sławy rzeźbiarza 
Andrzeja Pityńskiego, polskie-
go artysty, który od 40 lat żyje 
i tworzy w Stanach Zjednoczo-
nych. Pomnik ma 14 metrów 
wysokości, odlany zostanie 
w brązie, pokryty jasno brą-
zową patyną i stanie na co-
kole z granitu o wysokości 
1,5 metra. Pisaliśmy o tym 
pomniku już w ubiegłym roku z 
informacją, że nie wiadomo w 
jakim stanie mieście. Po okre-
sie ciszy pojawiła się wreszcie 
informacja na: http://www.je-
lonka.com/news,single,init,ar-
ticle,67048 , Przemka Kaczał-
ko, z dnia 27 stycznia br. że: „ 
Zawiązał się Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Pamięci 
Ofiar Męczeństwa i Ludobój-
stwa Kresowian, który chce 
sprowadzić do Jeleniej Góry  
pomnik autorstwa Andrzeja 
Pityńskiego.” Autor wyjaśnia 
również, że: «Monument w 
całości zostanie sfinansowany 
przez Stowarzyszenie Wetera-
nów Armii Polskiej w Ameryce, 
Okręg nr 2 w Nowym Jorku, 
co zostało potwierdzone sto-
sownym listem intencyjnym 
z dnia 21 listopada 2016 r., 
adresowanym do zawiązane-
go w Jeleniej Górze dnia 17 
listopada 2016 r. Społeczne-
go Komitetu Budowy Pomnika 
Pamięci Ofiar Męczeństwa i 
Ludobójstwa Kresowian. Ko-
mitet reprezentowany przez 
Stanisława Kańczukowskie-
go oraz Mariusza Gierusa 
złożył w tym celu wniosek do 
Jeleniogórskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017. Koszt 

związany z wyznaczeniem i 
przygotowaniem terenu pod 
budowę w Jeleniej Górze opi-
sanego pomnika inicjatorzy 
szacują na 160-200 tys. zł.  
- Po II wojnie światowej wielu 
mieszkańców dawnych Kre-
sów tutaj trafiło i wielu z nich 
utożsamia się z Kresami i tym, 
co się tam wydarzyło – mó-
wił Mariusz Gierus. - Pomnik 
w Jeleniej Górze z jednej 
strony ma rozliczać się z 
przeszłością i być pamiąt-
ką przeszłości, ale też być 
dobitną pamiątką ku prze-
strodze. Głęboko wierzę 
w to, że będzie to pierwszy 
krok do budowania Centrum 
Kresów III RP w Jeleniej Górze 
– kontynuował sekretarz 
komitetu, który szacuje, że 
w naszym regionie nawet 60 
proc. mieszkańców może mieć 
związki z Kresami (pośrednio 
lub bezpośrednio), więc jest 
to bardzo dobre miejsce 
na lokalizację pomnika. - 
Przeżyliśmy te mordy, rzeź 
– walkę o wyzwolenie. Mamy 
moralny obowiązek pamiętać, 
a młodzi nie będą pamiętać 
jeżeli nie będą mieć czegoś nad 
czym można się zastanawiać 
przechodząc obok pomnika – 
stwierdził Stanisław Kańczu-
kowski, prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w 
Jeleniej Górze. (...)  Dzisiaj ła-
twiej ludziom, którzy mieszkają 
tutaj jest mówić o Hirschbergu 
i widoku na Riesengebirge i o 
tym wiedzą, a nie wiedzą jaka 
jest ich historia. Nie chcemy 
tego zestawiać jako przeci-
wieństwo, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, żebyśmy od-
krywali nasze przywiązanie 
do Jeleniej Góry i Karkonoszy 

– pamiętając o tym, co zrobili 
Niemcy, którzy tutaj mieszka-
li, ale z drugiej strony, żeby-
śmy wprowadzili nową jakość 
pamiętając, że historia idzie 
za ludźmi, a nie za miejsca-
mi – dodał Mariusz Gierus. 
Zdaniem autorów pro-
jektu jest to szansa, aby: 
- godnie uczcić obchodzony 
po raz pierwszy dnia 11 lipca 
2017 roku (na mocy uchwa-
ły Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 22 lipca 2016 
r.) Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokona-
nego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach 
II Rzeczypospolitej Polskiej; 
- upamiętnić ofiary męczeń-
stwa i ludobójstwa Kreso-

wian, spośród których wie-
lu do dziś nie ma swoich 
grobów i miejsc pamięci; 
- upamiętnić tych wszyst-
kich, którzy cudem przeżyli 
tragiczne wydarzenia, okre-
ślane mianem „Rzezi Wo-
łyńskiej”, choć ludobójstwo 
objęło znacznie większy ob-
szar południowo-wschodnich 
Kresów, ich rodziny oraz po-
tomków, którzy zostali osie-
dleni po II Wojnie Światowej 
na obecnych zachodnich 
Kresach Rzeczpospolitej Pol-
skiej, w tym w Jeleniej Górze; 
- przyjąć w imieniu Narodu 
Polskiego, dar od polskich we-
teranów w Ameryce, w posta-
ci pomnika „Rzeź Wołyńska” 
autorstwa światowej sławy 

Czy „RZEŹ WOŁYŃSKA” 
stanie w Jeleniej Górze?
Bogusław Szarwiło
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rzeźbiarza – monumentalisty 
Andrzeja Pityńskiego, sfinan-
sowanego przez Stowarzy-
szenie Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce, Okręg nr 2 
w Nowym Jorku, stanowiący 
symbol pamięci Narodu Pol-
skiego o zbrodni ludobójstwa 
dokonanej na polskiej ludności 
wschodnich terytoriów II Rze-
czypospolitej Polskiej – tysią-
cach niewinnych ofiar, głównie 
matek, starców i dzieci, którzy 
zostali pomordowani przez Or-
ganizację Nacjonalistów Ukra-
ińskich i jej zbrojne ramię UPA – 
Ukraińską Powstańczą Armię; 
- budować dobrosąsiedzkie 
relacje polsko-ukraińskie, 
oparte na prawdzie; więk-
szość naszych rodaków, któ-
rzy zginęli na Kresach, nie ma 
krzyży na swoich grobach; w 
wielu przypadkach, od czasu 
dokonanego na nich ludobój-
stwa nikt nie zapalił na tych 
miejscach świeczki, nie odmó-
wił modlitwy, bo ich ciała wrzu-
cane były do przydrożnych ro-
wów, palone albo grzebane w 
zbiorowych mogiłach; pomnik 
ma stanowić punkt wyjścia dla 
budowania przyszłości naro-
dów: polskiego i ukraińskiego, 
opartej na prawdzie, wyzwa-
lającej szczery szacunek i do-
brosąsiedzkie zwyczaje, które 
w przyszłości będą stanowiły 
wzór dla pozostałych sąsia-
dów Rzeczpospolitej Polskiej; 
- stworzyć ważny punkt na 
mapie Dolnego Śląska, w 
kontekście coraz bardziej po-
pularnej w kraju i za granicą 
turystyki historycznej, miejsce 
pamięci ofiar ludobójstwa do-
konanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach 
II Rzeczypospolitej Polskiej; 
stworzyć wyjątkowe miejsce 
pamięci o wielu sprawiedli-
wych Ukraińcach, którzy z 

narażeniem własnego życia 
ratowali swoich ówczesnych 
polskich sąsiadów; miejsce 
pamięci, które w przyszłości 
może stanowić punkt wyjścia 
do szerszych działań kultywu-
jących wśród mieszkańców 
Dolnego Śląska wielowiekową 
historię, tradycję i kulturę po-
łudniowo-wschodnich Kresów 
II Rzeczpospolitej Polskiej, 
których ocaleni mieszkańcy 
zostali osiedleni między in-
nymi w Jeleniej Górze.” Na 
zakończenie warto dodać za 
stroną :http://www.24jgora.pl/
artykul,18722   „ Wyznaczenie 
i przygotowanie terenu pod bu-
dowę w Jeleniej Górze Pomni-
ka Pamięci Ofiar Męczeństwa 
i Ludobójstwa Kresowian, bę-
dzie polegało przede wszyst-
kim na wskazaniu przez Mia-
sto Jelenia Góra możliwych 
pod względem faktycznym i 
prawnym lokalizacji. Spośród 
wskazanych lokalizacji, w po-
rozumieniu ze Społecznym 
Komitetem Budowy Pomnika 
Pamięci Ofiar Męczeństwa i 
Ludobójstwa Kresowian oraz 
z autorem – Andrzejem Pi-
tyńskim, wybrana zostanie ta 
najbardziej właściwa, spełnia-
jąca cele wizualnej koncepcji 
całego przedsięwzięcia i zgod-
na z ustaleniami miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego Miasta Jelenia Góra.” 
Reasumując  należy oczeki-
wać, że władze samorządowe 
wyjdą na przeciw złożonemu 
wnioskowi i „Rzeź Wołyńska” 
znajdzie dla siebie godne miej-
sce. Tragedia Kresów Wschod-
nich II RP upamiętniona zosta-
nie na Kresach Zachodnich III 
RP. Pomnik ten oddaje całą 
prawdę o losach zamęczonych 

i pomordowanych Polaków, 
wystarczy dobrze mu się przyj-
rzeć. Oczywiście są tacy jak 
np. prezydent Jeleniej Góry, 
co twierdzą, że „jest on zbyt 
dosłowny, zbyt drastyczny”, 
zapominając czym było samo 
„Ludobójstwo” naszych roda-
ków.  Wystarczy w tym miejscu 
tylko wspomnieć o 362 meto-
dach tortur fizycznych, a także 
psychicznych, stosowanych 
wobec Polaków przez terrory-
stów OUN i UPA oraz innych 
ukraińskich szowinistów w la-
tach II wojny światowej i po jej 
zakończeniu na południowo-
-wschodnich ziemiach II Rze-
czypospolitej Polskiej. To wynik 
długoletnich prac badawczych 
Aleksandra Kormana, który 
przybliża ogrom bestialstwa 
banderowskich rezunów, ja-
kiego dokonali na bezbronnej 
ludności polskiej w tamtych 
czasach. To jest drastyczne i 
pomnik stara się pokazać to w 
sposób prawdziwy, bez zbęd-
nych słów. Warto zauważyć, 
że temat ten nie interesuje me-
diów ogólnopolskich, mimo że 
ostatnio w polityce wschodniej 
naszego rządu można zauwa-
żyć drobne zmiany. Czy jednak 
to wystarczy na podjęcie sto-
sownych decyzji przez władze 
samorządowe Jeleniej Góry?

 Zdjęcia za :  http://www.jelon-
ka.com/news,single,init,artic-
le,67048

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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 Rozporządzeniem Rady Miejskiej z 
dnia 18 maja 2016 roku nr 261 prze-
kazano budynek o powierzchni 386 
m2 przy ul. Mickiewicza 5, dzierża-
wa  wieczysta - 49 lat z 01.06.2016 
po 01.06.2065 przekazana polskiej  
parafii. Instytut Architektu-
ry opracował stan techniczny 
budynku: w średnim  62,3%  
zniszczenia - stan awaryjny. 
Jest to część pomieszczenia byłego 
kina, wybudowanego w 1917 roku. 
Od 1990 roku stoi pusty. Parafia 
rzymsko-katolicka w Drohoby-
czu jest pomysłodawcą renowacji  
budynku.
Wykonawca Parafia rzymsko-kato-
licka w Drohobyczu.
Przeznaczenie: Dom Parafialny, 
prowadzenie imprez  kulturalno-
-oświatowych, miejsce spotkań,  
próby  Chóru Kościelnego, pro-
wadzenie katechezy, zajęć z ję-
zyka i kultury polskiej, miejsce  
spotkań młodzieży w tym i stu-

denckiej, prowadzenie klubu 
Seniora, klubu  dyskusyjnego, 
prowadzenie wykładów z etyki, 
prowadzenie stołówki dla  samot-
nych Polaków, konsultacje le-
karskie, prowadzenie biblioteki,  
pracownia komputerowa, kółka 
tematyczne, powołanie zespołu te-
atralnego,  plastycznego, pokoje 
gościnne, kancelaria parafialna i ta-
warzystwa  polskiego.
 
Obecne władze miejskie bardzo 
życzliwie ustosunkowały się do po-
trzeb  parafii i Polaków przekazując 
obiekt który znajduje się obok ko-
ścioła (  na zapleczu poczty głównej). 
Parafia posiada własny budynek 
który był konfiskowany przez  
władze  komunistyczne w 1948 
roku, obecnie w nim znajduje się 
szkoła muzyczna,  na dzien dzi-
siejszy władzy nie posiadają za-
stępczego pomieszczenia dokąd  
można przenieść szkołę. Ze względu 

na powyższe i na dobrą lokalizację 
w  centrum miasta przyjęto objekt. 
- Do władz RP nie zwracano się 
o pomoc w odbudowie lokalu ze 
względu na  to że wyłącznie orga-
nizacja społeczna w Polsce może 
ubiegać się o  dofanansowanie 
na taki cel poza granicami RP.Ta-
ką organizację  poszukujemy. 

Na podstawie pisma Metropolity 
Lwowskiego Ks.Arcbp. Mieczysła-
wa  Mokrzyckiego zbiórką pienię-
dzy na cel remontowania budynku 
podjęła się  Komisja Międzyza-
kładowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w  Rzeszo-
wie. Nr konta: 

Alior Bank

 17 2490 0005 0000 4600 5586 4748. 
 
Z szacunkiem, wdzięcznością i proś-
bą o pomoc.

Adam Chłopek.
Prezes ZNP - Ukraina

Pomoc dla skazanego na zagładę 
Domu Parafialnego w Drohobyczu.
Adam Chłopek
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Konkurs promuje polskość. Jest 
skierowany do młodych Polaków 
na całym świecie.
Uroczysta inauguracja VIII edycji 
Konkursu „Być Polakiem” odbyła 
się w Wiedniu. Konkurs jest skie-
rowany do młodych Polaków na 
całym świecie. Jego organizato-
rem jest Fundacja „Świat na tak”. 
Wspierają ją środowiska i organi-
zacje polonijne.

Inicjatywa promuje promuje pol-
skość, podejmuje problematykę 
związaną z pytaniami: co to znaczy 
być Polakiem żyjąc poza granicami 
kraju? Jakie się wiążą z tym obo-
wiązki, jakie radości, jakie korzyści 
i jakie problemy?
Prace należy nadsyłać w nieprze-

kraczalnym terminie do 4 marca 

2017 r.
Regulamin konkursu i inne infor-

macje o konkursie można znaleźć 

na stronie internetowej: http://
swiatnatak.pl/byc-polakiem/e.

W 2017 r. nadal będziemy kon-
tynuować cykl szkiców «Ocaleni 
od zapomnienia». To publikacje 
o Polakach, którzy po ustanowie-
niu we wrześniu 1939 r. na tere-
nie wschodnich województw II 
Rzeczypospolitej bolszewickiego 
reżimu okupacyjnego, walczyli o 
niepodległość swojej Ojczyzny.

Opublikowane w 2016 r. szkice 
poświęciliśmy uczestnikom du-
bieńskiego i zdołbunowskiego 
ośrodka Związku Walki Zbrojnej 
– 2, którzy rozpoczęli swoją dzia-
łalność po przybyciu z Warszawy 
na Rówieńszczyznę Tadeusza Ma-
jewskiego. Niniejszy artykuł to 
szkic biograficzny o Wincentym 
Dzierzbińskim – pracowniku cu-
krowni w Mizoczu.

Wincenty Dzierzbiński, syn Fran-
ciszka, urodził się w 1909 r. w 
Kłobucku (w okresie międzywo-
jennym miasto położone na te-
renie województwa kieleckiego, 
obecnie – śląskiego) w rodzinie 
chłopskiej. Wiemy, że ukończył 7 
klas szkoły powszechnej. W 1931 
r. został powołany do wojska i 
służył w pułku piechoty w Lubli-
nie. Po czterech miesiącach został 
skierowany do Szkoły Podofice-
rów w Osowcu (Centralna Szkoła 
Podoficerów Korpusu Ochrony 
Pogranicza w twierdzy Osowiec, 
obecnie województwo podlaskie – 
red.), którą ukończył w 1932 r. w 
randze starszego strzelca. Dalszą 
służbę do 1936 r. żołnierz odbywał 
w Ostrogu na Wołyniu w Korpusie 
Ochrony Pogranicza. Po odejściu 
ze służby na własne życzenie (był 
wówczas w randze kaprala), Win-
centy przez dwa lata starał się zna-
leźć odpowiednią pracę, jednak w 
1938 r. znowu wrócił do KOP-u.

Wiemy, że na początku II wojny 

światowej cała rodzina Wincente-
go – matka Zofia (ur. ok. 1885 r.), 
bracia Julian (ur. w 1900 r.), Józef 
(ur. w 1902 r.), Bolesław (ur. w 
1906 r.) Stanisław (ur. w 1908 r.), 
Stefan (ur. w 1913 r.), Kazimierz 
(ur. w 1922 r.) i siostra Zofia (ur. 
w 1920 r.) wraz z mężem Emilem 
Bąkiem – mieszkała w Kłobucku.

W czasie wojny niemiecko-pol-
skiej Wincenty walczył w szere-
gach 98. Pułku Piechoty, a po jego 
klęsce trafił do niewoli niemiec-
kiej. Po miesięcznym pobycie w 
niewoli odważył się na ucieczkę. 
Po powrocie do Mizocza zastał tu 
nowe władze i nowy ustrój obo-
wiązujący lokalną polską społecz-
ność, a raczej to, co z niej pozosta-
ło. Przypominamy, że w Mizoczu 
w okresie międzywojennym do-
minowała ludność polska i żydow-
ska. W miasteczku stacjonował 
batalion KOP-u, było więc tu dużo 
polskich żołnierzy. Polacy praco-
wali na stacji kolejowej, w urzę-
dach państwowych i samorządach. 
Funkcjonował posterunek polskiej 
policji państwowej. Wszystko się 
zmieniło po nadejściu władz so-
wieckich: żołnierzy odesłano do 
obozów jenieckich, a ich rodziny 
zostały deportowane. Aresztowa-
no również Józefa Dunina Karwic-
kiego, właściciela dóbr mizockich. 
Tylko niewielu miejscowym Pola-
kom udało się uniknąć aresztów i 
prześladowań ze strony nowego 
reżimu. Jedynym miejscem, gdzie 
mogli się gromadzić, był kościół.

W Mizoczu Wincenty mieszkał 
razem ze swoją żoną Janiną, córką 
Marcina (ur. w 1916 r.). Małżeń-
stwo nie miało dzieci. 

Więcej w Monitorze Wołyńskim

Ocaleni od zapomnienia: 
Wincenty Dzierzbiński 
MONITOR WOŁYŃSKI

Umieść link do KSI w swoim serwisie, my umieścimy Twój w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

„Być Polakiem” - konkurs dla 
polonijnej młodzieży 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej

19 stycznia w Centrum Wizowym w 
Łucku odbyła się konferencja praso-
wa nt. «Nowy system rejestracji do 
Punktów Przyjmowania Wniosków 
Wizowych».

 Spotkanie miało przybliżyć spo-
łeczności zmiany w nowym sys-
temie rejestracji w Łuckim, Char-
kowskim i Odesskim Okręgu 
Konsularnym wdrożone 20 stycznia 
2017 r. W konferencji wzięli udział 
p.o. Konsula Generalnego RP w 
Łucku Krzysztof Sawicki, kierow-
nik Wydziału Ruchu Osobowego 
KG w Łucku Konsul Piotr Matusiak 
i dyrektor regionalny firmy «VFS 
Global» na Ukrainie, Białorusi, w 
Kazachstanie i Uzbekistanie Amit 
Kumar Sharma.

Na początku spotkania Krzysztof 
Sawicki zaznaczył, że nowy system 
będzie dużo łatwiejszy dla klientów 
Punktu Przyjmowania Wniosków 
Wizowych, ale o wiele bardziej 
skomplikowany dla oszustów, i 
dodał: «Ten system jest konieczny, 
ponieważ dotychczas w historii ni-
gdy nie było sytuacji, żeby tak wielu 
Ukraińców chciało pojechać do Pol-
ski i przeciwnie».
Piotr Matusiak poinformował, że 
nowy system wdrożono jeszcze w 
październiku 2016 r. w Kijowskim 
Okręgu Konsularnym, gdzie obro-

nił się już 
w ciągu 
pierwszych 
mies ięcy. 
Podstawo-
wa różnica 
funkcjono-
wania mię-
dzy starym 
a nowym 
systemem 
polega na 
tym, że to 
pracownicy 
call-center 
dzwonią do wnioskodawcy, a nie 
na odwrót, aby zaproponować datę 
złożenia dokumentów potrzebnych 
do otrzymania wizy. Piotr Matusiak 
podkreślił, że w przyszłości taki 
system rejestracji będzie działał we 
wszystkich ukraińskich centrach wi-
zowych.

Na konferencji prasowej zaprezen-
towano krótkie statystyki, które po-
kazują wzrost liczby wiz wydanych 
Ukraińcom w latach 2015–2016 w 
Łuckim Okręgu Konsularnym. W 
ciągu 2016 r. rozpatrzono ok. 300 
tys. wniosków wizowych, pozytyw-
ne decyzje otrzymało prawie 280 
tys. wnioskodawców. Dla porów-
nania, w latach 2010–2012 konsulat 
w Łucku wydał około 100 tys. wiz. 
Ogółem w roku 2016 na Ukrainie 

ponad 1,3 mln osób złożyło wnioski 
wizowe, wydano natomiast 1,222 
mln wiz. Konsulat w Łucku z roku 
na rok obserwuje wzrost liczby wy-
danych wiz o 20–25 %, w tym 35 % 
to wizy pracownicze (ponad 120 tys. 
w 2016 r.).

Piotr Matusiak zaznaczył, że jed-
nym z głównych powodów odmo-
wy wizy jest składanie przez osobę 
fałszywych dokumentów.

Bardziej szczegółowo zapoznać się 
ze zmianami, wdrożonymi w sys-
temie rejestracji do Punktów Przyj-
mowania Wniosków Wizowych, 
można pod linkiem: http://monitor-
-press.com/ua/extensions/s5-tab-
-show/5077-17535.html.

Wdrożono nowy system rezerwacji 
terminów składania wniosków 
wizowych 
MONITOR WOŁYŃSKI
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....dokończenie ze strony 1.

W oparciu o dotychczas prze-
prowadzone czynności ustalono 
następujący stan faktyczny.
W drugiej połowie 1943 roku i 
na początku 1944 roku, w okre-
sie nasilenia napaści nacjona-
listów ukraińskich na polskie 
wsie kresowe, Polacy grupo-
wali się w większych miejsco-
wościach, gdzie działały silne 
oddziały samoobrony wspo-
maganej przez Armię Krajową 
. Jednym z takich ośrodków 
była Huta Pieniacka. W dniu 
23 lutego 1944 roku członkowie 
samoobrony w Hucie Pieniac-
kiej odparli atak, próbującego 
wejść do wsi, zwiadu 1 batalionu 
4 pułku policyjnego sformowa-
nego z Ukraińców, ochotników 
do 14 Dywizji SS „Galizien”. 
Członkowie samoobrony podjęli 
walkę w przekonaniu, iż napast-
nikami są nacjonaliści ukraińscy 
przebrani w niemieckie mundury. 
Wniosek taki wysunęli w oparciu 
o fakt, iż napastnicy posługiwali 
się językiem ukraińskim. Na sku-
tek powyższych działań zginęło 
dwóch członków wskazanej for-
macji, a kolejnych ośmiu zostało 
rannych. Straty tego pododdzia-
łu byłyby zapewne większe, ale 
uzyskał on pomoc w walce, ze 
strony sotni Ukraińskiej Powstań-
czej Armii dowodzonej przez 
Dmytra Karpenkę pseudonim 
„Jastrub”. W wyniku opisanej 
potyczki zginęli Oleksy Bobak i 
Roman Andrejczuk, pierwsi po-
legli w czasie działań bojowych 
żołnierze Dywizji SS „Galizien”, 
których uroczysty pogrzeb odbył 
się w Brodach. We w skazanych 
uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyli miedzy innymi dr 
Otto Wechter – Gubernator Dys-
tryktu Galicja oraz pułkownik 
Zygfryd Binz – dowódca 4 pułku 
policyjnego SS.
Ukraińskie pułki policyjne SS 
(oznaczone numerami od 4 do 
8) zostały utworzone w maju 
1943 roku z pierwszego rzutu 
ukraińskich ochotników zgła-
szających się do 14 Dywizji SS 
„Galizien”, głównie z terenu 
dawnej Galicji Wschodniej. 
Funkcje dowódcze sprawowali 
oficerowi niemieccy, a dowód-
cą pułku był, jak już wskazano, 
Niemiec, pułkownik Zygfryd 
Binz. Pułki policyjne SS stano-
wiły pododdziały przeznaczone 
do realizacji odmiennych dzia-
łań bojowych, a to o charakte-
rze policyjnym. Wyżej wymie-
nione formacje miały za zadanie 
zabezpieczenie tyłów armii nie-
mieckiej w Galicji Wschodniej, 
przy szczególnym uwzględnie-
niu zwalczania partyzantki so-

wieckiej. W Dowództwie SS w 
Berlinie powstał Sztab, powo-
łany do utworzenia galicyjskich 
ochotniczych pułków policyj-
nych SS, kierowany przez płk 
Richarda Sthana. Wymieniony 
Sztab działał do grudnia 1943 
roku. Pułki oznaczone numera-
mi 4 i 5 był szkolone w obozach 
w Niemczech (Alzacja). 4 pułk 
liczył około 1200 żołnierzy do-
wodzonych przez niemieckich 
oficerów służących uprzednio w 
siłach policyjnych. 
W lutym 1944 roku, pułk został 
przetransportowany z obozów 
szkoleniowych na terytorium Ga-
licji Wschodniej i rozlokowany 
na linii Złoczów, Brody, Zbaraż, 
która znajdowała się odległości 
kilkunastu kilometrów od linii 
frontu.
Także w lutym 1944 roku, na 
rozkaz SS - Obergruppenfüre-
ra Wilhelma Koppe -dowód-
cy SS i Policji w Generalnym 
Gubernatorstwie, z żołnierzy 
w/w formacji utworzono grupę 
bojową do zwalczania sowiec-
kiej partyzantki. Wskazana gru-
pa, znana od nazwiska dowódcy 
„Bojową Grupą Beyersdorfa”, 
została skoncentrowana w Luba-
czowie, skąd prowadziła działa-
nia bojowe w rejonie Cieszanów 
- Tarnogród-Biłgoraj. W później-
szym okresie, na mocy rozkazu 
H. Himmlera z dnia 22 kwietnia 
1944 roku, galicyjskie ochotnicze 

pułki policyjne zostały skiero-
wane do walk frontowych wraz 
innymi oddziałami liniowymi 14 
Dywizji SS „Galizien”, a następ-
nie wzięły udział w walkach z 
Armią Czerwona w kotle Brody. 
Podnieść należy, iż w opracowa-
niach historycznych dotyczących 
4 pułku policyjnego SS wskazu-
je się, że żołnierze tej formacji 
prawdopodobnie nie brali udzia-
łu w walkach Dywizji w kotle 
Brody. W oparciu o ustalenia 
poczynione w toku niniejszego 
śledztwa zasadnym jest przy-
jęcie, iż żołnierze wskazanego 
pułku brali udział w tych wal-
kach. Na podstawie materiałów 
archiwalnych w postaci kart 
zgonu żołnierzy 14 Dywizji SS 
„Galizien” ujawniono, że wśród 
poległych w tej bitwie żołnierzy 
Dywizji, wskazano także kilku-
nastu, których przydział orga-
nizacyjny określono jako 4 pułk 
policyjny SS (4 Galizische SS 
Freiwillige Regiment). Powyż-
sze ustalenie w powiązaniu z 
innymi dowodami zebranymi w 
niniejszej sprawie, uprawnia do 
przyjęcia uprawnionego wnio-
sku dotyczącego co najmniej, 
związku logistycznego tego 
pododdziału z 14 Dywizją SS 
„Galizien”(podnieść należy, iż 
nazwa niniejszej Dywizji zmie-
niała się czterokrotnie w okresie 
jej funkcjonowania).
Opisana powyżej potyczka z 

dnia 23 lutego 1944 roku była 
związana z uzyskaniem przez 
dowództwo 4 pułku policyjne-
go informacji, iż w Hucie Pie-
niackiej stacjonuje duży od-
dział partyzantów sowieckich. 
Informacje dotyczące sytuacji w 
Hucie Pieniackiej zostały prze-
kazane prawdopodobnie przez 
komendanta policji ukraińskiej 
w Podhorcach. Wzmiankowany 
oddział wywiadowczy sowieckiej 
partyzantki, dowodzony przez 
Borysa Krutikowa, liczył kilkuset 
partyzantów i stacjonował przez 
kilka dni w Hucie Pieniackiej, 
którą opuścił w dniu 22 lutego 
1944 roku. Podnieść należy, iż 
w Hucie Pieniackiej przebywała 
uprzednio grupa około 60 party-
zantów sowieckich, którzy na-
wiązali współpracę z samoobroną 
wioski. W ramach powyższego, 
partyzanci korzystali z pomocy 
mieszkańców, a sami prowadzili 
szkolenia członków samoobrony 
oraz przekazali dla tej formacji 
broń i amunicję. Stacjonujący w 
Hucie Pieniackiej oddział par-
tyzancki podejmował akcje dy-
wersyjne skierowane przeciwko 
Niemcom. Z upływem czasu 
liczebność tego oddziału rosła, 
osiągając wskazany powyżej 
stan osobowy. Stan taki spowo-
dował konieczność opuszczenia 
Huty Pieniackiej, bowiem ro-
dziło to podstawowe problemy 
aprowizacyjne, a także stwa-

rzało zagrożenie dla wsi oraz 
stacjonującego tam oddziału 
ze strony Niemców. Ważną role 
w działaniach sowieckich par-
tyzantów pełnili poszczególni 
mieszkańcy wsi, którzy jako 
przewodnicy umożliwiali party-
zantom sprawne przemieszcza-
nie się w nieznanym im terenie. 
Ponadto, wykorzystując powią-
zania rodzinne umożliwiali par-
tyzantom, wykonującym dzia-
łania dywersyjne, bezpieczny 
pobyt we Lwowie. W tym celu 
wykorzystywano między inny-
mi lwowskie mieszkania ojca 
Kazimierza Wojciechowskiego, 
dowódcy samoobrony w Hucie 
Pieniackiej. Wskazane działa-
nia dywersyjne polegały na or-
ganizowaniu zamachów na nie-
mieckich dygnitarzy, niszczeniu 
szlaków kolejowych.
Wydarzenia z dnia 23 lutego 
1944 roku, spowodowały to, iż 
mieszkańcy Huty Pieniackiej 
przygotowywali się do odparcia 
spodziewanego ataku odweto-
wego. Możliwość podjęcia tego 
rodzaju akcji odwetowej została 
uprawdopodobniona w oparciu 
o dane uzyskane przez komórki 
wywiadowcze Inspektoratu Armii 
Krajowej w Złoczowie. W nocy 
z 27 na 28 lutego 1944 roku do 
Huty Pieniackiej przybył kurier 
w/w Inspektoratu, który przeka-
zał, iż w kierunku wsi podążają 
pododdziały 14 Dywizji SS „Ga-

ZBRODNIA W HUCIE PIENIACKIEJ
Śledztwo Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie w sprawie zbrodni w Hucie Pieniackiej   prok. Waldemar Szwiec
Naczelnik OKŚZpNP w Krakowie
Aleksander Szumański

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ W pracowni plastycznej Domu Kultury we Wschowie powstała makieta wsi Huta Pieniacka. Makieta wykonana została przez plastyka Krzysztofa Chruszczewskiego na podstawie 
szkicu pamięciowego sporządzonego przez Władysława Bąkowskiego i Franciszka Kobylańskiego.
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lizien”. 
Równocześnie, kurier przekazał 
polecenie Inspektoratu dotyczą-
ce zaniechania obrony, ukrycia 
broni oraz opuszczenia wsi przez 
mężczyzn, a także przygotowa-
nia kryjówek dla pozostałych 
mieszkańców. W związku z tym 
w wielu domostwach oraz zabu-
dowaniach gospodarczych przy-
gotowano kryjówki mieszczące 
się w prowizorycznych schronach 
oraz piwnicach. 
Tego rodzaju polecenia i podjęte 
w związku z powyższym działa-
nia były podyktowane przeko-
naniem, iż zbliżające się podod-
działy SS dokonają kontroli wsi 
celem ewentualnego ujawnienia 
posiadanej przez mieszkańców 
broni palnej, bądź ujawnienia 
okoliczności dotyczących udzie-
lania pomocy sowieckim party-
zantom. 
Podobna akcja miała miejsce kil-
ka dni wczesnej w pobliskiej wsi 
Majdan, gdzie pododdział pułku 
policyjnego, po przybyciu do wsi, 
dokonał zatrzymania mężczyzn, 
którzy zostali poddani przesłu-
chaniom na podane okoliczno-
ści. Po zakończeniu przesłuchań, 
zatrzymanych zwolniono, a tyl-
ko ograniczoną grupę mężczyzn 
skierowano do robót przymuso-
wych.
We wczesnych godzinach poran-
nych 28 lutego 1944 roku, Huta 
Pieniacka, została otoczona przez 
kilkusetosobowy oddział wojska 
(w relacjach wymieniana jest licz-
ba 500-600 żołnierzy). Żołnierze 
byli ubrani w białe kombinezony 
maskujące i porozumiewali się w 
języku ukraińskim, natomiast do-
wódcy posługiwali się językiem 
niemieckim. Jak wynika z relacji 
świadków, żołnierzom towarzy-
szyli nacjonaliści ukraińscy, w 
tym zarówno członkowie Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii (nie-
ustalona sotnia z Wołynia), jak 
i mieszkańcy okolicznych wsi. 
Sygnałem do rozpoczęcia pacyfi-
kacji wsi były wystrzelenie rakiet 
sygnalizacyjnych. W pierwszej 
fazie ataku napastnicy ostrzelali 
zabudowania znajdujące się na 
obrzeżach wsi. W tym czasie do-
szło do krótkiej wymiany ognia 
pomiędzy napastnikami a oddzia-
łem AK z sąsiedniej miejscowości 
Huty Werchobuskiej. Żołnierze 
AK, wobec zdecydowanej prze-
wagi przeciwników zaniechali 
dalszej walki i wycofali się do 
pobliskich lasów. Atak spowodo-
wał, że część mieszkańców ukry-
ła się w przygotowanych uprzed-
nio kryjówkach. Napastnicy po 
wkroczeniu do wsi, rozpoczęli 
przeszukania zabudowań. Wszy-
scy mieszkańcy, na polecenie do-
wodzącego pacyfikacją, byli pod 
eskortą, doprowadzani do znajdu-
jących się w centrum wsi kościoła 
i szkoły.
Przesłuchani w trakcie prowa-
dzonego śledztwa świadkowie 
zeznali, że po zakończeniu tej 
fazy pacyfikacji, napastnicy, w 
tym głównie nacjonaliści ukra-
ińscy, rozpoczęli plądrowanie 
opuszczonych zabudowań i gra-
bież pozostawionego mienia 
w postaci inwentarza żywego, 

sprzętów gospodarskich, odzie-
ży i innych znalezionych przed-
miotów. Opuszczone i ograbione 
zabudowania zostały spalone. W 
związku z tym, że w podpalonych 
zabudowaniach, w kryjówkach, 
znajdowali się ukrywający się 
mieszkańcy, część napastników 
pozostała w okolicy płonących 
zabudowań, oczekując na ewen-
tualna ucieczkę ukrywających 
się tam osób. Jak zeznali świad-
kowie, napastnicy oczekujący w 
pobliżu podpalonych zabudowań 
zastrzelili większość osób, które 
podjęły próby ucieczki. W opar-
ciu o relacje świadków ustalo-
no szereg zdarzeń obrazujących 
bezwzględność i okrucieństwo 
sprawców. Jak ustalono, jeden z 
żołnierzy dokonał zabójstwa no-
worodka, który urodził się w cza-
sie przetrzymywania pokrzyw-
dzonych w kościele. Kolejny 
dokonał zabójstwa małego dziec-
ka w ten sposób, iż uderzył jego 
głową o ścianę budynku. Ponad-
to, między innymi, ujawniono, że 
jedna ze starszych kobiet została 
w toku konwojowania śmiertelnie 
ugodzona bagnetem.
Napastnicy po opanowaniu wsi i 
umieszczeniu jej mieszkańców w 
szkole i kościele rozpoczęli prze-
słuchania zatrzymanych Polaków. 
Spośród zgromadzonych w ko-
ściele i szkole mieszkańców wy-
woływano poszczególne osoby, 
które obok kościoła były poddane 
przesłuchaniom na okoliczność 
pobytu we wsi radzieckich par-
tyzantów, ukrywania osób naro-
dowości żydowskiej, opieki nad 
rannymi partyzantami. W toku 
przesłuchań stosowano przemoc 
fizyczną polegającą na biciu po 
całym ciele. Dobór przesłuchiwa-
nych osób pozwala na przyjęcie, 
iż sprawcy posiadali wiedzę co 
do dowództwa i składu oddzia-
łu samoobrony, a także miejsca 
ukrywania się radzieckich par-
tyzantów. Ustalono, iż dowódca 
miejscowego oddziału samoobro-
ny Kazimierz Wojciechowski, po 
brutalnym przesłuchaniu, został 
oblany przez sprawców substan-
cją łatwopalną i podpalony, co 
doprowadziło do jego śmierci. 
W toku przesłuchania dokona-
no zabójstwa Władysława Ber-
nackiego, członka oddziału sa-
moobrony, który został ranny w 
trakcie potyczki w dniu 23 lute-
go 1944 roku. Po ujawnieniu, iż 
Wojciech Szmigielski w swoim 
domu ukrywał jednego z ran-
nych radzieckich partyzantów, 
poddano go brutalnemu prze-
słuchaniu, a następnie oblano 
benzyną i podpalono, co stało 
się przyczyną jego śmierci. 

Napastnicy, w jednej z kryjówek 
znajdujących się na terenie wsi 
odnaleźli rannych partyzantów 
radzieckich, którzy, jak podają 
świadkowie, natychmiast zostali 
rozstrzelani.
Około godziny 14.00 napastni-
cy rozpoczęli wyprowadzanie 
uwięzionych mieszkańców wsi z 
kościoła i szkoły. Poszczególne 
grupy liczyły od 20-50 osób, a 
to starszych, kobiet i dzieci oraz 
mężczyzn. Każda grupa była 

konwojowana przez kilkunastu 
żołnierzy, którzy zapewniali pro-
wadzonych, iż wkrótce zostaną 
zwolnieni. W pierwszej kolejno-
ści wyprowadzono kobiety i dzie-
ci. Jako ostatnią, grupę mężczyzn 
oraz młodzieży, których z kolei 
poinformowano, że zostaną wy-
wiezieni do III Rzeszy jako robot-
nicy przymusowi. Wskazane gru-
py, prowadzono do drewnianych 
stodół i budynków gospodarczych 
zlokalizowanych na różnych po-
sesjach w niewielkiej odległo-
ści od centrum wsi. Budynki te 
były kolejno podpalane przy po-
mocy przygotowanej uprzednio 
substancji łatwopalnej oraz przy 
użyciu pochodni, a uwięzionym 
uniemożliwiono ich opuszczenie. 
Zarówno w toku konwojowania 
jak i w czasie realizacji opisanych 
powyżej działań, sprawcy doko-
nali zabójstw szeregu osób, które 
podjęły próbę ucieczki lub jakie-
gokolwiek oporu. Tylko nieliczni 
zdołali wówczas zbiec.
Na podstawie zeznań przesłucha-
nych w sprawie świadków, a także 
dostępnych źródeł historycznych 
i publikacji ustalono, iż liczba 
ofiar opisanych działań wyniosła 
od 700 do 1300 osób. Zauważyć 
należy, iż Huta Pieniacka liczy-
ła wówczas 172 gospodarstwa i 
około 1000 mieszkańców z tym, 
że liczba ta nie uwzględnia znaj-
dujących się tam wówczas miesz-
kańców okolicznych wsi. W toku 
śledztwa ustalono, że z pogromu 
uratowało się około 160 osób. 
Podjęto działania zmierzające do 
ustalenia, w oparciu o zeznania 
świadków, dokumenty źródłowe 
oraz opracowania historyczne 
faktycznej liczby ofiar, jednak 
nie dały one możliwości poczy-
nienia w tym zakresie precyzyj-
nych ustaleń. Zebrany w niniej-
szej sprawie materiał dowodowy 
wskazuje, że w wyniku pogromu 
zginęło około 850 osób.
Podnieść należy, iż zabudowania 
opuszczone przez mieszkańców 
Huty Pieniackiej były doszczęt-
nie ograbione, a następnie pod-
palane. Działania te, jak wyni-
ka z zeznań przesłuchanych w 
sprawie świadków, prowadzili 
głównie nacjonaliści ukraińscy, 
towarzyszący żołnierzom SS. W 
wyniku powyższego zniszczeniu 
uległy praktycznie wszystkie za-
budowania Huty Pieniackiej za 
wyjątkiem budynków kościoła 
oraz szkoły. Napastnicy opuści-
li Hutę Pieniacką około godziny 
17, 00 zabierając ze sobą skra-
dzione mienie. Następnego dnia, 
do Huty Pieniackiej przybyli jej 
ocaleni mieszkańcy oraz grupa 
osób zamieszkujących okoliczne 
wsie. Przybyli udzielili pomo-
cy rannym, a także pochowali 
zmarłych w dwóch zbiorowych 
mogiłach znajdujących się obok 
kościoła oraz budynku nowej 
szkoły, w wykopie służącym 
uprzednio do przechowywania 
wapna. Powyższe ustalenia zo-
stały oparte zeznaniach i rela-
cjach osób, które uczestniczyły w 
opisanych powyżej działaniach i 
precyzyjnie opisały miejsce po-
chówku. W okresie powojennym 
nie przeprowadzono ekshumacji 

ofiar przedmiotowej zbrodni. Po 
zakończeniu II Wojny Świato-
wej rozebrano ocalałe budynki, a 
teren zniwelowano. Teren ten do 
dzisiaj nie został zabudowany.
Mając na uwadze powyższe 
stwierdzić należy, iż przedmio-
towe zdarzenia zakwalifikowa-
no jako zbrodnię nazistowską w 
rozumieniu przepisu artykułu 
1 ustęp 1 litera a Ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 roku o Instytu-
cie Pamięci Narodowej-Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. W re-
aliach niniejszej sprawy, czyny 
sprawców należy ocenić jako 
działanie polegające na pój-
ściu na rękę władzy państwa 
niemieckiego poprzez udział 
w dokonywaniu zabójstw osób 
spośród ludności cywilnej w 
rozumieniu artykułu 1 punkt 1 
dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 
roku o wymiarze kary dla faszy-
stowsko-hitlerowskich zbrod-
niarzy winnych zabójstw i znę-
cania się nad ludnością cywilną 
i jeńcami oraz dla zdrajców 
Narodu Polskiego. Podnieść na-
leży, iż wyżej wymieniony prze-
pis został utrzymany w mocy na 
podstawie artykułu 5 § 1 punkt 
3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
roku - Przepisy wprowadzające 
Kodeks karny.
Przedmiotowa zbrodnia stano-
wi nadto zbrodnię wojenną oraz 
zbrodnię przeciwko ludzkości 
zgodnie z przepisem art. 3 cyto-
wanej Ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 roku o Instytucie Pamięci 
Narodowej-Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. W tym miejscu na-
leży także wskazać na art. 6 pkt 
a i c Statutów Norymberskich, 
który zawiera definicję tego ro-
dzaju naruszeń prawa między-
narodowego. 
W rozumieniu wskazanych uregu-
lowań zbrodnie wojenne obejmu-
ją pogwałcenie praw i zwyczajów 
wojennych polegające między in-
nymi na morderstwach i dręcze-
niu ludności cywilnej z okupo-
wanego terytorium, rabunek wła-
sności prywatnej oraz rozmyślne 
i bezcelowe burzenie osad miast, 
osad i wsi, nie usprawiedliwione 
wojskową koniecznością (art. 6 
pkt. b w/w Statutów). Zbrodnie 
przeciwko ludzkości obejmują 
morderstwa, eksterminację i inne 
nieludzkie czyny popełnione w 
stosunku do ludności cywilnej 
przed lub podczas wojny z przy-
czyn politycznych, rasowych lub 
religijnych w wykonaniu jakiej-
kolwiek zbrodni wchodzącej w 
zakres właściwości Międzynaro-
dowego Trybunału Wojskowego 
powołanego w dniu 8 sierpnia 
1945 roku do ścigania i karania 
głównych przestępców wojen-
nych państw Osi w Europie (art. 
6 pkt c Statutów). Mając na uwa-
dze powyższe stwierdzić należy, 
iż zbrodnia objęta niniejszym 
śledztwem wyczerpuje znamiona 
wskazanych powyżej naruszeń 
prawa międzynarodowego.
W toku przedmiotowego śledz-
twa podjęto czynności procesowe 
zmierzające do ustalenia pełnej 
listy ofiar zbrodni dokonanej w 

Hucie Pieniackiej, a także usta-
lenia jej sprawców. W związku 
z powyższym, podjęto przesłu-
chania żyjących mieszkańców 
Huty Pieniackiej, członków ro-
dzin ofiar zabójstw, mieszkań-
ców sąsiednich miejscowości, a 
także innych osób posiadających 
wiadomości w sprawie. W toku 
śledztwa przesłuchano w cha-
rakterze świadków 144 osoby. 
Podjęto czynności zmierzające 
do ustalenia pełnej liczby miesz-
kańców Huty Pieniackiej w okre-
sie objętym niniejszym postępo-
waniem i w tym celu poddano 
analizie materiały archiwalne, a 
w szczególności akta stanu cywil-
nego parafii Pieniaki, dotyczące 
zarówno liczby mieszkańców tej 
miejscowości w przedmiotowym 
okresie, odnotowanych w tych 
materiałach informacji dotyczą-
cych liczby osób zmarłych w 
dniu 28 lutego 1944 roku, a także 
w okresie następującym po tym 
dniu (zmarli w wyniku odniesio-
nych obrażeń. Poddano analizie 
dostępne publikacje dotyczące 
zbrodni w Hucie Pieniackiej i to 
zarówno wydane w Polsce jaki i 
zagranicą. W oparciu o zeznania 
świadków oraz wskazane mate-
riały kompletowana jest lista ofiar 
niniejszej zbrodni, która na obec-
nym etapie śledztwa obejmuje 
ponad 400 osób.
Mając na uwadze czynności 
zmierzające do ustalenia spraw-
ców zbrodni dokonanej w Hucie 
Pieniackiej stwierdzić należy, iż 
zarówno w zeznaniach naocz-
nych świadków tych wydarzeń 
jak i w stosownych publikacjach, 
a także zgromadzonych materia-
łach archiwalnych, uczestnicy 
zbrodni są opisywani jako żołnie-
rze umundurowani w niemieckie 
uniformy wojskowe, w części w 
białych kombinezonach masku-
jących, porozumiewający się w 
języku ukraińskim, natomiast do-
wódcy, w języku niemieckim. Po-
nadto wskazuje się na osoby cy-
wilne opisywane jako mieszkańcy 
sąsiednich, zamieszkałych przez 
Ukraińców miejscowości. Osoby 
te współdziałały z żołnierzami 
lub też działały samodzielnie. W 
oparciu o akta sprawy karnej Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach 
ustalono, że w zbrodni dokonanej 
w Hucie Pieniackiej uczestniczył 
oddział paramilitarny składający 
się z nacjonalistów ukraińskich, 
pod dowództwem Włodzimierza 
Czerniawski. Wymieniony został 
uznany za winnego popełnienia 
między innymi zbrodni w Hu-
cie Pieniackiej i skazany na karę 
śmierci. W oparciu o ukraińskie 
materiały archiwalne pochodzące 
z zasobu NKGB USRS uzyska-
ne w toku sprawy operacyjnej o 
kryptonimie „Zwiery” ustalono, 
iż w zbrodniczych działaniach 
podjętych w Hucie Pieniackiej 
oprócz żołnierzy 4 pułku policyj-
nego SS uczestniczyły oddziały 
UPA (prawdopodobnie sotnia do-
wodzona przez Dmytra Karpenkę 
ps. „Jastrun” skierowana z Woły-
nia do działań zbrojnych na tere-
nie Galicji Wschodniej), a w tym 
oddział rekrutujący się prawdo-
podobnie spośród mieszkańców 
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pobliskiej wsi Żarków. Ukraińcy 
wchodzący w skład tych oddzia-
łów udzielali pomocy żołnierzom 
pacyfikującym wieś oraz uczest-
niczyli w zaborze mienia miesz-
kańców Huty Pieniackiej.
Analiza uzyskanych w tym zakre-
sie dowodów, w tym także mate-
riałów archiwalnych dotyczących 
Galicyjskich Ochotniczych Puł-
ków Policyjnych SS i 14 Dywi-
zji SS „Galizien”, oraz postępo-
wań karnych prowadzonych w 
kraju i za granicą, dotyczących 
członków tej formacji, pozwala 
na stwierdzenie, iż sprawcami 
zbrodni dokonanej w Hucie Pie-
niackiej w dniu 28 lutego 1944 
roku byli żołnierze 4 Galicyjskie-
go Ochotniczego Pułku Policji 
SS, powiązanego z 14 Dywizji 
SS „Galizien” w sile jednego lub 
dwóch batalionów, przy czym za-
pewne był to batalion stacjonują-
cy w Złoczowie. 
Niniejsza sprawa stała się przed-
miotem śledztwa prowadzonego 
przez Prokuraturę w Hanowerze, 
które zostało umorzone posta-
nowieniem dnia 1 października 
2004 roku. W uzasadnieniu wska-
zanego orzeczenia, odnosząc się 
do dostępnych materiałów ar-
chiwalnych oraz relacji dotyczą-
cych przebiegu przedmiotowego 
zdarzenia wskazano, iż zbrodni 
w Hucie Pieniackiej dopuścili się 
żołnierze 4 pułku policyjnego 14 
Dywizji SS „Galizien” wspoma-
gani przez nacjonalistów ukraiń-
skich zamieszkujących w sąsied-
nich wsiach. Jako potencjalnego 
dowódcę grupy pacyfikującej 
Hutę Pieniacka wskazano majo-
ra Eugena Pobihuszczego, lecz 
powyższego nie zdołano potwier-
dzić w oparciu o zebrane w tej 
sprawie dowody. Wskazano nad-
to na brak danych pozwalających 
na ustalenie składu personalnego 
pododdziału w/w Dywizji, który 
dokonał pacyfikacji.
W ramach niniejszego postępo-
wania przygotowawczego podję-
to kwerendy w niemieckich za-
sobach archiwalnych i w wyniku 
powyższego uzyskano materiały 
w postaci akt osobowych ofice-
rów służących w 14 Dywizji SS 
„Galizien” dotyczące Eugena Po-
bihuszczego, Mykoły Palijenko, 
Karla Bristota, Fritza Freitaga, 
Wolfa Heike, Bruno Beyersdor-
fa. W aktach osobowych wska-
zanych oficerów nie ujawniono 
żadnych zapisów odnoszących się 
do przedmiotu niniejszego śledz-
twa. W odniesieniu do majora SS 
Eugena Pobihuszczego ustalono, 
że w dniu 1 listopada 1943 roku 
podjął służbę w w/w Dywizji i 
sprawował w niej funkcje dowód-
cze. W okresie od dnia 17 kwiet-
nia do 13 maja 1944 roku odbył z 
pozytywnym skutkiem szkolenie 
dla dowódców batalionów. Nie 
zdołano ustalić jakim pododdzia-
łem dowodził w okresie poprze-
dzającym opisane przeszkolenie. 
W tym miejscu podnieść należy, 
w oparciu o ustalenia NKGB 
USRS w ramach sprawy opera-
cyjnej „Zwiery” ujawniono, iż 
formacją, która dokonała pacy-
fikacji Huty Pieniackiej dowo-
dził niemiecki oficer w stopniu 

kapitana, co może wykluczać 
udział Eugena Pobihuszczego w 
przedmiotowych zdarzeniach. 
Przesłuchani w sprawie świad-
kowie wskazali nazwiska osób, 
które mogły uczestniczyć w po-
pełnieniu zbrodni w Hucie Pie-
niackiej (głównie nacjonalistów 
ukraińskich zamieszkujących w 
pobliskich miejscowościach) oraz 
osoby z tych miejscowości, które 
służyły w Dywizji SS „Galizien”. 
Podjęta w tym zakresie kwerenda 
nie doprowadziła na poczynienia 
precyzyjnych ustaleń. Zauważyć 
nadto należy, iż zgromadzone w 
toku śledztwa i pochodzące z róż-
nych źródeł spisy żołnierzy w/w 
Dywizji oraz pułków mają cha-
rakter fragmentaryczny i nie dają 
pełnej podstawy do przypisania 
poszczególnych osób do okre-
ślonych pododdziałów w ramach 
struktury pułku i Dywizji, a także 
ścisłego określenia okresu służby 
w tych jednostkach. W szczegól-
ności brak jest precyzyjnych spi-
sów żołnierz 4 pułku policyjnego. 
W toku śledztwa ujawniono in-
formacje dotyczące odznaczenia 
żołnierzy 4 pułku policyjnego 
SS w związku z działaniami bo-
jowymi podejmowanymi prze-
ciw radzieckiej partyzantce oraz 
miejscowej ludności. W ramach 
postępowania prowadzonego w 
1947 roku przez Komisję Naro-
dów Zjednoczonych ds. Zbrodni 
Wojennych, w oparciu o zeznania 
żołnierza tego pułku Grzegorza 
Melnika ustalono, iż 19 żołnierzy 
tej formacji zostało odznaczonych 
specjalnymi niemieckimi ordera-
mi (Krzyże Żelazne) w związku 
z ich udziałem w akcjach pacyfi-
kacyjnych. W związku z powyż-
szym, zapewne w powiązaniu z 
faktem, iż wskazane postępowa-
nie obejmowało między innymi 
zbrodnie w Hucie Pieniackiej, w 
opracowaniach dotyczących tego 
zdarzenia podnoszono, że wśród 
odznaczonych znajdowali się 
sprawcy przedmiotowej zbrodni. 
Mając na uwadze wskazane oko-
liczności uzyskano listy odzna-
czonych żołnierzy w/w Dywizji 
lecz nie dotyczą one okresu za-
istnienia przedmiotowej zbrodni. 
Podnieść nadto należy, iż archi-
wum 14 Dywizji SS „Galizien” 
zostało utracone w toku walk w 
kotle Brody w lipcu 1944 roku.
W toku kontynuowanego śledz-
twa ustalono, iż w zasobie Bun-
desarchiv w Berlinie znajdują się 
materiały dotyczące działalności 
sztabu ochotniczych ukraińskich 
pułków policji SS w Berlinie oraz 
szefa tej jednostki, płk Richarda 
Stahna. 
Wskazane materiały zostały pod-
dane procesowemu tłumaczeniu. 
Ujawniono, iż w Archiwum Pań-
stwowe w Przemyślu dysponuje 
rozległymi materiałami w postaci 
wniosków o zapomogi socjalne 
żołnierzy 14 Dywizji SS „Gali-
zien”. Uzyskano odpis wniosku 
oraz materiały związkowe doty-
czące Pawła Baszczaka z 6 Ga-
licyjskiego Ochotniczego Pułku 
Policji SS. Powyższe materiały 
obrazują obieg dokumentów w 
tej sprawie, odbywający się w 
ramach struktury organizacyjnej 

w/w Dywizji SS. 

Wskazane ustalenie pozwala-
ją na uznanie, iż przedmiotowe 
pułki policyjne (w tym oznaczo-
ny numerem 4) faktycznie funk-
cjonowały w ramach struktury 
organizacyjnej 14 Dywizji SS. 
Uzyskano z zasobu Biblioteki 
Jagiellońskiej odpisy „Biulety-
nów Ziemi Czerwińskiej” o nu-
merach 10, 12, 13, 22 za okres 
od marca do czerwca 1944 roku. 
W numerze numer 12 z dnia 26 
marca 1944 roku znajdują się in-
formacje pochodzące od „…osób 
przybyłych z terenów objętych 
ofensywą sowiecką w Tarnopol-
skim…” wskazujące, iż w toku 
walk pod Brodami i Podkamie-
niem, wojska sowieckie pojmały 
kilkuset żołnierzy Dywizji SS 
„Galizien”. Jeńców osadzono w 
zamku w Zbarażu. Władze so-
wieckie przeprowadziły wówczas 
„krótkie dochodzenie”, w ramach 
którego udowodniono w/w udział 
w zbrodni dokonanej kilka ty-
godni wcześniej, polegającej na 
zabójstwach Polaków w Hucie 
Pieniackiej. Schwytani żołnie-
rze zostali rozstrzelani na zamku 
w Zbarażu. Pomimo podjętej w 
tym zakresie kwerendy, wska-
zanych informacji nie zdołano 
potwierdzić. Ponadto w zasobie 
Fundacji Centrum Dokumentacji 
Czyny Niepodległościowego w 
Krakowie ujawniono materiały 
dotyczące przedmiotu niniejsze-
go postępowania. Przedmiotowe 
materiały zawierają relacje róż-
nych osób, dotyczące przebiegu 
zbrodni w Hucie Pieniackiej, a 
nadto dokumentację Polskiego 
Państwa Podziemnego w postaci 
meldunków tygodniowych Wy-
działu Informacji i Prasy Delega-
tury Rządu we Lwowie oraz spra-
wozdań Rady Głównej Opiekuń-
czej we Lwowie. Uzyskano nadto 
fragment opracowania autorstwa 
Witalija Masłowskiego „Z kim i 
przeciw komu walczyli ukraińscy 
nacjonaliści w trakcie II Wojny 
Światowej” odnoszący się do po-
wstania i działalności ukraińskich 
ochotniczych pułków policji SS.
Podnieść należy, iż w toku ni-
niejszego śledztwa w drodze 
międzynarodowej pomocy 
prawnej zwracano się do stro-
ny ukraińskiej o uzyskanie 
materiałów archiwalnych doty-
czących zbrodni w Hucie Pie-
niackiej. W odpowiedzi na po-
wyższe uzyskano informację, że 
w tamtejszych zasobach archi-
walnych brak jest materiałów 
dotyczących przedmiotowej 
zbrodni. Podobne zapytania 
skierowano także do Prokura-
tur Generalnych, Głównej Pro-
kuratury Wojskowej Federacji 
Rosyjskiej, Federacji i Repu-
bliki Białorusi. Powyższe nie 
doprowadziło do ujawnienia 
nowych źródeł dowodowych .

Dokumenty, źródła, cytaty:

http://ipn.gov.pl/ftp/pamiec_
ebooki/www.zbrodniawolyn-
ska.pl/sledztwa/sledztwa-huta-
-pieniacka.html
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Klub Przyjaciół Ukrainy – które-
go najtwardszym jądrem jest PiS 
– w odpowiedzi na jawny antypo-
lonizm pomajdanowej Ukrainy, 
pokazany przy okazji profanacji 
w Hucie Pieniackiej i Bykowni 
oraz incydentu z wydaniem zaka-
zu wjazdu na Ukrainę dla prezy-
denta Przemyśla, przyjął taktykę 
zamykania oczu na rzeczywistość, 
czyli negowania banderowskiego 
antypolonizmu przy pomocy tezy 
o „rosyjskiej agenturze”.

Oto poseł Dworczyk z PiS wyja-
śnił przyczyny zakazu wjazdu dla 
prezydenta Przemyśla na Ukra-
inę, rosnącego kultu OUN-UPA 
na Ukrainie oraz zakazu projekcji 
filmu „Wołyń” na Ukrainie. To 
wszystko były według niego „ro-
syjskie prowokacje”[1]. Nacjona-
liści ukraińscy mają jego zdaniem 
powiązania z Moskwą. A więc 
wielbiony przez „Gazetę Wybor-
czą” stary banderowiec Jurij Szu-
chewycz – który właśnie zgłosił 
projekt ustawy penalizującej kry-
tykę nacjonalizmu ukraińskiego i 
przypominanie o jego zbrodniach 
– to rosyjski agent. A Bandera był 
rzekomo sowieckim agentem, bo 
oczywiście nacjonaliści ukraińscy 
nie mogli się dopuścić ludobój-
stwa. To była robota „sowieckiej 
agentury” w OUN-UPA, co już 
dawno temu obwieściła m.in. 
„Gazeta Polska”, a jako pewnik 
przyjął prezydent Bronisław Ko-
morowski.

W ten sposób kręgi pisowskie 
będą wyjaśniać każde negatywne 
wobec Polski działanie Ukrainy 
w przeszłości i obecnie. Właśnie 
przy pomocy sloganu o „rosyj-
skiej agenturze” ukrytej za pleca-
mi ukraińskich władz i sterującej 
Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy 

oraz nacjonalistami ukraińskimi. 
Utrzymywanie przez Ukrainę em-
barga na polskie mięso to pewnie 
też rezultat zakulisowych działań 
„rosyjskiej agentury”. Wysuwa-
nie roszczeń terytorialnych wobec 
Polski przez neobanderowców to 
także rzekome działanie „rosyj-
skiej agentury”. Czegokolwiek 
negatywnego Ukraina nie zrobi, 
nawet jeżeli w rezultacie znowu 
padną polskie ofiary, usłyszymy 
od PiS, że to robota „rosyjskiej 
agentury”.

Ktoś może powiedzieć, że w 
związku z bankructwem tzw. po-
lityki wschodniej prowadzonej 
przez post-Solidarność od 1989 
roku PiS chwyta się jak tonący 
brzytwy sloganu o „rosyjskiej 
agenturze”. Sprawa jest jednak 
poważniejsza, ponieważ uspra-
wiedliwiając przy pomocy tego 
sloganu antypolonizm nacjona-
listów ukraińskich PiS daje neo-
banderowcom wolną rękę wobec 
Polski. Dla każdego myślącego 
samodzielnie człowieka musi się 
w tej sytuacji stać jasne, że PiS 
jest siłą antypolską i to tym groź-
niejszą, że posługującą się rady-
kalnie patriotyczną frazeologią 
oraz pozującą na obrońcę interesu 
narodowego. Dalsza kontynuacja 
przez Klub Przyjaciół Ukrainy 
kursu obliczonego na wspiera-
nie w ślepo pomajdanowej, czyli 
neobanderowskiej Ukrainy oraz 
usprawiedliwianie jej antypoloni-
zmu tezą o „rosyjskiej agenturze” 
zakończy się tragicznie. Dla naro-
du polskiego, nie dla PiS.

[1] „Dworczyk (PiS): zakaz dla 
prezydenta Przemyśla mógł być 
prowokacją rosyjskiej agentury w 
szeregach SBU”, www.kresy.pl., 
28.01.2017.

PiS-owska negacja 
banderowskiego 
antypolonizmu
Bohdan Piętka
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Cóż złego zrobili wam ludzie, 
którzy tam pozostali
Bożena Ratter
Przyjacielu, nasz apel o pomoc 
materialną dla sierocińca w Bog-
danowie i     sióstr Nazaretanek 
z Nowogródka przyniósł imponu-
jący rezultat. Przez  niespełna 3 
tygodnie na nasze konto wpłynę-
ło: dla Sierocińca w  Bogdanowie 
5.945,05, a dla sióstr Nazaretanek 
z Nowogródka 7.475,05. 
Wszystkie dary jeszcze przed Bo-
żym Narodzeniem były u obdaro-
wanych. 
Dzieci i Siostry Nazaretanki dzię-
kują Wam z całego serca. Siostry 
modlą się w intencjach wskaza-
nych przez darczyńców. Niech 
uśmiech tych najbiedniejszych z 
nas, Polaków na Kresach Rzeczy-
pospolitej, będzie dla Was nagro-
dą” . Tak pisał Wiktor Węgrzyn w 
Komunikacie 1/15.

Wiktor Węgrzyn zmarł 17 stycz-
nia 2017 r. Odszedł człowiek, 
który nigdy nie przestał kochać 
Polski i zaraził tą stałością in-
nych. „Rajd katyński to jest taka 
próba odwrócenia, taka próba 
przypomnienia, że jesteśmy wiel-
kim narodem, że mamy wielkich 
przodków, wspaniałą historię ja-
kiej chyba nie ma żaden naródna 
świecie”.

Wiktor Węgrzyn troszczył się o 
tych, którzy pozostali na ojcowiź-
nie na ziemiach zabranych Polsce 
traktatem sporządzonym przez jej 
wrogów.

„Jest ich garstka, kontynuatorek 
dzieła Błogosławionych Sióstr 
Męczenniczek z Nowogródka. 
Siostry prowadzą dom pielgrzy-
ma, muzeum, dbają o kościół far-
ny, w którym był chrzczony Adam 
Mickiewicz, a ślub brał nasz król 
Władysław Jagiełło. Siostry męż-
nie walczą o przetrwanie, o utrzy-
manie budynków, o wspieranie 
ubogich i pogubionych. Nadcho-
dzi zima, najtrudniejsza dla sióstr 

pora roku, gdy jednym z najwięk-
szych wyzwań jest zdobycie opa-
łu – liczy się każdy grosz”.

Kolejne rządy nie chcą pamię-
tać o naszych rodakach, którzy 
mieszkają poza granicami Polski. 
„A przecież nie pozostali tam z 
własnej winy ale z winy Stalina, 
który gdzieś tam po pijaku wy-
rysował sobie linię i poza nią po-
zostaliśmy. Mamy tyle lat wolnej 
Polski, od zaborów, od PRL-u i 
wobec tego mam pytanie do rzą-
dzących, cóż złego zrobili wamlu-
dzie, którzy tam pozostali – pyta 
Maria Pyż-Pakosz pracująca od 
kilkunastu lat społecznie w pol-
skim Radio Lwów we Lwowie. 
Czy te niedobitki kombatantów, 
którzy powrócili z gułagów z Sy-
berii, ci którzy przeżyli Wołyń? 
My tam żyjemy z dziada pradzia-
da, nasi dziadkowie i nasi ojcowie 
walczyli o wolną Polskę”.

Rządzący nie tylko o swoich oby-
watelach zapomnieli, zapomnieli 
o naszym wielowiekowym dorob-
ku, o połowie dziedzictwa naro-
dowego pozostałego poza grani-
cami.

„Te kilkadziesiąt lat od drugiej 
wojny światowej, które odcięły 
nas od dziedzictwa Ziem Wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej , 
które spowodowały taką strasz-
ną pustkę w naszej świadomości 
usuwając ze zbiorowej pamięci 
dziedzictwo tego wszystkiego co 
mieściło się miedzy Bałtykiem 
a Bukowiną, gdzieś na wschód 
od Bugu, gdzieś nad Niemnem, 
nad Dniestrem, na Podolu czy na 
Wołyniu powodując, że nadal nie 
potrafimy do tego dziedzictwa w 
sposób zasadniczy, przyzwoity 
sięgać, przypominać, badać, po-
pularyzować i chwalić się. Do-
tyczy to zwłaszcza fotografów, 
oprócz  Bułhaka i Chomętowskiej 

cała plejada kresowych fotogra-
fów czeka na odkrycie” – tak To-
masz Kuba Kozłowski rozpoczął 
nowy cykl 6 spotkań o kresowych 
fotografach w ramach Warszaw-
skiej Inicjatywy Kresowej DSH.

Żaden z tych znakomitych foto-
grafów z dawnych Ziem Wschod-
nich Polski nie doczekał się choć-
by pierwszej monografii. Michał 
Greim – mistrz fotografii z dru-
giej połowy XIX wieku, urodzony 
na Mazowszu w spolonizowanej 
rodzinie z Salzburga, pracował 
w Warszawie w drukarni Adol-
fa Krethlowa i współpracował 
z pionierem polskiej fotografii, 
Karolem Beyerem. Powołany 
przez wicegubernatora Podola na 
stanowisko starszego zecera w 
Drukarni Rządowej w Kamieńcu 
Podolskim (w czasie zaborów był 
Kamieniec Podolski stolicą gu-
berni rosyjskiej) dokumentował 
w fotografii miasto, jego panora-
mę, krajobrazy Podola i Besara-
bii, portretował społeczność tych 
terenów i wydawał dziesiątki kart 
pocztowych we własnym zakła-
dzie fotograficznym, wszystkie te 
dzieła dokładnie opisując. Zestaw 
zdjęć świadczących o obecności 
Turków na terenach Podola i Be-
sarabii oprawionych w pięknym 
albumie wysłał sułtanowi Im-
perium Osmańskiego. Podobny 
zestaw zdjęć prezentujący typy 
mieszkańców Podola Michał 
Greim w 1883 roku przekazał 
Cesarskiemu Towarzystwu Etno-
graficznemu w Moskwie. W listo-
padzie2014 roku w prestiżowym 
moskiewskim domu aukcyjnym 
odbyła się aukcja bezcennych 
druków i dokumentów Rosji. Tam 
też został wystawiony i sprzedany 
za 22 tysiące dolarów ten wspa-
niały album z oryginalnymi zdję-
ciami Michała Greima, polskiego 
fotografa. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nie 

uczyniło żad-
nego gestu 
by nabyć 
ten cenny 
zbiór. Michał 
Greim nie 
ukrywał też 
swoich pa-
triotycznych 
przekonań i 
dzięki jego 
staraniom, w 
rządowej, ro-
syjskiej dru-
karni ukazują 
się wydane w 
języku  pol-
skim modli-
twy i pieśni 
religijne. 
To właśnie 
w guberni 
podolskiej , 

kijowskiej, wołyńskiej żyła drob-
na szlachta polska, która najbar-
dziej ucierpiała przez wieki. Ta 
zdeklasowana przez cara drobna 
szlachta to protoplaści polskiej in-
teligencji (/dr Tadeusz Krawczak, 
Archiwum Akt Nowych, Spór o 
Historię, Między dworem a za-
ściankiem/). Car chciał zepchnąć 
szlachtę poniżej stanu chłopskie-
go by pominąć ją w nadawaniu 
ziemi. W ciągu 30 lat XIX wieku 
100 tysięcy szlachty podolskiej,  
kijowskiej i wołyńskiej zosta-
ło zdegradowane poniżej stanu 
chłopskiego, na całych Kresach 
300 tysięcy szlachty. Deklasacja 
oznaczała przymusową służbę w 
wojsku carskim przez 15 lat, ob-
ciążenie podatkami, ograniczenie 
edukacji i pozbawienie praw pu-
blicznych ( /prof. Jolanta Sikor-
ska-Kulesza/). W momencie gdy 
zdławiono Rzeczypospolitą, gdy 
nie było drogi kariery, awansu 
w służbie kraju, to jedyna droga 
jaka się otwierała, to awans przez 
oświatę. Mnóstwo dokumentów 
odnajdywanych w  archiwach 
świadczy o wykształceniu, o zna-
jomość polskiego i łaciny szlach-
ty „zaściankowej”. Ich myślenie i 
działanie oparte było na 3-ch zasa-
dach: trwanie przy ziemi, oświata 
i dochodzenie od „ojcowizny” do 
„ojczyzny” (/dr Tadeusz Kraw-
czak, Archiwum Akt Nowych)./ 
Pamiętajmy, iż  niepodległość 
Polski, której setną rocznicę bę-
dziemy za niecałe 2 lata obcho-
dzić zawdzięczamy mentalności i 
działaniu naszych rodaków z za-
branych Ziem Wschodnich.
Rozumiem, iż ministrowie i pra-
cownicy MNiSW, MEN, MKiDN, 
MSZ oraz liczne instytuty nauko-
we, badawcze, popularyzatorskie, 
organizacje przygotowuję się do 
obchodów. Zostały zainicjowane 
odpowiednie projekty, które usu-
ną „pustkę w świadomości” Pola-
ków o dziedzictwie utraconym na 
ziemiach zabranych i o Polakach, 
którzy je tworzyli i zachowali. Na 
pewno zostanie zaangażowana w 
obchody Polonia, od wieków po-
kazująca światu równość Polski w 
polityce, nauce, kulturze, sztuce, 
przedsiębiorczości, pracowitości.

Śp. profesor Henryk Manteuffel 
Szoege podarował mi wydany 
rodzinnym sumptem tomik utwo-
rów jego wuja, Jana Minkiewicza, 
„Między Litwą a Śląskiem”. Jest 
w nim tekst, który w 1975 roku 
wygrał konkurs literacki „Wiado-
mości” londyńskich, „Łoneczka 
nad Dantówką”. Pozwalam sobie 
przytoczyć 2 fragmenty.

„Trzydzieści lat niedługo będzie, 
jak przyszło się nam za repatrian-
tów być, to znaczy do ojczyzny 
przenaszać się z ojczyzny naszej, 

gdzie naszych ojców i pradzia-
dów kości zostawilim. Objaśnili 
nam, że my Polacy w gościnie tyl-
ko byli na Litwie, w gościnie od 
króla Jagiełły i że pora rozwitać 
się pięknie i nazad do domu wra-
cać. I przesadzili nas jak flancy 
kapusty- a nie każda jedna kaliw-
ka, wiadomo, przeżyje, a każda 
jedna przechoruje, która młódsza 
to i prędzej korzonki wypuska, a 
ze starszych niejedna i usechnie. 
Tak i z nami było. Stare cierpieli, 
chorowali, powymierali pomału, 
młódsze pozapominali, a które już 
tu byli porodziwszy się - to dziś 
zrosłe już ludzie i tu dla ich ojczy-
zna - na  Pomorzu, czy na Śląsku, 
czy gdzie. (…)

Byli takie, co stare szlacheckie 
papiery od królów polskich jesz-
cze mieli, ale mało, bo ludzie 
nierozumne nie szanowali. Wielu 
i herby swoje było pozapominaw-
szy, a to przez to, że jak za daw-
nych ruskich carów do dwarań-
skiej księgi zapisywali, to i płacić 
trzeba było i dopilnować - a  kto 
nie zadbał, tego w chłopski stan 
albo mieszczański zapisywali. 
Byli ludzie i ze wszystkim bied-
ne, bezziemielne, po dworach za 
kumieci służące, co piękne sta-
rydawniejsze familii - nazwiska 
znaczy się - mieli, jak Giedrojcie, 
Wojniłłowicze, Białozory, Giece-
wicze i drugie. 
Sąsiada naszego jednego (piękna 
nazwiska nosił) pytał pan jeden: 
jakiego pan herbu jestesz? A ten 
odpowiada: a była u mnie herbów 
cała książka, ale dzieci poszarpa-
li. I to prawda, dzieciuk jego ład-
ny ale rozpustny rapużuk - cała 
piękna starynna książka jemu po-
szarpał, a ojciec swojego herbu i 
tak już nie wiedział”.

Jan Minkiewicz urodził się w 
1910 roku w Wilnie, w licznej 
rodzinie znanego wileńskiego le-
karza i poety-amatora, dr Michała 
Minkiewicza, zwanego najdo-
wcipniejszym człowiekiem Wil-
na. W czasie okupacji jako nie-
wątpliwy patriota, był członkiem 
AK i brał udział w akcji „Burza”, 
za co został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Wraz z większością 
kolegów z AK wileńskiego, któ-
rzy nie zgodzili się na wcielenie 
do armii Berlinga, jako szerego-
wiec znalazł się w obozie w Ka-
łudze ( z przedmowy do książki).

I ja jak Marię Pyż-Pakosz mam 
pytanie do rządzących, cóż złego 
zrobili moi rodacy wypędzeni z 
zabranych Ziem Wschodnich na 
Dolny Śląsk, iż skazani zostali na 
wykluczenie z pamięci?

Bożena Ratter
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8 stycznia 2017 roku „niezna-
ni sprawcy” zniszczyli pomnik 
upamiętniający Polaków zamor-
dowanych w Hucie Pieniackiej. 
Duży marmurowy krzyż – stano-
wiący centralną część pomnika 
– został najprawdopodobniej wy-
sadzony przy pomocy materiału 
wybuchowego (strona ukraińska 
twierdzi, że rozbity kilofami), 
natomiast na tablicach z nazwi-
skami ofiar wymalowano barwy 
Ukrainy i Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów-Banderow-
ców oraz symbol niemieckiej 
formacji nazistowskiej SS[1].

Pomnik w Hucie Pieniackiej upa-
miętniał około 1000 ofiar zbrodni 
dokonanej 28 lutego 1944 roku 
przez ukraińskich esesmanów 
z 4. pułku policyjnego 1. ukra-
ińskiej dywizji SS „Galizien” 
(„Hałyczyna”) przy współudziale 
lokalnych struktur UPA. Spalenie 
Huty Pieniackiej i wymordowa-
nie jej mieszkańców bez wzglę-
du na wiek i płeć było największą 
zbrodnią popełnioną przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Pola-
kach w Małopolsce Wschodniej 
– i jedną z największych obok 
Janowej Doliny, Ostrówek i Woli 
Ostrowieckiej – podczas całego 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego (1943-1944).

Upamiętniający tę zbrodnię po-
mnik powstał jesienią 2005 roku, 
a inicjatorem jego wzniesienia 
był Andrzej Przewoźnik (1963-
2010) – ówczesny sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, zasłużony w upa-
miętnianiu martyrologii Polaków 
na Wschodzie. W 65. rocznicę 
zbrodni – 28 lutego 2009 roku – 
pomnik w Hucie Pieniackiej zo-
stał uroczyście odsłonięty przez 
Lecha Kaczyńskiego i Wiktora 
Juszczenkę. Wydarzenie to na-
głośniono wówczas jako sym-
boliczny akt pojednania polsko-
-ukraińskiego. Jednak właśnie to 
co działo się wokół tego pomni-
ka przez następne lata dobitnie 
świadczy o tym, że to pojednanie 
jest całkowitą fikcją. Pomnik w 
Hucie Pieniackiej od początku 
był solą w oku neobanderow-
ców z partii „Swoboda”, spra-
wujących władzę na dawnych 
polskich ziemiach południowo-
-wschodnich, czyli dzisiejszej 
zachodniej Ukrainie. Uroczy-
stości rocznicowe z udziałem 
potomków pomordowanych Po-
laków były regularnie zakłócane 
przez członków partii „Swobo-
da”. Organizowali oni podczas 
polskich uroczystości wiece, na 
których wygłaszali nienawistne 
przemówienia i wznosili antypol-
skie hasła. Próbowali też nie do-
puścić do składania przez polskie 
delegacje kwiatów pod pomni-
kiem oraz agresywnie zaczepiali 
i słownie atakowali uczestników 
polskich uroczystości.

Najczęściej organizatorem tych 
wystąpień był Rostysław No-
wożeniec (ur. 1956) – ukraiński 
polityk nacjonalistyczny i depu-
towany lwowskiej rady obwodo-
wej z ramienia Bloku Julii Ty-
moszenko, a także działacz partii 
Batkiwszczyna – a więc partii, 
z którą Prawo i Sprawiedliwość 
podpisało przed laty umowę o 
współpracy partnerskiej. Nowo-
żeniec był m.in. pomysłodawcą 
nadania stadionowi zbudowa-
nemu we Lwowie na Euro 2012 
imienia Stepana Bandery. Kie-
rowana przez niego fundacja 
„Ukraina-Ruś” wydała w 2010 
roku przewodnik pt. „Ukraińskie 
miejsca w Polsce”, gdzie stwier-
dzono m.in., że plemię Polan 
było plemieniem ukraińskim, 
Zygmunt II August, Stanisław 
August Poniatowski oraz Ju-
liusz Słowacki byli Ukraińcami, 
a Kraków jest staroukraińskim 
grodem, który dostał się pod oku-
pację Polaków. Na manifestacji z 
okazji Dnia Jedności Ukrainy 22 
stycznia 2011 roku (święto ob-
chodzone w rocznicę zjednocze-
nia URL i ZURL w 1919 roku) 
Nowożeniec razem z Jurijem 
Szuchewyczem żądał przyłącze-
nia do Ukrainy Łemkowszczy-
zny, Nadsania, Chełmszczyzny i 
Podlasia, a także Naddniestrza, 
południowej Bukowiny oraz 
ziem wchodzących w skład Bia-
łorusi i Rosji (m.in. Kubania)[2].

Żądał też odszkodowania od Ro-
sji w wysokości 10,5 trylionów 
hrywien za śmierć milionów 
Ukraińców z rąk „rosyjskich 
oprawców”. Tuż przed uroczy-
stością odsłonięcia pomnika w 
Hucie Pieniackiej Nowożeniec 
zażądał jego demontażu[3]. Z 
inicjatywy Nowożeńca obok po-
mnika zainstalowano, wkrótce 
po jego oficjalnym odsłonięciu, 
„tablicę informacyjną” o treści 
negującej ukraińskie sprawstwo 
zbrodni z 28 lutego 1944 roku.

W lutym 2014 roku, w 70. rocz-
nicę zbrodni, polskie uroczy-
stości pod pomnikiem w Hucie 
Pieniackiej nie odbyły się. Ofi-
cjalnie z powodu mającego wów-
czas miejsce krwawego przewro-
tu politycznego w Kijowie, który 
był aktywnie wspierany przez 
polskich polityków i polskie 
media. Nieoficjalnie dlatego, że 
władze obwodu lwowskiego nie 
wyraziły na nie zgody, a nacjo-
naliści ukraińscy grozili polskim 
uczestnikom uroczystości fizycz-
ną agresją.

Neobanderowcy wielokrotnie na-
woływali, m.in. w mediach spo-
łecznościowych, do zniszczenia 
pomnika w Hucie Pieniackiej. 
Barbarzyński akt z 8 stycznia br. 
miał miejsce po kolejnej fali pu-
blicznej gloryfikacji banderyzmu 
na Ukrainie. Zapoczątkowały ją 
już tradycyjnie 1 stycznia – w 

rocznicę urodzin Stepana Bande-
ry – marsze szowinistów ukraiń-
skich we wszystkich większych 
miastach Ukrainy, nawiązujące 
formą do marszów SA i NSDAP 
z lat 20. i 30. XX wieku[4]. Po-
nownie w ukraińskiej przestrzeni 
publicznej wylało się morze słów 
nienawiści, m.in. pod adresem 
Polski. Padły też propozycje zbu-
dowania w Kijowie wielkiego 
pomnika Stepana Bandery, który 
będzie budził „grozę wśród wro-
gów Ukrainy”.

W kontekście takiej właśnie at-
mosfery publicznej i nasilającej 
się od przewrotu w 2014 roku 
heroizacji banderyzmu miało 
miejsce zniszczenie pomnika w 
Hucie Pieniackiej. Na zachodniej 
Ukrainie zbudowano kilkadzie-
siąt pomników, odsłonięto wiele 
tablic pamiątkowych i otwarto 
co najmniej kilka muzeów ku 
czci sprawców ludobójstwa na 
Polakach – Stepana Bandery, 
Romana Szuchewycza i Dmytro 
Kłaczkiwskiego. W tej sytuacji i 
w tej atmosferze pomnik w Hucie 
Pieniackiej po prostu przeszka-
dzał naobanderowcom i najzwy-
czajniej nie pasował do panują-
cej na pomajdanowej Ukrainie 
polityki historycznej i ideologii 
państwowej, które gloryfikują 
OUN i UPA jako rzekomy „ruch 
wyzwoleńczy”. Sprawstwo tego 
czynu ze strony pogrobowców 
ideologii Stepana Bandery nie 
ulega dla mnie wątpliwości i nie 
powinno ulegać wątpliwości dla 
każdego myślącego człowieka. 
Tym bardziej dziwią więc reak-
cje osób i środowisk uchodzą-
cych w Polsce za opiniotwórcze. 
Reakcje te nie pozostawiają wąt-
pliwości, że w głównym nurcie 
życia politycznego i medialnego 
w Polsce dominuje coś, co po 
imieniu nazwać trzeba polono-
banderyzmem.

Zwraca uwagę przede wszyst-
kim zepchnięcie w polskich me-
diach informacji o zniszczeniu 
pomnika w Hucie Pieniackiej na 
odległy plan i ważenie każdego 
słowa. Np. w informacji poda-
nej przez Wirtualną Polskę jest 
mowa, że pomnik został „zdewa-
stowany”, a krzyż – stanowiący 
jego główny element – „rozbity”, 
ale broń Boże nie wysadzony w 
powietrze[5]. Podobną wstrze-
mięźliwość wykazały polskie 
media po zabiciu przez pijane-
go ukraińskiego kierowcę w noc 
sylwestrową dwóch nastolatek 
w Jeleniej Górze. Przez wie-
le godzin po tej tragedii media 
nie chciały podać narodowości 
sprawcy. Najwyraźniej w wiodą-
cych mediach polskich obowią-
zuje instrukcja nakazująca pisać 
o Ukrainie i Ukraińcach tylko 
pozytywnie.

Następnie zwraca uwagę wstrze-
mięźliwość polskiej dyplomacji. 

Ambasador Jan Piekło dopiero 
po dwóch dniach od zniszczenia 
pomnika poinformował, że MSZ 
przygotowuje notę w tej sprawie 
do władz Ukrainy[6]. Sam nie 
zdobył się na żadne oświadcze-
nie, co jeszcze raz potwierdza, że 
Ukraina ma w relacjach z Polską 
dwóch ambasadorów – Andrija 
Deszczycię w Warszawie i Jana 
Piekłę w Kijowie. W nocie MSZ, 
zamiast zażądać od Ukrainy defi-
nitywnego wyrzeczenia się kultu 
OUN-UPA, minister Waszczy-
kowski wezwał jedynie do ustale-
nia sprawców dewastacji pomni-
ka i ich ukarania[7]. Na koniec 
zwraca uwagę milczenie prezy-
denta Andrzeja Dudy – wielkie-
go orędownika „strategicznego 
sojuszu” z Ukrainą i nieugiętego 
bojownika o powrót Krymu do 
Ukrainy. Wyraźnie zatem widać, 
że zniszczenie pomnika w Hucie 
Pieniackiej w niczym temu stra-
tegicznemu sojuszowi, podtrzy-
mywanemu jednostronnie przez 
Warszawę, nie zaszkodziło.

To zdumiewa najbardziej. Po-
mnik w Hucie Pieniackiej był 
bowiem pomnikiem szczegól-
nym. Podobnie jak inne pomni-
ki polskich ofiar OUN-UPA na 
Ukrainie nie zawierał informacji 
o sprawcach zbrodni, ponieważ 
władze ukraińskie nie pozwalają 
tego napisać. Jednakże na tle po-
zostałych upamiętnień – nielicz-
nych i skromnych (przeważnie w 
formie krzyża) – pełnił nieoficjal-
nie funkcję pomnika wszystkich 
ofiar ludobójstwa dokonanego na 
Polakach przez OUN-UPA i for-
mację SS-Galizien. Jego znisz-
czenie ma zatem zupełnie inną 
rangę. To tak jakby wysadzono w 
powietrze pomnik ofiar w Katy-
niu. Czy wtedy prezydent Duda 
też by milczał?

Nie można nie zauważyć, że kilka 
tygodni wcześniej jeden okrzyk 
(prawdopodobnie prowokatora) 
podczas Marszu ku czci Orląt 
Przemyskich i Lwowskich został 
nagłośniony do niespotykanych 
rozmiarów przez ukraińskie wła-
dze i media. Ambasador Ukrainy 
natychmiast reagował, wysto-
sowując ostrą notę do polskiego 
rządu i domagając się publicznie 
wyjaśnień. Z apelem do władz o 

przeciwstawienie się rzekomej 
wrogości wobec ludności ukraiń-
skiej wystąpił też Związek Ukra-
ińców w Polsce. W przeciwień-
stwie do tego polskie reakcje na 
dewastację w Hucie Pieniackiej 
są bojaźliwe i żenujące.

Najbardziej zdumiewa i przera-
ża jednak postawa zajęta przez 
polski mainstream polityczno-
-medialny wobec wyjaśnienia 
sprawy zniszczenia pomnika. 
Sprawcę znaleziono natychmiast 
i jest nim oczywiście Władimir 
Putin. Wkrótce po pojawieniu się 
pierwszych informacji o dewa-
stacji w Hucie Pieniackiej szef 
ukraińskiego IPN – negacjonista 
wołyński Wołodymyr Wiatro-
wycz – oraz Związek Ukraińców 
w Polsce oświadczyli, że to ro-
syjska prowokacja i narrację tę 
natychmiast przyjął świat pol-
skiej polityki i mediów. To wy-
gląda tak jakby po prostu polski 
mainstream polityczno-medialny 
otrzymał instrukcję od panów 
Wiatrowycza i Tymy. Gdyby jej 
nie otrzymał, to pewnie by nie 
wiedział co myśli.

Najdalej poszedł po tej linii red. 
Tomasz Sakiewicz – lider me-
diów rządzącej partii – który 
powołał się nie na Wiatrowycza 
i Tymę, ale od razu na rzecz-
nika Prawego Sektora Artioma 
Skoropadskiego. „Strefa Wolne-
go Słowa” zacytowała swojego 
współpracownika, obecnie kore-
spondenta TVP Info w Kijowie, 
Pawła Bobołowicza: „Rzecznik 
Prawego Sektora Artiom Sko-
ropadski wyklucza możliwość, 
że pomnik mogli zniszczyć jego 
działacze. Prawy Sektor uznaje 
Polskę za strategicznego sojusz-
nika. Według rzecznika akcja 
może być prowokacją rosyjskich 
służb specjalnych, które chcą 
poróżnić Polskę i Ukrainę[8] I 
to w zupełności wystarczy red. 
Sakiewiczowi, który – co nale-
ży przypomnieć – został przed 
ponad dwoma laty kawalerem 
odznaczenia nadanego mu przez 
Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy 
oraz jest częstym gościem róż-
nych „paneli dyskusyjnych” na 
Ukrainie, gdzie wspólnie z po-
grobowcami Stepana Bandery 
rozwija wizję tzw. Międzymorza.

Polonobanderowcy
Bohdan Piętka
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Czołowy miłośnik nacjonalizmu 
ukraińskiego z „Gazety Wybor-
czej” – Paweł Smoleński –uspra-
wiedliwił dewastację w Hucie 
Pieniackiej tym, że „po polskiej 
stronie Bugu zdewastowano kil-
ka ukraińskich cmentarzy z II 
wojny światowej (…), zaatako-
wano procesję grekokatolicką w 
Przemyślu maszerującą na miej-
sce pochówku Strzelców Siczo-
wych, krzyczano do przemyskich 
Ukraińców „Śmierć Ukrainie!” 
(…). W ubiegłym roku w Sejmie 
przyjęto poniżającą Ukraińców 
uchwałę dotyczącą zbrodni wo-
łyńskiej i niemal równolegle wy-
szydzono gest prezydenta Petra 
Poroszenki, klękającego przed 
pomnikiem polskich ofiar Wo-
łynia. Film „Wołyń”, operujący 
najprostszymi stereotypami w 
opisie powikłanej polsko-ukra-
ińskiej historii, nazwano „ge-
stem pojednania” między oboma 
narodami. W polskiej polityce 
wschodniej powoli zwycięża en-
decka, nacjonalistyczna narracja 
(…)”[9].

A zatem zdaniem Smoleńskie-
go winny dewastacji w Hucie 
Pieniackiej jest tradycyjny wróg 
„Gazety Wyborczej” – endecy, 
którzy podobno opanowali pol-
ską politykę, przyjęli w Sejmie 
uchwałę w sprawie upamiętnie-
nia ludobójstwa wołyńsko-ma-
łopolskiego, nakręcili film „Wo-
łyń”, dewastowali nielegalne 
pomniki UPA i krzyczeli „Śmierć 
Ukraińcom” w Przemyślu. Smo-
leński sugeruje też – powołując 
się na „ukraińskich badaczy” – że 
ukraińskie formacje SS i UPA nie 
brały udziału w zbrodni w Hucie 
Pieniackiej. Któż zatem wymor-
dował tamtejszych Polaków? 
Pewnie zamordowali się sami.

Z kolei czołowy architekt po-
lityki wschodniej PiS – dorad-
ca MSZ Przemysław Żurawski 
vel Grajewski – w rozmowie z 
ukraińską agencją informacyjną 
Ukrinform powiedział, iż pew-
ne okoliczności „jednoznacz-
nie wskazują, że źródłem tego 
wszystkiego jest Moskwa”. Te 
okoliczności to fakt, że jako 
pierwsza o dewastacji w Hucie 
Pieniackiej poinformowała ro-
syjska agencja informacyjna Re-
gnum oraz pomyłki językowe w 
opisie nagrania zamieszczonego 
w internecie[10].

Inny znany ukrainofil – Łukasz 
Adamski (m.in. gloryfikator po-
staci nestora ukraińskiej histo-
riografii nacjonalistycznej, My-
chajło Hruszewskiego), nomen 
omen pracownik Centrum Pol-
sko-Rosyjskiego Dialogu i Po-
rozumienia – w wypowiedzi dla 
Polskiego Radia stwierdził, że 
podobnie jak Wiatrowycz uważa 
dewastację w Hucie Pieniackiej 
za prowokację rosyjskich służb 
specjalnych, a dowodzą tego 
błędy ortograficzne i rusycyzmy 
w ukraińskich napisach pozosta-
wionym przez sprawców[11].

Obaj panowie – posiadający tytu-

ły doktorów nauk humanistycz-
nych (Żurawski vel Grajewski 
nawet doktora habilitowanego) 
– udają że nie wiedzą, albo rze-
czywiście nie wiedzą, że język 
ukraiński jest sztucznym tworem 
XIX-wiecznych lingwistów nie-
mieckich, którzy stworzyli go na 
zamówienie polityczne w opar-
ciu o lokalne gwary małorusiń-
skie z dodatkiem polonizmów i 
germanizmów. Większość Ukra-
ińców posługuje się językiem ro-
syjskim, a tzw. czystym językiem 
ukraińskim nie mówi nikt – na-
wet na zachodniej Ukrainie – po-
nieważ nic takiego nie istnieje. 
Ponadto ze względów politycz-
nych współczesny „język ukra-
iński” podlega ciągłym zmianom 
i udziwnieniom sprowadzającym 
się do jego „odruszczania”. Ar-
gument o niepoprawnym posłu-
giwaniu się językiem ukraińskim 
przez sprawców dewastacji w 
Hucie Pieniackiej – co ma dowo-
dzić ich rosyjskiego pochodzenia 
– jest zatem więcej niż niepo-
ważny.

W przeciwieństwie do zacyto-
wanych powyżej osób wątpię 
czy rzeczywiście w Hucie Pie-
niackiej miała miejsce prowo-
kacja rosyjska celem zepsucia 
stosunków polsko-ukraińskich. 
Zacytowane wypowiedzi jasno 
dowodzą bowiem, że stosunków 
tych zepsuć się nie da, a autorzy 
tych wypowiedzi nawet z bande-
rowską siekierą w głowie będą 
krzyczeć, że to prowokacja Puti-
na. Skoro ja to wiem, to rosyjskie 
służby specjalne też to wiedzą.

Poza tym pomajdanowa Ukraina 
– mając takich adwokatów jak 
zacytowani powyżej – może so-
bie pozwolić w stosunkach z Pol-
ską na wszystko. Jestem pewien, 
że gdyby np. epigoni Stepana 
Bandery i Romana Szuchewycza, 
którzy mogą łatwo przeniknąć 
do Polski w masie co najmniej 
miliona emigrantów ekonomicz-
nych z Ukrainy, zorganizowali 
ataki terrorystyczne na Pola-
ków – chór polonobanderowców 
krzyczałby, że to rosyjska prowo-
kacja. Tym określeniem-wytry-
chem można wyjaśnić wszystko 
i rozgrzeszyć wszystko. Czynią 
to z upodobaniem przede wszyst-
kim władze pomajdanowej Ukra-
iny. Np. ambasador Ukrainy w 
Izraelu – ustosunkowując się 
publicznie do haseł antysemic-
kich wznoszonych przez uczest-
ników marszów banderowskich 
na Ukrainie 1 stycznia 2017 roku 
– stwierdził, że była to prowoka-
cja sił, które nie chcą dopuścić 
do „zbudowania na Ukrainie de-
mokratycznego i tolerancyjnego 
społeczeństwa”, czyli w domyśle 
prowokacja Rosji[12].

O tym jak daleko sięga sympatia 
polskiego mainstreamu politycz-
no-medialnego dla nacjonalizmu 
ukraińskiego świadczy m.in. 
skandaliczny artykuł niejakiego 
Piotra Kaszuwary pt. „Ukraińscy 
Spartanie z pułku Azow. Żad-
nych prezentów dla Putina”, opu-
blikowany w połowie grudnia 

2016 roku na portalu onet.pl[13]. 
Już samo nazwanie „Spartanami” 
formacji militarnej, która jawnie 
(m.in. w symbolice) odwołu-
je się do nazizmu i którą m.in. 
Amnesty International oskarża o 
zbrodnie wojenne mówi wszyst-
ko o autorze tego tekstu. Stanowi 
on wielką gloryfikacją jednej z 
najgroźniejszych formacji neo-
nazistowskich na Ukrainie, które 
wyrosły z puczu na Majdanie i 
zostały użyte przez reżim Poro-
szenki do pacyfikacji Donbasu. 
Autor tego panegiryku nie za-
uważa, że pułk „Azow” jest typo-
wym „szwadronem śmierci”, nie 
zauważa nazistowskiej symbo-
liki i ideologii oraz zbrodni wo-
jennych. Nie przeszkadza mu, że 
jego rozmówca z pułku „Azow” 
nosi pseudonim „Szuchewycz”. 
Warto nadmienić, że na szkolenie 
„Azowa” przez armię amerykań-
ską nie wyraziła zgody Izba Re-
prezentantów USA, uzasadniając 
swoją odmowę właśnie neona-
zistowskim obliczem tej forma-
cji. To oblicze nie przeszkadza 
jednak panu Kaszuwarze, więc 
jak można określić jego posta-
wę? Jako polonobanderyzm, nie 
inaczej. „Dziś pułk ma swoich 
ludzi w ukraińskim parlamencie, 
rządzie i policji” – cieszy się Ka-
szuwara. Skoro tak, to znaczy, że 
wbrew twierdzeniom polskiego 
mainstreamu polityczno-medial-
nego jednak siły neonazistowskie 
nie są marginesem na pomajda-
nowej Ukrainie. Czy zatem de-
wastacja w Hucie Pieniackiej nie 
mogła być ich dziełem?

Czy media i politycy w Polsce 
nie wiedzą o obłędnym kulcie 
OUN-UPA i ukraińskiej dywi-
zji SS, który na pomajdanowej 
Ukrainie został podniesiony do 
rangi ideologii państwowej? O 
indoktrynacji szowinizmem mło-
dzieży ukraińskiej? Nie wiedzą o 
tym, że nie dalej jak pod koniec 
sierpnia ubiegłego roku minister 
rządu ukraińskiego – znany z an-
typolonizmu nacjonalista Świa-
tosław Szeremeta – zorganizował 
uroczysty pogrzeb państwowy 
właśnie esesmanom z dywizji 
„Hałyczyna” („Galizien”)[14]? 
Czy polscy politycy i ich me-
dia nie wiedzą, że ten uroczysty 
pogrzeb miał miejsce w mauzo-
leum dywizji SS-Galizien i że to 
mauzoleum znajduje się na górze 
Żbyr koło miejscowości Jaseniw, 
pięć kilometrów od Huty Pie-
niackiej? Mauzoleum katów są-
siaduje z pomnikiem ich ofiar (a 
właściwie nad nim góruje). Epi-
goni dywizji SS-Galizien, którzy 
na zachodniej Ukrainie sprawują 
władzę polityczną, sąsiedztwa 
pomnika ofiar od początku nie 
chcieli i dawali temu wyraz pu-
blicznie.

Polityka historyczna pomajdano-
wego reżimu musiała przynieść 
tragiczne konsekwencje. Bo 
wbrew temu, co twierdzi np. pani 
Ewa Stankiewicz nacjonalizm 
ukraiński nie jest wyłącznie an-
tyrosyjski. Ideologia banderow-
ska była zawsze przede wszyst-
kim antypolska, a wbrew temu 

co twierdzą np. panie Agnieszka 
Romaszewska-Guzy czy Ma-
ria Przełomiec jest ona groźna 
nie dla Rosji – mocarstwa ato-
mowego bądź co bądź – ale dla 
Polski właśnie. To realne niebez-
pieczeństwo potęguje nieodpo-
wiedzialna polityka wspierania, 
obłaskawiania i kokietowania 
nacjonalizmu ukraińskiego. In-
cydent w Hucie Pieniackiej jest 
ostatnim dzwonkiem ostrzegaw-
czym. Na razie zniszczony został 
pomnik, ale kto może zaręczyć 
czy jutro nie padną polskie ofia-
ry w Przemyślu, Rzeszowie czy 
Lublinie.

Na koniec zdumiewa, że do chó-
ru polonobanderowców dołączy-
ła zasłużona dla walki o pamięć 
ofiar OUN-UPA Ewa Siemaszko. 
Ona też dostrzegła „rosyjskie 
łapki” w dewastacji pomnika w 
Hucie Pieniackiej, powtarzając 
słowo w słowo tezy wygłoszone 
przez Żurawskiego vel Grajew-
skiego i Bobołowicza[15]. To 
niestety daje broń polonoban-
derowom i ich sojusznikom na 
Ukrainie. Czy stanowisko pani 
Siemaszko jest spowodowane 
strachem części środowisk kre-
sowych przed nazywaniem ich 
„rosyjską agenturą” czy jeszcze 
czymś innym – nie wiem.

W tę samą nutę uderzył też Zwią-
zek Polaków na Ukrainie. W 
opublikowanym w języku ukra-
ińskim oświadczeniu organizacja 
ta stwierdziła, że dewastacji nie 
dokonali Ukraińcy, ponieważ 
rzekomo żadna z sił politycznych 
na zachodniej Ukrainie nie iden-
tyfikuje się z nazistowskim sym-
bolem SS, a Ukraińcy nie mają w 
zwyczaju niszczenia krzyży[16]. 
Treść i forma tego oświadczenia 
skłania mnie do wątpliwości czy 
to jest rzeczywiście Związek Po-
laków czy też Związek p.o. Pola-
ków na Ukrainie.

Ruiny pomnika w Hucie Pie-
niackiej są ruinami polskiej po-
lityki wschodniej. To jest ostatni 
dzwonek, żeby wyciągnąć z tego 
wniosek i zrewidować tę polity-
kę zanim poleje się polska krew, 
zanim sfrustrowani klęską na 
Krymie i w Donbasie szowiniści 
ukraińscy skierują swoją agresję 
ponownie przeciw Polsce. Nikt 
przecież nie kontroluje znaczącej 
liczebnie migracji ukraińskiej do 
Polski oraz tych mas broni, które 
w następstwie kryzysu politycz-
nego na Ukrainie trafiły w ręce 
m.in. neobanderowców. Niestety 
nie mam złudzeń, że dojdzie do 
takiego otrzeźwienia i rewizji 
szkodliwej polityki wobec Ukra-
iny, ponieważ polityka ta jest z 
jednej strony kreowana przez 
jawnych wrogów i zdrajców 
Polski, a z drugiej strony przez 
polityków, którzy mają krótką 
smycz. A właściwie trzy krótkie 
smycze założone im przez Wa-
szyngton, Berlin i Kijów.
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Polski Cmentarz Wojenny 
w Kijowie-Bykowni – polski 
cmentarz wojskowy w Bykow-
ni na Ukrainie, utworzony w 
latach 2011–2012 z inicjatywy 
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Na cmentarzu 
w zbiorowych mogiłach spo-
czywają szczątki 3435 polskich 
obywateli z Ukraińskiej Listy 
Katyńskiej, zamordowanych 
w 1940 roku przez funkcjona-
riuszy NKWD. Jest czwartym 
cmentarzem katyńskim, po 
otwartych w roku 2000 cmen-
tarzach w Lesie Katyńskim, 
Miednoje i Charkowie.
Na cmentarzu znajdują się 
m.in.: ołtarz z nazwiskami ofiar, 
Dzwon Pamięci oraz symbole 
religijne podkreślające wielo-
wyznaniowy charakter II Rze-
czypospolitej: krzyże – łaciński 
i prawosławny, gwiazda Dawida 
i półksiężyc.
Badania archeologiczno-ekshu-
macyjne w Bykowni rozpoczęto 
w 1989 roku, na fali gorbaczo-
wowskiej głasnosti. Przeprowa-
dzono wówczas doraźną ekshu-
mację, po której zakończeniu wła-
dze ZSRR przyznały, że w lesie 
spoczywają osoby zamordowane 
przez funkcjonariuszy NKWD 
w latach 1937–1938 (wcześniej 
utrzymywano, że w Bykowni 
pogrzebano osoby zamordowane 
przez Niemców w czasie II Wojny 
Światowej.
28 listopada 2011 roku Prezydent 
RP Bronisław Komorowski i Pre-
zydent Ukrainy Wiktor Januko-
wycz wmurowali akt erekcyjny 
pod budowę Polskiego Cmentarza 
Wojennego w Kijowie-Bykow-
ni. Wraz z aktem erekcyjnym w 
ziemię w Bykowni wkopano urny 
z ziemią z Katynia, Kozielska, 
Ostaszkowa, Miednoje, Starobiel-
ska, Charkowa i Warszawy.
Uroczyste otwarcie cmentarza od-
było się 21 września 2012. W uro-
czystości wzięli udział m.in. pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski, prezy-
dent Ukrainy Wiktor Janukowicz, 
szef Kancelarii Prezydenta Jacek 
Michałowski, ministrowie: Bog-
dan Zdrojewski, Tomasz Siemo-
niak, Jaromir Sokołowski, Sła-
womir Rybicki, Irena Wóycicka, 
szef Biura Bezpieczeństwa Naro-

dowego Stanisław Koziej, biskup 
polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek oraz krewni ofiar, m.in. 
z Federacji Rodzin Katyńskich, 
którzy na Ukrainę przyjechali 
specjalnym pociągiem.

SPROFANOWANO CMEN-
TARZ

Sprofanowano polski cmentarz 
w Bykowni. Nieznani sprawcy 
namalowali m.in. napisy wy-
chwalające SS Galizien, poma-
zali czerwoną farbą cmentarz 
ofiar totalitaryzmu  i próbowali 
zniszczyć wejście na znajdujący 
się tam polski cmentarz wojen-
ny.  
 - poinformowała stacja TVP 
Info.
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych: „Podjęliśmy działa-
nia mające na celu wyjaśnienie 
sprawy”
Do zdarzenia doszło w nocy z 
wtorku na środę, a napisy za-
uważono w godzinach poran-
nych. Na miejscu pracuje poli-
cja.
 Podjęliśmy działania mające na 
celu wyjaśnienie sprawy, domaga-
my się od strony ukraińskiej zba-
dania sprawy, złapania sprawców, 
ukarania sprawców— powiedział 
Dziedziczak, wiceminister spraw 
zagranicznych. Jak mówił, znisz-
czenia w Bykowni zostały odkry-
te w środę rano(18.01.2017) przez 
ekipę chińskiej telewizji przygo-
towującą materiał o cmentarzu.
Według informacji, które uzyska-
liśmy, zostały zniszczone obie 
części tego cmentarza, czyli za-
równo część polska, jak i ukraiń-
ska — powiedział Dziedziczak.
Podkreślił, że informacja o znisz-
czeniach na cmentarzu jest „bar-
dzo smutna”.
Ambasador na Ukrainie Jan Pie-
kło poinformował w środę PAP, 
że ambasada RP w Kijowie wy-
stosowała do MSZ Ukrainy notę 
dyplomatyczną w sprawie aktu 
wandalizmu na polskim cmenta-
rzu wojennym w Bykowni.
Przesłaliśmy stronie ukraińskiej 
notę dyplomatyczną. Na miejscu 
pracuje grupa śledcza i czekamy 
na jej ustalenia— powiedział.
Polski Cmentarz Wojenny w Ki-
jowie-Bykowni utworzony został 

Polski Cmentarz Wojenny  w Kijo-
wie - Bykowni sprofanowany. 
Następna prowokacja  nacjonalistów 
ukraińskich?
Aleksander Szumański
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Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53
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Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI

w latach 2011–2012 z inicjaty-
wy Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Na cmentarzu w 
zbiorowych mogiłach spoczywają 
szczątki 3435 polskich obywateli 
z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, 
zamordowanych w 1940 roku 
przez funkcjonariuszy NKWD. 
Jest czwartym cmentarzem katyń-
skim, po otwartych w roku 2000 
cmentarzach w Lesie Katyńskim, 
Miednoje i Charkowie.
Na cmentarzu znajdują się mie-
dzy innymi ołtarz z nazwiskami 
ofiar, Dzwon Pamięci oraz sym-
bole religijne podkreślające wie-
lowyznaniowy charakter II Rze-

czypospolitej: krzyże – łaciński i 
prawosławny, gwiazda Dawida i 
półksiężyc.
Na zachodniej Ukrainie wciąż 
dochodzi do antypolskich incy-
dentów. Najnowszym z nich jest 
sprofanowanie przez wysadze-
nie w Hucie Pieniackiej, pomni-
ka Polaków zamordowanych w 
1944 roku, przez ukraińskich 
ochotników tworzących oddzia-
ły SS - Galizien, a teraz zbez-
czeszczenie Cmentarza Wojsko-
wego w Kijowie - Bykowni.

Zachodzą pytania, czy nie są to 
akcje prowokacyjne nacjonali-

stów ukraińskich? 
Tego zapewne się teraz nie do-
wiemy.

Dokumenty, źródła, cytaty:

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Polski_Cmentarz_Wojenny_w_
Kijowie-Bykowni
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c m e n t a r z - w - b y k o w n i -
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majace-na-celu-wyjasnienie-
sprawy?strona=2
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1 stycznia 2017 roku ulicami 
Kijowa, Zaporoża, Lwowa prze-
szedł kolejny marsz ku czci Ban-
dery. Około tysiąca uczestników, 
zapalone pochodnie, okrzyki „ 
Bandera, Szuchewycz bohatera-
mi Ukrainy”, „Chwała narodowi, 
śmierć wrogom” , „Nasza religia 
- nacjonalizm, nasz prorok - Ste-
pan Bandera „. Neobanderyzm w 
pełnym rozkwicie, na bazarach 
nawet kawa i mydło toaletowe 
marki banderowskiej. (Lwowska 
Fala). Kilka dni później wysadzo-
ny został pomnik w Hucie Pie-
niackiej.

12 stycznia obejrzałam program 
„Warto rozmawiać”. Jan Pospie-
szalski poruszył temat wysadze-
nia pomnika i ze smutkiem stwier-
dzam, iż jedynie wypowiedź ks. 
Tadeusza Isakowicza - Zaleskie-
go była logiczna, odważna (czyli 
zgodna z prawdą a nie poprawna 
politycznie) i dotyczyła relacji 
polsko ukraińskich. Relacje pol-
sko ukraińskie na poziomie pry-
watnych kontaktów są tak samo 
pozytywne jak relacje między 
członkami różnych narodowości 
o ile wzajemnie się oni szanują.

I przypisywanie aktu wandalizmu 
w Hucie Pieniackiej prowokacji 
rosyjskiej bo przypisanie jej na-
cjonalistom ukraińskim popsuje 
prywatne relacje polsko ukra-
ińskie jest demagogią. Relacje 
prywatne  pozostaną bez zmiany. 
Brak jest jednoznacznego potę-
pienia sprawców zbrodni przez 
rząd Ukrainy, zbrodni dokonanej 
na rdzennych mieszkańcach Ziem 
Wschodnich Polski, utraconych 
wskutek decyzji obcych mo-
carstw wrogich Polsce. Zbrodni 
dokonanej pod wpływem ide-
ologii faszystowskiego nacjo-
nalizmu ukraińskiego. „Jedyną 
drogą wyjścia z obecnej sytuacji 
jest potępienie OUN-UPA przez 
naczelne organy państwowe Pol-
ski i Ukrainy i dopiero po tym 
nastąpi całkowita normalizacja w 
stosunkach polsko-ukraińskich, 
która leży w interesie narodu pol-
skiego i ukraińskiego.(autorem 
tych słów jest Wiktor Poliszczuk, 
wybitny ukraiński historyk, który 
kilkadziesiąt lat poświęcił bada-
niom nacjonalizmu ukraińskiego 
dokonując obszernej kwerendy w 
dokumentacji ukraińskiej na tere-
nie Ukrainy i poza jej granicami).

Nazwanie rzeczy po imieniu nie 
ma nic wspólnego z dobrymi re-
lacjami międzyludzkimi, wręcz 
je uzdrawia. Przecież w tym celu 
miliony ludzi udaje się do gabi-
netów psychologów, psychoana-
lityków, wróżbiarzy, sekciarzy by 
przez nazwanie emocji, których 
kiedyś doświadczyli wyleczyć 
się z depresji, niskiej samooceny, 
zawiści, zazdrości czy braku za-
radności. I są w stanie wiele za te 
spotkania zapłacić.

Czy nazwanie napaści nazistow-
skich Niemiec na Polskę agresją, 
zbrodni dokonanej przez nich na 
Polakach - ludobójstwem, w tym 
szczególnej zbrodni shoah na na-
rodzie żydowskim, zaburza rela-
cje niemiecko izraelskie, polsko 

niemieckie, polsko izraelskie,? 
Czy powinniśmy milczeć ? Czy 
diaspora żydowska milczy i uda-
je, że nie było shoah? W myśl 
retoryki prezesa ukraińskiego 
IPN Wołodymyra Wjatrowycza, 
należy otoczyć murem milczenia 
i murem betonowym niemiecki 
obóz zagłady Auschwitz-Birke-
nau i inne niemieckie obozy kon-
centracyjne oraz stawiać pomniki 
Hitlerowi, Goebbelsowi i innym 
zbrodniarzom w imię dobrych re-
lacji żydowsko niemieckich (czy 
polsko żydowskich). Szkoda, że 
wypowiedź prezesa ukraińskiego 
IPN pozostała bez komentarza, 
utrwala ona nikczemne zakłama-
nie ludobójstwa dokonanego w 
myśl dekalogu Dymytro Donco-
wa przez nacjonalistów ukraiń-
skich.

„Huta Pieniacka to polska wioska 
położona niegdyś w wojewódz-
twie tarnopolskiem na pograniczu 
Podola i Wołynia. Mieszkańcy tej 
wsi, żyli tak jak wszyscy w oko-
licy. Ich domy stały w niewiel-
kich sadach. W oknach haftowa-
ne firanki, a w bielonych murach 
i drewnianych ścianach radość, 
gniew, zazdrość, smutek czy roz-
pacz. Jak to w domach. Miesz-
kali obok siebie, pomagali sobie 
w pracach polowych. Ich dzieci 
chodziły do szkoły, a jesienią pie-
kły ziemniaki na kartofliskach. 
Klacze źrebiły się, koty wygrze-
wały się w słońcu. Wiatr przyno-
sił z pól zapach ziół i brzęczenie 
pszczół. Żyli...Huta Pieniacka 
przestała istnieć o świcie 28 lu-
tego 1944 r. Część mieszkańców 
rozstrzelano na cmentarzu, pozo-
stałych zapędzano po kilkanaście 
osób do stodół i domów i kościo-
ła, zamknięto i podpalono. Próbu-
jących uciekać rozstrzeliwano lub 
mordowano w bestialski sposób. 
Dobytek mieszkańców – bydło, 
rzeczy, zboże – zrabowano. Zgi-
nęło ponad 1 000 osób – kobiet, 
mężczyzn, starców i dzieci – 
mieszkańców Huty Pieniackiej 
i okolic (Huciska Pieniackiego, 
Pieniaków – w tym ukrywający 
się w Hucie Pieniackiej Żydzi i 
Polacy uciekinierzy z Wołynia).” 
(„Huta Pieniacka 2007” – Rajd 
Pamięci 6-7 października 2007)

Prezydent, minister MSZ, Sejm i 
Senat, pracownicy ambasad, sa-
morząd Warszawy demonstrują 
swoją wrażliwość na shoah, kie-
rują środki finansowe na Instytuty 
Historii Żydów, Muzeum POLIN, 
budowę cmentarza żydowskiego, 
który będzie kolejnym miejscem 
w Warszawie przypominającym 
shoah i kulturę żydowską, na fil-
my o kulturze i tradycji Żydów, 
współorganizują międzynarodo-
we uroczystości upamiętniające 
shoah, edukują młodzież kieru-
jąc ją do Muzeum POLIN. Dla-
czego nie chcemy uwrażliwić 
Polaków na dziecko spalone w 
stodole Huty Pieniackiej ? W tej 
stodole płonęło również dziecko 
żydowskie. Czy tylko dziecko ży-
dowskie spalone w piecu krema-
toryjnym Auschwitz-Birkenau za-
sługuje na pamięć i opłakiwanie?

Nie tylko milczymy o tej barba-

rzyńskiej zbrodni od 70 lat (tak 
jak i zdawkowo mówimy o zbrod-
niach w Ponarach, Augustowie, 
Kazachstanie, Syberii itp.), nie 
przepraszamy za lata fałszywej 
propagandy, za pogardę, za lata 
milczenia i wykluczenia tych co 
przeżyli, nie pomagamy osiero-
conym i okaleczonym, nie udzie-
lamy pomocy terapeutycznej, nie 
pokazujemy tej tragedii młodym 
by uwrażliwić ich na skutki za-
niku człowieczeństwa w ideolo-
giach fałszywie promujących 
wolność i szczęście wybranym.

W Warszawie istnieje instytut 
gdzie uczy się polską młodzież 
wrażliwości na shoah. To Cen-
trum Edukacji Kultury Żydow-
skiej. „Jestem zafascynowana 
językiem hebrajskim, nauczyłam 
się i uczę innych” opowiada sym-
patyczna, młoda dziewczyna. Za-
poznaję się z historią, nic nie wie-
działam o gettcie, nie wiedziałam 
o podróży bydlęcymi wagonami 
do krematorium, teraz już wiem”. 
Młodzi działający w CEKŻ opo-
wiadają o ukrytym archiwum z 
getta; to zbiór dokumentów do-
tyczących zagłady, nie ma takie-
go drugiego. Listy ludzi, którzy 
mają świadomość śmierci i jest w 
nich wiele troski o bliskich. Mło-
dzi poruszeni shoah czytają Kor-
czaka, odwiedzają niewidomego 
Dawida Katza by mu czytać. (film 
dokumentalny TVP).

Gdzie w Warszawie jest Centrum 
Edukacji Kultury Polskiej na Kre-
sach? Gdzie jest Instytut Historii 
Polaków z Kresów? Gdzie jest 
miejsce, w którym młodzież po-
chyli się z wrażliwością i miłością 
nad losem tych, co           zostali 
zarąbani na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej, zamordowani 
w więzieniu w Wilnie, Grodnie, 
Lwowie, w Katyniu, wiezieni na 
śmierć w wagonach bydlęcych 
do łagrów na Syberii i na stepach 
Kazachstanu, zamordowani w ka-
towniach UB? Gdzie jest miejsce 
na czytanie listów Polaków spod 
szubienicy, spod topora, spod 
lufy, Polaków, którzy słali listy 
pełne czułości, miłości i troski o 

ocalałych, listy z Katynia , katow-
ni UB, z łagrów Syberii (choćby 
listy w książce „Kordian i He-
lena”)? Gdzie kilometry wspo-
mnień, archiwum dokumentów o 
gehennie narodu polskiego będą 
dostępne w celach edukacyjnych? 
Czy Polacy, którzy od wieków 
mieszkali w części Polski nazy-
wanej symbolicznie „Kresami” 
są ludźmi gorszej kategorii? Czy 
europejscy żydzi zwożeni wago-
nami z Niemiec, Austrii, Francji, 
Szwecji do Auschwitz-Birkenau 
zasługują na wieczne pamiętanie 
a polscy żydzi, polscy Polacy, 
polscy Ormianie, polscy Ukraiń-
cy czyli nasi Rodacy zamordo-
wani na Ziemiach Wschodnich 
Polski na wieczne zapomnienie? 
Dlaczego nie przepraszamy tych, 
co uciekając przed nożami opraw-
ców z ziemi ojców zatrzymali się 
w okolicach Rzeszowa, Krosna 
itp. a po zakończeniu wojny po-
wtórnie przeżyli traumę podczas 
barbarzyńskich zbrodni oddzia-
łów OUN UPA w wolnej Polsce? 
Dopiero przesiedlenie bojówka-
rzy OUN UPA z tych terenów w 
ramach akcji „Wisła” zakończyło 
tragedię Polaków znienawidzo-
nych przez nacjonalistów. Dzi-
siaj Polacy wypędzeni z Kresów 
przeżywają traumę powtórnego 
wykluczenia, zlikwidowano im 
miejsca pracy w hutach, kopal-
niach, zakładach pracy w Biela-
wie, Dzierżoniowie i w tysiącach 
innych (doskonale promujących 
niegdyś Polskę) często prywaty-
zowanych za cenę gruntu przez 
tych, którzy bojkotują obecne 
władze zmierzające do repoloni-
zacji Polski. A jaki jest los tych 
co pozostali na ojcowiźnie? „Pol-
skie władze wspierają tu różne 
abstrakcyjne projekty, podczas 
gdy starzy Polacy na Ukrainie 
nie mają na obiad” - denerwuje 
się brat Wawrzyniec z Drohoby-
cza. Brat Wawrzyniec, energicz-
ny mężczyzna po czterdziestce, 
pochodzi z Białej Podlaskiej. W 
Drohobyczu mieszka od dwóch 
lat. „Obecnie jest nas trzech. 
Mamy pod stałą opieką sześć 
osób, do których domów wciąż 
jeździmy, z tego cztery są leżą-

ce i wymagają codziennej troski. 
Nie mają nikogo na świecie, a tu 
prawie nie ma struktur pomocy 
ludziom samotnym i starszym. 
Gdybyśmy nie podawali im co-
dziennie leków i jedzenia, umar-
łyby - mówi wprost. (…) Mały 
domek na obrzeżach Drohoby-
cza. Wiekowe, drewniane schody 
trzeszczą pod nogami. Brat szyb-
ko wchodzi do środka, uchylając 
skrzypiące drzwi, z których osy-
puje się farba. - Pani Otylio, pora 
wstawać - mówi ciepło. Siwa 
staruszka leżąca na łóżku czym 
prędzej nakrywa głowę kołdrą. 
- Jeszcze nie chcę, jeszcze nie – 
zawodzi. Jak mała dziewczynka. 
Po długich namowach w końcu 
ciężko siada. - Trzeba wstać i się 
ubrać - przekonuje brat. - Naj-
pierw uczesz mi włosy! — doma-
ga się kobieta. Brat rozczesuje Jej 
siwe włosy i wiąże je w dziewczę-
cy koński ogon. Otylia zakłada 
okulary i figlarnie się uśmiecha. Z 
szafek i ścian spoglądają spokoj-
ne oczy Jezusa na świętych obraz-
kach. Nad stołem wisi portret ele-
ganckiej kobiety w kapeluszu. Na 
stole leży kilka różańców i Pismo 
Święte po polsku. Obok pudełko 
lekarstw. I pusty flakonik po per-
fumach. A także sztuczne kwiaty 
i mokre chusteczki dla niemow-
ląt, którymi brat Jan Grandę za-
raz będzie mył Otylię. W domu 
nie mu toalety. Za prysznic służy 
wystający ze ściany mały kranik, 
w którym zimą zamarza woda. 
Pani Otylia siedzi więc w różo-
wej koszuli nocnej i czeka na 
śniadanie. Mój braciszek prosto 
z gimnazjum poszedł do polskiej 
armii - chwali się staruszka. — 
A najgorsze było, jak ojciec nam 
zginął. Nie pamiętam, jaki to był 
rok. Ale pamiętam, że płakaliśmy. 
Wcześniej było wiele lat i wiele 
aresztowań - macha ręką. - Bo oni 
ojca ciągle zabierali. Dobrze, że 
nie umarł w więzieniu, tylko w 
bombardowaniu. Bo my go po-
chowaliśmy, a nie państwo. Bied-
ni byliśmy, gdy zostaliśmy bez 
ojca: mama, ja i braciszek. A po-
tem mnie zabrali... - poważnieje. 
Było tak: pewnego dnia 14-ietnia 
Otylia stała w kolejce po chleb. 

Tylko prawda nas wzbogaci 
Bożena Ratter

/ Na fotografii typowe zachowania Ukraińców w następujące po sobie rocznice urodzin Bandery.
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W kolejce tak jest, że różne rze-
czy się mówi. Dziewczynka dla 
żartu wyraziła się niepochlebnie o 
Stalinie. NKWD zabrało ją prosto 
z tej drohobyckiej kolejki. - Cały 
dzień stałam w tej kolejce i nie 
dość, że na Syberię zabrali, to i 
chleba nie kupiłam - żali się. - A 
potem te wagony... Straszne wa-
gony! Do piekła z tym! Człowiek 
przeżył i wrócił. W jej opowie-
ściach wciąż pojawia się chleb. 
Teraz brat kroi chleb z serem na 
precyzyjne kostki i podaje jej na 
kolorowym talerzyku. Ale Oty-
lia jest zbyt podekscytowana, by 
jeść. Co ty wiesz o jedzeniu, co ty 
wiesz o jedzeniu! Ty byłeś jeszcze 
malutki, nic z tego nie pamiętasz- 
mówi oskarżycielskim tonem. Na 
Syberii to figa była. Jedzenia nie 
było, człowiek tylko kawał chle-
ba chwycił. Pięć lat byłam na tej 
Syberii. Jak mnie wypuścili, to 
myślałam, że niebo się zwaliło. 
Matka mnie nie poznała. Bo bied-
na matka czekała pięć lat i wszy-
scy ją przekonywali, że nie żyję. 
(To nie jest kraj dla starych ludzi- 
Monika Andruszowska , Biuletyn 
SPZD nr 19).Jakże przydałaby 
się Pani Otylii młoda wrażliwa 
dziewczyna, usiadłaby przy łóżku 
i poczytała staruszce.A może za-
chęciłaby się do nauki lwowskie-
go języka zwanego bałakiem?

Tymczasem fundusz w Polsce 
przyznany na rok 2017 mniej-
szości ukraińskiej wynosi półtora 
miliona złotych, na antypolskie 
pismo Piotra Tymy ponad 400 
000 zł, na odbudowę siedziby w 
Przemyślu 500 000. Jako podat-
nik i człowiek wolny mam prawo 
dysponować swoimi pieniędzmi 
i domagam się, by przekazane 
zostały na wsparcie Polaków sta-
rych, chorych i niepełnospraw-
nych żyjących w Polsce i na daw-
nych Ziemiach Wschodnich. Nie 
przeznaczam ich na inwestycje w 
stworzenie „nowych Polaków”, 
którzy nie utożsamiają się z Pol-
ską a tylko z kartą Polaka dającą 
im konkretne korzyści finansowe. 
Dotyczy to również wspierania 
działania WOŚP. Nie mam nic 
przeciwko by Dyrektor Łazienek 
Królewskich wpłacił znaczącą 
kwotę na konto WOŚP ze swoich 
prywatnych apanaży ale organi-
zować bezpłatny wstęp do obiek-
tów na podstawie czerwonego 
serduszka WOŚP jednocześnie 
domagając się od podmiotów pu-
blicznych środków na renowację 
tych obiektów? Niech każdy z nas 
rozlicza się ze swojej działalności 
charytatywnej prywatnie.

h t t p : / / w w w. l a z i e n k i - k r o -
l e w s k i e . p l / p l / a k t u a l n o s c i /
darmowe-zwiedzanie-lazienek-
krolewskich-z-serduszkiem-wosp

Duże jest zainteresowanie kulturą 
żydowską wśród młodzieży pol-
skiej. Ono nie wzięło się znikąd, 
ono jest wynikiem ustawicznej, 
skutecznej promocji diaspory ży-
dowskiej. I ono skutkuje tym ,że 
młody człowiek czyta o Korczaku 
a nie czyta o tysiącach bezintere-
sownie służących, z narażeniem 
życia, jak choćby o Tadeuszu 
Fedorowiczu, który dobrowol-
nie wcisnął się w bydlęcy wagon 
wiozący mieszkańców Lwowa 
na śmierć, na Syberię (Karolina 
Lanckorońska). Czas na promocję 
diaspory polskiej.

Wydarzyło się, 
zanim powstała UPA
Andrzej Łukawski
Rok 2016 to kolejny rok, rok-po-
rażka  w staraniach Organizacji 
Kresowych o godne upamiętnie-
nie ofiar ludobójstwa na dawnych 
ziemiach RP, umownie  zwanych 
dzisiaj Kresami. 
Wielonarodowość i wielokultu-
rowość utraconego dziedzictwa 
dawnych ziem Rzeczypospolitej 
sprawiła, że pamięć kresową ina-
czej postrzegają dzisiaj Litwini, 
inaczej Białorusini a jeszcze ina-
czej Rusini zwani od 1991 roku 
Ukraińcami.  
Po 123 latach zaborów i uzyskaniu 
przez Polskę upragnionej Niepod-
ległości, w wyniku Traktatu Ry-
skiego ponownie utraciliśmy część 
ziem dawnej Rzeczypospolitej po-
zostawiając los mieszkających tam 
rodaków im samym i bez opieki 
Macierzy. 
Oś „Wilno-Lwów” stanowiąca 
niegdyś centrum Rzeczpospolitej 
straciła swoje znaczenie a dawniej-
sze centralne województwa stały 
się województwami granicznymi 
II RP.  
Rozpętany na utraconych ziemiach 
sowiecki terror nie oszczędził po-
zostawionych osamotnionych i 
zdanych tylko na siebie  Polaków.
Czystki etniczne z lat 1934-1936 
to m.in. masowe wywózki do Ka-
zachstanu. 
W latach 1937-1938 „piekło” Je-
żowa pod nazwą „Akcja Polska 
NKWD”, to ok. 150 tys. ofiar ludo-
bójstwa o którym dzisiaj niechęt-
nie się mówi i niechętnie pamięta.
Niemiecka i Sowiecka agresja z 
roku 1939 zakończona okupacją 
Kresów II RP przez Sowietów i 
Niemców stała się podłożem ko-
lejnych czystek etnicznych na oku-
powanych ziemiach. Już w lutym 
1940 roku, sowiecki okupant  prze-
prowadził pierwszą z „serii” czte-
rech wielkich akcji deportacyjnych 
zakończonych w maju 1941r.
Wg. polskiej histografii Szacuje 
się, że cztery deportacje pochłonę-
ły niemal połowę z 800 tys. obję-
tych  deportacją a ze względu na 
utajnienie danych szczegółowych, 
dokładniejsze zbadanie liczby ofiar 
nie jest możliwe. 

Los deportowanych Polaków dzie-
lili również mieszkańcy państw 
nadbałtyckich ale najbardziej po-
nurą wydaje się lutowa deportacja. 
W nocy temperatura spadała na-

wet do -40o dlatego wagony w 
transportach nazywano „białymi 
krematoriami”. W tych wagonach 
- „białych krematoriach” ludzie 
zamarzali żywcem a strażnicy wy-
rzucali ich zwłoki na torowisko.   
W roku 1941, w wyniku agresji 
Niemiec na Związek Sowiecki na-
stępuje zamiana okupanta. Pochło-
nięci wojną z Sowietami Niemcy 
uzbrajają nacjonalistów wywodzą-
cych się z mniejszości etnicznych 
II RP i tworzą z nich podporządko-
wane sobie formacje pomocnicze 
które następnie  wykorzystują do 
przeprowadzania pacyfikacji miej-
scowej ludności i siania terroru. 
    
W Ponarach pod Wilnem, uzbroje-
ni przez Niemców szaulisi (strzel-
cy litewscy) od lipca 1941 r. do 
lipca 1944 r. wraz z Niemcami 
zamordowali ponad 100 tysięcy 
niewinnych obywateli II RP. Zde-
cydowaną większość stanowili Ży-
dzi ale byli to również obywatele 
II RP.  
Podobnie było z dozbrajaniem 
ukraińskich nacjonalistów.  
Wg. Włodzimierza Bonusiaka za-
równo batalion „Nachtigall”, jak i 
ukraińska milicja uczestniczyła w 
masowych pogromach lwowskich 
Żydów i Polaków, w tym lwow-
skich profesorów. 
Gabriele Lesser, niemiecka 
dziennikarka i publicystka, kore-
spondentka Die Tageszeitung w 
Warszawie twierdziła zgodnie z 
materiałami pokazowego procesu 
Oberländera w NRD (1960), że 

we Lwowie żołnierze Nachtigall 
wzięli udział w mordowaniu Ży-
dów w więzieniu Brygidki. 
Los profesorów lwowskich  spo-
tkał profesorów ze Stanisławowa. 
Bataliony Nachtigall i Roland 
utworzone były jako Drużyny 
Ukraińskich Nacjonalistów i od 
niemieckiego ataku na Związek 
Sowiecki działały wspólnie z 
Niemcami. 

Dopiero pod koniec 1942r. frakcja 
OUN -B (Bandery)„przechwyciła” 
Ukraińską Powstańcza Armię od 
Tarasa Bulby który była jej zało-
życielem. 
Już w roku następnym UPA syste-
matycznie dokonywała ekstermi-
nacji ludności polskiej początko-
wo Wołynia gdzie 11 lipca 1943r. 
nastąpiło apogeum ludobójstwa 
oraz Małopolsce Wschodniej gdzie  
apogeum ludobójstwa przypada na 
luty 1944r.

W lutym 2016 r. Poseł Dworczyk  
wniósł do laski marszałkowskiej 
projekt Ustawy upamiętniający 
pamięć ofiar ludobójstwa wszyst-
kich Kresowian zamordowanych   
przez szowinistów sowieckiego i 
niemieckiego totalitaryzm, oraz 
przez nacjonalistów składających 
się z mniejszości etnicznych RP.
Szczególnym okrucieństwem wy-
kazali się ukraińscy nacjonaliści 
skupieni w OUN a od końca 1942r. 
w UPA. 
Wspierani oni byli przez służby 
pomocnicze swoich pobratyńców 

usłużnych Niemcom od początku 
agresji na Związek Sowiecki. 
W 1943 roku Niemcy utworzyli 
kolejne zbrojne oddziały składają-
ce się z Ukraińców m.in. dywizję 
SS Galizien, która aktywnie brała 
udział w mordowaniu Polaków w 
Małopolsce Wschodniej. 

Z powyższych faktów wynika, że 
„Golgota Kresów” to liczone w 
setkach tysięcy ofiary ludobójstwa 
Kresowian którzy ginęli tylko dla-
tego że byli Polakami.

Źle się stało że przerwano nagle 
proces legislacyjny nad projektem 
Ustawy i wprowadzono nic nie 
znaczącą uchwałę.

To wszystko co powyżej powyżej 
wydarzyło się zanim powstała 
UPA jednak zwyciężyła opcja po-
strzegania całych Kresów przez 
optykę wołyńską a to nie jest 
zgodne z faktami historycznymi 
bowiem Wołyń to zaledwie część 
Kresów.

Powalająca z nóg licytacja nad 
wartościowaniem śmierci przera-
ża, bo traktuje pamięć selektywnie 
i niezgodnie z prawdą historyczną.   
Taka sama pamięć należy się 
wszystkim zamordowanym Kreso-
wianom a sprawcom ludobójstwa 
należy się takie samo potępienie i 
penalizacja (to tylko może ustawa) 
by już nigdy więcej nie doszło do 
podobnych potworności.

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości. 
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 

drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów  plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego 
kraju. 

Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów  osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. 
Oznacza to, że nie wszystko co nasi czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 
„maskotka Lwowa” w okre-
sie międzywojennym i wielka 
miłość jego mieszkańców, po-
cząwszy od batiara z Łyczako-
wa – gdzie Pułk stacjonował w 
górnych i dolnych koszarach, 
po galicyjskich hrabiów – być 
oficerem Pułku było marzeniem 
wielu ich synów! Choć może 
szczególnie hrabianek, ale i ły-
czakowskich „piękności”. Wi-
told Szolginia opisał pięknie 
w swoich kolejnych książkach 
konne „występy” pułku na uli-
cach Lwowa z okazji uroczy-
stości patriotycznych czy udział 
w nabożeństwach w Kościele 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
górującym nad koszarami. Nie 
darmo właśnie Ułani Jazłowiec-
cy eskortowali aż do Warszawy 
ciało Nieznanego Żołnierza! Hi-
storia pułku sięga roku 1918 – 
oddziału kawalerii, początkowo 
przy formacjach wojsk carskich 
na terenie Rumunii (z których 
to elitarnych pułków wywodzi-
ła się część przyszłej kadry jego 
oficerów i podoficerów), marszu 
na Kubań w walkach ze zbunto-
wanymi, bolszewizującymi od-
działami i grupami oraz pobytu 
w tamtejszej stanicy – docenieni 
przez kozaków i żegnani czule 
przez „kozaczki” – jak wynika 
z jednej z relacji, przekazanej 
do zbiorów archowalnych. Po 
kolejnych walkach i marszach, 
przeprawie przez Morze Czar-
ne do Odessy – już dwuszwa-
dronowy dywizjon wzmocniony 
zostaje kolejnym szwadronem, 
utworzonym z oddziału po-
dolskiej, głównie ziemiańskiej 
i harcerskiej młodzieży, aby 
znów w walkach – wspólnych 
z francuskim Korpusem Eks-
pedycyjnym, z napierającymi 
siłami bolszewickimi, przez 
Besarabię – trafić wreszcie, 15 
czerwca 1919 roku, do wolnej 
Polski, przekraczając jej grani-
cę pod Śniatynem i Kołomyją.
Tu jednak niezwłocznie, już 25 
czerwca 1919 roku, włączony zo-
staje do walk z Ukraińcami, nad 
Złotą Lipą, Dniestrem i Strypą – z 
sukcesami, jak ten odniesiony w 
bitwie pod Jazłowcem, uwieńczo-
nej zwycięstwem oraz odbiciem z 
rąk ukraińskich klasztoru SS. Nie-

pokalanek, od której – jak pisał 
później oficer Pułku, brat zamor-
dowanego w Charkowie twórcy 
i jego pierwszego dowódcy, póź-
niejszego generała Konstantego 
Plisowskiego – doszedł „do swo-
jego sławnego imienia”. To pod 
jego dowództwem, później jego 
następców, gdy awansował na 
dowódcę kolejnych brygad, Pułk 
odnosi piękne sukcesy wojenne w 
walkach z Ukraińcami, a następ-
nie z bolszewikami, zakończone 
udziałem w jednej z największych 
w historii bitew kawalerii – pod 
Komarowem i defiladą na bło-
niach pod Tomaszowem Lubel-
skim, gdzie pułk otrzymał na nie-
dawno ofiarowany mu sztandar, 
dar wdzięcznych wychowanek 
niepokalańskich, Krzyż Orderu 
VM V Klasy z rąk Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego!
Następne etapy jego powojennej 
historii to krótki pobyt w Żół-
kwi oraz stałe miejsce stacjono-
wania w koszarach („górnych” 
i „dolnych”) na lwowskim Ły-
czakowie, sukcesy szkoleniowe, 
sportowe – jeździeckie, zgodnie 
z potrzebami kawaleryjskimi, ale 
i towarzyskie, m.in. słynne bale 
w hotelu „George’a”. Te „sukce-
sy” ilustrowała najbardziej znana 
z „żurawiejek”… Wreszcie, już 
zwyczajowe dla historii Pułku – 
marsze zimowe patroli konnych 
ze Lwowa do Jazłowca, dla zło-
żenia hołdu Jazłowieckiej Pani 
– Hetmance Ułanów w dniu Jej 
święta – Niepokalanego Poczęcia 
NMP. W koronacji tej słynnej z 
piękności i kultu figury (obecnie 
w Szymanowie, gdzie obok Sank-
tuarium Pani Jazłowieckiej znaj-
duje się sala tradycji 14 Pułku) w 
lipcu 1939 r. pułk uczestniczył „in 
corpore”!
Stąd też w końcu sierpnia 1939 
roku Pułk trzema eszelonami od-
jechał na front przeciw niemiecki, 
by po wyładowaniu na stacji 
Nekla (co upamiętnia tablica w 
tamtejszym kościele, ufundowa-
na przez patriotycznych Wielko-
polan), wyruszyć dla obrony Po-
znania, rozpoczynając kampanię 
wrześniową. 
Skąd w walkach – przez Łęczy-
cę (bitwa pod Wartkowicami), 
Kutno, Puszczę Kampinoską – tu 
bitwy pod Górkami i Sierakowem 

– aby zakończyć ją niezwykłym 
akcentem bojowym, szarżą pod 
Wólką Węglową, opłaconą krwią 
około 200 poległych i rannych 
ułanów!
Kolejna karta bojowa – mniej 
znana – to obrona Warszawy, na 
Czerniakowie i Sadybie, upamięt-
niona dziś pomnikiem w miejscu, 
skąd Oddział Wydzielony 14 i 6 
pułków Ułanów, kontratakował w 
kierunku na Wilanów jeszcze 28 
września 1939 roku, nie wiedząc 
o podpisanym rozejmie! Więk-
szość oficerów spędziła lata woj-
ny w niewoli, część podoficerów i 
ułanów wróciła w rejony Lwowa, 
gdzie uczestniczyli w działaniach 
Armii Krajowej – Akcji „Burza”, 
za co niejeden (także dziewczęta, 
sanitariuszki i łączniczki) zapłacił 
latami łagrów i więzień sowiec-
kich oraz UB. Także za uczest-
nictwo w oddziałach „Warta” we 
wschodniej Polsce (rzeszowskim) 
i udziale w WiN.
Po wojnie ułani jazłowieccy osie-
dlili się w różnych rejonach Pol-
ski, głównie zachodniej, gdzie 
utworzyli czynne przez kilkana-
ście lat Koło Pułkowe we Wrocła-
wiu. Podobne koło powstało też 
w Warszawie, jednak najbardziej 
czynne, rozwijające owocną dzia-
łalność – w Londynie, z oficerów 
i żołnierzy Pułku, wyzwolonych z 
obozów jenieckich i zdemobilizo-
wanych z odtworzonego w Szko-
cji Pancernego 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich, powstałego z 

oficerów i żołnierzy szwadronu 
zapasowego, internowanych na 
Węgrzech, przybyłych następnie 
do Francji i na Wyspy Brytyj-
skie. Część z nich wzięła udział, 
uzyskując nowe doświadczenia 
bojowe i wysokie odznaczenia, w 
walkach l Dywizji Pancernej gen. 
Maczka na kontynencie.
Koniec I Wojny Światowej zastał 
wielu Polaków rozproszonych po 
bezkresnych ziemiach rosyjskie-
go imperium, objętego czerwoną 
rewolucją.
Wtedy to we wsi Paszkowskaja na 
Kubaniu gen. Łucjan Żeligowski 
formuje z napływających ochot-
ników 4-tą dywizję strzelców, w 
której znajduje się szwadron uła-
nów. Pod dowództwem majora 
Konstantego Plisowskiego nastę-
puje szybki wzrost liczebności 
ułanów oraz przyjęcie oficjalnej 
nazwy jednostki „Dywizjon l Dy-
wizji Jazdy przy 4 Dywizji Strzel-
ców Polskich generała Żeligow-
skiego.
Zmieniająca się sytuacja wojenna 
spowodowała przetransportowa-
nie ułanów do Odessy, skąd jako 
tylna straż wojsk koalicyjnych 
poprzez Rumunię 15.VI.1919 r. 
dociera do granic Polski, stacza-
jąc następnie szereg walk z Ukra-
ińcami. Po słynnej szarży pod 
Sokołowem doszło do bitwy pod 
Jazłowcem 75 lat temu w dniach 
od 11 do 13 lipca 1919 r. w zwy-
cięskim boju ułani oswobodzili 
Jazłowiec i klasztor SS Niepoka-
lanego Poczęcia. Ten dzień - 11 
lipca stał się dniem święta pułko-
wego. Klasztor w Jazłowcu - to 
dawna od wielu wieków strażnica 
Rzeczypospolitej, na południowo-
-wschodnich rubieżach Polski, na 
Podolu - powstrzymująca zagony 
tatarskie i tureckie nawały. Bój 
ten przyniósł ułanom nieśmier-
telną sławę oraz nazwę „Ułanów 
Jazłowieckich”.
Uratowanie Sióstr Niepokalanek, 
Jak też szukającej schronienia w 
klasztorze okolicznej ludności za-
dzierżgnęło nierozerwalne więzy 
między klasztorem SS Niepokala-
nego Poczęcia w Jazłowcu a 14-
tym pułkiem Ułanów Jazłowiec-

kich. Pułk przyjął za swą patronkę 
Najświętszą Panienkę z Jazłowca, 
składając Jej w czasie uroczystej 
koronacji w dniu 9 lipca w 1939 
r. ślubowanie dotrzymania Jej 
Wiary do ostatniego tchu. Świa-
dectwem tej serdecznej więzi łą-
czącej od wielu lat ułanów z Pa-
nią na Jazłowcu był zwyczaj, że 
rok rocznie w dniu 8-go grudnia 
patrol złożony z nowo przydzie-
lonego oficera i plutonu ułanów 
odbywał pielgrzymkę z miejsca 
postoju we Lwowie do Jazłow-
ca. Specjalny przywilej wydany 
przez Ojca Świętego pozwalał 
ułanom na wejście do klaszto-
ru objętego klauzurą. W okre-
sie międzywojennym kościołem 
garnizonowym stał się wotywny 
kościół Matki Boskiej Ostrobram-
skiej na Górnym Łyczakowie we 
Lwowie, z którego pochodzi Ob-
raz Wileńskiej Pani umieszczony 
w kościele. Najśw. Serca Pana 
Jezusa u księży Salezjanów we 
Wrocławiu.
W pamiętnym wrześniu pułk 
znów stanął w obronie Ojczyzny. 
Walcząc w ramach Armii Poznań 
stoczył szereg krwawych bojów. 

W końcowej fazie kampanii 
wrześniowej generał Abraham 
powierzył 14-stemu pułkowi spe-
cjalne zadanie: - należało prze-
rwać pancerny pierścień wojsk 
niemieckich otaczających War-
szawę, umożliwiając dotarcie 
dodatkowym siłom dla obrony 
stolicy. W Wólce Węglowej pod 
Warszawą na rozkaz wspaniałe-
go dowódcy pułkownika Edwar-
da Godlewskiego pułk wykonał 
jedną z ostatnich szarż kawale-
ryjskich stwarzając przez to wol-
ną drogę do oblężonej stolicy. 
W walce tej 105-ciu oficerów, 
podoficerów i ułanów złożyło Oj-
czyźnie swój największa dar - dar 
swego żyda. Tak więc słowa Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego wy-
powiedziane przy dekorowaniu 
w 1921 r - sztandaru pułkowego 
Orderem Virtuti Militari „- że jest 
to pułk, który nigdy nie zawiódł” 
potwierdziły się również w trud-
nym okresie Polskiego Września, 

Ułani Jazłowieccy
Aleksander Szumański - Ułanom Jazłowieckim w 75 rocznicę bitwy pod Jazłowcem
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czego wyrazem było ponowne 
odznaczenie sztandaru pułkowe-
go tym samym Orderem. Ułanom 
Jazłowieckim, których tylko kil-
ku już spotyka się na dorocznym 
święcie pułkowym na Mszy św. 
w Kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa we Wrocławiu, 
należy się wdzięczna pamięć i 
głęboki szacunek. Rok 1939 nie 
zakończył działania orężnego 14-
go pułku Ułanów Jazłowieckich. 
Odtworzony na Zachodzie wal-
czył we Francji, Belgii i Holandii.
We Lwowie organizuje się i dzia-
ła 14 pułk Ułanów Jazłowieckich 
Armii Krajowej. Tradycja ułań-
ska, sława „czternastki”, a nawet 
Jej elitarność były magnesem 
przyciągającym młodych. Dla-
tego w czasie wojny, czemu nie 
należy się dziwić, organizowane 
oddziały przybierały nazwy puł-
ków przedwojennej regularnej ar-
mii. Tak też stało się we Lwowie, 
na Łyczakowie, gdzie powstał 
pluton Grunwald 14 p. Ułanów 
Jazłowieckich, „pułku, który ni-
gdy nie zawiódł”. Naśladując 
zwyczaje pułkowe p. Władysław 
Załogowicz ps. „Felek-Piotr” już 
w pierwszym roku okupacji or-
ganizując wokół siebie harcerzy 
i batiarów łyczakowskich zain-
spirował powstanie sztandaru. W 
trudnych warunkach okupacyj-
nych narysował projekt sztandaru, 
wystarał się o potrzebny materiał, 
znalazł wykonawczynie i w dniu 
2 lutego 1943 r. ks. Ewaryst po-
święcił sztandar w częściach, ła-
twych w każdej chwili do ukrycia. 
Świadomość istnienia znaku, pod 
którym prowadzono akcje małego 
sabotażu, następnie coraz poważ-
niejsze, mające na celu zdobywa-
nie broni i wreszcie wystąpienie z 
bronią - to długa i poważna karta 
historii tych nowych Orląt Lwow-
skich.
Wracając do sztandaru, to jego 
losy były podobnie burzliwe, jak 
losy starszego szeregowca Wła-
dysława Załogowicza -”Felka” i 
członków zorganizowanego przez 
niego plutonu Grunwald. Na ostat-
niej zbiórce plutonu Grunwald w 
dniu 3 maja 1946 r. na Łyczako-

wie zapadła jednogłośnie decyzja 
aby ten właśnie rok uwidocznić 
na sztandarze. Znany lwowski fo-
tografik p. mgr Bronisław Kupiec 
ps. Jan dokonał wtedy licznych 
zdjęć obu stron sztandaru, który 
w kawałkach został przewiezio-
ny do Polski. Felek osiedlił się 
w Głuchołazach i wśród bliskich 
mu lwowiaków od lipca 1946 r. 
zaczął pracować w harcerstwie, 
występując na licznych uroczy-
stościach ze swoim sztandarem. 
Wkrótce on jak i sztandar stał się 
„przedmiotem zainteresowania” 
urzędu bezpieczeństwa publiczne-
go, które w dacie „1946” zaczęło 
dopatrywać się powojennej dzia-
łalności NSZ i WIN. Pełen obaw, 
Felek przekazał sztandar swym 
najmłodszym żołnierzom Szarych 
Szeregów - Emilowi Mojsie ps. 
Sarna i Stanisławowi Kowalowi 
ps. Malec. Wkrótce Felek został 
aresztowany, wytoczono mu pro-
ces, w którym skazano go na karę 
śmierci, po pewnym czasie za-
mienioną na dożywocie. W czasie 

przesłuchań i pobytu w więzieniu 
wybito mu zęby i połamano żebra. 
Od 1949 r. był więziony we Wro-
cławiu, Opolu, Nysie i Prudniku. 
Między innymi w Opolu siedział 
w pomieszczeniu znajdującym się 
pod Jezdnią w bocznej ścianie ka-
nału Odry w wodzie i w błocie, w 
zupełnej ciemności. Przy wyjściu 
z więzienia przy wzroście ponad 
170 cm ważył 38 kg. Przeżył chy-
ba tylko dlatego, że w czasach 
młodości było mu do szkoły „pod 
wiatr i pod górkę”, a Jako nie na-
leżący do klasy „inteligenckiej” 
swym zaangażowaniem dla Pol-
ski, patriotyzmem i wiarą wywo-
ływał zdziwienie nawet u ubow-
ców, prokuratorów i „sędziów”. 
Po wyjściu z więzienia musiał 
podjąć pracę pomocnika grabarza, 
a następnie zamiatacza ulic. Nie 
przeszkadzało mu to w opracowa-
niu wielotomowych wspomnień 
prozą i wierszem, oraz artykułów, 
które ukazują się w prasie krajo-
wej i zagranicznej. O Felku nie da 
się już obecnie napisać w krótkim 

artykule - to trzeba zostawić do 
opracowania specjalistom.
Wracając do losu członków zor-
ganizowanych przez Felka plu-
tonów: GRUNWALD, obejmu-
jący górny Łyczaków, RACŁA-
WICE obejmujące Krzywczyce 
i WESTERPLATTE obejmu-
jące Żłoby, Pasieki i Jałowiec - 
czyli Lwów-Wschód, to w okre-
sie okupacji i w akcji Burza z 
około dwustu ludzi, życie swe 
za Polskę i Polski Lwów odda-
li, następujący żołnierze: Ber-
dak Kazimierz, Drapała Adam, 
Jarosz Zbigniew, Kryl Antoni, 
Nowicki Bolesław, Pniewski 
Waldemar, Pukas Edward, Sa-
wicki Bolesław, Serba Edward, 
Terlecki Michał, Wańczyk Sta-
nisław, Wójcicki Ludwik, Zde-
belak Karol, Ziemba Mieczy-
sław, Zint Jerzy, oraz dowódca 
rejonu ASTRA por. Bolesław 
Czajkowski zamordowany na 
Kołymie.
W 50-tą rocznicę akcji Burza 
oddajemy hołd naszym Orlę-
tom, walczącym pod sztanda-
rem z napisem: BÓG-HONOR-
-OJCZYZNA.

OPIS SZTANDARU

Uzyskanie orła do grotu sztan-
daru od p. Władysława Panasia 
wykonanego przez p.Mariana 
Dydowicza zadecydowało reali-
zację zamierzeń Felka wyko-
nania sztandaru. Obecnie orzeł 
ten znajduje się w Muzeum Ar-
chidiecezjalnym we Wrocławiu. 
Następnym etapem było wy-
konanie w zimie 1940 r. dolnej 
części płata z nie pełnym napi-
sem roku: „PLUTON GRUN-
WALD, LWÓW-ŁYCZAKÓW 
1940-194 „. Kolejno powsta-
wały dalsze części i napisy, po-
wstające wg rozkazów Szarych 
Szeregów a następnie władz 
AK, tak, że ostatecznie sztandar 
otrzymał wygląd przepisowe-
go kawaleryjskiego sztandaru 
wojskowego z przed n wojny 
światowej. (Na okładce czaso-
pisma Jest jego piersza strona). 

Pierwsza strona: na białym tle 
czerwony krzyż kawalerski. 
Centralnie znajduje się srebrny 
orzeł w koronie otoczony wień-
cem laurowym z zielonego suk-
na, na morelowym tle. Na krzy-
żu znajdują się napisy: BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA. W na-
rożnikach białego tła napisy: 
„ASTRA 14 (kryptonim rejonu 
dzielnicy wschodniej Lwowa, 
Liczba 14 oznacza 14 pułk Uła-
nów Jazłowieckich), w drugim 
rogu „AK WSCHÓD”. W dol-
nym rogu „KRZYWCZYCE” a 
w ostatnim „PASIEKI”. Te dwie 
ostatnie nazwy to dalsze okolice 
wielkiego Lwowa.
Druga strona: w pionowym 
układzie barwy Lwowa; ama-
rantowa (wyblakła) i niebieska. 
Centralnie, otoczona 12 gwiazd-
kami M.B. Ostrobramska. Po-
niżej herb Lwowa udekorowa-
ny Krzyżem Virtuti Militari. 
Poniżej: na niebieskim polu 
czerwona kotwica, na amaran-
towym harcerska lilijka z lite-
rami O (Ojczyzna), N (nauka), 
C (cnota) oraz ZHP. Przez cały 
płat biegnie łukiem napis: BŁO-
GOSŁAW-MATKO - NASZEJ 
- POLSKIEJ - ZIEMI.
W roku 1946 została wyhafto-
wana w dacie szóstka, którą 
później zamieniono na czwórkę 
(różni się ona barwą). Sztandar 
wykonały: p. Bronisława Ka-
pral ze swą córką Krystyną oraz 
p. Zofia Brzostowska-Kiernicka 
ps. Grażyna, która dodatkowo 
wykonała wizerunek MATKI 
BOSKIEJ Ostrobramskiej.
                                                    Opra-
cował Aleksander Szumański 
„Lwowskie Spotkania”
    
 http://www.lwow.com.
pl/spotkania/spotkania.html

Dokumenty, źródła, cytaty:

https://www.google.pl/search?-
q=lwowskie+spotkania&ie=utf-
8&oe=utf-8&client=firefox-b-
ab&gfe_rd=cr&ei=zEmPWJe-
eONDi8Af1qZ74CQ

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Szarża 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką Weglową wg Edwarda Mesjasza.

/ foto: http://www.slideshare.net/HuraganCarter/prezentacja-historia-14-puku-uanw-jazowieckich-55116522
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Na zachodniej Ukrainie wciąż 
dochodzi do antypolskich incy-
dentów. Najnowszym z nich jest 
wysadzenie w Hucie Pieniackiej, 
pomnika Polaków zamordowa-
nych w 1944 roku, przez ukra-
ińskich ochotników tworzących 
oddziały SS - Galizien. 
Nacjonaliści ukraińscy w nie-
mieckich mundurach, wspoma-
gani przez cześć przychylnej im 
ukraińskiej ludności, zwanej 
„czernią”, zamordowali w Hu-
cie Pieniackiej około 1000 osób. 
Była to jedna z większych rzezi 
Polaków, do których doszło na 
Wołyniu w latach 40. ubiegłego 
wieku. 
Wczoraj (9 stycznia 2017 roku) 
monument upamiętniający te 
wydarzenia został wysadzony, a 
także pomalowany w kolory fla-
gi Ukrainy, oraz flagi UPA okra-
szonej znakiem zbrodniczej na-
zistowskiej organizacji SS. Ślady 
prowadzące do serwisów spo-
łecznościowych wskazują na to, 
że za zniszczenie pomnika mogą 
odpowiadać neobanderowcy z 
radykalnej nacjonalistycznej 
partii Prawy Sektor, jednak kie-
rownictwo tej organizacji odrzu-
ca oskarżenia. 
Działający w Polsce ukraińscy 
agenci zgrywający „sowietolo-
gów” lub niezależnych dzienni-
karzy mają nie lada problem, 
aby objaśnić Polakom dlaczego 
należy popierać Ukrainę, pomi-
mo odrodzenia się tam ruchów 
politycznych odpowiedzialnych 
za wymordowanie setek tysięcy 
naszych rodaków. Nie tylko nikt 
za to nie przeprasza, ale wprost 
gloryfikuje się zbrodniarzy w 
stylu Bandery i Szuchewycza, 
nazywając ich imieniem szkoły i 
ulice miast. 
Miłośnicy Ukrainy z Polski swój 
dysonans poznawczy związany z 
tym ostatnim incydentem w Hu-
cie Pieniackiej tłumaczą w ty-
powy sposób. Po prostu uznano, 
że to rosyjska prowokacja, którą 
przeprowadzono w celu skłócenia 
Polaków z Ukraińcami. Opiera się 
to na z gruntu fałszywym przeko-
naniu, że Ukraińcy dobrze nam 
życzą, bo mamy wspólnego wroga 
jakim jest Rosja i dlatego mogą 
wszystko, a my musimy im wy-
baczać bezrefleksyjnie wszystkie 
zniewagi i przyzwolenie na glory-
fikację nazistów 
z SS - Galizien oraz będących 
sprawcami ludobójstwa Polaków, 
ukraińskim nacjonalistom.  Nagra-
nie zdewastowanego pomnika tra-
fiło do Internetu. Sprawą zaintere-
sowała się już polska dyplomacja.
Pomnik, który w 2005 roku od-
słonięto w Hucie Pieniackiej, 
upamiętnia ofiary zbrodni ukra-

ińskich na Polakach. Do masa-
kry doszło 28 lutego 1944. Lud-
ność polska została wymordowa-
na przez żołnierzy 4 Pułku Po-
licji SS złożonego z ukraińskich 
ochotników do SS - Galizien pod 
dowództwem niemieckim, przy 
udziale oddziału Ukraińskiej 
Powstańczej Armii i oddziału 
paramilitarnego ukraińskich 
nacjonalistów pod dowództwem 
Włodzimierza Czerniawskiego. 
W miejscowym kościele spalo-
no około 500 osób, pretekstem 
do przeprowadzenia masakry 
było ukrywanie przez Polaków 
Żydów. Łącznie śmierć poniosło 
według różnych szacunków od 
600 do 900 osób.
Pomnik składał się z kamiennego 
krzyża i dwóch tablic z imionami 
i nazwiskami pomordowanych. 
W poniedziałek 8 stycznia 2017 
roku okazało się, że krzyż został 
rozbity, a tablice zdewastowane. 
O wydarzeniu niezbyt szeroko in-
formują miejscowe media. Portal 
www.uapress.info donosi, że na 
pomalowanych i połamanych pły-
tach wandale zamieścili ukraiń-
skie symbole nacjonalistyczne. Na 
zdjęciach z miejsca zdarzenia wi-
dać, że część jednej z tablic została 
pomalowana farbą w kolory ukra-
ińskiej flagi. Wierzchołek drugiej 
tablicy zamalowano na czerwono-
-czarno, są to kolory Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Pod flagą UPA 
znalazły się litery SS. Portal http://
www.livejournal.com/, na który 
powołują się w relacjach rosyjskie 
media, donosi, że krzyż został wy-
sadzony. 
Na nagraniu z Huty Pieniackiej wi-
dać, jak jego fragmenty leżą poroz-
rzucane w śniegu obok tablic.

Incydent skomentował ambasador 
Polski na Ukrainie Jan Piekło. – 
Wiemy o tym filmie. W godzinach 
porannych na miejsce pojedzie 
konsul. Zostanie też wysłana nota 
do Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Ukrainy – zapowiedział dy-
plomata. Sprawę bada też lokalna 
policja.
Zniszczono pomnik pamięci zabi-
tych Polaków. Szef IPN Ukrainy: 
„to prowokacja”.
„Zniszczenie pomnika Polaków 
zamordowanych we wsi Huta Pie-
niacka na zachodniej Ukrainie to 
prowokacja, której celem jest za-
ostrzenie stosunków polsko-ukra-
ińskich” – ocenił szef ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej Wo-
łodymyr Wiatrowycz.
Dewastacja pomnika w Hucie Pie-
niackiej. W poniedziałek w rosyj-
skich, a za nimi w ukraińskich me-
diach społecznościowych pojawiły 
się nagrania i zdjęcia, na których 
widać rozbity kamienny krzyż i 

zdewastowane tablice z nazwiska-
mi ofiar mordu w Hucie Pieniac-
kiej. Część jednej z tablic zama-
lowano niebieską i żółtą farbą, co 
stanowi odwołanie do ukraińskiej 
flagi. Drugą tablicę pomalowano 
w kolory flagi Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii (UPA), pod którą 
umieszczono litery SS.
Według szefa Instytutu Pamięci 
Narodowej Ukrainy Wołodymy-
ra Wiatrowycza, akt wandalizmu 
przypomina te, do których doszło 
w zeszłym roku w Polsce, gdy 
niszczono ukraińskie nagrobki. -
 Te działania są analogiczne i mają 
na celu wywołanie wojny pomni-
ków - napisał Wołodymyr Wiatro-
wycz.
Komentatorzy ukraińscy zwracają 
uwagę, że pierwsze o zniszczeniu 
memoriału poinformowały rosyj-
skie media. Zdjęcia sprofanowa-
nego pomnika zostały pierwotnie 
umieszczone na anonimowym 
koncie w portalu You Tube.
Do Huty Pieniackiej przyjechali 
śledczy, funkcjonariusze Służ-
by Bezpieczeństwa Ukrainy oraz 
władz rejonowych.
Istnieją kadry z filmu przedsta-
wiającego zdewastowany pomnik 
(YouTube) 

„POLSKA I UKRAINA SĄ 
BEZRADNE”

„To straszne, jak Polska i Ukraina 
są bezradne wobec prowokacji i/
lub głupoty” - napisał polski am-
basador w Kijowie Jan Piekło.
Nieznani sprawcy zdewastowa-
li polski pomnik ofiar zbrodni w 
Hucie Pieniackiej na Ukrainie. „- 
Zdarzenie wstrząsnęło społeczno-
ścią polską miasta Brody w obwo-
dzie lwowskim, w rejonie którego 
znajduje się zdewastowane miej-
sce pamięci.
- To jest coś strasznego. Nie rozu-
miem tego wszystkiego. W Hucie 
Pieniackiej nie było dotąd antypol-
skich akcji” – powiedziała Natalia 
Celiuch z organizacji Związek Po-
laków „Orzeł Biały” w Brodach.
Zapowiedziała, że jej organizacja 
będzie próbowała uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na temat 
zniszczeń w Hucie Pieniackiej.

SZEF UKRAIŃSKIEGO IPN 
WOLODOMYR WIATRO-
WYCZ: TO AKT PROWOKA-
CJI 

Szef IPN Ukrainy Wołodymyr 
Wiatrowycz oznajmił że zniszcze-
nie pomnika to akt wandalizmu, 
który „jest wygodny dla strony 
trzeciej”. - Huta Pieniacka to pol-
ska wieś, zniszczona na rozkaz 
niemieckich okupantów w wyni-
ku prowokacji działającego tam 

oddziału radzieckich partyzan-
tów.” Do udziału w operacji karnej 
(przeciwko Polakom) naziści świa-
domie zaangażowali składające się 
z Ukraińców oddziały policyjne” 
– tak powiedział Wiatrowicz.
Wiatrowycz zwrócił także uwagę, 
że działania w Hucie Pieniackiej 
podobne są do aktów wandalizmu 
na ukraińskich cmentarzach w Pol-
sce. - Są one analogiczne i mają 
ten sam cel: „wywołanie wojny na 
pomniki”. 
„Niszczenie grobów i pomników 
po obu stronach granicy powinno 
spotkać się z jednakowym, zdecy-
dowanym potępieniem w obu kra-
jach, zarówno ze strony władz, jak 
i społeczeństwa obywatelskiego” 
– czytamy we wpisie szefa ukraiń-
skiego IPN na Facebooku.

ZBRODNIA W HUCIE PIE-
NIACKIEJ

Huta Pieniacka to nieistniejąca 
dziś wieś w rejonie miasta Brody 
w obecnym obwodzie lwowskim. 
28 lutego 1944 roku miał tam 
miejsce mord, którego dokonali 
ukraińscy ochotnicy z dywizji SS 
„Galizien” z 4. pułku policyjnego 
SS i UPA. Według różnych danych 
zabitych zostało wtedy od 600 do 
900 osób. Akcję przeżyło około 
160 osób. Wieś została zrównana 
z ziemią.
Mord w Hucie Pieniackiej uważa-
ny jest za największą zbrodnię po-
pełnioną przez ukraińskich nacjo-
nalistów w Galicji Wschodniej. 28 
lutego 2009 roku hołd ofiarom tej 
zbrodni oddali ówcześni prezyden-
ci Polski i Ukrainy, Lech Kaczyń-
ski oraz Wiktor Juszczenko.
Pomnik został odsłonięty w 2005 
roku. W 2013 roku w geście dobrej 
woli, miejscowi Ukraińcy przeka-
zali Polakom monstrancję z ko-
ścioła, który znajdował się w Hu-
cie Pieniackiej i został zniszczony 
w czasie pacyfikacji wsi.
Na cmentarzu grekokatolickim w 
Mołodyczu (d. Młodzice) na Pod-
karpaciu nieznani sprawcy znisz-
czyli pomnik banderowców z UPA 
– podała Polska Agencja Prasowa.
Pomnik na dawnym cmentarzu stał 
od 2002 roku. Składał się z dwóch 
tablic – pierwsza upamiętniała 
„żołnierzy UPA poległych w latach 
1945-1947”, druga – „parafian cer-
kwi w Mołodyczu, którzy tragicz-
nie zmarli w latach 1945-1947”. 
Zniszczona została tylko pierwsza 
z nich – na cześć UPA, druga – na 
cześć mieszkańców – pozostała 
nienaruszona.
Prezes Związku Ukraińców w Pol-
sce Piotr Tyma twierdzi, że znisz-
czenie pomnika to nie „chuligański 
wybryk, ale klasyczna prowoka-
cja”. „Wszystkie te akty wandali-

zmu zostały nagrane i krótkie filmy 
można znaleźć w Internecie, m.in. 
na stronie www.novorossia.today, 
są one też sygnowane przez Obóz 
Wielkiej Polski” – mówi Tyma.
„Sądzę, że są to czyny inspirowane 
z Rosji, które mają wywołać reak-
cję na Ukrainie. Te wszystkie dzia-
łania są prowadzone na korzyść 
Rosji, która chce skłócić Polaków 
i Ukraińców” – podkreślił Tyma. 
Nie przytoczył jednak konkretnych 
dowodów, że dewastacja w Moło-
dyczu miała takie właśnie podłoże.
Przypomnijmy, że wcześniej mia-
ły miejsce ataki na inne pomniki 
i upamiętnienia UPA w Polsce, 
m.in. w Radrużu, Hruszowicach i 
Wierzbicy.
Na tablicy na Wzgórzach Wulec-
kich we Lwowie „nieznani spraw-
cy” namalowali czerwoną farbą 
napis „Smert Lachom”
„Dotychczas w żadnym przypadku 
nie wykryto sprawców. Patrząc na 
skalę tego typu działań i powagę 
sprawy dziwię się, że nie ma żad-
nych efektów pracy policji. Dziwi 
mnie to lekceważenie. Może taki-
mi sprawami nie powinna zajmo-
wać się lokalna policji tylko wyż-
szego szczebla”? – pyta Tyma.
Tyma zapowiada również, że skie-
ruje do ministra spraw wewnętrz-
nych list z apelem o większą sku-
teczność policji, do którego dołą-
czy zdjęcia oraz inne dowody do-
kumentujące zniszczenia pomni-
ków. Chce też zwołania sejmowej 
komisji mniejszości narodowych i 
etnicznych.
Dlaczego jednak dewastacją po-
mnika UPA na lokalnym cmen-
tarzu mają się zajmować polscy 
posłowie i dlaczego akurat w tym 
przypadku śledztwo powinna spe-
cjalnie prowadzić policja „wyższe-
go szczebla” niż przy każdej innej 
dewastacji?
Czy przypadkiem „pokrzywdzo-
ny” Związek Ukraińców w Polsce 
nie chce przy okazji tego incydentu 
wytargować dla siebie kolejnych 
ustępstw na rzecz upamiętniania 
zbrodniarzy UPA w naszym kraju 
oraz ochrony pomników UPA sta-
wianych nielegalnie, bez zgody 
miejscowych władz? 
A może chodzi o wytargowanie 
jeszcze wyższych dotacji z pol-
skiego budżetu dla Związku Ukra-
ińców w Polsce?
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pomnik poświęcony 
Polakom  zamordowanym
w Hucie Pieniackiej
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W 73 rocznicę ukazała się księga 
pamięci żołnierzy 27 WDP AK.
Edmund Goś

Składy osobowe pododdziałów 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK według tzw. „List Dolińskiego”

Znajomość z Kazimierzem Dolińskim „Szerszeniem” i wspólne za-
ufanie związane jest z Janówką - miejscem urodzenia p. Kazimierza i 
mego taty oraz wspólnej działalności z bratem taty (Marianem) w sa-
moobronie Janówki.
W wyniku wielu rozmów telefonicznych przeprowadzanych w latach 
2009-2012 wspólnie zdecydowaliśmy aby uratować rękopisy spisów 
osobowych 27 WDP AK przepisując je w wersji elektronicznej. Decy-
dującym faktem była tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej Sekre-
tarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrze-
ja Przewoźnika, który wcześniej obiecał wydanie książkowe tzw. Listy 
Dolińskiego. W okresie od kwietnia 2012 r. otrzymywałem z Koszalina 
od p. Kazimierza, wykonane w rękopisie (niejednokrotnie niezbyt czy-
telne), wykazy osobowe poszczególnych pododdziałów 27 WDP AK.
Starałem się nie zmieniać lub dopisywać innych nazwisk, chcąc utrwa-
lić dla potomnych materiał zbierany przez kilkadziesiąt lat przez byłe-
go żołnierza Dywizji „Szerszenia” Kazimierza Dolińskiego (ciężko cho-
rego na raka i dializowanego). Materiał ten od kilku lat był znany pod 
nazwą „Listy Dolińskiego”.
Większość naniesionych zmian wynikała z błędów stylistycznych. Je-
dynym odstępstwem był wykaz łączności dywizyjnej, gdzie lista zosta-
ła powiększona prawie o połowę. Dopisa¬ne tam nazwiska pochodzą 
z książki Eugeniusza Rachwalskiego „Była taka broń”. Przepisywanie 
wykazów zakończyłem w maju 2013 r. a w lipcu 2013 r. otrzymałem od 

p. Kazimierza uzupełnienia do składów poszczególnych pododdziałów 
i składy osobowe służb zgrupowania „Osnowy” i „Gromady” oraz wy-
kaz pn. „ Wołyńskie dziewczyny w walce o niepodległość Polski 1939-
1947 r.”
Od kilku lat zaczęły spływać do mnie nowe nazwiska byłych żołnierzy 
Dywizji. Po weryfikacji zgodności z posiadanymi wykazami i wspo-
mnieniami żołnierzy wpisywałem do wykazów.
W czerwcu 2015 otrzymałem wspomnienia byłego żołnierza Kompanii 
przepraw z pra¬wie pełnym wykazem składu osobowego. Po opraco-
waniu został on umieszczony w wykazach.
Dodatkowymi pozycjami są pn. „Żołnierze 27 WDP AK w działalności 
niepodległościowej” i „Lista poległych”, do których wyboru dokona-
łem z poszczególnych pododdziałów. W wyniku konsultacji z Antonim 
Mariańskim i Bogusławem Szarwiło dokonałem korekty w niektórych 
wykazach żołnierzy z poszczególnych oddziałów; oraz poprawiłem 
składy osobowe dowództw wg sugestii prof. Władysława Filara.
Jestem świadom, że Lista Dolińskiego zawiera pewnikiem wiele błędów 
i przekłamań spowodowanych wieloma czynnikami. Ale aby rozma-
wiać, poprawiać błędy i prostować fakty trzeba mieć coś napisanego i 
wydrukowanego, co może być początkiem dyskusji. Mam nadzieję, że 
ten zgromadzony materiał będzie bodźcem do głębszego, naukowego 
spojrzenia na 27 WDP AK aby (w miarę możliwości) poprawić i uzu-
pełnić imienne wykazy imienne wykazy 4302 żołnierzy, aby uchronić je 
i pozostawić spisane dla potomnych.

Syców, 25 styczeń 2016 r. Edmund Goś

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Bój pod Mokrą z 1939 roku 
-  polscy ułani zatrzymali nie-
mieckie czołgi.
Dowódca Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii płk Julian Filipowicz.
1 września 1939 r. pod Mokrą 
polscy ułani stawili skuteczny 
opór niemieckim siłom pan-
cernym. Centralne Archiwum 
Wojskowe udostępniło portalowi 
dzieje.pl archiwalne fotografie 
oraz dokumenty dotyczące m.in. 
uczestniczącej w tej batalii Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii.
Rankiem 1 września 1939 roku na 
pólnocny - zachód od Częstocho-
wy Wołyńska Brygada Kawalerii 
stawiła skuteczny opór wkracza-
jącym do Polski oddziałom pan-
cernym Wehrmachtu.
„Dwudniowy bój pod Mokrą i 
Ostrowami z niemiecką 4 Dywi-
zją Pancerną zapisał się złotymi 
zgłoskami w dziejach polskiej 
kawalerii. Stało się to nie za spra-
wą spektakularnych szarż, gdyż w 
warunkach kampanii wrześniowej 
konnica w klasycznym wydaniu 
była już przeżytkiem, ale dzięki 
umiejętności prowadzenia przez 
polskie jednostki kawaleryjskie 

działań zaporowych i opóźnia-
jących” – wyjaśnia dr Andrzej 
Wesołowski z CAW, współau-
tor książki „Mokra - Działoszyn 
1939”.

Wołyńska Brygada Kawalerii, 
dowodzona przez płk dypl. Ju-
liana Filipowicza, odpierała ko-
lejne natarcia niemieckich czoł-
gów. W walkach doskonale zdały 
egzamin działka przeciwpancer-
ne wz. 37 oraz polskie karabiny 
przeciwpancerne wz. 35; chlub-
ną rolę odegrał też pociąg pan-
cerny nr 53, który w kulmina-
cyjnym momencie boju ogniem z 
dział efektywnie wsparł ułanów i 
strzelców konnych – zaznacza dr 
Wesołowski.

Bitwa pod Mokrą przeszła do hi-
storii jako jedna z największych 
stoczonych w wojnie obronnej 
1939 roku. Brygada przez cały 
dzień 1 września powstrzymywa-
ła natarcie niemieckich czołgów, 
wspieranych przez lotnictwo. Uła-
ni zmusili siły wroga do odwro-
tu, co zatrzymało jego natarcie i 
opóźniło marsz na Warszawę. Po 

zmroku Wołyńska Brygada Ka-
walerii wycofała się, zostawiając 
około stu unieruchomionych czoł-
gów i pojazdów mechanicznych 
nieprzyjaciela.
Straty Brygady wyniosły ok. 500 
żołnierzy, 5 dział i kilkaset koni. 
Niemcy stracili ok. 70 czołgów i 
kilkuset żołnierzy”
Prezentowane  materiały udo-
stępnione portalowi dzieje.pl 
przez Centralne Archiwum Woj-
skowe przedstawiają m.in. ar-
chiwalne fotografie kawalerii 
polskiej, pochodzące tuż sprzed 
wybuchu wojny, dokumenty do-
tyczące Wołyńskiej Brygady Ka-
walerii datowane na 1 września 
1939 roku, sylwetki dowódców 
brygady, polski pociąg pancer-
ny, a także jeden z niemieckich 
czołgów zniszczony w bitwie pod 
Mokrą. (PAP)
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BITWA POD MOKRĄ
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/ Polskawalczaca.com - Bitwa pod Mokra - Siła Kawalerii

/ na zdjęciu były prezydent RP Ko-
morowski wraz z gloryfikatorem 
UPA Poroszenką. www.rmf24.pl

Były prezydent Bronisław Ko-
morowski stwierdził, że zbrodnie 
OUN-UPA na Polakach miały 
miejsce „dawno temu” i w związ-
ku z tym – jak należy się domyślać 
– nie powinny być przeszkodą dla 
rozkwitu przyjaźni polsko-ukra-
ińskiej (banderowskiej) obecnie. 
Słowa te padły 27 stycznia na ante-
nie telewizji Polsat News podczas 
dyskusji pomiędzy Komorowskim 
a byłym premierem i liderem SLD 
Leszkiem Millerem. Były lider 
SLD – komentując obecne stosun-
ki polsko-ukraińskie – powiedział: 
„Nie zapominajmy o mnożących 
się przypadkach dewastacji pol-
skich pomników na Ukrainie, co 
bierze się z procesu wychowania 
młodzieży ukraińskiej, gdzie spo-
tkania byłych żołnierzy SS-Gali-
zien urastają do rangi uroczystości 
narodowej. To wszystko się dzieje 
za przyzwoleniem władz ukraiń-
skich i powinno spotkać się z pro-
testem władz polskich (…). Czas 
pobłażania i zamykania oczu na to 
co tam się dzieje, powinien minąć. 
Szef ukraińskiego IPN pisze histo-
rię od nowa, pisze historię anty-
polską i nikt z władz nie reaguje”. 
Na koniec dodał: „Mówimy prze-
cież o ludobójstwie”.

Tę wypowiedź Millera Komo-
rowski skwitował stwierdzeniem: 
„Ale to było dawno temu” [1].

Ten sam Komorowski nigdy by nie 
wypowiedział się w taki sposób o 
holokauście, który wydarzył się w 
tym samym czasie co ludobójstwo 
wołyńsko-małopolskie, czyli też 
„dawno temu”. Mimo to jest nie-
ustannie przypominany i czczony, 
m.in. przez Komorowskiego.

To za rządów prezydenta Komo-
rowskiego sfinalizowano w War-
szawie budowę Muzeum Historii 
Żydów Polskich, którego zada-
niem jest m.in. kultywowanie pa-
mięci o zagładzie Żydów podczas 
drugiej wojny światowej. Ten sam 
prezydent Komorowski nie był na-
tomiast zainteresowany utworze-
niem Muzeum Kresów Wschod-
nich, które kultywowałoby pamięć 
m.in. o zbrodniach OUN-UPA na 
narodzie polskim, ani Muzeum 
Historii Polski. Ówczesny mini-

ster kultury Bogdan Zdrojewski 
uzasadnił tę odmowę cynicznym 
stwierdzeniem, że w Polsce jest za 
dużo muzeów. Z kolei partia PO, z 
której wywodzą się Komorowski i 
Zdrojewski, doprowadziła w 2008 
roku do likwidacji Instytutu Kre-
sowego[2]. Oficjalnie dlatego, że 
cele jego działalności „wykraczały 
poza zadania miasta stołecznego 
Warszawy”. A nieoficjalnie dlate-
go, że takie było życzenie Związ-
ku Ukraińców w Polsce.

Warto też przypomnieć, że w 2008 
roku Komorowski – jeszcze jako 
marszałek Sejmu – zanegował w 
oficjalnej wypowiedzi odpowie-
dzialność OUN-UPA za ludobój-
stwo wołyńsko-małopolskie. Jego 
ówczesnym zdaniem ludobójstwa 
tego dopuścili się „Sowieci”. Te-
raz – gdy m.in. dzięki filmowi 
„Wołyń” wiedza społeczna na te-
mat sprawców tego ludobójstwa 
z OUN-UPA stała się powszech-
na – twierdzi, że to się wydarzyło 
„dawno temu”, a więc machnijmy 
ręką w imię przyjaźni z Ukrainą.

Profanacje w Hucie Pieniackiej i 
Bykowni są – według Komorow-
skiego – rezultatem pogarszającej 
się za rządów PiS pozycji Polski w 
UE. Bo za rządów PO Polska mia-
ła jego zdaniem silniejszą pozycję 
w UE i mogła „działać więcej na 
rzecz Ukrainy”, przez co Ukraina 
bardziej kochała Polskę. To jesz-
cze ciekawsze wyjaśnienie od tezy 
o „rosyjskiej prowokacji”, propa-
gowanej przez polityków PiS.

Jawny antypolonizm polityków 
wywodzących się z „Solidarno-
ści” przeraża, a ich głupota, brak 
elementarnych zasad moralnych 
i brak wyczucia sytuacji pora-
ża. Sam już nie wiem co o tym 
wszystkim sądzić. Byłoby wska-
zane, gdyby świadoma politycz-
nie część narodu doprowadziła do 
trwałego odsunięcia elit politycz-
nych działających od 1989 roku. 
Inaczej ich dalsze funkcjonowanie 
na scenie politycznej zakończy się 
dla kraju nieszczęściem.

 [1] „Komorowski o ludobójstwie 
na Wołyniu: To było dawno…”, 
www.kresy.pl, 27.01.2017.

[2] „Instytut Kresowy zlikwido-
wany”, www.kresy.pl, 19.12.2008.

Łajdactwo
Bohdan Piętka

/ / na zdjęciu były prezydent RP Komorowski wraz z gloryfikatorem UPA Poroszenką. 
www.rmf24.pl
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 14 października 1942 roku 
przyjęto jako datę utworzenia 
przez OUN ludobójczej forma-
cji nacjonalistów ukraińskich – 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA). Dzień 14 października 
jest  prawosławnym świętem Po-
krowy, czyli Opieki Najświętszej 
Bogarodzicy. W rzeczywistości 
pod koniec 1942 roku OUN-B 
dopiero podjęła decyzję o two-
rzeniu oddziałów partyzanckich 
-  i to pod nazwą Wojskowe Od-
działy OUN-SD (Samostijnikiw 
Derżawnikiw). Wówczas istnia-
ła Ukraińska Powstańcza Armia 
zorganizowana przez Tarasa Bo-
rowcia „Tarasa Bulbę” (stąd na-
zywano ich „bulbowcami”). 

/ Taras Boroweć „Bulba”

OUN Bandery „ukradł” im tę na-
zwę w marcu 1943 roku , a od-
działy „bulbowców” przemocą 
wcielił do swojej formacji. Ak-
cja „scaleniowa” trwała do sierp-
nia 1943 roku, podczas której 
banderowska Służba Bezpeky 
zamordowała kilkuset członków 
organizacji Borowcia oraz jego 
żonę. Datę 14 października 1942 
roku ustaliła sobie działająca w 
Kanadzie Ukraińska Główna 
Rada Wyzwoleńcza na posiedze-
niu 30 maja 1947 roku. Nacjo-
naliści ukraińscy z frakcji ban-
derowskiej fałszowanie historii 
dotyczącej UPA zaczęli więc już 
od daty jej rzekomego utworze-
nia i kontynuują do dnia dzisiej-
szego. W 2014 roku prezydent 
Ukrainy Petro Poroszenko usta-
nowił dekretem 14 października 
jako Dzień Obrońcy Ukrainy, 
czyli dzień wojska ukraińskie-
go. Dekret wspomina „męstwo 
i heroizm obrońców niepodle-
głości i integralności Ukrainy”, 
podkreśla „wojskowe tradycje 
i zwycięstwa ukraińskiego na-
rodu” oraz wzywa do „budowy 
mocnego patriotycznego ducha 
w społeczeństwie”. Cerkiew nie 
tylko nie protestuje przeciwko 
temu świętokradztwu ale w tej 
manipulacji dotyczącej ludobój-
czej formacji uczestniczy.  
Pod koniec 1942 w pobliżu 
Lwowa odbyła się konferencja 
referentów wojskowych obwo-
dowych prowidów OUN-B, któ-
ra przedyskutowała istniejące 

koncepcje walki, i opowiedziała 
się za tworzeniem struktur party-
zanckich pod nazwą Wojskowe 
Oddziały OUN-SD (Samostij-
nikiw Derżawnikiw). Pierw-
szym oddziałem WO OUN-SD 
była sotnia Hryhorija Perehij-
niaka „Dowbeszki-Korobki” 
utworzona na polecenie Iwana 
Łytwynczuka ps. „Dubowyj”, 
zapewne w pierwszych dniach 
lutego 1943 roku. Sotnia ta w 
nocy z 7 na 8 lutego zaatakowa-
ła barak policyjny w miasteczku 
Włodzimierzec broniony przez 7 
niemieckich żandarmów i 6 Ko-
zaków z policji pomocniczej. 9 
lutego 1943 roku dokonała rzezi 
całej ludności polskiej wsi Pa-
rośla oraz zarąbała siekierami 
uprowadzonych Kozaków, gdyż 
nie chcieli dołączyć do bande-
rowskiej bandy. Prawdopodob-
nie jeszcze w marcu 1943 roku 
żadna bojówka banderowska nie 
występowała jeszcze jako Ukra-
ińska Powstańcza Armia. Do 
czerwca 1943 roku ówczesne re-
lacje świadków mówią o atakach 
„bulbowców” a nie „upowców”, 
ich relacje o „banderowcach” 
ich” pochodzą z lat późniejszych, 
gdy już utrwaliła się nazwa UPA. 
Nie ma dokumentu z ówczesne-
go czasu poświadczającego, że 
w marcu 1943 roku jakiś oddział 
banderowski używał już nazwy 
Ukraińska Armia Powstańcza.

Na takiej zasadzie można by 
uznać dzień 27 września 1939 
roku za datę powstania Armii 
Krajowej, kiedy to powołana 
została w Warszawie, jeszcze 
podczas jej oblężenia, Służba 
Zwycięstwu Polski (SZP), któ-
rą rozkazem Naczelnego Wodza 
gen. Władysława Sikorskiego 
z dnia 13 listopada 1939 roku 
zmieniono na Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ), a nie dzień 14 
lutego 1942 roku, gdy to ZWZ 
przemianowany został na Ar-
mię Krajową. Tym bardziej, że 
AK kontynuowała cele progra-
mowe SZP i ZWZ opierając się 
o te same kadry dowódcze, na-
tomiast banderowska frakcja  
UPA nie tylko nazwę ukradła 
antagonistycznemu w stosunku 
do nich odłamowi Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, ale 
wszystkich przeciwników tego 
szalbierstwa po prostu wymor-
dowała. Banderowska UPA swój 
szlak bojowy zaczęła więc od 
oszustwa i zbrodni, na tych też 
zasadach kontynuowała go i tę 
zasadę kultywuje do dzisiaj.

Fakty wskazują na to, że podczas 
tejże konferencji w październiku 
1942 roku podjęto decyzję o tym, 
że systematyczna eksterminacja  
ludności polskiej zacznie się od 
Wołynia. Zapewne wzięto pod 
uwagę wiele argumentów. Ga-
licja Wschodnia włączona była 
do Generalnej Guberni i tutaj 
Niemcy na żadne „rządy Steć-

ki” nie pozwolili. Tymczasem na 
Wołyniu utworzyli od 1 września 
1941 roku Komisariat Rzeszy 
Ukraina (Reichskommissariat 
Ukrainie), gdzie większość sta-
nowisk administracyjnych objęli 
Ukraińcy. Kilkunastotysięczna 
policja ukraińska „zdała egza-
min” z „usuwania” mniejszości 
narodowych będąc głównym 
wykonawcą holokaustu ludności 
żydowskiej i można było obec-
nie skierować ją na wykonanie 
takiej „roboty” w stosunku do 
mniejszości polskiej. Tym bar-
dziej, że w dużej mierze była 
ona obsadzona przez  członków 
OUN-B, zwłaszcza jeśli chodzi 
o kadrę kierowniczą. Większość 
wiejskiej ludności ukraińskiej 
stanowili analfabeci, którymi 
łatwo było sterować za pomocą 
kilku haseł propagandowych, 
zaczerpniętych zresztą z propa-
gandy  bolszewickiej („polskie 
pany krwiopijce”, którym należy 
odebrać ich ziemię i dobytek). 
Dopiero wywalczenie „samo-
stijnej” Ukrainy miało zapewnić 
im im dobrobyt i raj na ziemi 
(co wcześniej obiecywali bol-
szewicy w Kraju Rad). I co dla 
ukraińskich organizatorów było 
ważne –  mieli zapewnione peł-
ne poparcie wśród kleru zarów-
no prawosławnego jak i grec-
kokatolickiego, a lud ukraiński 
słuchał swoich „batiuszków” i 
jak ci kazali „rizać lachiw”, to 
rizali, za co otrzymywali nie tyl-
ko rozgrzeszenie, ale obietnicę 
chwały wiecznej (poza dobrami 
doczesnymi po wyrżniętych są-
siadach Polakach). Na Wołyniu 
także społeczność polska była 
najmniej liczna, do tego zdzie-
siątkowana przez aresztowania 
i deportacje sowieckie oraz ster-
roryzowana przez policję ukra-
ińską.

To zapewne na tej konferencji 
przyjęta został także strategia i 
taktyka działania, opracowywa-
na zresztą przez nacjonalistów 
ukraińskich już w latach dwu-
dziestych i trzydziestych okre-
su międzywojennego. I rzeczy-
wiście, eksterminacja ludności 
polskiej zaczęła się od mordów 
dokonywanych na resztach jej 
elit ocalałych z czasu okupacji 
sowieckiej. Głównie byli to księ-
ża,  leśnicy, nauczyciele, urzęd-
nicy, działacze społeczni. Ginęli 
pojedynczo lub z całymi rodzi-
nami w okresie od października 
1942 roku do marca 1943 roku, 
gdy to już masowo zaczęły być 
wyrzynane całe wsie polskie. W 
marcu 1943 roku banderowska 
UPA jeszcze borykała się z pro-
blemem „zjednoczeniowym”  z 
UPA Maksyma Tarasa Borowcia 
„Tarasa Bulby”, czyli z „bul-
bowcami”. W pełni gotowa była 
do „walki narodowowyzwoleń-
czej” z cywilną ludnością pol-
ską dopiero w lipcu 1943 roku, 

co udowodniła 11 lipca 1943 
roku, zwanego „Krwawą Nie-
dzielą”. Gdy w lipcu 1941 roku 
Borowieć tworzył na rozkaz 
prezydenta Ukraińskiej Repu-
bliki Ludowej na uchodźstwie 
Andrija Liwickiego swoją Sicz 
Poleską Ukraińską Powstańczą 
Armię, Roman Szuchewycz jako 
niemiecki oficer wkroczył do 
Lwowa z ukraińskim batalionem 
Nachtigall walczącym przy boku 
Niemiec, natomiast Hitler rozpę-
dził rząd „premiera” Jarosława 
Stećki powołany na polecenie 
Stepana Bandery, który nie uzna-
wał prezydenta Liwickiego.  

Prof. Andrzej Leon Sowa w re-
cenzji książki  Wołodymyra 
Wiatrowycza: „Polśko-ukra-
jinśki stosunki w 1942–1947 
rokach u dokumentach OUN 
ta UPA”, wydanej we Lwowie 
w 2011 roku pisze („Pamięć i 
Sprawiedliwość 12/1, 2013):  
„Opublikowane dokumenty po-
twierdzają odtworzony w doku-
mentach polskiego podziemia 
schemat rozprawiania się przez 
banderowców ze społecznością 
polską. Eksterminację Polaków 
rozpoczynano od likwidacji 
służby leśnej i polskich osad po-
łożonych w pobliżu kompleksów 
leśnych, w myśl popularnego 
banderowskiego hasła: „las nasz 
i noc nasza”. Następnie w miej-
scowościach mieszanych – za-
mieszkanych przez Ukraińców 
i Polaków – „czystkę” przepro-
wadzały bojówki tworzone spe-
cjalnie w tym celu. Zaczynano 
od tych osiedli, w których Pola-
ków było najmniej. Działania te 
starano się przeprowadzać bez 
rozgłosu, w sposób skryty. Do 
likwidacji większych miejsco-
wości zamieszkanych wyłącznie 
przez Polaków używano dużych 
oddziałów UPA. Akcje tego typu 
wolno było podejmować tak-
że w biały dzień . Za szczegól-
nie niebezpiecznych uważano 
członków mieszanych rodzin 
polsko-ukraińskich, których 
także – jak można się domyślać 
– należało zlikwidować. Intere-
sujące są uzasadnienia podawa-
ne w tekstach informujących o 
wypadkach mordowania Pola-
ków. Zabijano ich, bo: „donosili 
Niemcom”, „współpracowali z 
gestapo”, bo „napadli na wój-

ta i ograbili go” (uzasadnienie 
dla spalenia trzynastu polskich 
gospodarstw i zabicia szesnastu 
Polaków), „stawiali przeszkody 
naszemu ruchowi”, grozili, że 
odwdzięczą się, „kiedy przyjdą 
bolszewicy” (pretekst do spale-
nia 24 gospodarstw), „znęcali 
się nad ukraińskimi robotnikami 
w kopalni”. Opublikowano także 
oświadczenie grożące zabiciem 
stu Polaków za każdego Ukraiń-
ca wydanego Niemcom. Wnio-
sek z analizy tego materiału na-
suwa się taki, że zabijano za sam 
fakt bycia Polakiem, a podawane 
uzasadnienia miały służyć wy-
łącznie celom propagandowym.

W roku 2017 przypada 75.rocz-
nica tej zafałszowanej daty 
utworzenia UPA. Faszyzująca 
się Ukraina już zapowiada hucz-
ne jej obchodzenie. 18 listopada 
2016 roku w ukraińskim parla-
mencie złożono dwa projekty 
uchwał dotyczące upamiętnie-
nie rocznicy powstania UPA na 
poziomie państwowym. Jeden 
projekt złożył członek frakcji 
Front Ludowy, Ołeh Medynec, 
natomiast drugi projekt złoży-
ła grupa deputowanych z Bloku 
Petra Poroszenki, Batkiwszczy-
ny, której szefową jest Julia Ty-
moszenko, a także Frontu Ludo-
wego. Pod tym drugim podpisali 
się m.in. znani gloryfikatorzy 
banderyzmu: Ołej Musin, Ołeh 
Laszko i Jurij Szuchewycz, syn 
Romana  Szuchewycza „Tarasa 
Czuprynki”.    
Jego treść zakłada m.in. opra-
cowanie i wniesienie pod obra-
dy parlamentu projektów ustaw, 
mających służyć odpowiednie-
mu uhonorowaniu i zwiększeniu 
ochrony socjalnej weteranów 
UPA. W październiku 2017 roku 
w Kijowie, miastach obwodo-
wych oraz w winnych ośrodkach 
miałyby też odbyć się uroczysto-
ści rocznicowe. Z kolei do końca 
2017 roku w szkołach miałyby 
zostać przeprowadzone zaję-
cia tematyczne, by zwiększyć 
zainteresowanie wśród dzieci i 
młodzieży „heroicznymi karta-
mi historii walki narodu ukraiń-
skiego za swoją niepodległość”. 
Projekt zakłada także prowadze-
nie badań naukowych i organi-
zację konferencji ogólnoukra-
ińskich i międzynarodowych 

Kiedy naprawdę powstała UPA   
Stanisław Żurek

/ Krwawa Niedziela 
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na rzecz „ustanowienia i rozpo-
wszechniania prawdy historycz-
nej nt. Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, jej roli w uzyskaniu nie-
podległości przez Ukrainę”, jak 
również ustanawianie miejsc 
pamięci i pomników „związa-
nych z historią walki wyzwo-
leńczej ukraińskiego narodu w 
XX wieku”. Przewidziano też 
wydawanie specjalnych książek 
poświęconych UPA. Jak podaje 
portal Kresy.pl „W uzasadnie-
niu deputowani napisali, że UPA 
„wniosła znaczny wkład w zdo-
bycie i ogłoszenie niezależności 
Ukrainy”, a także „miała znaczą-
cy wpływ na formowanie ukra-
ińskiej świadomości narodowej i 
procesów państwotwórczych na 
Ukrainie. - UPA odpowiedziała 
prawu każdego narodu do sa-
mostanowienia i suwerenności 
– czytamy w dokumencie. Pod-
kreślono, że podczas II wojny 
światowej UPA „walczyła prze-
ciwko niemieckiemu okupan-
towi. Zaznaczono również, że 
ogólnokrajowe obchody zwrócą 
uwagę społeczeństwa na „bo-
haterską historię UPA”, a także 
na „formowanie w następnych 
pokoleniach poczucia patrioty-
zmu, miłości do Ukrainy i troski 
o swój naród”.

Oczywiście także Lwowska 
Rada Obwodowa chce ogłosić 
przyszły rok rokiem UPA. Zgod-
nie z projektem, przewodniczą-
cy lwowskiej rady obwodowej 
Ołeh Syniutka do 1 lutego ma 
stworzyć komitet organizacyjny 
i opracować plan obchodów. Za-
pytany o te ukraińskie zamiary 
fetowania rocznicy utworzenia 
UPA minister spraw zagranicz-
nych Witold Waszczykowski od-
powiedział, że Polska może wy-
ciągnąć w stosunku do Ukrainy 
konsekwencje dyplomatyczne 
. Stwierdził: „Może się okazać, 
że z Polski nikt tam już nie poje-
dzie”. Według Waszczykowskie-
go, gdyby do tego doszło, to z 
tej sytuacji, czyli z odmiennych 
interpretacji roli UPA w Polsce 
i na Ukrainie, można wybrnąć 
poprzez wspólne działania wzo-
rowane na doświadczeniach 
instytutu Yad Vashem czy na 
pojednaniu polsko-niemieckim. 
Jednak jego zdaniem, nie tyl-
ko Ukraińcy, ale też Polacy nie 
mają świadomości, czym była 
UPA. Uwaga słuszna, ale zapew-
ne wniosków z tego ani on ani 
rząd nie wyciągną, a tym bar-
dziej nie zastosują w praktyce.

A na Ukrainie, być może dla 
uczczenia tej rocznicy, już zo-
stał zniszczony pomnik polskich 
ofiar w Hucie Pieniackiej. Został 
wysadzony za pomocą materia-
łów wybuchowych. Oczywiście 
przez dywersantów Putina, cho-
ciaż nikt nic nie widział i nikt nic 
nie słyszał. Ale życzliwy Polsce 
rząd Petra Poroszenki odbuduje 
go. Jest co prawda biedny, ale na 
taki akt dobrej woli nie będzie 
żałował  pieniędzy... z polskiej 
pożyczki – darowizny.  

Stanisław Żurek

W nocy z 24 na 25 stycznia 2017 
roku sprofanowano cmentarz 
ofiar totalitaryzmu w Bykowni 
(dzielnica Kijowa), na którym 
spoczywa 3435 polskich ofiar 
zbrodni katyńskiej. Na pomniku 
z nazwiskami polskich ofiar fi-
gurujących na ukraińskiej liście 
katyńskiej wymalowano czerwo-
ną farbą ogromny napis „SS Ha-
łyczyna”. Napis „SS” pojawił się 
też na jednej z kolumn u wejścia 
do polskiej części cmentarza, 
która została podważona łomem. 
Natomiast w ukraińskiej części 
cmentarza pojawiły się napisy 
„OUN-UPA” i „k…”[1].

Tak jak w przypadku wcześniej-
szej o dwa tygodnie profanacji i 
dewastacji w Hucie Pieniackiej 
zwraca uwagę wstrzemięźliwość 
komentarzy tzw. mediów głów-
nego nurtu w Polsce. Z kolej 
w mediach ukraińskich nie po-
jawiła się żadna poważniejsza 
wzmianka o incydencie.

Tym razem jednak głos zabrała 
premier polskiego rządu. Beata 
Szydło powiedziała m.in.: „Mu-
simy przede wszystkim, muszę 
się dowiedzieć, czy była to pro-
wokacja, jakie te działania miały 
charakter (…)”[2]. A więc mamy 
kontynuację wątku „rosyjskiej 

prowokacji”, którym przykryto 
w Polsce medialnie i politycz-
nie wcześniejszą o dwa tygodnie 
profanację i dewastację pomni-
ka Polaków zamordowanych w 
Hucie Pieniackiej. W ten spo-
sób niepodzielnie panujący na 
polskiej scenie politycznej Klub 
Przyjaciół Ukrainy, do którego 
należy zarówno rządząca partia 
PiS jak i jej liberalni oraz lewi-
cowi oponenci, będzie tłumaczył 
każde antypolskie wystąpienie 
ze strony ukraińskiej. Nie mam 
wątpliwości, że gdy siły neoban-

derowskie doprowadzą na końcu 
do ponownego rozlewu polskiej 
krwi, to ze strony postsolidar-
nościowego Klubu Przyjaciół 
Ukrainy usłyszymy, iż jest to 
„rosyjska prowokacja”.

W zasadzie można byłoby już 
nic więcej nie pisać, ale mimo 
to napiszę. Profanacja w By-
kowni jest konsekwencją braku 
zdecydowanej reakcji władz w 
Warszawie na profanację i de-
wastację w Hucie Pieniackiej, 
a w szerszym spojrzeniu jest 
konsekwencją antypolskiej po-
lityki wschodniej prowadzonej 
przez Klub Przyjaciół Ukrainy 
od 1990 roku (symboliczną datą 
jest tutaj uchwała Senatu o potę-
pieniu operacji „Wisła”).

Należy zwrócić uwagę, że niemal 
w przededniu profanacji w By-
kowni Klub Przyjaciół Ukrainy 
dał kolejny płomienny dowód 
niezmienności swoich przeko-
nań. 23 stycznia szef MSZ Wi-
told Waszczykowski, sekretarz 
stanu Krzysztof Szczerski i am-
basador Polski (a raczej Ukrainy) 
w Kijowie Jan Piekło zainaugu-
rowali Polsko-Ukraińskie Forum 
Partnerstwa, które będzie pełnić 
rolę „konsultacyjno-doradczą” 
przy MSZ. Przewodniczącym 
Forum został kierownik Stu-
dium Europy Wschodniej UW 
Jan Malicki, który podkreślił, 
że wszyscy jego członkowie są 
„miłośnikami Ukrainy”. To nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, 
jeśli spojrzy się na kształt perso-
nalny Forum, w którym oprócz 
Malickiego i Piekły zasiadają 
m.in. Zygmunt Berdychowski, 
Sławomir Dębski (dyrektor Pol-
skiego Instytutu Spraw Między-
narodowych), Adam Eberhardt 
(dyrektor Ośrodka Studiów 
Wschodnich), Aleksandra Hna-
tiuk, Grzegorz Motyka, Maria 
Przełomiec, Jarosław Szarek 
(prezes IPN) oraz Przemysław 
Żurawski vel Grajewski.

W przemówieniu inaugurują-

cym działalność Forum mini-
ster Waszczykowski powiedział 
m.in.: „Na Ukrainie przenikają 
się dwa kompletnie przeciwne 
paradygmaty społeczno-poli-
tyczne: europejski, czy też za-
chodnioeuropejski, i rosyjski. 
Celem politycznym Europy jest 
przekształcenie Ukrainy w sta-
bilne europejskie państwo”. Jego 
zdaniem Rosja działa na zaha-
mowanie tego procesu[3].

Każdy kto zna historię i jest wol-
ny od propagandowego schema-
tu w spojrzeniu na rzeczywistość 
pomajdanowej Ukrainy wie, że 
to co Waszczykowski nazywa 
„paradygmatem zachodnioeuro-
pejskim” na Ukrainie jest w isto-
cie odrodzonym nacjonalizmem 
ukraińskim w wersji banderow-
skiej. Innych sił prozachodnich 
(proniemieckich i proamery-
kańskich) poza banderowcami 
na Ukrainie nigdy nie było i nie 
ma. A polityka, którą firmuje 
Waszczykowski – czy szerzej 
Klub Przyjaciół Ukrainy – jest 
podwykonawstwem polityki nie-
mieckiej i amerykańskiej w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej. 
Ze względu na to, że banderyzm 
zawsze był i będzie antypolski 
jest to polityka antypolska, go-
dząca w bezpieczeństwo narodo-
we, czyli polską rację stanu.

Spójrzmy tylko na przykłady 
„paradygmatu zachodnioeuro-
pejskiego” na Ukrainie z ostat-
niego tygodnia. 24 stycznia 
deputowany Partii Radykalnej 
Jurij Szuchewycz – wielokrot-
nie promowany przez „Gazetę 
Wyborczą” – przedłożył projekt 
ustawy, która przewiduje ka-
ranie grzywną i więzieniem za 
negowanie „zasadności walki 
o niepodległość Ukrainy w XX 
wieku”, czyli za krytykę OUN i 
UPA. Indywidualni krytycy mają 
być karani grzywną 850 hrywien 
lub sześcioma miesiącami wię-
zienia, a krytycy działający w 
„grupie zorganizowanej” (np. 
redakcja gazety) lub w warun-

Profanacja w Bykowni 
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kach recydywy grzywną 170 tys. 
hrywien lub karą pięciu lat po-
zbawienia wolności[4].

22 stycznia prezydent Poroszen-
ko odznaczył wysokim ukraiń-
skim odznaczeniem, Orderem 
Wolności, Wasyla Kwasnow-
skiego – autora publikacji, któ-
re na euroatlantyckiem obsza-
rze geopolitycznym są ścigane 
prawnie jako antysemityzm i 
mowa nienawiści. Kwasnowski 
jest autorem m.in. dzieła pod wy-
mownym tytułem „Z ciemności 
do światła. Moskiewsko-żydow-
ski syndrom ukraińskiego Holo-
kaustu”, gdzie propaguje tezę, 
że zbrodnie stalinowskie zostały 
popełnione przez Żydów[5]. Co 
ciekawe, uhonorowanie takiego 
autora przez prezydenta Ukrainy 
nie wzbudziło jakiejkolwiek re-
akcji „Gazety Wyborczej” oraz 
pokrewnych jej ośrodków w Pol-
sce, Europie Zachodniej i USA, 
tak czułych na punkcie ścigania 
domniemanego antysemityzmu. 
Czyżby pomajdanowa Ukraina 
dostała od George’a Sorosa kon-
cesję na antysemityzm?

Przy okazji obchodzonego 22 
stycznia święta państwowego o 

nazwie Dzień Jedności Ukrainy 
(rocznica zjednoczenia URL i 
ZURL w 1919 roku) na ulice 
ukraińskich miast ponownie wy-
szły pochody neobanderowców 
z czerwono-czarnymi flagami 
i pochodniami. Ich przywódca 
– Ołeh Tiahnybok – powiedział 
podczas publicznego wystąpie-
nia, że terytorium Ukrainy było 
w przeszłości 1,6 razy większe 
niż obecnie i że poza granicami 
kraju znalazły się, oprócz Kry-
mu i Donbasu, również inne 
„odwieczne, etnicznie ukraiń-
skie ziemie”[6]. Te „odwieczne” 
i „etnicznie ukraińskie” terytoria 
to m.in. tzw. Zakerzonie, czyli 
obecna południowo-wschodnia 
Polska. Takie słowa nie padają 
po raz pierwszy. Wystąpienia o 
podobnym charakterze ze stro-
ny reprezentantów „paradygma-
tu zachodnioeuropejskiego” na 
Ukrainie powtarzają się od wielu 
lat.

Klub Przyjaciół Ukrainy nie 
zmieni swoich poglądów i swo-
jej polityki. Będzie przy niej 
nieugięcie trwał bez względu 
na to, co zrobią epigoni Stepa-
na Bandery. Profanacje w Hucie 
Pieniackiej i Bykowni były z ich 

strony testem na to jak daleko 
mogą się posunąć w antypolo-
nizmie. Od Klubu Przyjaciół 
Ukrainy dostali sygnał, że mogą 
przekraczać kolejne bariery. 
Bykownia nie będzie zatem ich 
ostatnim słowem.

Na zmianę polityki obozu 
postsolidarnościowego wobec 
Ukrainy szans nie ma. Ta część 
społeczeństwa polskiego, któ-
ra wykazuje się polityczną od-
powiedzialnością musi się w tej 
sprawie wyzbyć złudzeń. Cho-
ciaż może wydawać się to nie-
możliwe, trwałe odsunięcie od 
władzy Klubu Przyjaciół Ukra-
iny staje się pilną koniecznością. 
Inaczej prędzej czy później pad-
ną polskie ofiary, bo z epigonami 
Stepana Bandery i Romana Szu-
chewycza żartów nie ma.

 [1] „Ukraina: sprofanowano 
polski cmentarz w Bykowni”, 
www.kresy.pl, 25.01.2017; Na-
pisy „SS Galizien”, „OUN-UPA 
k…” na cmentarzu w Bykowni, 
www.polsatnews.pl, 25.01.2017.

[2] „Premier Beata Szydło ko-
mentuje wydarzenia w Bykow-

ni”, www.wiadmosci.onet.pl, 
25.01.2017.

[3] Powstało Polsko-Ukraińskie 
Forum Partnerstwa. „Jesteśmy 
miłośnikami Ukrainy”, www.
kresy.pl, 25.01.2017.

[4] „Шухевич предложил ВР 
наказывать за непризнание 
правомерности борьбы за 
независимость Украины в XX 
веке”, http://112.ua/politika/
shuhevich-predlozhil-vr-nakaz-

yvat-za-nepriznanie-pravomer
nosti-borby-za-nezavisimost-u
krainy-v-xx-veke-367303.htm, 
24.01.2017.

[5] „Украина: высшая награда 
автору книги о происках 
сионизма”, http://izrus.co.il, 
23.01.2017.

[6] „Poza granicami Ukrainy są 
nasze odwieczne, etnicznie ukra-
ińskie terytoria”, www.kresy24.
pl, 23.01.2017.
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Powoli wynurzał się straszny ob-
raz naszej wsi i ludzi, wyszłam 
ze swojej kryjówki, wokoło same 
pogorzeliska, dym i smród nie 
do wytrzymania. Między doma-
mi biegały zwierzęta, kwik koni 
i ryk krów, niesamowite sko-
wyczenie i wycie psów, tego nie 
zapomnę do końca swego życia. 
Nasza samoobrona spełniła swoje 
zadanie, obroniła większość na-
szych mieszkańców i gdyby nie 
oni, banderowcy wymordowaliby 
wszystkich. Wróg nie dostał się 
do budynku szkoły, ani do Domu 
Ludowego i kościoła w Czerwo-
nogrodzie. Z tego co mnie wia-
domo, banderowcy bezpośrednio 
zamordowali tylko cześć jednej 
rodziny, naszych sąsiadów, w do-
datku głowa rodziny była pocho-
dzenia ukraińskiego. Ci co zginę-
li, zostali zastrzeleni koło swoich 
obejść, bądź bezpośrednio na dro-
dze w momencie ucieczki w stro-
nę kościoła i Domu Ludowego. 
Bardzo dużo ludzi było rannych, 
okaleczonych na całe życie, wie-
lu z nich potem zmarło wskutek 
odniesionych ran. Zwłoki księdza 
potem przez dwa dni leżały w ko-
ściele, na trzeci dzień pochowano 
go w głębokim dole po wapnie 
na przykościelnym placu razem z 
innymi ofiarami. Zabitych pocho-
wano tak jak leżeli, owinięci jedy-
nie w prześcieradła, księdzu zbito 
naprędce z desek prowizoryczną 
trumnę i tak złożono do dołu. 

Gdy już było jasno, rodziny za-
częły się poszukiwać, każdy wra-
cał na swoje obejście. Z naszego 
praktycznie nic nie pozostało. 
Chata nadpalona, jedno najwięk-
sze pomieszczenie służące jako 
kuchnia i pokój całkowicie rozwa-
lone, widocznie któryś z Ukraiń-

ców rzucił do wnętrza granat są-
dząc, że ukryliśmy się w środku. 
Drugie pomieszczenie mniej 
zniszczone, ogień nie przedostał 
się do wewnątrz, gdyż były za-
mknięte blaszane okiennice i ban-
derowcy nie mieli możliwości 
wrzucenia doń granatu. Zadymie-
nie w nim było tak duże, że czuć 
go było do końca naszego pobytu 
we wsi. Stodoła spalona, obora tli-
ła się jeszcze po niedawnym poża-

rze, w środku podusiły się krowy i 
cielęta, straszliwie poparzone ko-
nie dogorywały, ledwie wyprowa-
dzone na zewnątrz nie mogły 
ustać na własnych nogach, zde-
chły jeszcze tego dnia. Ojcu żal 
było zwierzynę dobić, zresztą 
czym? Uratowało się jedynie tro-
chę zboża w domowej komorze, 
dzięki temu, że gliniany sufit w 
chacie nie przepuścił ognia do we-
wnątrz. Płacząc, zaczęliśmy robić 

porządki w obejściu, wyrzucać na 
śnieg wszystko co spalone i nie 
nadające się do dalszego użytku. 
Najważniejszym było przygoto-
wanie jakiegoś legowiska, prze-
cież to zima, w dodatku obawa, 
czy nie napadną nas powtórnie, 
zostać na noc czy uciekać, tylko 
gdzie? W międzyczasie ktoś po-
wiadomił sowiecki garnizon. Ow-
szem dotarli do wsi dopiero wie-
czorem, objechali wkoło pogorze-
liska i odjechali, zostawiając nas 
na pastwę losu. Mało tego, w nie-
długim  czasie w wyniku celowe-
go ukraińskiego donosu, 12 
mieszkańców, Bogu ducha win-
nych młodych ludzi, członków 
samoobrony, zostało przez so-
wiecką władzę oskarżonych o na-
pad z bronią w ręku na spokoj-
nych Ukraińców. Wyobrażacie to 
sobie? Hańba ! Wspominałam, że 
bezpośrednio zamordowano na-
szych sąsiadów, rodzinę Antonie-
go Romacha. Pochodził z innej 
wsi, tu się jednak ożenił z Marią 
Szymańską i mieszkali obok nas. 
Był pochodzenia ukraińskiego, 
lecz nigdy nie podawał się za 
Ukraińca, to była normalna polska 
rodzina, która chodziła do nasze-
go kościoła. Na wiosnę 1944 roku, 
tak jak wielu innych, Antoni zo-
stał zabrany do wojska, bardzo się 
tego obawiał, miał poważną wadę 
serca. Do tegoż roku był wiejskim 
krawcem, z tego utrzymywał swo-
ją rodzinę. W wojsku, gdy dowie-
dzieli się w dowództwie jaki ma 
zawód, zrobili z niego pułkowego 

krawca. Nie miał czym szyć, bra-
kowało mu maszyny do szycia. 
Otrzymał zgodę od dowództwa na 
wyjazd domu po swoją maszynę 
Singer. Dotarł do wsi, ale do woj-
ska już  nie wrócił, nastąpił atak 
banderowców. Romachowie wy-
chowywali troje dzieci – Albin 
(10 lat), Czesława ( 15 lat) i Wła-
dysława ( 13 lat). Razem z nimi 
mieszkała matka Marii – Zofia i 
siostra Aniela (notabene stara 
panna). W momencie napadu cała 
ich rodzina zamiast uciekać ze 
wszystkimi w stronę kościoła lub 
do Domu Ludowego, uciekali w 
stronę ruin zamku i jak potem mó-
wiła jedna z uratowanych dzieci 
– Władzia „ tato zawsze mówił, 
jeżeli nas napadną uciekamy do 
parku a stamtąd do zamku, tam 
ukryjemy się w lochach”. Zapew-
ne Antoni był w stu procentach 
przekonany, że w lochach ich nie 
znajdą. Jednakże jedna z córek 
Władzia z ciocią Anielą i babcią 
Zofią (babcia zapewne wolniej się 
poruszała, zięć poleciał do przo-
du) skierowali się w stronę Domu 
Ludowego. Władza z ciocią Anie-
lą weszły do szkoły i ukryły się 
razem z nauczycielką Eulalią 
Wendlową, natomiast babcia Zo-
fia, postanowiła ukryć się gdzie 
indziej i pobiegła w stronę kościo-
ła, tam napotkała księdza Szcze-
pana. W zamku niestety byli już 
banderowcy i Romachowie na 
dziedzińcu wpadli w ich ręce. Tuż 
przy ogrodzeniu dworku księżnej 
Lubomirskiej stał garaż. Rano gdy 
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wszystko ucichło, ludzie zaczęli 
nawzajem się poszukiwać, w ga-
rażu tym odkryto zmasakrowane 
ciało Antoniego Romacha (lat 40). 
Był rozebrany do naga, miał wy-
dłubane oczy, obcięty język i mę-
skie narządy. Zwęglone zwłoki 
mamy Marii ( lat 38), siostry Cze-
sławy i brata Albina, ocalała córka 
Władysława Romach, znalazła w 
spalonym obok magazynie, który 
Niemcy wykorzystywali jako po-
mieszczenie gospodarcze. Księż-
na Lubomirska w czasie owego 
napadu nie zamieszkiwała już w 
swoim dworku. Opuściła Czerwo-
nogród tuż przed wybuchem woj-
ny, kiedy było już wiadomo, że 
Hitler chce napaść na Polskę. W 
naszym gospodarstwie uratowało 
się trochę zboża w komorze, trze-
ba było połatać nadpalone worki i 
szykować  się do wyjazdu. Nie 
spalił się nasz wóz, u stryja urato-
wano dwa konie. Konie uratowała 
ciocia, zamiast uciekać w wyzna-
czone miejsce, otworzyła oborę i  
zaczęła wyprowadzać dobytek 
wiążąc je w sadzie. Sama nie zdą-
żyła już uciec przed atakującymi 
banderowcami, postrzelona w ple-
cy ukryła się na podwórku w ubi-
kacji. Takim oto sposobem prze-
żyła i stała się bezpośrednim 
świadkiem zamordowania Anto-
niego Romacha. Doskonale sły-
szała odgłosy z placu zamkowego 
na którym w okrutny sposób kale-
czono i zamordowano Antoniego. 
Zaraz po pogrzebie pomordowa-
nych ludzie zaczęli wyprowadzać 
się do Zaleszczyk i do Tłustego. 
Przed Wielkanocą 1945 roku opu-
ściliśmy na zawsze naszą ojcowi-
znę, nasz ukochany Czerwono-
gród, dotarliśmy do miasteczka 
Tłuste. Zamieszkaliśmy razem z 
rodziną cioci Karoliny Kutkow-
skiej w pożydowskim domu. Za-
częliśmy w sowieckim urzędzie 
załatwiać dokumenty wyjazdowe 
– kartę majątkową i kartę ewaku-
acyjną. W papierach mieliśmy na-
pisane, że miejscem docelowym 
naszego transportu ma być woje-
wództwo katowickie. Wiedzia-
łam, że Katowice są w Polsce, 
więc byliśmy pewni, że jedziemy 
do swoich, nie na Sybir. Pierwszy 
transport z Tłustego wyjechał już 
w lutym 1945 roku, dotarł jedynie 
w okolice Przemyśla, dalej nie 
mógł, trwała jeszcze wojna, do-
piero co oswobodzono naszą stoli-

cę Warszawę. Nasi współlokato-
rzy – Kutkowscy, wyjechali dru-
gim transportem 3 czerwca, my 
trzecim 5 czerwca 1945 roku. Je-
chaliśmy ponad tydzień odkrytym 
wagonem razem ze stryjem Stani-
sławem. Wcześniej musieliśmy w 
pewnym sensie oszukać władze 
sowieckie. Stryj miał 2 krowy, 2 
konie i inne zwierzęta, nasze 
wszystko poszło z dymem. So-
wieci nie pozwalali stryjowi za-
brać wszystkiego, wobec czego 
jednego konia zapisali na nas, kro-
wę na ciotkę i takim oto sposobem 
stryj, gdy dotarł na zachód, stał się 
od razu pełno wartościowym go-
spodarzem. My przyjechaliśmy z 
gołymi rękami - nie do końca, nie 
mieliśmy konia, ale mieliśmy fur-
mankę, na którą załadowaliśmy 
cały dobytek trzech naszych ro-
dzin. Kiedy dotarliśmy w końcu 
na stację Kattowitz  sądziliśmy, że 
od razu każą nam się rozładowy-
wać, a tu cisza. W nocy budzimy 
się, parowóz gwiżdże i sapie, je-
dziemy dalej. Gdzie nas wiozą, 
nikt nie wie. Podobno ktoś 

ostrzegł naszych ludzi, by nie wy-
siadać i jechać dalej, tam gdzie 
zawieźli nasz drugi transport. 
Rano przez szpary w deskach wi-
dzimy napis na stacji – Oppeln. 
Skierowali nas na bocznicę, pa-
trzymy jakaś okrągła wieża (Pia-
stowska), czyżby tutaj było nasze 
miejsce. Podchodzą do wagonów 
miejscowi, straszą nas – gdzie wy 
jedziecie, tam dalej na zachodzie 
w lasach pełno jeszcze niemiec-
kiego wojska, jak was banderow-
cy nie wymordowali, to na pewno 
wystrzelają was hitlerowcy. Po-
ciąg ruszył i po niedługim czasie 
zatrzymał się na kolejnej bocznicy 
– Poppelau (Popielów). Siedzimy, 
nikt do nas nie podchodzi, nikt nie 
powie co mamy robić, gdzie 
mamy iść ? Niebawem wyszło 
dwóch sołdatów i женщина 
железнодорожник, oni zaczynają 
strzelać jakby na wiwat krzycząc 
- все высадилис на платформy. 
Wyładowaliśmy wszystko na pe-
ron, dalej nie wiadomo co robić ? 
W nocy jakieś krzyki – ruscy na-
padli na naszych ! Podchodzi do 

mnie sołdat i wrzeszczy, nikt go 
nie rozumie, wzywam stryja a on 
od razu do niego rosyjsku – wy tu 
czego ? Stryj mówił biegle po ro-
syjsku, gdyż w czasie pierwszej 
wojny światowej służąc w au-
striackim wojsku, dostał się do 
sowieckiej niewoli. Rano zaprzę-
gliśmy konie, załadowaliśmy po-
wtórnie dobytek na wóz i w drogę. 
Idzie drogą dwóch chłopców, py-
tają nas skąd przyjechaliśmy. W 
zachodnim kierunku jest taka wieś 
Śmiechowice, to niedaleko Popie-
lowa, tam jest dużo waszych lu-
dzi. Cześć ludzi osiedliła się już 
Lubszy – wyjaśnili. Byłam zdzi-
wiona, skąd tacy młodzi chłopcy, 
tak dobrze znali ten teren. Dotarli-
śmy wreszcie do owych Śmiecho-
wic. Tato znalazł fajne gospodar-
stwo i zaczął gospodarzyć, jednak 
niedługo, w trzy lata po przyjeź-
dzie zmarł. W 1955 roku wyszłam 
za mąż za wdowca Jana Kuku-
rowskiego z Łosiowa, kresowiaka 
pochodzącego z Wołynia. Mąż 
wychowywał już 13-letniego syna 
Edwarda. Niebawem nam urodził 

się syn Stanisław, gdy dorósł oże-
nił się i odtąd mieszka z rodziną 
we Wrocławiu. Tu w Łosiowie 
rozpoczęłam działalność społecz-
ną. Szybko znalazłam wspólny 
język z łosiowskimi kobietami, 
prowadziliśmy różnorodną dzia-
łalność w Kole Gospodyń Wiej-
skim. Zrobiliśmy wiele dla nasze-
go środowiska, gdy pełniłam 
przez 32 lata funkcję Przewodni-
czącej KGW. Jako kolektyw byli-
śmy wielokrotnie wyróżniani i 
nagradzani na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim. Wiele do-
brego doznałam od ludzi i w ten 
sposób chciałam spłacić swój dług 
wdzięczności dla dobra wszyst-
kich mieszkańców mojego Łosio-
wa. 

Wspomnień wysłuchał  - Euge-
niusz Szewczuk          

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kresach, 
proszone są o kontakt ze mną 
tel.607 565 427 lub e-mail pilot-
gienek@wp.pl 

/ Stanisława z prawnukiem Mikołajem

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Jak i dlaczego powstała 
27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK? 
Bogusław Szarwiło
Gdzie było AK jak OUN-UPA 
mordowało Polaków na Wo-
łyniu? Dlaczego Polskie Pań-
stwo Podziemne dopuściło 
do rzezi ludności cywilnej? 
Dlaczego tak późno 27 WDP 
AK pojawiła się na Wołyniu, 
gdyby to było wcześniej to 
nie doszło by do wymordo-
wania ludności polskiej? 
Takie i wiele innych zapytań 
znajdowałem przez lata w 
komentarzach do opisów tra-
gicznych losów Polaków na 
ziemi wołyńskiej. Znajdowałem 
również i peany na temat 27 
WDP AK, która jakoby powsta-
ła do walki z OUN- UPA. Jako 
potomek żołnierza tej dywizji, 
którego liczna rodzina również 
była w szeregach tej formacji, 
byłem zaskoczony nikłą wie-
dzą piszących nie tylko te ko-
mentarze, ale autorów  artyku-
łów starających się pozytywnie 
pisać o dywizji. Znam  również 
przypadek, gdy jeden z byłych 
żołnierzy dywizji, będąc po 50 
latach na Ukrainie podczas 
spotkania z byłym banderow-
cem, usłyszał, że Ukraińcy nie 
atakowali by Polaków gdyby 27 
nie przyszła na Wołyń. Cytuję: 
„ a po co ona tu przyszła na 
naszą ziemię?”  To, że dziś 
Ukraińcy w pokrętny sposób 
piszą nową historię, zarzuca-
jąc Polsce, że okupowała ich 
ziemię, to się nie dziwię, bo 
to wynika z ich pokrętnej po-
lityki, ale, że państwo polskie 
przez lata pozostawiało białe 
karty narodowej historii to już 
zgroza. Dlatego nie tylko war-
to ale i należy wyjaśniać praw-
dę, 27 WDP AK z nikąd nie 
przyszła, ona powstała na 
wykrwawionej ziemi ojców i 
pradziadów polskich rodzin 
zamieszkałych na Wołyniu. 
Nie powstała by gdyby nie 
samoobrony zahartowane w 
boju z bandami OUN-UPA, z 
których wyłoniły się pierw-
sze oddziały partyzanckie 
AK. Tu też wyraźnie należy 
powiedzieć, że głównym za-
daniem dywizji była realizacja 
postawionego zadania przez 
Polskie Państwo Podziemne  
zadań związanych z Akcją „Bu-
rza”, czyli walka z Niemcami i 
nie dopuszczeniem do drugiej 
okupacji sowieckiej ziem II RP. 
Zostało to już zawarte  w roz-
kazie z 20 listopada 1943 r. 
komendanta głównego Armii 
Krajowej, generała Tadeusza 
Komorowskiego „Bora” kto-
ry, wydał rozkaz do przepro-
wadzenia akcji „Burza” na 
Kresach Wschodnich, dla 
zaznaczenia polskiej suwe-
renności . Oczywiście można 
by czytelnika  w tym miejscu 
odesłać do bogatej literatury 
. chociażby prof. Władysława  
Filara, który temat dokładnie 
opisał, ale nie wszyscy sięgną 
po obszerne opracowania, bo 
nie zawsze mają na to czas i 
ochotę. Dlatego postanowi-
łem zaprezentować to w przy-

stępniejszej formie. Znalazłem 
bardzo ciekawy tekst dr Da-
riusza Faszczy zatytułowa-
ny:  „ Polskie Państwo Pod-
ziemne na Wołyniu”  (  http://
polska1918-89.pl/pdf/polskie-
-panstwo-podziemne-na-wo-
lyniu%E2%80%931944,3120.
pdf), którego fragmenty będę 
cytował (kursywą) poniżej, 
przeplatając własnymi przemy-
śleniami na bazie wiadomości 
pozyskanymi od świadków mi-
nionego czasu. 
DR. D. Faszcza pisze między 
innymi: Wybuch wojny nie-
miecko-sowieckiej 22 czerw-
ca 1941 r. i zajęcie Wołynia 
przez oddziały hitlerowskie 
stworzyły korzystniejsze wa-
runki do rozwoju polskiego 
ruchu niepodległościowego.
( Po  bardzo trudnym okresie 
sowieckiej okupacji- SB)  W 
lipcu i sierpniu 1941 r. na teren 
województwa zostali skiero-
wani emisariusze z zadaniem 
rozpoznania możliwości or-
ganizacyjnych w ośrodkach 
polskich i odbudowy zniszczo-
nych struktur podziemnych . W 
lipcu 1941 r. na Wołyń przybyli 
oficerowie w celu zorganizowa-
nia siatki wywiadowczej podle-
głej bezpośrednio Komendzie 
Głównej ZWZ. Mimo trudnych 
warunków, do końca roku roz-
poczęła ona pracę pod krypt. 
„W-W” („Wschód – Wołyń”). Na 
przełomie lipca i sierpnia 1941 
r. gen. Rowecki powołał spe-
cjalną organizację dywersyjno 
-sabotażową pod krypt. „Wa-
chlarz”. Zadaniem jej było pro-
wadzenie dywersji na wschód 
od granic Polski sprzed 1939 
r. Na terenie Wołynia zaplano-
wano rejon wyjściowy do dzia-
łalności w ramach II Odcinka. 
Kierowany początkowo przez 
por. Jana Piwnika „Donata”, 
a potem przez por. Tadeusza 
Klimowskiego „Klona” odcinek 
miał dobrze rozwiniętą sieć 
organizacyjną, a do stycznia 
1943 r. jego żołnierze prze-
prowadzili osiem udokumen-
towanych akcji sabotażowych. 
W lutym 1942 r. Komendant 
Główny ZWZ skierował na kie-
runek Dubno – Równe sześciu 
oficerów pod dowództwem mjr. 
Brunona Rolke „Aspika” z za-
daniem odtworzenia siatki kon-
spiracyjnej na terenie Wołynia i 
podjął przygotowania do prze-
rzutu drugiej ekipy na kierunek 
Kowel. Misja ta, mimo powoła-
nia do życia w kilku miastach 
placówek tzw. jedynki, zakoń-
czyła się niepowodzeniem. Na 
początku sierpnia 1942 r. mjr 
Rolke opuścił rejon dotychcza-
sowego działania, a jego obo-
wiązki tymczasowo przejął szef 
wydziału I Komendy Okręgu 
ppor. Józef Guźniczak „Fiedia”. 
Niestety, we wrześniu 1942 r. 
w Równem został aresztowa-
ny szef wywiadu Okręgu por. 
Zabłocki „Julian”, który w cza-
sie śledztwa załamał się i wy-
dał nazwiska członków siatki. 

Rozpoczęły się aresztowania, 
które objęły około trzydziestu 
osób, co spowodowało prze-
rwanie działalności Komendy 
Okręgu. Równolegle z budową 
struktur wojskowych Delegat 
Rządu na Kraj prof. Jan Piekał-
kiewicz podjął decyzję o utwo-
rzeniu administracji cywilnej na 
terenie woj. wołyńskiego przez 
powołanie Okręgowej Delega-
tury Rządu RP. 
Na stanowisko Okręgowego 
Delegata został mianowany 
Kazimierz Banach „Jan Li-
nowski”, były prezes Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej RP 
„Wici” na Wołyniu, członek 
naczelnych władz ruchu lu-
dowego, m.in. szef sztabu 
KG Batalionów Chłopskich. 
Pierwsze agendy Delegatury 
rozpoczęły pracę w paździer-
niku 1942 r. W listopadzie na 
Wołyń przybył Banach i rozpo-
czął razem ze swoimi współ-
pracownikami budowę siatki 
terenowej. Do końca lutego 
1943 r. całość województwa 
została objęta podziemną 
administracją cywilną. We 
wszystkich powiatach utwo-
rzono inspektoraty Delegatury. 
W znacznym stopniu opierały 
się one na działaczach ruchu 
ludowego, pracownikach zwią-
zanych z administracją pań-
stwową i samorządową oraz 
absolwentach szkół rolniczych 
i Liceum Krzemienieckiego. 
W składzie Okręgowej Dele-
gatury, której siedzibą został 
Kowel, działały odpowiadające 
właściwym resortom Delega-
tury Rządu na Kraj wydziały: 
Bezpieczeństwa i Samoobro-
ny, Oświaty i Kultury, Pro-
pagandy, Opieki Społecznej 
oraz Inspektorat Łączności. 
Wkrótce rozpoczęto wydawa-
nie komunikatów prasowych 
w języku polskim i ukraińskim 
oraz pisma „Polska Zwycię-
ży”, którego nakład wynosił 1,5 
tys. egzemplarzy. W kwietniu 
1943 r. władze cywilne przy-
stąpiły do tworzenia forma-
cji policyjnej – Państwowe-
go Korpus Bezpieczeństwa 
(PKB), przeznaczonego do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
ludności zarówno w czasie 
okupacji, jak i w momencie 
odrodzenia się państwowo-
ści polskiej. Na komendanta 
PKB został wyznaczony ko-
misarz Józef Nowak „Józef 
Orłowski”. Według Banacha w 
szeregach PKB znajdowało się 
4 tys. ludzi. (.....) W czerwcu 
1942 r. w Warszawie zapadła 
decyzja przystąpienia do or-
ganizowania na Wołyniu sie-
ci placówek ruchu ludowego 
oraz oddziałów BCh. Zadanie 
to powierzono Banachowi, 
który obok pełnienia funkcji 
Okręgowego Delegata Rządu 
był jednocześnie pełnomoc-
nikiem Stronnictwa Ludowe-
go na tym terenie. W stycz-
niu 1943 r. utworzony został 
VIII Wołyński Okręg BCh. 

Na jego czele stanął wycho-
wanek Liceum Krzemieniec-
kiego i student Uniwersy-
tetu Warszawskiego, por. 
Zygmunt Rumel „Krzysztof 
Poręba”. Łączenie przez „Li-
nowskiego” funkcji Delegata 
i pełnomocnika oraz budowa 
na wspólnej bazie personalnej 
sieci Delegatury i oddziałów 
BCh utrudnia dziś wiarygodną 
ocenę efektów działania ludo-
wców na Wołyniu.  Mimo, że 
od lat przekopuję wspomnie-
nia mieszkańców Wołynia nie 
znalazłem jednak żadnych 
faktów potwierdzających w/w 
działania w terenie wiejskim. 
Owszem świadkowie wspomi-
nają o zaprzysiężeniu w obec-
ności Rumla, ale nic poza tym. 
W Łucku próby organizacji 
podziemnych struktur podjęli 
również działacze Stronnic-
twa Narodowego. Początkowo 
kontakt z centralą w Warsza-
wie był ożywiony, jednak w 
końcu 1942 r. prawie całkowi-
cie zamarł. Podobnie sytuacja 
przedstawiała się z działającą 
na terenie trzech największych 
miast Wołyńską Chorągwią 
Związku Harcerstwa Polskie-
go (krypt. „Ul Gleba”). Bardzo 
żywą akcję w zakresie opieki 
społecznej prowadziło nato-
miast przez cały okres wojny 
duchowieństwo katolickie oraz 
związany z nim Katolicki Ko-
mitet Pomocy. Latem 1942 r. 
po raz kolejny podjęto de-
cyzję o odbudowie struktur 
wojskowych na Wołyniu. W 
sierpniu 1942 r. Komendant 
Główny Armii Krajowej pod-
jął decyzję o wydzieleniu 
Okręgu Wołyńskiego z Ob-
szaru 3 i podporządkowaniu 
go bezpośrednio Komendzie 
Głównej w Warszawie. We 
wrześniu 1942 r. na stano-
wisko komendanta Okręgu 
„Wołyń” został wyznaczo-
ny ppłk Kazimierz Bąbiński 
„Krzysztof”, dotychczasowy 
szef Oddziału III-B (wyszkole-
nie) w Dowództwie Głównym 
ZWZ/AK. W skład zespołu ma-
jącego podjąć pracę na tere-
nie Okręgu weszli: mjr Antoni 
Żochowski „Tol”, mjr Stanisław 
Piaszczyński „Bohun”, kpt. Ka-
zimierz Rzaniak „Garda” oraz 
kpt. Wojskowej Służby Kobiet 
Adelajda Połońska „Bożena”. 
Komenda Główna AK przy-
dzieliła do tej grupy także kil-
ku oficerów spadochroniarzy 
z Anglii, tzw. cichociemnych, 
oraz oficerów zdekonspirowa-
nych w GG przez gestapo: kpt. 
Jana Szatowskiego „Kowala” i 
por. Leopolda Świklę „Adama”.  
Jak wynika ze wspomnień, 
zarówno mojej rodziny jak i in-
nych, pod koniec 1942 r. wielu 
z nich zostało zaprzysiężonych 
w konspiracyjnych komórkach 
AK. Do tych organizacji trafili 
również i wcześniej zaprzy-
siężeni do Bch. Oczywiście 
to było ściśle tajne i nie wszy-
scy, nawet członkowie rodziny 

byli wtajemniczeni. W połowie 
grudnia 1942 r., po krótkim 
szkoleniu nastąpił przerzut ofi-
cerów sztabu Okręgu i dowód-
ców na Wołyń. 
W marcu 1943 r. do Kow-
la, gdzie ulokował się sztab 
Okręgu, udał się awansowa-
ny do stopnia pułkownika 
Bąbiński „Luboń”, „Zrąb”, 
„Maciej Boryna” i „Józef Or-
lica”. 
W trakcie organizacji placówek 
AK ujawnił się pewien konflikt 
między Okręgową Delegaturą 
a Komendą Okręgu. Admini-
stracja cywilna, która wcześniej 
rozpoczęła prace na obszarze 
Wołynia, dotarła już do wszyst-
kich skupisk ludności polskiej i 
wciągnęła część wojskowych i 
młodzieży do szeregów PKB.  
Niestety według mojej wiedzy 
nie bardzo pokrywa się to z 
prawdą. Z kolei „Luboń”, powo-
łując się na rozkaz gen. Włady-
sława Sikorskiego o włączeniu 
do Armii Krajowej wszystkich 
przeszkolonych wojskowo 
mężczyzn, sięgnął do tych sa-
mych ośrodków. Mimo wydania 
przez Komendanta Głównego 
AK rozkazu regulującego spra-
wę współpracy między Delega-
turą a Komendą Okręgu stale 
dochodziło na tym tle do spięć 
i zadrażnień.  W tym miejscu 
warto zauważyć, z perspek-
tywy czasu, że te spięcia w 
poważny sposób zaważyły na 
losach ludności polskiej. Wiele 
decyzji w sprawie obrony zo-
stało powziętych zbyt późno, 
za co Wołyń zapłacił wysoką 
cenę. Polacy dali się zasko-
czyć i nie byli przygotowani do 
obrony ze strony wroga które-
go się nie spodziewali. 
Wiosną 1943 r. polskie pod-
ziemie na Wołyniu stanęło 
przed bardzo poważnym 
wyzwaniem. Z coraz więk-
szym natężeniem zaczęły 
mnożyć się napady na lud-
ność cywilną dokonywane 
przez nacjonalistów ukraiń-
skich. Spośród organizacji 
politycznych najprężniej na 
Wołyniu działała frakcja Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów Stepana Bandery 
(OUN-B). 
Stosunkowo szybko zbudowa-
ła ona siatkę organizacyjną, 
obejmując wszystkie grupy 
społeczne. Pod wpływem tego 
ruchu znalazła się także policja 
ukraińska w służbie niemiec-
kiej. W pierwszym okresie po 
wkroczeniu Niemców działal-
ność OUN-B ograniczała się 
do agitacji, informowania spo-
łeczeństwa ukraińskiego o sy-
tuacji politycznej oraz propago-
wania idei walki o niepodległą 
Ukrainę. Niebawem jednak, 
zgodnie z wytycznymi przyjęty-
mi podczas I Konferencji OUN-
-B we wrześniu 1941 r., rozpo-
częto zbiórkę i magazynowanie 
broni oraz szkolenie kadr na 
potrzeby walki zbrojnej. Do re-
alizacji tych zadań powołano 
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głęboko zakonspirowany Kra-
jowy Sztab Wojskowy. W 1942 
r. sytuacja na Wołyniu uległa 
wyraźnemu zaostrzeniu. Od 
lipca do października Niem-
cy przy udziale ukraińskiej 
policji wytępili Romów, a na-
stępnie dokonali ekstermina-
cji ludności żydowskiej. W 
stosunku do pozostałych 
mieszkańców okupant z całą 
bezwzględnością zaczął egze-
kwować kontyngenty i przepro-
wadzać łapanki młodych ludzi 
na roboty do Niemiec. Wobec 
opornych stosowano ostre re-
presje. W odpowiedzi na nie 
OUN-B podjęła akcje odweto-
we. Nie bardzo bym się z tym 
zgodził albowiem nie ma na to 
zbyt wielu dowodów. W kwiet-
niu 1942 r. w trakcie II Konfe-
rencji OUN-B decyzje te przy-
jęły formę uchwały o nasileniu 
działalności rewolucyjnej i roz-
poczęciu przygotowań do 
utworzenia powstańczej armii. 
Zmiana polityki wobec Ukraiń-
ców i dopuszczenie niewielkiej 
liczby Polaków do stanowisk w 
administracji spotęgowało nie-
zadowolenie oraz spowodowa-
ło uaktywnienie działalności 
zbrojnej różnych ukraińskich 
organizacji podziemnych. 
Wzorem lat 1917–1923 w tere-
nie pojawiły się tzw. samodziel-
ne zagony atamańskie. W rejo-
nach północnego Wołynia 
rozpoczęły działalność także 
pierwsze grupy bojowe formo-
wane przez delegowanych z 
Galicji członków OUN Bandery. 
Z czasem stały się one naj-
większym ugrupowaniem 
wśród zbrojnych formacji ukra-
ińskich na Wołyniu. Sukcesyw-
nie powiększały swoją liczeb-
ność; m.in. wchłaniając 
oddziały innych ugrupowań, 
nie unikając przy tym podstępu 
i terroru. Scaleniu oddziałów 
nacjonalistów ukraińskich 
przez OUN-B towarzyszył jed-
nocześnie proces budowy 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Według źródeł niemieckich 
na Wołyniu pod koniec 1943 
r. oddziały UPA liczyły 35–40 
tys. uzbrojonych ludzi. Kie-
rownictwo OUN postawiło UPA 
zadanie obrony ludności przed 
terrorem i grabieżą ze strony 
okupanta, a jako najważniejszy 
cel – wyzwolenie Ukrainy spod 
okupacji i przygotowania do 
budowy niezależnego państwa 
ukraińskiego. Stąd też w pierw-
szej kolejności jej oddziały roz-
poczęły likwidację administra-
cji, folwarków pozostających 
pod zarządem niemieckim oraz 
starały się uniemożliwić ścią-
ganie kontyngentów rolnych. 
Wydarzeniom tym towarzyszy-
ły pierwsze napady i mordy na 
Polakach. Często miały one 
charakter porachunków osobi-
stych i były powodowane chę-
cią zemsty na jednostkach wy-
sługujących się Niemcom. 
Wiosną 1943 r. nasiliły się ataki 
na – zazwyczaj bezbronne – 
wsie i osiedla polskie, które po-
czątkowo tłumaczono podję-
ciem przez ich mieszkańców 
współpracy z partyzantką so-
wiecką, ukrywaniem Żydów lub 
wyrządzeniem komuś jakiejś 
krzywdy. Sytuacja radykalnie 
pogorszyła się wiosną 1943 r., 
kiedy na polecenie władz OUN 
zdezerterowało ze służby nie-
mieckiej ok. 6 tys. policjantów 

ukraińskich. Początkowo fala 
mordów na ludności polskiej 
objęła powiaty: sarneński, ko-
stopolski, rówieński, zdołbu-
nowski i krzemieniecki. W nocy 
z 21 na 22 kwietnia 1943 r. w 
położonej 18 km na zachód od 
Kostopola Janowej Dolinie do-
szło do największego mordu w 
tym czasie – ofiarą Ukraińców 
padło około sześciuset Pola-
ków. W czerwcu fala terroru 
przeniosła się na powiaty Dub-
no i Łuck. W lipcu kolej przy-
szła na powiaty: Horchów, Wło-
dzimierz i Kowel, aby w końcu 
sierpnia objąć ostatni powiat – 
Luboml. Akcjom tym towarzy-
szyła propaganda głosząca, że 
„dokąd choć jeden Polak zo-
stanie na ziemi ukraińskiej – 
dotąd nie będzie wolnej 
Ukrainy”. Polacy samorzut-
nie podjęli próby stworzenia 
lokalnych oddziałów Samo-
obrony. W tej sprawie głos 
zabrał Wołyński Delegat Rzą-
du, który 30 kwietnia wydał 
odezwę „Do społeczeństwa 
wołyńskiego”. Wzywał on w 
niej do skupianie się w sze-
regach Samoobrony. I tu ro-
dzi się pytanie do kogo ta ode-
zwa dotarła? Przeczytałem 
dziesiątki wspomnień i relacji, 
przepytałem świadków i nieste-
ty nie natrafiłem na nikogo kto 
by o tym słyszał. Dowodzi to o 
bardzo słabej łączności między 
delegaturą a polskimi miesz-
kańcami. Polskie samoobrony 
zatem powstawały samorzut-
nie w środowiskach gdzie zda-
wano sobie sprawę z narasta-
jącego zagrożenia. Uzbrojenie 
tych oddziałów organizowano 
własnym sumtem, wykorzystu-
jąc w pierwszej kolejności broń 
polską zakopaną po 1939 roku 
i  sowiecka po 1941. To jednak 
było znacznie za mało, zatem 
kupowano ją od Węgrów, a na-
wet samych Niemców za złoto 
czy żywność. Według niepeł-
nych danych, w głębokiej kon-
spiracji przed Niemcami i w 
sposób żywiołowy zorganizo-
wano około stu różnej wielko-
ści ośrodków Samoobrony, 
chroniącej od kilkunastu osób 
do kilku tysięcy. Początkowo 
słabo zorganizowane i najczę-
ściej źle uzbrojone nie mogły 
skutecznie stawić oporu od-
działom ukraińskim. Z czasem 
około czterdziestu z nich uległo 
zagładzie lub zostało ewaku-
owanych. Ciężka sytuacja była 
również w miastach. Część 
uciekinierów Niemcy wywieźli 
do Rzeszy na przymusowe ro-
boty, pozostali, z powodu 
ogromnego przeludnienia, bi-
wakowali na placach i ulicach. 
Położenie komplikowały dodat-
kowo działania oddziałów UPA, 
które pod groźbą kary chłosty, 
a nawet śmierci, zabraniały do-
starczania żywności do miast. 
W takiej sytuacji, 22 kwietnia 
płk Bąbiński wydał rozkaz, w 
którym zarządził, aby sieć 
dowództw terenowych AK 
użyć do organizacji i dowo-
dzenia oddziałami „Wołyń-
skiej Samoobrony”, zakazu-
jąc przy tym stosowania w 
czasie walki metod, jakich 
używają „ukraińskie rezu-
ny”. Równocześnie na 
najbardziej zagrożone tereny 
p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e g o 
Wołynia wysłano oficerów, 
którzy objęli dowództwo w 

ośrodkach Samoobrony. Ko-
lejnym zarządzeniem z 17 
maja 1943 r. Bąbiński naka-
zał utworzenie Samoobrony 
w rejonach o przewadze lud-
ności polskiej oraz zbroj-
nych oddziałów dyspozycyj-
nych i zorganizowanie 
systemu alarmowego. Na or-
ganizację łączności, transpor-
tu, utrzymanie dowódców w 
terenie i zapomogi dla szcze-
gólnie poszkodowanych ofiar 
spośród ludności cywilnej, w 
kwietniu 1943 r. komendant 
Okręgu wydał 25 tys. marek. 
Mając świadomość niewy-
starczających sił i środków 
do ochrony ludności, „Lu-
boń” zwrócił się do KG AK z 
prośbą o pomoc i dostarcze-
nie na teren Wołynia: broni, 
amunicji, skierowanie kilku-
nastu oddziałów partyzanc-
kich i przyznanie dodatko-
wych środków na cele opieki 
społecznej. W odpowiedzi na 
te prośby w sierpniu Okręg 
otrzymał 5 tys. sztuk amuni-
cji 9 mm i 1 tys. sztuk amuni-
cji karabinowej. W czerwcu 
1943 r. nastąpiła reorganiza-
cja sił konspiracyjnych. 
Znaczna część kadry dowód-
czej oraz wszystkie siły wiej-
skie skierowane zostały do 
organizowania Samoobrony.     
W konspiracji pozostała tylko 
część sił Okręgu w ośrodkach 
miejskich. Dr. D. Faszcza pisze 
coś z czym niestety nie mogę 
się zgodzić: Zakres pomocy 
udzielonej oddziałom Samo-
obrony przez struktury tereno-
we AK był znaczny. Wojskowy 
komendant Przebraża Henryk 
Cybulski napisał: „W zdobywa-
niu informacji u Niemców po-
magała nam Armia Krajowa, 
inspektorat łucki. (Pomoc ta 
była zresztą wszechstronna, 
inspektor »Adam« i jego za-
stępca »Czyżyk« [por. Jerzy 
Aleksandrowicz – D.F.] byli 
częstymi gośćmi w Przebrażu, 
służyli nam radą, kiedy umac-
nialiśmy »bitwy o szyny« in-
spektorat wydelegował swoje-
go oficera, który szkolił nas w 
dywersji)”. Owszem faktem jest 
pomoc dla Przebraża, ale nie 
bardzo słyszałem ani znala-
złem faktów potwierdzających 
taką pomoc innym ośrodkom 
polskiej samoobrony. Zdecydo-
wana większość musiała sobie 
sama radzić. Pod presją coraz 
częstszych napadów ukraiń-
skich, „w celu podjęcia jednoli-
tej akcji obrony”, 19 lipca 1943 
r. Banach i Bąbiński wydali 
rozkaz o zespoleniu PKB z 
wojskiem. Równocześnie do 
składu Komendy Okręgu został 
włączony zastępca Delegata 
Okręgowego kpt. Julian 
Kozłowski „Cichy”. Różnice 
zdań co do zakresu i sposobu 
scalenia już na początku 
doprowadziły do 
nieporozumień. W efekcie 
Okręgowy Delegat Rządu 
wydał rozkaz, w którym wyja-
śniał, że: „PKB zachowuje 
dotychczasową odrębność 
organizacyjną [...]. W miarę 
możliwości ma służyć pomo-
cą wojsku, ale [...] wstrzymu-
ję natychmiast przekazywa-
nie członków naszej 
organizacji i broni do PZP 
[krypt. wewnętrzny AK: „Pol-
ski Związek Powstańczy” – 
D.F.]”. W swoim kolejnym roz-

kazie Banach przerzucił 
odpowiedzialność za brak po-
rozumienia na wojsko, pisząc o 
niewłaściwym podejściu struk-
tur AK do współpracy z czynni-
kami Delegatury, ingerencji, 
dezorganizacji i marnotrawie-
niu dorobku PKB i nakazał: 
„Powstrzymać bezwzględnie 
przekazywanie oddziałów, lu-
dzi i broni z szeregów PKB do 
PZP. [...] Żadnemu z pracow-
ników Delegatury lub PKB nie 
wolno przyjmować żadnych 
funkcji z PZP. [...] Nie honoro-
wać i nie przyjmować do wia-
domości rozkazów wydanych 
do PKB lub czynników Dele-
gatury przez PZP, gdyż to nie 
wypływa z treści rozkazu o ze-
spoleniu ani uprawnień PZP”.  
Smutne to, bo po wsiach nikt 
albo prawie nikt nie wiedział o 
tych przepychankach. Ludzie 
zastanawiali się jak przetrwać, 
gdzie kupić broń albo dokąd 
uciekać. Po mordach na lud-
ności polskiej w powiatach 
horchowskim, włodzimierskim 
i kowelskim, 20 lipca 1943 r. 
ukazał się rozkaz płk. „Lubo-
nia” nakazujący komendan-
tom obwodów utworzenie 
oddziałów partyzanckich. W 
krótkim czasie utworzono 
dziewięć takich oddziałów, 
które działając w rejonach 
baz Samoobrony patrolowa-
ły teren i wspierały je w walce 
z oddziałami UPA. W wydanej 
instrukcji dla tych oddziałów 
jednoznacznie stwierdzono, że 
celem ich działania jest obrona 
ludności polskiej i jej mienia 
przed zagładą i zniszczeniem. 
Wszyscy ich członkowie mieli 
przy tym zdawać sobie sprawę 
i pamiętać, że nie są one od-
działami karnymi. Mimo prób 
dialogu z Ukraińcami podejmo-
wanymi przez Delegata Rządu 
RP oraz odezwy wzywającej 
do zaprzestania bratobójczych 
walk skierowanej przez Krajo-
wą Reprezentację Polityczną 
(KRP) do Ukraińców, akcje 
wymierzone przeciw polskiej 
ludności nasiliły się. Kulmina-
cja ataków nastąpiła w lipcu 
1943 r. 
Znamienną datą jest tu dzień 
11 lipca, kiedy to o świcie 
oddziały UPA, wspomagane 
przez ludność ukraińską, do-
konały napaści na Polaków 
w 125 wsiach i koloniach 
powiatów Horochów, Wło-
dzimierz Wołyński i Kowel. 
Bąbiński w sprawozdaniu z 28 
lipca 1943 r. tak oceniał sytu-
ację: „W terenie panuje zupeł-
ny chaos i rozbicie. [...] OUN, 
która być może miała nadzieję 
na utrzymanie steru działania 
– ster ten utraciła częściowo 
na rzecz Sowietów, częścio-
wo na bieg wypadków, którymi 
nikt już nie jest w stanie kiero-
wać. [...] Odnosi się wrażenie 
dzikich pól lub pola doświad-
czalnego, na którym każdy 
może robić eksperymenty. [...] 
Na tym tle położenie ludności 
polskiej przedstawia się nad 
wyraz ciężko. Stanąłem wobec 
zagadnienia – jak dać pomoc 
ludności i utrzymać siły zbroj-
ne w stanie zdatnym do prze-
trwania i walki. Samoobrona w 
ujęciu pierwotnym z marca – 
kwietnia br. już nie wystarcza. 
Nie można utrzymać nawet 
dobrze dowodzonych i uzbro-
jonych umocnionych rejonów, 

gdyż obaj wrogowie, Niemcy i 
Sowiety, dążą do rozbicia tych 
skupisk, powtarzam – obaj, wy-
korzystując do tego ukraińską 
masę chłopską. Ciężar rodzin 
i dobytku znajdującego się w 
ośrodkach obronnych zmusza 
do obrony na miejscu, a więc 
ułatwi w końcu wrogowi rozpo-
znanie, uśpienie, a w rezultacie 
krwawą likwidację ośrodka”. 
Sytuację na Wołyniu skom-
plikowało pojawienie się la-
tem 1942 r. w rejonach pół-
nocno-wschodniego Polesia 
i Wołynia pierwszych więk-
szych oddziałów partyzant-
ki sowieckiej. Stały się one 
wkrótce dotkliwą plagą dla 
miejscowej ludności. Prowa-
dząc z rzadka akcje przeciw 
Niemcom, koncentrowały się 
na rabowaniu folwarków i wsi, 
traktując polskie osiedla jako 
bazy zaopatrzeniowe lub miej-
sce odpoczynku. Na początku 
dowódcy sowieccy starali się 
utrzymywać dobre stosunki 
z oddziałami UPA. W lutym 
1943 r doszło jednak między 
nimi do pierwszych starć. 
Podejmując walkę z Sowieta-
mi, zbrojne podziemie ukraiń-
skie przystąpiło równolegle do 
zwalczania osób sprzyjających 
„czerwonej partyzantce”. Mimo 
że stosunek ludności polskiej 
do partyzantów sowieckich nie 
był wszędzie jednakowy, to w 
oczach kierownictwa OUN naj-
bardziej sprzyjali im Polacy. W 
wielu miejscowościach, szcze-
gólnie na obszarze wołyńskie-
go Polesia, ludność polska 
rzeczywiście sympatyzowała 
z sowieckimi partyzantami, 
udzielając im pomocy. Szu-
kając ochrony przed atakami 
oddziałów UPA, zasiliła także 
szeregi oddziałów partyzanc-
kich, tworząc nawet kilka czy-
sto polskich oddziałów. Polskie 
bazy Samoobrony także ko-
rzystały z pomocy sowieckich 
partyzantów, ale zdarzały się 
również przypadki likwido-
wania polskiej Samoobro-
ny przez nich, o czym pisał 
w sprawozdaniu „Luboń”. 
Zwracał on przy tym uwagę na 
zręczną taktykę, która – poza 
dywersją na tyłach niemiec-
kich – zmierza „do takiego 
osłabienia i »obrobienia« tere-
nu, aby w przyszłości sam pod 
względem politycznym wpadł 
w ramiona Sowietów. „Obra-
bianie” to realizowano poprzez 
intensywną propagandę pro-
sowiecką i antykapitalistyczną. 
Na organizowanych mityngach 
i zebraniach atakowano m.in. 
rząd w Londynie i AK. Do ak-
cji tej wykorzystywano także 
obficie różnego rodzaju ulotki 
i afisze. Stosunki między so-
wieckimi i polskimi oddziała-
mi partyzanckimi początkowo 
układały się poprawnie i przez 
dłuższy czas przestrzegano 
niepisanego paktu o nieagresji. 
Pierwszym poważnym sy-
gnałem o wrogich zamiarach 
Sowietów był mord popeł-
niony na dowódcy oddziału 
partyzanckiego ppor. Janie 
Rerutko „Drzazdze”. Kolej-
nym wrogim aktem wobec 
oddziałów AK było rozbroje-
nie 20 grudnia 1943 r. grupy 
partyzantów na czele z kpt. 
Władysławem Kochańskim 
„Bombą”. Jedenastu roz-
strzelano, a pozostałych sze-
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ściu, w tym kpt. Kochańskie-
go, przewieziono przez linię 
frontu i osadzono w więzie-
niu. Skala mordów popełnio-
nych na ludności polskiej na 
Wołyniu przez ukraińskich na-
cjonalistów, ich bezwzględność 
i okrucieństwo niewątpliwie za-
skoczyła komendę Okręgu AK  
i Delegata Rządu. Mimo alar-
mistycznych meldunków nie 
dostrzeżono na czas zbliża-
jącego się zagrożenia, stąd 
też podjęte działania mające 
na celu ochronę ludności cy-
wilnej okazały się spóźnione. 
Trzeba przy tym jednak pamię-
tać, że wołyński Okręg AK był 
dopiero w fazie organizacji i 
samodzielnie nie był w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa 
ludności cywilnej.
 Podjęte przez komendanta 
Okręgu i Delegata Rządu pró-
by zwrócenia uwagi na ten pro-
blem i pozyskania pomocy z 
zasobów centralnych zakoń-
czyły się niepowodzeniem. 
Mimo tego niekorzystnego 
splotu wydarzeń, dzięki wy-
siłkowi żołnierzy podziemia 
jesienią 1943 r. udało się wła-
snymi siłami zahamować po-
chód nacjonalistów ukraiń-
skich i ograniczyć liczbę 
napadów na Polaków. W 
obronie ludności cywilnej 
oddziały AK stoczyły ok. 150 
walk, w których poległo ok. 
200 żołnierzy. Najważniej-
szym zadaniem komendanta 
Okręgu we współdziałaniu z 
władzami cywilnymi było wła-
ściwe przygotowanie oddzia-
łów AK do działań zbrojnych 
przeciw Niemcom w końcowej 
fazie wojny i uwolnienie Woły-
nia od okupanta. W ostatnich 
dniach grudnia 1943 r. oddziały 
Armii Czerwonej podjęły dzia-
łania zmierzające do ostatecz-
nego wyparcia Niemców z 
Ukrainy. Wojska 1. Frontu 
Ukraińskiego przekroczyły 4 
stycznia granicę II RP, a 12 
stycznia zajęły pierwsze 
większe miasto na Wołyniu 
– Sarny. W obliczu nowej sytu-
acji rozpoczął się wzmożony 
ruch wojsk niemieckich, a Wo-
łyń stał się obszarem przyfron-
towym. Wehrmacht przejął 
ochronę szlaków komunikacyj-
nych i zakładów pracujących 
na potrzeby wojska. Rozpo-
częła się ewakuacja urzędów 
cywilnych. Taki rozwój wyda-
rzeń spowodował, że w listo-
padzie 1943 r. płk. Bąbiński 
wydał rozkaz dowódcom od-
działów partyzanckich, ope-
rującym w wysuniętych na 
wschód inspektoratach, 
przejścia do rejonu koncen-
tracji sił Okręgu. Polecenia 
ujawnienia się komendantów 
garnizonów i przedstawicieli 
administracji Polskiego Pań-
stwa Podziemnego w wypad-
ku wkroczenia wojsk sowiec-
kich „Luboń” wydał 7 
stycznia 1944 r. Celem tej ak-
cji miało być danie atutów poli-
tycznych rządowi do działania 
na forum międzynarodowym 
oraz skłonienie oddziałów Ar-
mii Czerwonej do korzystania z 
pomocy AK i przez to uznanie 
przez władze sowieckie pol-
skich struktur administracyj-
nych i wojskowych na Wołyniu. 
Na spotkaniu z przedstawicie-
lem Delegatury (14 stycznia 
1944 r.) uszczegółowiono za-

sady współpracy pomiędzy Ko-
mendą Okręgu a Delegaturą 
Rządu. Po otrzymaniu informa-
cji o przygotowaniach do ewa-
kuacji Kowla, 15 stycznia 1944 
r. płk Bąbiński wydał rozkaz 
mobilizacji oddziałów kon-
spiracyjnych Okręgu. Tego 
samego dnia „Luboń” opuścił 
miasto i udał się do Kupiczowa, 
gdzie została założona kwate-
ra polowa. Po krótkiej walce 
w nocy z 15 na 16 stycznia 
Kowel opuściła pozostała 
część sztabu Okręgu wraz z 
batalionem konspiracyjnym. 
Na podstawie danych o roz-
mieszczeniu oddziałów nie-
mieckich i ukraińskich, na rejon 
koncentracji oddziałów został 
wybrany obszar w zachodniej 
części Wołynia. Stanowiły go 
miejscowości położone wokół 
polskich ośrodków Samoobro-
ny znajdujących się na połu-
dnie od Kowla oraz na północ 
od Włodzimierza Wołyńskiego. 
Tu, możliwie niepostrzeżenie, 
mieli przedzierać się żołnierze 
oddziałów konspiracyjnych i 
oddziały partyzanckie. Rejon, 
w którym miały skoncentrować 
się główne siły, miał stanowić 
tzw. bazę operacyjną ograni-
czoną od północy: szlakiem ko-
munikacyjnym Hołoby – Kowel 
– Dorohusk, od południa: szo-
są Torczyn – Włodzimierz – 
Uściług, od zachodu rzeką 
Bug, a od wschodu rzeką Sto-
chód. Na odprawie w Suszy-
babie 28 stycznia 1944 r. ko-
mendant Okręgu 
zakomunikował zebranym 
dowódcom, że „[...] z dniem 
dzisiejszym z sił będących w 
jego dyspozycji organizuje 
27. Dywizję, która pod tą na-
zwą wejdzie w skład ogólny 
Wojska Polskiego, będącego 
w dyspozycji Naczelnego 
Wodza”. W ramach Dywizji 
utworzono dwa zgrupowania 
pułkowe: północne w rejonie 
Kowla, krypt. „Gromada”, pod 
dowództwem mjr. Szatowskie-
go oraz południowe w rejonie 
Włodzimierza Wołyńskiego, 
krypt. „Osnowa”, którego do-
wodzenie przejął kpt. Rzaniak. 
W trakcie organizacji oddzia-
łów przybył nowy szef szta-
bu Okręgu mjr Jan Kiwerski 
„Oliwa”, który przywiózł 
nowe instrukcje. Mówiły one, 
że wobec nieprzyjaznych za-
chowań Armii Czerwonej na-
leży zmobilizowane jednost-
ki rozformować i przejść 
ponownie do konspiracji, 
tym razem przed Sowietami. 
Bąbiński sprzeciwił się wy-
konaniu tej dyrektywy, trak-
tując ją w warunkach Woły-
nia jako absurdalną i 
niemożliwą do zrealizowa-
nia. Uważał przy tym, że była 
ona wyrazem braku rozezna-
nia KG w sytuacji, w jakiej znaj-
dowali się żołnierze 27. DP. W 
końcu stycznia do Warszawy 
udał się „Oliwa”, który zawiózł 
meldunek komendanta Okręgu 
w sprawie otrzymanych wy-
tycznych. Tworzenie dużego 
zgrupowania partyzanckiego 
na zapleczu frontu nie uszło 
uwadze Niemców. Oddział 
Wehrmachtu 19 stycznia za-
atakował kolonię Zasmyki, 
która była uważana przez 
niemieckie dowództwo za 
centrum polskiej partyzantki. 
Przy niewielkich stratach 

własnych, po kilkugodzinnej 
walce atak został odparty. W 
tym miejscu muszę wyjaśnić, 
że to nie dywizja walczyła z 
Niemcami ale samoobrona Za-
smyk, Janówki i Radomla. Ow-
szem Niemcy zaatakowali Za-
smyki, ale prawdopodobnie z 
inspiracji Ukraińców, którym 
nie udało się dokonać znisz-
czenia  polskiej samoobrony 
24 grudnia 1943 roku. Dlatego 
nawet obrońcy początkowo 
uważali, że ataku dokonali 
upowcy. Jak wynika z doku-
mentów dowództwo dywizji za-
decydowało, że żaden z od-
działów nie ujawni swojej 
obecności i nie weźmie udziału 
w walce. To była potyczka od-
działów samoobrony, ktore do-
piero za kilka tygodni zostały 
wcielone do dywizji.  Po tym 
niepowodzeniu w rejonie zgru-
powania „Gromada” Niemcy 
ograniczyli się jedynie do dzia-
łań lotnictwa, które wykonywa-
ło loty rozpoznawcze i kilka-
krotnie bombardowało bazę 
zaopatrzenia i szpital w Kupi-
czowie. Podjęto również akcję 
propagandową – zrzucając 
ulotki-przepustki, w których na-
mawiano, aby żołnierz polski 
„zasiadł wspólnie przy ognisku 
żołnierza niemieckiego jako to-
warzysz broni do walki z komu-
ną”. O wiele poważniejsze za-
grożenie istniało ze strony 
UPA, stąd też „Luboń” nakazał 
akcje zaczepne na miejscowo-
ści opanowane przez nacjona-
listów ukraińskich. W wydanym 
rozkazie do dowódców oddzia-
łów partyzanckich, w obawie 
przed możliwością odwetu, płk 
Bąbiński ponownie nakazał 
dowódcom prowadzenie 
walki tylko z „uzbrojonymi 
grupami ukraińskimi” i – ze 
względów humanitarnych 
oraz w obawie o utrzymanie 

morale oddziałów – zabronił 
prowadzenia walki z kobieta-
mi i dziećmi ukraińskimi. Do 
10 lutego 1944 r. oddziały par-
tyzanckie 27. DP AK wykonały 
cztery duże akcje zbrojne skie-
rowane przeciw Ukraińcom. Tu 
dopiero można powiedzieć o 
walkach dywizji z OUN-UPA. 
To było czyszczenie zarówno 
zaplecza jak i zabezpieczenie 
ludności cywilnej na czas kiedy 
oddziały samoobrony zostaną 
wcielone do dywizji. Wraz z 
przybyciem do Bindugi nad Bu-
giem oddziału partyzanckiego 
ppor. S. Witamborskiego „Ma-
łego” (2 lutego 1944 r.), prak-
tycznie zakończył się okres or-
ganizacji jednostek Dywizji. W 
wyniku mobilizacji i koncentra-
cji sił Okręgu, pod bronią w 
szeregach Dywizji znalazło się 
ok. 6 tys. żołnierzy. Major „Oli-
wa” powrócił 5 lutego 1944 r. 
Przywiózł on rozkaz odwołu-
jący płk. Bąbińskiego do 
Warszawy. W rozkazie dowo-
dzenie Dywizją powierzono 
mjr. „Oliwie”. O dokonanej 
zmianie na stanowisku komen-
danta Okręgu gen. Bór-Komo-
rowski zameldował Naczelne-
mu Wodzowi w „Meldunku 
organizacyjnym nr 240”, gdzie 
czytamy: „Wołyń. 18 II 44 ko-
mendę objął ob. Oliwa, mjr 
dypl. sap. ob. Lubonia przenio-
słem do KG ze względu na 
trwały jego konflikt z Delega-
tem Rządu i jego organami w 
terenie”. W połowie lutego od-
działy Dywizji, siłami zgrupo-
wania „Osnowa”, a potem 
„Gromada”, rozpoczęły gwał-
towne i przewlekłe walki z 
Niemcami. Od tej pory 27. 
WDP AK przez najbliższe pięć 
miesięcy walczyła na Wołyniu i 
Polesiu. W okresie od lutego 
do czerwca Dywizja stoczyła 
ponad sto mniejszych i więk-

szych potyczek z oddziałami 
niemieckimi, węgierskimi i 
ukraińskimi. Od początku 
kwietnia, we współdziałaniu 
z oddziałami Armii Czerwo-
nej, prowadziła walki na 
pierwszej linii frontu. Dwu-
krotnie została okrążona, 
najpierw w lasach mosur-
skich, a potem w lasach 
szackich. Ostatecznie 27 maja 
1944 r. część sił Dywizji przebi-
ła się przez linię frontu, a pozo-
stała jej część w nocy z 9 na 10 
czerwca przeprawiła się na 
lewy brzeg Bugu i przeszła na 
teren lubelskiego Okręgu AK. 
W walkach na Wołyniu poległo 
ponad sześciuset żołnierzy, w 
tym ich dowódca ppłk Jan Ki-
werski. Wysiłek organizacyjny 
w tworzeniu cywilnych i woj-
skowych struktur społeczeń-
stwa był imponujący. Mimo 
strat poniesionych w wyniku 
terroru sowieckiego, nie-
mieckiego i ukraińskiego 
mieszkańcy Wołynia w prak-
tyce potwierdzali opinię o 
swoim patriotyzmie i ofiarno-
ści. Można przyjąć, że różnymi 
formami oporu na Wołyniu w 
czasie wojny objęto ok. 15 tys. 
obywateli. 

Ukoronowaniem tego wysił-
ku było utworzenie 27. Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty, 
pierwszej i największej – z 
wyjątkiem oddziałów biorą-
cych udział w Powstaniu 
Warszawskim – wojskowej 
formacji AK, która podjęła 
walkę z oddziałami niemiec-
kimi w ramach akcji „Burza”. 
I z tym trudno się nie zgodzić, 
bo to fakt nie do zaprzeczenia. 
III RP jednak o tym nie bardzo 
pamięta a w szeregach tej dy-
wizji walczyli i ginęli polscy pa-
trioci pierwszej wody. 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Z zasobów „ Wikimedia Commons” Autor: Lonio 17
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Pisałam już o wrocławskim pomniku wielkiego Kresowia-
ka Aleksandra Fredry. Inny wielki Kresowiak wprawdzie 
nie ma tu okazałego pomnika w Rynku, ale za to wrósł we 
wrocławski świat literacki i sporą część życia tu spędził.  
Mówię o Tymoteuszu Karpowiczu. 

Piszemy o  losach wielu Kresowian, których los rzucał po 
całym kraju, a nieraz po świecie, jakże więc nie napisać o 
wielkim poecie kresowym Tymoteuszu Karpowiczu?! 

Urodził się w 1921 r. w Zielonej koło Wilna, zmarł w 
czerwcu 2005 r. w Chicago. Był redaktorem tygodnika 
„Sygnały”, miesięcznika „Odra”. Ostatni tom jego wierszy 
„Słoje zadrzewne” nominowano do nagrody Nike. To tyle 
w skrócie. Jednak w tych trzech zdaniach mieści się całe 
życie i cała wieczność tego człowieka. Należał do pokole-
nia Kolumbów i nie były to łatwe losy. 

/ 1-Książka Joanny Roszak

Życie Karpowicza, rozpięte między zapadłą wsią, a ame-
rykańskim uniwersytetem, między Wileńszczyzną, Szcze-
cinem, Wrocławiem, Berlinem i Chicago, wydaje się tak 
samo nie do ogarnięcia, jak jego poezja. 
Wiadomo, że urodził się w biednej chłopskiej rodzinie 
i od dzieciństwa ciężko pracował, żeby ją utrzymać. Zda-
rzało się, że rąbał drzewo u sąsiadów za wór ziemniaków. 
Upodobanie do pracy fizycznej zostało mu na całe życie, 
w ten sposób pokonywał własne słabości. 
Stracił lewą dłoń a pomimo tego pracował. Chciał być nie-
zależny i radzić sobie lepiej od pełnosprawnych.

Sam poeta wspominał życie na Kresach w niezbyt weso-
łych kolorach:
...pochodziłem z rodziny straszliwie biednej, sponiewiera-
nej. Byliśmy komornikami w majątku państwa Wróblew-
skich, pod Porubankiem. Nędza, dotkliwy głód oraz upo-
korzenia sprawiły, że już w chłopięcych latach zaczęła we 
mnie rosnąć tęsknota do sprawiedliwości społecznej. (...)

Mój ojciec, podobnie jak inni młodzi Polacy, w czasie 
pierwszej wojny światowej został wcielony do armii rosyj-
skiej. Był w artylerii jako bombardir-nawodczik, czyli ce-
lowniczy. W zgrupowaniu kijowskim, gdzie się znajdował, 
w momencie wybuchu wojny polsko-sowieckiej było bardzo 
dużo Polaków. No i wyginęli w obozie koncentracyjnym – 
wśród nich mój ojciec(...)
Zastąpił go potem ojczym- człowiek bardzo surowy dla 
pasierba.
No i trudno sobie wyobrazić- harówka na wsi, bieda, brak 
czasu,brak wykształcenia – skąd więc się wziął w nim poeta?
Otóż on po prostu urodził sie poetą. Pisał wiersze na róż-
nych karteluszkach, w każdej wolnej chwili. Do Wilna z 
Zielonej szedł Tymoteusz Karpowicz na piechotę dwadzie-
ścia parę kilometrów. 

/ 2-Wilno

Tak to wspominał po latach:
Aleksander Maliszewski, bardzo szlachetny człowiek, choć 
nie najlepszy poeta, który był wtedy redaktorem działu li-
terackiego „Prawdy Wileńskiej” – jedynego polskiego pi-
sma w tamtym czasie na Wileńszczyźnie, w swoich pamięt-
nikach opisał mnie jak zjawiłem się w redakcji w dwóch 
lewych butach i z jakimiś papierami w dłoni. Byłem wtedy 
strasznie upartym wiejskim chłopakiem, mającym za sobą 
pierwsze teksty poetyckie. Dzięki Maliszewskiemu dostą-
piłem niebywałego dla mnie wówczas zaszczytu, bo będąc 
kompletnym żółtodziobem, zdołałem go przekonać, że mam 
w sobie jakieś zadatki na poetę. (...)

Debiutancki wiersz Karpowicza zatytułowany „Mosty” zo-
stał  opublikowany w „Prawdzie Wileńskiej” w 1941 roku 
pod pseudonimem Tadeusz Lirmian
Po wojnie razem z przesiedleńcami z Wileńszczyzny trafił 
do Szczecina. Tak to wspomina Karpowicz:
Po wojnie było jednak bardzo trudno. Ja byłem nadal bied-
nym chłopcem ze wsi i z trudem, dzięki Maliszewskiemu, 
dochrapałem się tomiku „Żywe wymiary”, a kiedy naszą 
wieś wywieziono na Pomorze i wylądowałem w Lęborku, 
on, chociaż miałem ukończoną tylko szkołę powszechną, 
dał mi list polecający do Polskiego Radia w Szczecinie.
Potem trafił do Wrocławia. Na Uniwersytecie Wrocław-
skim studiował polonistykę. 
Włączył się w życie literackie Wrocławia, został redakto-
rem „Nowych Sygnałów”, a później miesięczników „Odra” 
i „Poezja”. Zaczął robić karierę uniwersytecką i poetycką. 
Uznano go za kontynuatora tradycji awangardy, następcę 
Przybosia i Leśmiana. Jednak Karpowicz bardziej wtedy 
dbał o stan poezji polskiej niż o swoją własną. Promował 
młode talenty. 
Każda jego książka była zamachem na tradycyjną poezję i 
całkowicie różniła się od poprzedniej. Innym twórcom też 

radził, aby poszukiwali ciągle czegoś  nowego i nie pozo-
stawali przy znanej poetyce. 
W wierszu „Zmyślony człowiek”  Karpowicz pisze:
Nie przysłuchuj się mojej mowie –
jest także zmyślona
Dokonałem niezwykłego czynu:
ominąłem język ojczysty
W wieży Babel
wymieniłem rzecz czarnoleską
na syntezę mowy
Było to trudniejsze od lotu bez skrzydeł
Straciłem na to drugie pół życia

Tak, niełatwa była jego droga życiowa...
Poza tym był tak samo poetą jak i ogrodnikiem.  Może to 
jego chłopskie, litewskie  korzenie kazały mu doceniać trud 
pracy na roli i płody ziemi. Zresztą ten ogród wkraczał co 
rusz do jego wierszy, zwłaszcza do tych wczesniejszych, na 
przykład w miłosnym wierszu „ W ogrodzie” z roku 1942:

Już nigdy się, nigdy nie zatrze 
W moim ogrodzie twój ślad 
W tych smutnych wyblakłych astrach 
Na wieczność zakwitła twarz twa
Nasturcje, rezedy, lewkonie 
Stokrotek toczonych rząd 
Rozmowę cichą wieczorem 
Będą powtarzać wciąż twą
A z dalii czerwonych, czerwonych 
Chyba nie spadnie już kwiat 
Bo przecież tak często one 
W ogrodzie widziały nas
Tak samo w dali akacje 
I gęste wieczorne mgły… 
Dlatego będzie na zawsze 
Kwiat twojej twarzy tu kwitł…

Zajrzyjmy do jego wrocławskiego ogrodu. Tak ten ogród 
wyglada dziś:

/ 3-Ogród przy willi Karpowiczów

W ogrodzie widać altanki i szklarenki- nie wiem czy to 
jeszcze pozostałość ogrodowej pasji Karpowicza, czy już 
kogoś innego. Zapewne kiedyś ten ogród wyglądał zupeł-
nie inaczej. Podobno Karpowicz mówił, że: „zasadzenie 
jednej rośliny jest warte więcej niż tysiąc słów”. 

We wrocławskie dzielnicy Krzyki istnieje willa państwa 
Karpowiczów. Teraz, w zimie widać dobrze ten budynek, 
ale latem zasłania go gąszcz liści pobliskich drzew. Zapew-
ne za czasów karpowiczowskich były to małe drzewka, ale 
lata lecą... czas płynie... 

KRESOWE DROGI.
Z ZIELONEJ POD WILNEM 
PRZEZ WROCŁAW DO AMERYKI
- LOSY TYMOTEUSZA KARPOWICZA I 
JEGO TWÓRCZOŚCI
Anna Małgorzata Budzińska
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/ 4-Willa Karpowiczów na Krzykach

Gdy byłam licealistką to zetknęłam się z wierszami Karpo-
wicza. Jak większość młodzieży szukałam czegoś innego 
niż lektury szkolne. No, a w tym wieku pociągała poezja 
miłosna i poezja eksperymentująca. Już nie wystarczała 
mi ukochana Pawlikowska Jasnorzewska. Sięgnęłam po 
innych, również Karpowicza, na przykład „Koło tańca mi-
łosnego”:
i z miłości zdjęła chustkę z włosów
potem zdjęła włosy poza chustkę
potem co mogło przypominać włosy
potem co niczego już nie przypominało
zachodziła go ze wszystkich stron szyi
potem szyja zachodziła w strony
potem strony zachodziły w szyję
potem stronom było już bez stron
potem szyjom było już bez szyi
była wesoła zrywała się z ciała
potem ciało zrywała z ciała
potem co mogło nie pamiętać ciała
potem co niczego już nie pamiętało
była ciągle taka sama jego
jak nie jego była taka sama
jak nie taka sama była już nie jego
jak nie sama była już nie taka
W innych wierszach Karpowicza pociagała mnie dowol-
ność interpretacji, dziwne skojarzenia, potok mysli prze-
latujacych przez głowe w trakcie czytania. Nie musiałam 
zadawać sobie odwiecznego pytania ze szkoły:
- Co w tym wierszu poeta miał na mysli?
Nie! - u Karpowicza każdy moze miec własne skojarzenia, 
własne refleksje. Jego poezja uruchamia wyobraźnię, pobu-
dza do własnych poszukiwań. I to jest fascynujące!
Najbardziej jednak szokującą jego ksiażką to był poemat 
„Odwrócone swiatło”. 
W 1972 roku poeta zaskoczył  praktycznie całą krytykę, 
wydając Odwrócone światło.  Poemat ten przyniósł  falę 
sporej konsternacji i zaskoczenia. Karpowicz zdecydował 
się połączyć traktat filozoficzny i poezję, to nie był tom 
wierszy, ale rewolucja w poezji. Książka została odrzucona 
przez znawców, krytyków, ale i przez zwykłych czytelni-
ków. Była za trudna. 
Ale przecież Karpowicz to nie jedynie poezja, ale także 
eseje, dramaty, korespondencja… Mówiąc krótko, doro-
bek, którego nie powstydziłby się żaden z wielkich i uzna-
nych pisarzy. 
Niedawno wystawiano we Wrocławskim Teatrze Współ-
czesnym  sztukę Tymoteusza Karpowicza 
„Niewidzialny chłopiec” Podróżując po Wrocławiu tram-
wajami linii 9, 10, 17, 20 i 23 można było czytać umiesz-
czone tam fragmenty jego wierszy. Były to fragmenty z 
„Tchórzy”, „Epitafium”, „Człowiek”. 

/ 5,6-Cytaty w tramwajach wrocławskich

W 1973 roku Karpowicz wraz z żoną Marią wyjechał z 
Polski na stałe. Porzucił niemal wszystko: przyjaciół, ję-
zyk, uniwersytet, świat literacki, by zacząć wszystko na 
nowo w obcym miejscu. Osiadł w sennym miasteczku Oak 
Park w stanie Illinois. 
Pięć lat później objął katedrę literatury polskiej na Uni-
versity of Illinois w Chicago. Pracował tam do emerytury.  
I tutaj także zgromadził wokół siebie młodych, dla których 
był mistrzem. Energicznie działał też na rzecz polskiej li-
teratury. 
Z czasem Karpowicz zaczął zamykać się w twierdzy, czyli 
w swoim domu. Wszystko w nim chciał robić własnymi 
rękami, był perfekcjonistą, ale nie dawał rady, więc dom 
wyglądał jak w czasie wiecznego remontu. Sam robił wino 
i przetwory. Kiedy żona Maria zachorowała, próbował sam 
ją leczyć tym, co daje ogród. Wcześniej jego dom i ogród 
we Wrocławiu były miejscem eksperymentów – wszystko 
chciał zrobić sam. Dom w Ameryce też sam przebudował. 
Stworzył w ogrodzie nawet malinowy chruśniak na cześć 
Leśmiana.

Ostatni tom Karpowicza – „Słoje zadrzewne”, wydany po 
długim milczeniu, został wyróżniony w 2000 roku nagrodą 
miesięcznika „Odra” i był nominowany do Nagrody Lite-
rackiej Nike. Choć „Słoje zadrzewne” nie dostały Nike, 
sprawiły, że po Karpowicza sięgnęło nowe pokolenie. Na-
stał jakby renesans jego twórczości, przypomniano sobie o 
tym kresowo- wrocławsko- amerykańskim poecie. 

/ 7-Ostatni tom wierszy

Wydano też  we Wrocławiu jego „Dzieła zebrane”, nakrę-
cono film z rozmowami z poetą, Joanna Roszak napisała 
o nim wspaniała książkę „W cztery strony naraz. Portrety 
Karpowicza”. W  10 rocznicę śmierci Tymoteusza Karpo-
wicza Stanisław Bereś zamieścił w swej książce ciekawą 
rozmowę,  którą przeprowadził z poetą w roku 2000. Ty-
moteusz Karpowicz opowiadał o trudnym dzieciństwie i 
młodości oraz swojej karierze literackiej w PRL.
Dzięki książce Roszak, Beresia,  jak również dzięki sta-
raniom środowisk literackich poeta ma szansę powrócić 
w pełni. 

/ 8-Dzieła zebrane

Karpowicz otrzymał w 2000 roku nagrodę prezydenta 
Wrocławia. Przyjechał odebrać ją osobiście, ale mimo za-
proszeń władz miasta nie zdecydował się wrócić na stałe. 
Tymoteusz Karpowicz zmarł w Oak Park pod Chicago w 
2005 roku.  pochowano go tam razem z żoną. 
Potem  jego prochy oraz prochy jego żony Marii zgodnie z 
wolą poety  zostały sprowadzone do Polski przez samorząd 
Wrocławia i spoczęły na cmentarzu Osobowickim. 
Marmurowy nagrobek zdobi cytat z wiersza poety: „I nie da 
się otworzyć wszechświata szerzej niż ludzkich ramion”. 
Jak to „ nie da się”?! A czymże jest jego poezja jak nie 
otwieraniem tego co nieodmykalne? 

/ 9-Grób Karpowiczów

Miasto sprowadziło też archiwum pisarza z USA i przeka-
zało Zakładowi Narodowemu Ossolińskich. Wrocław sfi-
nansował także edycję Dzieł zebranych Tymoteusza Kar-
powicza.
Od dwóch lat wrocławski samorząd jest właścicielem poło-
żonej na Krzykach, okazałej wilii Tymoteusza Karpowicza. 
Wielkie znaczenie twórczości Tymoteusza Karpowicza, 
jego międzynarodowa działalność dla upowszechniania 
wiedzy o polskiej literaturze (w tym Norwida, Słowackie-
go, Leśmiana) zrodziły projekt powołania w domu poety 
ośrodka jego imienia, który służyłby zachowaniu wybit-
nego dorobku polskiej powojennej kultury tworzonej we 
Wrocławiu, a jednocześnie stałby się ośrodkiem rezydencji 
tłumaczy literatury polskiej na języki obce.
Willa znajduje się obecnie  w zarządzie Wrocławskiego 
Domu Literatury - miejskiej instytucji kultury. Powstała 
też pierwsza koncepcja przebudowy willi. Oby to przed-
sięwzięcie się udało! Koncepcja zakłada taką przebudowę 
obiektu, która, przy zachowaniu jego walorów historycz-
no-architektonicznych, umożliwi ekspozycję materialnych 
pamiątek po dawnym gospodarzu.

W willi może też powstać gabinet Karpowicza. Zachowa-
ne jest biurko pisarza, a także własnoręcznie przez niego 
wykonane półki. Jednocześnie przebudowa ta pozwoli na 
goszczenie 6-7 tłumaczy mających do dyspozycji skrom-
ny pokój do pracy i zamieszkania, biblioteką zawierającą 
komplet wydawnictw referencyjnych, potrzebnych w pracy 
translatorskiej, oraz przestrzeń wspólną z kuchnią i salo-
nem.
Plany są wspaniałe i zapewne takie miejsce utrwali lub po-
budzi zainteresowanie Karpowiczem.
Widać, że pamięć o tym ciekawym, choć trudnym poecie 
nie ginie we Wrocławiu. 
Oby tylko znalazły się środki na realizację tych zamierzeń, 
gdyż koszty znacznie przekraczają możliwości samodziel-
nego finansowania tego projektu przez samorząd Wrocła-
wia. Mamy jednak nadzieję, że utworzenie we Wrocławiu 
ośrodka dla tłumaczy literatury polskiej, świetnie wpisuje 
się w rządową strategię promocji polskiej kultury za gra-
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nicą i będziemy mogli liczyć na 
wsparcie tego przedsięwzięcia z 
budżetu państwa. 
Przytoczę jeszcze wiersz Karpo-
wicza pt. Cień:
kiedy umieracie 
nie zamykajcie oczu: 
ma przesunąć się po nich 
cień który zmieni 
was w światło

oraz Ciszę 

Cisza ssie ziemię –
W wypatroszonym bębnie wą-
wozu
schną korzonki echa
niedostateczne by odżywić
nawet jeden oddech

Przerażony
chwytam za ręce:
ludzie oddychajmy
oddychajmy choć nie swoją siłą
żyjmy chociaż nie swymi sercami

Kiedy kamienie budzą się i płyną
w niebie zamiast ptaków –
poruszajmy choć nie swym ra-
mieniem
byle drżało wokół nas powietrze

Tymoteusz Karpowicz właśnie 
zmienia się w światło...

Artykuł ten powstał oczywiście 
dzięki mojej własnej dociekliwo-
ści J, a także dzięki życzliwości 
ludzi z Wrocławskiego Domu 
Literatury, którzy pomogli mi 
w uściśleniu niektórych faktów. 
WDL to cenna instytucja- zarów-
no dla mieszkańców jak i przy-
jezdnych. Działa od zeszłego roku 
a już ma na koncie wiele interesu-
jących wydarzeń i inicjatyw. Jest 
to miejska instytucja kultury słu-
żąca czytelnikom, twórczości i pi-
sarzom. Jej podstawowym celem 
jest wspieranie rozwoju czytelnic-
twa oraz współpraca z środowi-
skami literackimi i artystycznymi 
miasta, Polski i Europy.

Przy opracowaniu korzystałam 
również ze stron:

http://www.polityka.pl/tygo-
dnikpolityka/kultura/ksiazki
/1507916,1,karpowicz-tymote-
usz.read http://silesius.wroclaw.
pl/2015/06/16/karpowicz-i-ko-
munisci/ 

http://www.wroclaw.pl/poezja-
w-tramwajach-przed-premiera-
niewidzialnego-chlopca 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

W sobotę 28 stycznia 2017 roku 
Fundacja Ocalenia Kultury 
Kresowej - prezes Karol Wró-
blewski oraz Aleksander Szu-
mański w gościnnych progach 
krakowskiej „Loży” w Rynku 
Głównym, Stowarzyszenia Pol-
skich Artystów Teatru Filmu 
i Telewizji zorganizowali kon-
cert wspomnień „Karnawał we 
Lwowie”. Wzruszający był to 
spektakl, czego dowodem były 
łzy wzruszeń wspomnieniowych 
wśród licznie zebranej widowni. 
Koncert rozpoczął sie brawuro-
wa prezentacją pięknej klaczy 
„Grażynki”. Oto jak się to od-
było:
Po marmurowych schodach, 
wysłanych czerwonym dywa-
nem, wolno, dostojnie wchodzi-
ła bułana klacz. Na kopyta mia-
ła założone czarne kalosze, aby 
nie ślizgać się po posadzkach. 
Prowadził ją podoficer w ga-
lowym mundurze. Gdy do sali 
balowej wkroczyła klacz  Gra-
żynka - panie wydały okrzyk 
radości. Po obu stronach klaczy 
podążali dwaj żołnierze, nio-
sąc na lśniących tacach kostki 
cukru. Biegły więc szanowne 
damy i młodziutkie panie kar-
mić Grażynkę cukrem i mar-
chwią. Na grzbiecie Grażynki 
umieszczano siodło z płaskim 
koszem z bukiecikami kwiatów 
do kotyliona. Przypinano je so-
bie, wśród wybuchów radości i 
podniecenia. 
W białej sali lustrzanej, oświe-
tlonej kryształowymi kandela-
brami i pająkami, wirowały w 
tańcu dziesiątki malowniczych 
par: panie w długich sukniach, 
wydekoltowane, strojne perła-
mi, szmaragdami, w ramionach 
panów we frakach, częściej jed-
nak w galowych mundurach ofi-
cerskich. 
Wodzireje (a było ich kilku, 
aby mogli zmieniać się dla wy-
poczynku) prowadzili tańce z 
doświadczeniem i wymaganą 
elegancją. 
W naszym kraju karnawał pojawił 
się za czasów szlachty sarmackiej, 
a staropolskie obchody określane 
były jako zapusty. Polacy lubili 
szukać okazji do zabawy, bowiem 
życie w wiejskich dworkach by-
wało monotonne i nudne, dlatego 
karnawał przypadł im do gustu i 
przez cały jego okres wyprawiali 
uczty, organizowali kuligi z ogni-
skiem, pieczeniem mięsa i piciem 
na umór. Okres trwania karnawa-
łu rozpoczynało święto Trzech 
Króli, a kończył tradycyjnie, tak 
jak obecnie, Wielki Post. Najważ-
niejsze były w czasie karnawału... 
kuligi. Zabawa polegała na tym, 
że sanie jeździły po dworkach, w 
których odbywały się obfite uczty. 
Trwało to zwykle wiele dni, a w 
każdym takim dworku bawiono 
się i nocowano. Karnawałowe 
obchody wymagały starannego 
przygotowania domu, opracowa-
nia menu i atrakcji dla gości. Taki 
kulig możemy zobaczyć w filmie 
nakręconym według „Popiołów” 
Stefana Żeromskiego. Kościół 
popiera te formy karnawału, które 
nie są sprzeczne z kulturą chrze-

ścijańską. Bawmy się więc w 
ostatki i niech towarzyszą nam 
tańce, śpiewy i dobra muzyka.
Podtrzymujmy nasze piękne tra-
dycje, rozpalajmy ogniska, ciesz-
my się i śpiewajmy. 
Pierwszy ponoć bal karnawałowy 
w Polsce odbył się na Wawelu 
w 1519 roku za sprawą królowej 
Bony. Ówczesne bale rozpoczy-
nały się o godz. 10 wieczorem i 
trwały krótko, bo zaledwie cztery 
godziny. Dopiero w wieku XIX 
wydłużono ten czas do... białego 
rana.
Zwyczajem i zarazem przywile-
jem magnatów było urządzanie 
w karnawale polowań. W „Kier-
maszu wieśniackim”, zbiorku 
sowizdrzalskim z początku XVII 
wieku, pisano:

Mięsopusty, zapusty,
Nie chcą państwo kapusty,
Wolą sarny, jelenie
I żubrowe pieczenie.

Polowania traktowano jako zaba-
wę rycerską, dostępną tylko dla 
szlachetnie urodzonych. Odbywa-
ły się na różne sposoby: z psami, 
z obławą, z sokołami. Za najszla-
chetniejsze uchodziło sokolnic-
two, a ptakami łowczymi były: 
orły, krogulce, jastrzębie, sokoły, 
rarogi, sowy i inne. Szczytowy 
rozwój karnawałowych ceremo-
niałów nastąpił w XIX wieku, 
kiedy to na przekór zaborcom 
przyjęło się demonstracyjnie 
rozpoczynać bale polonezem. A 
balów było wtedy bez liku. Były 
bale proszone, bale składkowe, 
bale panieńskie, bale kawaler-
skie, bale określonych sfer i grup 
zawodowych. W Krakowie nato-
miast brylowano na wieczorach 
tanecznych w najpiękniejszych 
pałacach: Pod Baranami u Potoc-
kich i Na Szlaku u Tarnowskich.. 
W III ćwierci XIX wieku modne 
stały się na dworze wiedeńskim 
tzw. bale polskie będące nie tylko 
rodzajem manifestacji polskości 
polskiej arystokracji, ale także 
wyrazem sympatii dla Polaków 
kół politycznych i arystokratycz-
nych ówczesnej Europy. Wyrazy 
sympatii dla Polaków okazywał 
także cesarz Rudolf, który pod-
czas balu kazał się prezentować 
polskiej arystokracji. Podobnie 
arcyksiężna Stefania podczas 
balu w 1887 roku, który odbył 
się w pałacu księcia Eugeniusza 
Sabaudzkiego będącego siedzi-
bą ministerstwa skarbu, założyła 
toaletę w polskich barwach naro-
dowych; białą suknię z dopiętym 
trenem z czerwonego aksamitu.
Bal polski na dworze wiedeń-
skim, któremu patronowały damy 
z całej austriacko-węgierskiej 
arystokracji rozpoczynał się polo-
nezem, następnie tańczono mod-
nego wówczas i obowiązkowego 
walca i mazura.

LWOWSKIE BALE

Lwów, miasto wiecznie żywe, 
otwarte, towarzyskie, lubiło 
się bawić. Świadczą o tym licz-
ne bale, wydawane na różne 
okazje. Przygotowane z klasą, 

przyciągały do tego miasta. Naj-
większa kumulacja i mnogość 
bali miała swój czas w porze 
karnawału, ten okres ożywiał 
całą społeczność Lwowa. Stawał 
się okazją do spotkań, zawiera-
nia nowych
przyjaźni, zarówno w sferze 
politycznej, jak i towarzyskiej. 
To właśnie na balach odbywały 
się swoistego rodzaju „jarmar-
ki” matrymonialne, na których 
młodzi kawalerowie szukali od-
powiadających im majątkiem 
przyszłych żon, a rodzice wpro-
wadzali swoje córki w świat do-
rosłych.
Najpiękniejsze i najważniejsze 
bale wydawali gospodarze pała-
cu namiestnikowskiego oraz rody 
arystokratyczne miasta Lwowa. 
Każdy namiestnik w miejscu 
swego rezydowania organizował 
i uczestniczył w tego rodzaju im-
prezach. Bale, które pamiętano i z 
chęcią wspominano jako wesołe i 
udane imprezy towarzyskie, mia-
ły miejsce w pałacu namiestni-
kowskim w czasie kadencji Alfre-
da Potockiego (1875–1883). Pa-
tronowała tym balom żona pana 
Alfreda – Maria z Sanguszków 
Potocka, znana w towarzystwie 
lwowskim jako pani Alfredowa.. 
To właśnie karnawał był wy-
znacznikiem i cezurą życia towa-
rzyskiego i kulturalnego Lwowa.
Z niezwykłym przepychem i bo-
gactwem organizowano bale na 
cześć przybyłych do Lwowa cesa-
rza Franciszka Józefa i arcyksię-
cia Rudolfa. Na te okazje w roku 
1880 wydano dwa bale – miasta 
Lwowa w Ratuszu i bal szlachty 
w salach Kasyna Miejskiego. Na 
balu miasta w Ratuszu na czele 
organizatorów stał prezydent sto-
łecznego miasta Lwowa – Michał 
Gnoiński. Monarchę przywitała 
rada miejska, w strojach polskich, 
u wjazdu do ratusza. Wejście na 
salę balową cesarza odbyło się w 
towarzystwie pani Alfredowej. Na 
samym początku na cześć cesarza 
odtańczono mazura, taniec, który 
lubił władca, ale tylko jako obser-
wator. Oczywiście lwowianie za-
dbali, by pierwszy taniec wypadł 
imponująco, dlatego do tego tańca 
wybierano najlepszych tancerzy i 
najurodziwsze lwowianki.
Bale to nie tylko rozrywka dla eli-
ty. Bawił się każdy, kto miał ocho-
tę. Organizowano bale dla po-
szczególnych grup zawodowych, 
np. Bale Prasy, które tłumnie 
gromadziły świat dziennikarski w 
salach Kasyna Miejskiego. W po-
mieszczeniach tego budynku swe 
bale mieli także aktorzy, medycy, 
urzędnicy, prawnicy. Poza balem 
marszałkowskim i innymi w pry-
watnych pałacach odbywały się 
bale publiczne w pięknych salach 
Kasyna Miejskiego, które gro-
madziły zamożne mieszczaństwo 
oraz lwowskie sfery wojskowe, 
adwokackie i urzędnicze. 
W salach Kasyna, miały też miej-
sce bale dobroczynne.  Bale we 
Lwowie były organizowane z 
różnych okazji i o różnym cha-
rakterze. Nie sposób pominąć 
bali kostiumowych, które można 
określić jednym słowem – wido-

wisko. Gospodarze i goście dbali 
o to, by każdy bal był niezwykły, 
lepszy od poprzedniego, zawsze 
próbowano zaskoczyć strojem, 
zachowaniem.
W karnawale 1885 roku zorgani-
zowano Bal „Sienkiewiczowski”. 
Pomysł na nazwę związany był z 
Trylogią Henryka Sienkiewicza, 
która w tym czasie odnosiła suk-
cesy. Myśl zatem rzucona w ratu-
szu przez zacnego i zasłużonego 
prezydenta miasta Rutowskie-
go, by urządzić bal kostiumowy, 
gdzie te wszystkie postacie ożyły, 
znalazł ogólny aplauz w wysoce 
kulturalnych i patriotycznych sfe-
rach mieszczaństwa lwowskiego. 
Jak zwykle w takich razach, dele-
gacja komitetu balowego z prezy-
dentem Rutowskim na czele udała 
się do pani Alfredowej z prośbą o 
objęcie protektoratu. Po uroczy-
stym polonezie i ognistym mazu-
rze, odtańczonych przez sienkie-
wiczowskie postacie, doskonale 
ukostiumowane i poprawnie od-
dane przez grupy mieszczaństwa 
lwowskiego, wpadło na salę  
kilkadziesiąt par krakowskich, i 
odtańczyło z werwą wyuczone 
figury, stając przed panią Alfredo-
wą siedzącą w majestacie przed 
wszystkimi innymi patronesami. 
Urządzano także inne bale kostiu-
mowe, dla elit urzędniczych. Całą 
imprezę nazwano „Jarmark ko-
łomyjski”. Furorę zrobił Tadeusz 
Rutowski, gdy pojawił się na balu 
kostiumowym, ucharakteryzowa-
nym np. na postaci z „Ogniem i 
Mieczem”, on jako Skrzetuski. 
W programie tanecznym grano 
polonezy, walce, kadryle, polki, 
mazury, galopy, o których pisano 
w zaproszeniach. 
Nie sposób pominąć balu w pała-
cu przy ul. Kurkowej, wydawane-
go przez Włodzimierza Dziedu-
szyckiego raz do roku. Podczas 
gdy „wesele krakowskie” wpadło 
na salę ze zwykłym impetem i 
harmidrem podkówek i brzęka-
deł i po mistrzowsku odtańczyło 
swoje krakowiaki przeplatane 
dowcipnymi i wesołymi śpiew-
kami, po tym cicho, spokojnie 
przy dźwiękach jakiejś huculskiej 
melodii granej przez wiejskich 
skrzypków, w tym charaktery-
stycznym u naszych Hucułów 
jakby trochę tęsknym nastroju, i 
pokłoniwszy się według zwycza-
ju do kolan  dostojnych, a przez 
wszystkich tak kochanych gospo-
darzy, zaśpiewali okolicznościo-
wą pieśń. Było to tak nastrojowe, 
tak malownicze, że zachwyt był 
ogólny. Pan Włodzimierz kochał 
Hucułów, był wprost rozczulony. 
Barwność, pomysłowość – te sło-
wa najlepiej określają lwowskie 
bale kostiumowe. Każdemu taki 
bal na pewno pozostał w pamięci 
na długi czas, jako niezapomniane 
przeżycie. Powyższa prezentacja 
bali pokazuje nam wystawność i 
rozmach lwowskiego karnawału. 
Pomysłowe stroje, aura radości i 
zabawy – to wielobarwne tło do 
ukazania życia towarzyskiego za-
możnej części lwowskiego społe-
czeństwa.
Sezon karnawału to też pora za-
wierania związków małżeńskich. 
Tenże fakt wpływał na zwiększo-
ną liczbę gości i dodawał splen-
doru każdemu karnawałowi. W 
roku 1890 miało miejsce wesele 
Stanisława Siemińskiego z Zofią 
Tarnowską, córką marszałka kra-
jowego hr. Jana z Dzikowa i Zofii 
z Zamoyskich. Ponieważ wesele 
miało miejsce w czasie karnawa-

Poloneza czas zacząć 
- w Karnawale we Lwowie
Aleksander Szumański
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łu, w programie oprócz tradycyj-
nych, corocznych bali, obiadów, 
przyjęć i fet odbyło się wesele, 
które trwało przeszło tydzień, 
kończąc się obrzędem ślubnym w 
lwowskiej katedrze.
Karnawałowe bale w II Rzeczy-
pospolitej mają swoją wspaniałą 
historię. Osobną kartę stanowiły 
bale wojskowe licznie stacjonu-
jących przed wojną pułków pie-
choty, artylerii lekkiej i ciężkiej, 
łączności, lotnictwa i kawalerii. 
Właśnie bale ułańskie były ozdo-
bą karnawałowego szaleństwa, 
popisem oryginalności i wyszu-
kanych manier. Po tych balach 
pozostawały wspomnienia, łzy 
wzruszeń. Bezdyskusyjną palmę 
pierwszeństwa pośród dwudzie-
stu siedmiu pułków ułanów II 
Rzeczypospolitej dzierżył bal 
Ułanów Jazłowieckich ze Lwo-
wa. Najwspanialszym pułkiem 
ułanów, opromienionym nim-
bem bohaterstwa, znanym z 
fantazji oraz poczucia honoru 
i humoru, był 14. Pułk Ułanów 
Jazłowieckich. Sławne czyny 
Ułanów Jazłowieckich zapisa-
ły się na kartach historii jazdy 
polskiej. 

Od Jazłowca w brawurowej 
szarży wyzwolonego, z cudow-
nym obrazem Matki Bożej 
Jazłowieckiej w miejscowym 
klasztorze, Chmielowa, Szczu-
rowic, Wernyhorodek, Koma-
rowa, Radziechowa, po Wólkę 
Węglową w 1939 r. - to tylko 
kilka ważniejszych miejsc bi-
tew 14. Pułku. W czasie wojny 
nie było dla ułanów niewyko-
nalnych rozkazów, natomiast 
w okresie pokoju ułani godnie 
podtrzymywali tradycje pułku. 
Bal ułanów jazłowieckich od 
1927 r. odbywał się zawsze 1 lu-
tego, w dniu imienin prezydenta 
RP, patrona Pułku. Ponieważ 
Pułk stacjonował we Lwowie, 
bal urządzano w najbardziej 
reprezentacyjnym hotelu mia-
sta, znanym z pięknych wnętrz 
- u słynnego „Georga”. 
Pod koniec grudnia dowódca 
Pułku rozsyłał zaproszenia na 
bal na pięknym papierze czer-
panym. Zapraszał lwowskie eli-
ty, przedstawicieli ziemiaństwa 
oraz dowódcę korpusu i genera-
licję. Osobiście dowódca Pułku 
zapraszał prezydenta RP - prof. 
Ignacego Mościckiego, który na 
bal delegował swojego przedsta-
wiciela. 
Przed balem główną salę hotelu 
oraz inne, mniejsze, ułani dekoro-
wali proporczykami pułkowymi, 
szablami, lancami, emblematami 
kawaleryjskimi. Z wielkich po-
mieszczeń piwnicznych na czas 
balu usuwano wszelkie zapasy 
żywności, trunków, doprowadza-
no do perfekcyjnej czystości pod-
łogi, ściany i sufity oraz instalo-
wano w nich wojskową stajnię z 
dziesięcioma boksami i żłobami 
pełnymi pachnącego siana. Za-
miast koni do boksów przywo-
żono stoliki i atłasowe krzesła. 
Przed samym balem w żłobach 
umieszczano metalowe pojemniki 
z lodem i butelkami francuskie-
go szampana. Centralną stajnię i 
boksy oświetlały kolorowe lam-
piony i normalne lampy stajenne. 
Do balu oficerowie byli w pełnej 
mobilizacji - jak do bitwy: każdy 
miał przez dowódcę wyznaczone 
zadania do wykonywania i funk-
cję. 
Były również surowe rozkazy do-

wódcy. Jednym z takich był roz-
kaz tańczenia przez oficera tylko 
jeden raz z poszczególną damą. 
Chodziło o to, aby wszystkie 
damy tańczyły - a na bal przycho-
dziły również panie niezbyt po-
wabne, chociaż dostojne. Nie do 
pomyślenia było, aby oficerowie 
nadużywali podczas balu alkoho-
lu. Obowiązywał całkowity zakaz 
spożywania dowolnych trunków, 
poza kilkoma określonymi toa-
stami. 
Bal rozpoczynał się o godz. 9.00 
wieczorem. Godzinę wcześniej 
meldowali się u płk. Godlewskie-
go wszyscy oficerowie, do majo-
rów włącznie. Moderunek musiał 
być nienaganny. 
W głównej sali balowej grała or-
kiestra pułkowa, a trębacze grali 
marsza pułkowego. Przy dźwię-
kach marsza generalskiego na 
salę wchodzili generałowie, a kie-
dy, jako ostatni, wchodził na salę 
przedstawiciel prezydenta RP - 
orkiestra grała hymn państwowy. 
Trzeba dodać (bo dzisiaj, niestety, 
nie zawsze tak bywa), że wszyscy 
obecni stali wyprężeni na bacz-
ność.
Zaczynano - jakże mogłoby być 
inaczej - polonezem. Ustawiały 
się pary. W pierwszej parze szedł 
reprezentant prezydenta z najbar-
dziej dostojną, zasłużoną damą, w 
drugiej - dowódca pułku z żoną, 
a za nimi 150 par! Polonez trwał 
niedługo, po czym trębacze za-
czynali grać walca. Nareszcie za-
czynał się prawdziwy bal. 
Tańczono walce, tanga, slow-
-foksy, fokstroty, bluesy, samby. 
O północy milkła orkiestra. Stali 
uczestnicy balów wiedzieli, jaka 
ich czeka niespodzianka. Opisa-
łem to wyżej o klaczy Grażynce.
Był to bal reprezentacyjny 14. 
Pułku Ułanów Jazłowieckich, 
więc nie do pomyślenia był fakt 
zaistnienia drobnego nawet nad-
użycia alkoholu przez oficera. 
W celu zapobieżenia podobnym 
wypadkom, dowódca Pułku wy-
znaczał dwóch oficerów do spe-
cjalnej służby, polegającej na dys-
kretnym obserwowaniu, czy nie 
zachodzi potrzeba usunięcia de-
likwenta do specjalnie przygoto-
wanego pokoju na piętrze hotelu. 
Kiedy bal trwał w najlepsze, buła-
ną klacz odprowadzano do stajni 
koszarowej, gdzie wreszcie mogła 
najeść się do syta. Trzeba bowiem 
dodać, że klacz na parę tygodni 
przed balem była na specjalnej 
diecie warzywnej, aby na sali nie 
zrobiła niemiłej niespodzianki. A 
bal trwał, strzelały butelki szam-
pana, rozwijały się flirty, rodziły 
się i gasły uczucia, nadzieje, pa-
dały czułe słowa, powłóczyste 
spojrzenia rozmarzonych dam w 
ramionach tańczących oficerów. 
O 6.00 przed hotel zajeżdżały po-
jazdy pułkowe, prawie zawsze o 
tej porze roku - sanie. 
Sanie dowódcy Pułku zaprzężone 
były w białe konie, dowódców 
szwadronów - w kare. Przy uprzę-
ży wszystkie miały dzwoniące 
janczary. Kiedy rozwożono gości 
do domów, a biały puch pokrywał 
dachy domów i wieże kościołów, 
po uśpionym mieście niosło się 
radosne ich dźwięczenie. 
Odeszły w przeszłość ułańskie 
bale i ów najsławniejszy - Uła-
nów Jazłowieckich razem ze 
Lwowem oderwanym od Polski 
bezprawiem Jałty.
Przez całe dwudziestolecie przed 
drugą Wojną Światową Lwów 
był niewątpliwie najweselszym 

miastem Rzeczypospolitej. Nie 
płocha Warszawa z jej słynnymi 
kabaretami, nie solidny Kraków 
z jego czcigodną uniwersytecką 
profesurą, dumną arystokracją i 
statecznym mieszczaństwem, nie 
spokojny, gospodarny Poznań, 
nie ciche, powolne, melancho-
lijne Wilno, i wreszcie nie żadne 
inne miasto Polski – ale właśnie 
Lwów. Wszyscy lwowianie, po-
czynając od prostego, przedmiej-
skiego batiara, a kończąc na czci-
godnym profesorze Uniwersytetu 
Jana Kazimierza czy Politechniki 
Lwowskiej, cały ten serdeczny 
lwowski lud (z wyjątkami oczy-
wiście), odznaczali się na ogół, 
obok wszelkich innych cech 
charakteru i usposobienia, tak-
że znacznym optymizmem, stałą 
pogodą ducha, dużym poczuciem 
humoru, niepoślednim dowcipem 
i znakomitym refleksem sytuacyj-
nym.
Barwnie opisał karnawały lwow-
skie Wiktor Budzyński- twórca 
niezapomnianej audycji radiowej, 
, „Wesoła lwowska fala”. .Lwów 
umiał się bawić, jak to  się u nas 
mówiło: „od drzwi do klamki!”. 
W karnawale mieliśmy do wybo-
ru — „tańcówki” od najtańszych 
i najpopularniejszych do najwy-
tworniejszych bali w Kasynie 
Miejskim i Kole Literackim. „Ba-
braj - wybiraj!” jak wołały na ryn-
ku lwowskim - sprzedawczynie 
tanich pomarańcz ... Więc „ba-
braliśmy” i wybieraliśmy -kar-
nawałowe rozrywki w zależności 
od „przeciągu w kieszeni” albo 
od gustów naszej aktualnej sym-
patii płci słabej. Lwów - tańczył 
w każda sobotę karnawałową we 
wszystkich dzielnicach miasta do 
białego rana, które witano białym 
mazurem albo błękitnym walcem. 
Chodźmy! Pójdźmy spacerem 
przez karnawałowy Lwów!

ZACZNIJMY OD BALU KA-
FLARZY 

Kaflarz po lwowsku; w innych 
dzielnicach Polski - zdun. Przy 
ulicy Zielonej, gdzie raczono 
nas wódką z pieprzem, gdzie 
obowiązywał „fason” (białe 
rękawiczki dla panów!) gdzie 
okazywano tyle gościnności i 
serdeczności, że czułeś się jak 
we własnym domu! A ta wyżer-
ka! Ten bufet! Te zaproszenia i 
namowy: „ta wcinaj pan!” „ta 
frygaj braci!” Do dziś wzrusza 
mnie wspomnienie tego najbar-
dziej demokratycznego balu 
lwowskiego, urok panienek w 
perkalikowych kolorowych su-
kienkach, wdzięk i nieskazitelne 
maniery młodzieńców, prostota 
i szczerość starszych .. .Z ulicy 
Zielonej skoczmy do 
„Gwiazdy” - do domu rze-
mieślników i rękodzielników 
lwowskich - niedaleko - na Ły-
czakowie .. .W sali „Gwiazdy” 
- spotykał się rzemieślnik lwow-
ski z akademikiem, praktykant 
szewski ze studentem - i razem 
pili piwo  i razem bili się o każdą 
ładną dziewczynę! 
Nas  tam w takim mieście chcie-
li Sowieci uczyć prawdziwej 
demokracji? Żyła ona z nami. 
Tańczyła w karnawale.  Z 
„Gwiazdy” – idziemy- znowu do 
niedalekiego sąsiedztwa, gdzie 
ulokował się „zamek lwowskich 
kupców” czyli Lwowska „Strzel-
nica”. Idzie z nami do kupców 
lwowskich na ich bal karnawa-
łowy rękodzielnik z Gwiazdy 

i kaflarz z ulicy Zielonej. Na  
„Strzelnicy” -z okazji świąt naro-
dowych i rocznic - noszono (nie 
dacie wiary!) kontusze, czamary 
i wspaniałe kołpaki, w karnawa-
le obowiązywały fraki, smokingi, 
żakiety i nawet stare zapomniane 
już dziś austriackie „an- glezy” .. 
. Ale my studenci, akademicy, go-
ście z Gwiazdy i z Zielonej ulicy 
- przychodziliśmy w tak zwanych 
„strojach dowolnych” (jak głosiło 
zaproszenie).

Gdy na „Strzelnicy” zabawka się 
„nie kleiła” - no to szło się całą 
kupą - do miasta, gdzie w samym 
centrum ulokował się „Sokół” 
(Sokół - Macierz) bo na przed-
mieściach były różne filie (So-
koła-Macierzy!) Tam w „Sokole” 
zabawa była murowana, popu-
larna, dostępna dla wszystkich, 
tania i wesoła. W bufecie pączki 
i chrust domowego wyrobu Koła 
Pań, tradycyjny barszcz, parów-
ki (kiełbaski), orkiestra dęta! Po 
pijaku, czyli w pijanym widzie, 
można było nawet poćwiczyć na 
drążkach albo — skakać przez 
„kozioł” ! Na każdej zabawie, od 
ulicy 
Zielonej do centrum miasta, 
główną rolę grał wodzirej, który 
w kolorowych szarfach biegał jak 
opętany i stopniowo tracił głos. U 
nas nazywano go „aranżerem”..
Na każdej zabawie - główną 
atrakcją balu był kotylion, walc 
kotylionowy, połączony z wal-
cem dla pań czyli „panie wy-
bierają”. Panie wręczały ulu-
bieńcom piękne kotyliony czyli 
barwne szarfy, panowie musieli 
„fundnąć” damom bukieciki 
kwiatków . . .Jeżeli w „Sokole” 
jest nam za gorąco, bo za wiel-
ki ścisk - to skoczmy niedaleko 
znowu - do Kasyna Oficerskiego 
przy ulicy Fredry, gdzie rzadko 
widywano oficerów, a sala tego 
kasyna stała się jedną z wielu 
najbardziej demokratycznych i 
popularnych sal karnawałowe-
go Lwowa.
Jeżeli uznamy, że towarzystwo tu 
jest zbyt „mieszane” - o śmietan-
kę tam było trudno! - i że nastrój 
jest pod „magulanie” (bitka!) to - 
parę kroków stąd na ulicę Akade-
micką, i już - wchodzimy do naj-
bardziej wytwornych sal Kasyna i 
Koła Literackiego, gdzie kończy 
się jakiś bal prasy albo bal lekarzy 
.. . Ale nam wszystko jedno jaki 
bal, grunt, że gra orkiestra i to nie-
zła, grunt, że panny - trochę już 
senne - chętnie płyną w błękitnym 
walcu o świcie i że w bufecie zni-
żyli ceny na „kanapki” (lwowskie 
„sandwicze” !).
Już jest świt - pada śnieg - dzwo-
ny kościołów zwołują na pierw-
sze „roraty niedzielne” - niektó-
rzy prosto z Kasyna pójdą do Ka-
tedry lwowskiej, inni na słynny 
rosół do głośnego Icka Spucha - a 
my wołamy lwowskiego fiakra i 
zamienionego na sanki i pędzimy 
w białej bajce - 
do pobliskich Winnik na gorący 
„grog” albo do niedalekiego Ja-
nowa - na królewski miód Sobie-
skiego.”
Z ulicy Janowskiej i Kliparow-
skiej przenosimy się do Zamar-
stynowa „...gdzie za drągiem u 
Kiżyka klawo ciuchra szac mu-
zyka...” Ta dzielnica Lwowa za-
mieszkana była
przez robotników. Posiadała wie-
le zakładów przemysłowych i ko-
munalnych przy ulicach: Zamar-
stynowskiej, Św. Marcina, i Żół-

kiewskiej. Tutaj znajdowała się 
słynna fabryka wódek i likierów 
Baczewskiego.”... A kto z was ma 
tęgie krzyże, niech nie siedzi sam 
w chawirze, niechaj z nami bro-
war chiży, niech za patyk gna...”. 

Bal u Ciotki Bandziuchowej od-
bywał się w audycji radiowej ,, 
Wesoła lwowska fala” do 1939r.. 
I jako jedyny z lwowskich balów 
przetrwał do dnia dzisiejszego 
jest organizowany corocznie na 
zakończenie karnawału w Kra-
kowie przez Fundację Ocalenia 
Kultury Kresowej ,,Chawira”. 
Odbędzie się także w tym roku 
a piosenką tytułową jest ,,Przy 
muzyczce fajno płynie czas”
Przed wojną we Lwowie przy 
ul. Ochronek 1 miało swoją sie-
dzibę „Towarzystwo Wetera-
nów”.
Ta organizacja wojskowa sku-
piała emerytowanych oficerów 
i podoficerów wojskowych. Or-
ganizowano tutaj bardzo popu-
larne zabawy i bale karnawało-
we. Znalazły one swoje miejsce 
także w piosence która nosi ty-
tuł ,,Bal u weteranów”. Dzięki 
lwowskim żołnierzom służącym 
w wojsku austriackim została 
rozpropagowana na całą Pol-
skę. Lwowski chór Eriana śpie-
wał ją w wersji rozszerzonej. 
Mam nadzieję że udało mi się 
choć trochę przybliżyć Szanow-
nym Czytelnikom atmosferę kar-
nawału i zabawy karnawałowej 
we Lwowie. Jeżeli nie to zapra-
szamy na ,,Bal u Ciotki Bańdziu-
chowej” który odbędzie się na 
zakończenie tegorocznego karna-
wału w Krakowie. 

Przypomnę, iż w programie 
koncertu wysłuchaliśmy piose-
nek:
 1.  ,,Poloneza Ogińskiego”
 2.  ,,Biały mazur”
 3.  ,,Książe”
 4.  ,,Klawo jest”
 5.  ,,Walc Francois”
 6.  ,,Jeszcze jeden mazur dzisiaj”
 7.  ,,O dwunastej godzinie”
 8.  ,,Grand zabawa”
 9.  ,,Że studencikiem jestem ja”
10.  ,,Sztajerek lwowski”
11.  ,,Tam na rogu na Janowskiej”
12.  ,,Polka zamarstynowska”
13.  ,,Przy muzyczce”
14.  ,,Bal u weteranów”
15.  ,,Party w Londynie”   
w wykonaniu artystów zespołu 
„Chawira”  - Magdaleny Sowy, 
Ireny Paprockiej, Ewy Rudnik, 
Marka Kaczmarczyka, Wojcie-
cha Habeli,, Karola Wróblew-
skiego, Stefana Czyża, Jerzego 
Skrejki  oraz Franciszka Maku-
cha, Doroty Helbin i Mateusza 
Dudka

Scenariusz i reżyseria oraz 
układ tekstu konferansjerki 
Karol Wróblewski
Konferansjerka Wojciech Ha-
bela i Aleksander Szumański

ORGANIZATORZY KON-
CERTU

Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Teatru, Filmu i Telewizji  
Oddział w Krakowie Rynek 
Główny 41
Fundacja Ocalenia Kultury 
Kresowej ,,Chawira” z Krako-
wa oraz  Aleksander Szumański

Przesyłamy serdeczne pozdro-
wienia Szanownym Czytelni-
kom KSI
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