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Operacja antypolska 
NKWD 1937 - 1938

Rozkaz szefa NKWD Nikołaja Jeżowa  00485 „Zlikwidować Polaków” ostatecznie jest datowany na 11 sierp-
nia 1937 roku. Operacja Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRS  dotycząca Polaków była 
jedną z zaplanowanych ludobójczych operacji tego ludowego komisariatu przeprowadzanych w czasie 
Wielkiego Terroru, którego ofiarą padło w latach 1936–1938 co najmniej 8 milionów obywateli ZSRS. 
Była to jednocześnie największa liczebnie operacja NKWD dotycząca zbiorowo (w formie oficjalnej) 
członków konkretnej narodowości, w tym wypadku narodu polskiego. Akcja objęła wszystkich Pola-
ków, bez względu na przynależność klasowo-społeczną, decydowała narodowość. 
Dokończenie na stronie 27

Wydanie książki o 
sprawcach ludobójstwa 
Polaków na Wołyniu
MOŻEMY POMÓC W UJAW-
NIENIU PRAWDY.........
I d e n t y f i k a c j a morderców z
OUN- UPA biorących udział w 
ludobójstwie na Wołyniu. Po-
trzebna pomoc w wydaniu książki
zatytułowanej „Sprawcy ludobój-
stwa Polaków na Wołyniu”.
.....strona 2

Banderowcy wchodzą 
do gry
Aktywna politycznie część dia-
spory ukraińskiej w Polsce włącza
się w pucz opozycji liberalnej 
przeciw rządowi PiS. Bartosz 
Kramek – przewodniczący rady 
Fundacji Otwarty Dialog, założo-
nej przez nacjonalistkę ukraińską
Lyudmylę Kozlovską, prywatnie 
jego żonę i prezesa zarządu Fun-
dacji – ogłosił na........strona 9

Kuropaty – droga 
śmierci jak prawda 
została odkryta
Kuropaty, to historia wielkiej 
zbrodni i wielkich manipulacji, 
wzajemnych oskarżeń i tchórzo-
stwa.
Głównym bohaterem dokonanych
tu zbrodni jest zbiorowa mogiła 
ofiar komunistycznego ludobój-
stwa w uroczysku zwanym przez 
miejscowych Borem, ..strona 11

O dobro Polski i polskie-
go obywatela
Złoża bazaltu w Janowej Dolinie 
odkryli i udokumentowali polscy 
geologowie. Złoża zostały objęte 
państwowym mecenatem, powo-
łano zespół wybitnych specjali-
stów, których wysłano na staże 
do Europy Zachodniej, by dowie-
dzieli się więcej, jak należy eks-
ploatować bazalt. ....strona 12

Ludobójstwo w kolonii
Władysławówka na 
ziemi swojczowskiej 
na Wołyniu
Inwazja Niemiec hitlerowskich 
na Rosję sowiecką latem 1941 r. 
zmieniła wszystko w moim życiu, 
rozpoczęła się bowiem ciężka, 
dramatyczna okupacja niemiecka, 
brzemienna w skutkach dla Pola-
ków na Wołyniu. Póki co przez 
rok czasu panował u nas względ-
ny spokój, Ukraińcy siedzieli 
cicho, było to jak przysłowiowa 
cisza przed burzą. ..strona 13 

Niechciane święto
W tym roku po raz pierwszy był 
obchodzony Narodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa do-
konanego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach II 
Rzeczypospolitej – święto usta-
nowione na pamiątkę rocznicy 
Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943
roku. Uchwała...strona 14

75. rocznica zbrodni 
ukraińskich popełnio-
nych na Polakach w 
1942 roku
Na Ukrainie ciągle obchodzone 
są jakieś rocznice „zbrodni do-
konanych przez Polaków na lud-
ności ukraińskiej”. Wyszukiwane 
są każde przypadki, gdy śmierć 
poniósł Ukrainiec (lub uznany za
takiego np. Rusin). Znaczna część 
tych przypadków nie ma żadnego 
oparcia w relacjach bezpośred-
nich świadków i w żaden sposób 
nie jest ......strona 16

Holokaust Polaków w 
ZSRR
Rozkaz 00485 z 11 sierpnia 1937 
r., wydany przez szefa NKWD Ni-
kołaja Jeżowa, pociągnął za sobą 
śmierć 111 091 Polaków. Jedyne 
kryterium ludobójstwa - etniczne. 
Niewiele pamiętamy. Coraz mniej 
wiemy o naszej wspólnej historii.
Niedawna wypowiedź....strona 20

Czteroletnia więźniarka
Auschwitz
Aleksandra Garbuzova zmarła 
w Mołdawii 24 maja 2017 roku. 
Tam w Bielcach wyszła za mąż i 
założyła własną rodzinę. W 1963 
roku urodziła córkę Galinę. Do-
czekała się także dwóch wnuków, 
dwóch prawnuków i jednej pra-
wnuczki.......strona 22

23 sierpnia 1943 roku
- Zagłada Majdanu
IPN zakończył śledztwo w spra-
wie okrutnej zbrodni popełnionej
przez Ukraińcach na Polesiu. 
Ofiarami byli polscy mieszkańcy 
wsi Majdan. Napisał w swoim 
artykule: „ Polacy zabici siekie-
rami „ Marek Kozubal ( „Rz”, 
31.07.2015). Pion śledczy szcze-
cińskiego oddziału IPN zakoń-
czył śledztwo w ......strona 23

Nieznani żydowscy kaci 
NKWD w latach 1937 – 
1938
Operacja antypolska
NKWD 1937 – 1938
Wśród zamordowanych i de-
portowanych ze względu na na-
rodowość polską byli Polacy, 
mieszkańcy dawnego terytorium 
Rzeczypospolitej na wschód od 
granicy państwowej II RP, ustalo-
nej w 1921 r. traktatem ryskim (od 
grudnia 1922 r. granica pomiędzy 
Polską a ZSRS), ....strona 27

Pisarze kresowi- cz.III
– Lwów oczami Kornela
Makuszyńskiego i Mar-
cina Szczepańskiego
O Lwowie napisano już wiele 
książek, ale tak jak Makuszyński
nie napisał nikt. Dodałam do tego 
zdjęcia Marcina i tak powstał 
nasz nietypowy przewodnik o 
Lwowie- podobny do komiksu 
o Koziołku Matołku, tylko za-
miast rysunków Walentynowicza, 
mamy zdjęcia Szczepańskiego. 
Najpierw jednak parę słów o pi-
sarzu kresowym Kornelu Ma-
kuszyńskim, pisarzu, który nade 
wszystko cenił dobroć.
Makuszyński na Kresach spędził 
dzieciństwo i młodość. Urodził 
się 8 stycznia 1884 roku w Stryju, 
a młodość spędził we Lwowie. Tu 
kształcił się ...strona 29

Tańczu polki z figurami 
ze szczypanium i ma-
canium. Specjalnie dla 
„Kresowego Serwisu In-
formacyjnego” - Barwy 
Kresów, wyłącznie dla 
Lwowianek
Recenzję z koncertu którego nie 
było, pisałem wspólnie z mecena-
sem Jerzym Parzyńskim, również 
publicystą, który pisał w „Dzien-
niku Polskim” recenzje z koncer-
tów w krakowskiej filharmonii, 
których nie było z Chopinem, 
Mozartem, Schubertem, Janem 
Kiepurą w tle. 
„…tańczu polki z figurami,
husia, siusia, husia, siusia,
knaju pary, za parami,
husia, siusia, husia, sia,
aligancku i zy szykim,
husia, siusia, husia, siusia,
przeplatajunc wrzaskim, krzykim,
husia, siusia, husia, sia,
i du siebi i ud siebi, ..strona 33
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Lublin - 74 rocznica ludobójstwa 
Polaków na Wołyniu 
Zdzisław Koguciuk

Ludobójstwo mające 
znamiona ludobójstwa.
Ryszard Laudański

W Lublinie po raz pierwszy w 
historii naszego miasta władze 
województwa lubelskiego oraz 
miasta Lublin upamiętnili pomor-
dowanych Polaków na Wołyniu i 
Kresach Południowo –Wschod-
nich. Uroczystości odbyły się na 
Skwerze Ofiar Wołynia u zbiegu 
ulic Raabego i Głębokiej gdzie 
przy Krzyżu Wołyńskim zosta-
ła wystawiona żołnierska warta 
honorowa z Batalionu Dowódz-
twa Wielonarodowej Brygady w 
Lublinie. W lubelskich uroczy-
stościach 74 rocznicy rzezi wo-
łyńskiej i ustanowionego w ub. 
roku przez Sejm Narodowego 
Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach II 
Rzeczypospolitej Polskiej wzięły 
udział następujące delegacje:

Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego z Wojewodą Lubelskim, 
Urzędu Miasta Lublin z wice-
prezydentem Miasta Lublin, 
Radnych Miasta Lublin, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego z pełnomocnikiem 
Marszałka Województwa, Dy-
rektor Oddziału IPN w Lublinie, 
Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Komunistycznego 1939 
– 1989 w Lublinie, Fundacji Nie-
podległości w Lublinie, Towa-
rzystwa Przyjaciół Krzemieńca 
i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w 
Lublinie, 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej w Lu-
blinie, NSZZ Solidarność Region 
Środkowo-Wschodni, Lubel-
skiego Hufca OHP ze sztanda-
rem, Stowarzyszenia Młodzieży 

Wszechpolskiej Okręgu Lubel-
skiego z Prezesem, Stowarzy-
szenia Koliber Oddział Lublin 
z Prezesem, żywi świadkowie 
ludobójstwa wołyńskiego Pani 
Daniela Kubiczek i Pan Stefan 
Wiechnik oraz Kresowianie i 
mieszkańcy Lublina.

Rozpoczynając uroczystość w 
krótkich słowach opisałem grozę 
jakiej doświadczyli Polacy 74 lat 
temu na Wołyniu kiedy płonęły 
zabudowania w około 100 miej-
scowościach. Niemowlęta i dzie-
ci nabijano na widły, rozbijano 
ich głowy o ściany, wrzucano do 
płonących się zabudowań, kiedy 
kobiety i starcy ginęli od ude-
rzeń siekiery, gdzie ze wszystkich 
stron dochodziły głosy konają-
cych wołających o śmierć. Księża 
i wierni ginęli  w kościołach w 
czasie sprawowania mszy świętej, 
tak wyglądał dzień 11 lipca 1943 
na Wołyniu.  

Następnie w/w delegacje pod 
Krzyżem Wołyńskim w hołdzie 
pomordowanym Polakom złoży-
ły wieńce  i kwiaty oraz zapalo-
no znicze pamięci przy rytmach 
żołnierskiego werbla. Odegrana 
na trąbce pieśń nawiązująca do 
zadumy nad dzisiejszym Narodo-
wym Dniem Pamięci o Ofiarach 
Ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów zakoń-
czyła uroczystość.

Zdzisław Koguciuk

MOŻEMY PO-
MÓC W UJAW-
NIENIU PRAW-
DY.........
I d e n t y f i k a c j a 
morderców z 
OUN- UPA bio-
rących udział 
w ludobójstwie 
na Wołyniu. Po-
trzebna pomoc w 
wydaniu książki 
zatytułowanej „ 
Sprawcy ludobój-
stwa Polaków na 
Wołyniu. Historia 
Organizacji Ukra-
ińskich Nacjona-
listów i Ukraiń-
skiej Powstańczej 
Armii”. Liczy ona 
około 1000-1100 
stron.

Na Wołyniu w czasie II wś na-
cjonaliści ukraińscy zamordowali 
nie mniej niż 60-70 tys. Pola-
ków. Dzięki pracy m.in. W. i E. 
Siemaszko, wiemy gdzie i kiedy 

mordowali. Natomiast nie wiemy, 
poza ogólnikami, kto personal-
nie i jakie oddziały czy bojówki 
terenowe OUN-UPA brali udział 
w tymże ludobójstwie. W książce 
zajmuję się właśnie identyfikacją 
tych morderców i opisuję historię 

UWO/OUN i UPA w przedziale 
czasowym - od 1920 do 1953(4) 
lat.
Więcej informacji w dziale „Pu-
blikacje” na stronie  xxxxx

Wydanie książki o sprawcach 
ludobójstwa Polaków na 
Wołyniu
Redakcja

Z wielkim oburzeniem Koło Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w Marwicach k/
Gorzowa Wlkp. dowiedziało się o decyzji Rady Miejskiej 
miasta Gorzowa Wlkp. Decyzja ta to zmiana treści na ta-
blicy pamiątkowej proponowanej przez społeczny komitet 
tegoż miasta Gorzowa Wlkp.

Otóż zgodnie z pismem IPN Oddział Szczecin /Zał.1a/ - w 
ramach dekomunizacji zabytków propagujących komunizm 
i inne systemy totalitarne – proponuje się upamiętnienie 
ofiar „rzezi” na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej /zapo-
mniano o innych województwach Kresów Poł.-Wsch./ Spo-
łeczny Komitet bez naszej wiedzy zaproponował Radzie 
Miejskiej Gorzowa Wlkp. treść  na tablicy pamiątkowej , 
po byłym generale sowieckim, w Parku Siemiradzkiego. /
Zał.1/, Poniżej podajemy proponowana treść przez komitet 
społeczny:

PAMIĘCI OFIAR
RZEZI WOŁYŃSKIEJ

LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO
PRZEZ ZBRODNICZE ORGANIZACJE

UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW
OUN-UPA

W LATACH  1943-1947
NA TERENIE WOŁYNIA I MAŁOPOLSKI 

WSCHODNIEJ
ZGINELI BO BYLI POLAKAMI.

Proponowana treść przez społeczny komitet nie spodobała 
się Radzie Miejskiej , która w dniu 27.06.2017, dokonała 
poprawki treści  zamieniając słowo ludobójstwo na okre-
ślenie dziwoląg językowy „mające znamiona ludobójstwa”.

Koło SUOZUN w Marwicach wystosowało w dniu 
01.07.2017. pismo do Wojewody Lubuskiego Władysława 
Dajczaka o uchylenie poprawki dokonanej przez Radę Miej-
ską. / Zał.2/. W piśmie tym proponujemy treść na tablicy 
zgodna z prawdą historyczną tj:

PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA
DOKONANEGO NA POLAKACH

PRZEZ ZBRODNICZE ORGANIZACJE
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UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW OUN-UPA
W LATACH 1943-1947

/pomyłka z naszej strony bo winno
być: W LATACH 1939-1947/

NA TERENIE WOŁYNIA I MAŁOPOLSKI 
WSCHODNIEJ

ZGINĘLI BO BYLI POLAKAMI                      
W odpowiedzi  Pan Wojewoda stwierdza iż decyzja Rady 
Miejskiej nie będzie zmieniona, ani uchylona, gdyż została 
wydana zgodnie z prawem. W naszym piśmie do Wojewody 
powołaliśmy się  na  Uchwałę Sejmu z dnia 22 lipca 2017 
dotyczącej Ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa Kresowian. Pan Wojewoda daje nam do zro-
zumienia, iż Uchwała ta nie jest aktem prawnym /Zał.3/

W dn.21.07.2017. Koło nasze otrzymało kopie pisma do 
Wojewody Lubuskiego wysłanego przez Prezesa IPN-u Pana 
dr Jarosława Szarka /Zał.4/. W piśmie tym Pan Prezes IPN-
-u  stwierdza i z termin „ludobójstwo” został przyjęty przez 
pion śledczy IPN-u jako klasyfikacja prawna i przeciwny jest 
nazywanie ludobójstwa zamiennikami takie jakie zastoso-
wała Rada Miejska Gorzowa Wlkp. 

Chciałbym nadmienić iż przewodniczący komitetu społecz-
nego /nie podaję nazwiska/ oświadczył mi, iż decyzja Rady 
Miejskiej o poprawie treści na tablicy była podyktowana 
głosami partii Platforma Obywatelska, która zdominowała 
Radę Miejską.

Wobec zaistniałej sytuacji, prosimy  Stowarzyszenia Kreso-
we i Wszelkie Ruchy Patriotyczne o wsparcie naszego Koła 
w tak słusznej sprawie i wystosowanie pism protestacyj-
nych do Pana Wojewody i Pana Prezydenta miasta Gorzowa 
Wlkp.

Z kresowym pozdrowieniem.

Ryszard Laudański- Przewodniczący Koła SUOZUN Marwice

/  widok obecny

Szanowni, Drodzy Państwo,

11 lipca 2017 roku w historycz-
nym Wojskowym Ośrodku Kultu-
ry w Krakowie przy ul. Zyblikie-
wicza 1 odbył się koncert „Trzy 
ziemie” poświęcony pamięci ofiar 
ludobójstwa okrutnego OUN - 
UPA „Krwawej Niedzieli”.

Wykonawcą koncertu był Zespół 
„Chawira” z Krakowa prowadzo-
ny przez Pana Karola Wróblew-

skiego prezesa Fundacji Ocalenia 
Kultury Kresowej.
Aleksander Szumański

PAMIĘCI POLAKÓW POMORDOWANYCH 
NA WOŁYNIU - „TRZY ZIEMIE”
Aleksander Szumański

Dnia 30 lipca o godzinie 19:00 na 
Skwerze Wołyńskim w Warsza-
wie zebrała się patriotyczna mło-
dzież z Narodowej Wolnej Polski 
by oddać symboliczny hołd ofia-
rom wołyńskiego ludobójstwa. 
Damian Bieńko organizator po-
wiedział:   

Pragniemy tego dnia oddać sym-
boliczny Hołd pomordowanym 
Polakom przez Ukraińską Po-
wstańczą Armię w latach 1943-
1944. Uważamy że pamięć o Po-
lakach pomordowanych w Rzezi 
Wołyńskiej nie powinna być upa-
miętniana tylko 11 lipca czy 9 lip-
ca, ale w wiele innych dni i rocz-
nic, tak by do naszych polityków 
dotarła w pełni powaga i tragedia 
tamtych wydarzeń. 
30 lipca 1943 – Rzeź wołyńska: 
oddział UPA zamordował 33 Po-
laków w Antonówce nad Hory-
niem i okolicach..
30 lipca 1944 - Oddział UPA za-
mordował w lesie pod Baligro-
dem 11 mieszkańców Średniej 
Wsi.
Organizatorem upamiętnienia 
była Narodowa Wolna Polska a 
także Aleksander Jabłonowski 
który w kilku żołnierskich sło-

wach wyłożył istotę zaniechania 
polityków w procesie podję-
cia potępiającej i penalizującej 
sprawców ludobójstwa na Woły-
niu ustawy. 
Zebrani zapowiedzieli kolejne 
spotkania właśnie w tym miejscu, 
na Skwerze Wołyńskim, by w ten 
sposób pokazać Warszawiakom 
że tak skwer istnieje. 
Po przebudowie Trasy Armii 
Krajowej, podwyższone ekrany 
akustyczne całkowicie zasłoniły 
kompleks a więc jest on niewi-
doczny tak jak Wołyń z kilkudzie-
sięcioletnim parawanem zmowy 
milczenia. 
Nasz redaktor Andrzej Łukaw-

ski, syn żołnierza 27 WDP AK   
w kilku zdaniach przedstawił 
historię Skweru Wołyńskiego 
podkreślając czasy w jakich po-
wstawały monumenty zaprojek-
towane przez Kazimierza Da-
nilewicza, ostatniego żołnierza 
-Prezesa Okręgu Wołyń, Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. 
Zebrani postanowili podjąć kon-
kretne działania mające na celu 
wstawienia przezroczystych (ta-
kie były przed remontem Trasy 
AK) ekranów i zamieszczeniu od 
strony trasy dwujęzycznego napi-
su informującego o tym co znaj-
duje się za ekranem akustycznym.

Jest wyraźny sygnał, że patrio-
tyczna młodzież Warszawy goto-
wa jest na przejęcie pokoleniowej 
sztafety mającej na celu ocalenie 
Wołynia i obrońców Wołynia  od 
zapomnienia. 
Została już garstka żołnierzy z tej 
zbrojnej formacji i nie wolno po-
zwolić na to, by pamięć po nich 
zaległa w zakurzonych archiwal-
nych regałach.

Będziemy uważnie śledzić dzia-
łania młodego pokolenia i na 
bieżąco informować o nich czy-
telników Kresowego Serwisu In-
formacyjnego. 

Narodowa Wolna Polska na 
Skwerze Wołyńskim w Warszawie 
Redakcja
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W Szczecinie, pod Krzyżem Wo-
łyńSKim na cmentarzu central-
nym - 11 lipca, W 74 rocznicę 
ludobójStWa na Wołyniu i Kre-
Sach południoWo - WSchodnich 
odbyła Się patriotyczno-religijna 
uroczyStość z udziałem rodzin 
KreSoWych, członKóW organiza-
cji patriotycznych i metropolity 
SzczecińSKo-KamieńSKiego, abpa 
andrzeja dzięgi oraz Kapelana 
środoWiSK KreSoWych KS. Kan. 
Kazimierza łuKjaniuKa z noWo-
gardu. organizatorem było Sto-
WarzySzenie KreSy WSchodnie 
- dziedzictWo i pamięć z Siedzibą 
W Szczecinie.  zgromadzeni od-
śpieWali hymn narodoWy, zapa-
lili znicze, złożyli KWiaty oraz 
pomodlili Się za zamordoWanych. 
był też apel pamięci oraz recy-
tacja poezji KreSoWej zygmunta 
rumla. prezeS StoWarzySzenia 
KreSy WSchodnie - dziedzictWo 
i pamięć, jerzy mużyło W SWoim 
WyStąpieniu poWiedział między in-
nymi: „ 11 lipca - W tym roKu po 

raz pierWSzy W całym Kraju ob-
chodzimy - Narodowym dNiem 
Pamięci Ofiar LudObójstwa 
dOkOnanegO Przez ukraińskich 
nacjOnaListów na ObywateLach 
ii rzeczyPOsPOLitej POLskiej. 
przypominając hiStorię naWiązał 
do WSpółczeSności, informując 
WSzyStKich o poStępach nad po-
WStaniem pomniKa jaKo trWałego 
„ znaKu pamięci” tragedii rodzin 
KreSoWych, Których potomKoWie 
znaleźli Się na ziemi SzczecińSKiej. 
rodziny ofiar rzezi WołyńSKiej 
cały czaS odczuWają ból i cier-
pienie - móWi jerzy mużyło- to 
ciągle niezagojona rana, bo naj-
bliżSi nadal SpoczyWają gdzieś 
W nieznanych miejScach ziemi 
uKraińSKiej. zgodnie z planem W 
przySzłym roKu przy Szczeciń-
SKim Krzyżu WołyńSKim ma Sta-
nąć pomniK pośWięcony ofiarom 
nacjonalizmu uKraińSKiego. na 
dniach poWinien być gotoWy jego 
finalny projeKt    Wśród uczeSt-
niKóW SzczecińSKich uroczyStości 

była m.in. leoKadia marynKa, 
Która urodziła Się W miejScoWo-
ści zamoStySzcze na Wołyniu. 
opoWiedziała jaK W czaSie rze-
zi, mając 7 lat,  Straciła babcię i 
WujKa. a mordoWano przy pomocy 
SieKier i innych narzędzi goSpo-
darSKich. zebrani WySłuchali ze 
WzruSzeniem i uWagą WyStąpienia 
metropolity SzczecińSKo-Ka-
mieńSKiego, abpa andrzeja dzięgi, 
Który dzięKoWał WSzyStKim za tą 
pamięć i Krzyż, pod Którym WSzy-
Scy SpotyKają Się i nie pozWalają 
zapomnieć o Wydarzeniach Sprzed 
73 lat. nie bójmy Się móWić praW-
dy o naSzych braciach i SioStrach, 
pod tym Krzyżem bo podobny był 
też na Wołyniu, poWiedział. W 
podobnym duchu była WypoWiedź,  
Kapelana środoWiSK KreSoWych 
KS. Kan. Kazimierza łuKjaniuKa 
z noWogardu, Którego rodzina 
była róWnież śWiadKiem tej zbrod-
ni ludobójStWa na Wołyniu.

foto paWeł bendKoWSKi

Kresowa Wieczornica Pamięci 
w Szczecinie
Redakcja
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Warszawa: 74 rocznica Krwawej Niedzieli na 
Wołyniu 
Redakcja
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Wczorajsze warszawskie obcho-
dy mimo „obiektywnych” proble-
mów lejących się z nieba jednak 
się odbyły. Na uroczystościach 
Ruchu Społecznego Porozumie-
nie Pokoleń Kresowych odda-
no hołd zamordowanym przez 
OUN-UPA Wołyniakom w czasie 
apogeum zbrodni jaka odbyła się 
11 lipca ‚43r. Ten dzień zwanym 
Krwawą Niedzielą stał się dniem 
symbolizującym ludobójstwo na 
całych Kresach bo nie był to dzień 
początku ani końca ludobójstwa 
Kresowian.

Było skromniej niż w latach ubie-
głych co tylko potwierdziło staro-
polskie porzekadło, że nie ilość 
decyduje o jakości, a więc najbar-
dziej odporni na aurę i zdetermi-
nowani w oddaniu hołdu przybyli 
pod Sejm skąd ruszył Marsz Pa-
mięci.

Przed wyruszeniem w trasę mar-
szu odśpiewana została po raz 
pierwszy Rota Kresów. Rotę 
Kresów spisał Edward Prus, pol-
ski historyk, politolog, działacz 
i aktywista narodowy, doktor 
habilitowany nauk humanistycz-
nych. Gdy Polacy z okolic Lwo-
wa dowiedzieli się o mordzie w 
Katyniu, miejscowy poeta napisał 
nowy tekst Roty którą odśpiewa-
li zgromadzeni na modlitwie za 
zamordowanych Polacy. Edward 
Prus spisał tekst Roty i upublicz-
nił. To właśnie tą Rotę, Rotę Kre-
sów odśpiewaliśmy.

Wcześniej jednak planowaliśmy 
złożyć w Sejmie petycję skiero-
waną do Marszałka Sejmu, Ko-
misji Łączności z Polakami za 
Granicą oraz  do Komisji Kultury 
i Środków Przekazu. Zgromadze-
ni na MP jednak zdecydowali, że 
petycję złożymy podczas zorgani-
zowanej przez sejmem oddzielnej 
pikiety na której będziemy doma-
gać się wyjaśnienia zwłoki w pro-
cedowaniu poselskiego projektu 
Ustawy dotyczącej ustanowienia 
11 lipca „Narodowego Dnia Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian” z 
poprawką tytułu projektu ustawy 
na „Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa 
Kresowian”.

Po opuszczeniu przez kolum-
nę marszową ul. Wiejskiej, tra-

sa marszu pokryła się z trasą lat 
ubiegłych tj. Nowym Światem 
i Krakowskim Przedmieściem. 
Rodzinna Delegacja ze Stalowej 
Woli niosła swój banner który ro-
bił, robi i będzie robił wrażenie na 
Warszawiakach którzy nadal mają 
niedostateczną wiedzę o ludobój-
stwie. Z powodu niskiej frekwen-
cji maszerujące dziewczyny...
ups, PANIE chwyciły dzielnie za 
transparenty mimo dokuczliwego 
wiatru.

Już chyba tradycją stał się fakt 
uczestnictwa w kolumnie mar-
szowej Związku solidarnościowej 
oświaty bo to ważne, by propa-
gować wśród młodzieży szkol-
nej Narodowe Dziedzictwo Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypo-
spolitej. Wydaje się, że ochrona 
marszu pozyskała nowego kolegę 
i to aż z Torunia. To on niesie gło-
śnomówiącą aparaturę. Grupa Hi-
storyczna „Niepodległość”, poza 
uczestnictwem w MP wystawiła 
piękną wartę przy Tablicy Wołyń-
skiej pod którą złożono wiązanki 
i zapalono „Światełko Pamięci”.

Uczestnikom Marszu Pamięci 
i przyglądającym się marszowi 
Warszawiakom przedstawiliśmy 
fragmenty udokumentowanych 
mordów dokonanych przez ukra-
ińską powstańczą armię. To OUN-
-UPA dokonując 11 lipca 1943 
roku kulminacyjnej rzezi na Wo-
łyniu napisała scenariusz do ob-
chodów 11 lipca. Ten dzień, dzień 
rocznicy Krwawej Niedzieli na 
Wołyniu stał się dniem symbolem 
ludobójstwa Kresowian. Gdyby 
wymienić wszystkie udokumen-
towane wołyńsko-małopolskie 
zbrodnie, nasz marsz musiałby 
trwać co najmniej kilka dni a i 
tak nie wymienilibyśmy wszyst-
kich zbrodni dokonanych przez 
ukraińską powstańczą tak zwaną 
armię. A przecież poza mordami 
UPA, Polaków mieszkających w 
województwach innych niż Wo-
łyń i województwa Małopolski 
wschodniej spotkał podobny los. 
Polaków na Kresach mordowa-
li „ambasadorzy” Sowieckiego 
i Niemieckiego totalitaryzmu-
,współpracujący-kolaborujący z 
tymi systemami przedstawiciele 
litewskiej, białoruskiej, ukraiń-
skiej i żydowskiej mniejszości 
narodowej w II RP i taki przekaz 

dotarł do ludzi przyglądającym 
się kolumnie marszowej. Ten 
przekaz wybrzmiał jako GOLGO-
TA KRESÓW.   

Wieczorem, na Skwerze Wołyń-
skim już po raz czwarty Leszek 
Rysak z motocyklowej Jazdy 
Ducha poprowadził wieczornicę 
„Wołyń Pamiętamy, Pamiętaj i 
TY!!!”. Od lat ta wieczornica jest 
miejscem gdzie w skupieniu i mo-
dlitwą oddajemy należną pamięć 
ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i 
poległym na Wołyniu żołnierzom 
27 Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty AK. Na wieczornicy miałem 

przyjemność wraz z Hanią Do-
browolską z Solidarnych 2010 za-
palić Światełko Pamięci. Hania, 
wraz z sympatykami S 2010 od 
lat wspiera aktywnie żołnierzy 27 
WDP AK i Warszawskie obchody 
11 lipca a to świadczy tylko o tym, 
że obchody organizowane przez 
Ruch Społeczny Porozumienie 
Pokoleń Kresowych są wolne od 
polityki i otwarte dla wszystkich. 
Nie pytamy się skąd przychodzi-
cie a Z CZYM.

Obrazek dzieci niosących na 
zmianę „Światełko Pamięci” i 
jego późniejsze zapalenie po-

zwala mieć nadzieję, że rośnie 
sztafeta pokoleniowa która nie 
pozwoli zapomnieć o Kresach. 
Nie wymienię biorących udział 
w obchodach Kresowian bo to 
Wy Kresowianie byliście tych 
obchodów organizatorami. Dzię-
kuję wszystkim wytrwałym i od-
pornym na aurę za determinację 
w tym byśmy jednak ruszyli w 
trasę MP. Szapoba, bo w pew-
nym momencie myślałem żeby 
zamówić łodzie. Aura też ulała 
łzy za zamordowanych na Kre-
sach rodaków.  Czekam na Wasz 
kontakt e-mail w spawie pikie-
ty (nie tylko) dotyczącej petycji. 
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Mam nadzieję, że pikieta będzie 
„popychaczem” mobilizującym 
parlamentarzystów do pochyle-
nia się na poważną USTAWĄ w 
spawie ludobójstwa Kresowian 
z CAŁYCH Kresów. Obecnie 
mamy do czynienia z jakimś 
gniotem legislacyjnym jakim jest 
nic nie wnosząca do sprawy Kre-
sów uchwała. Jeżeli nie będziemy 
stanowić kresowej jedności, to 
nadal będziemy słabi i spolegli-
wi wobec niektórych polityków 
którzy Kresy postrzegają jedynie 
przez pryzmat swoich małych 
ojczyzn i tym samym nas dzielą 
a przy „okazji” prowadzą niekie-
dy kampanię polityczną. Optyka 
postrzegania kresów tylko przez 
martyrologię na „swojej działce” 
jest niefortunnym i szkodzącym 
kresowej sprawie działaniem.

Zgromadzeni na MP i Wieczorni-
cy z ubolewaniem stwierdzili, że 
z roku na rok pogłębia się podział 
Kresowian a wzrasta upolitycz-
nienie obchodów 11 lipca. Nie-
gdyś spokojna i godnie obchodzo-
na rocznica stała się areną walki 
politycznej o zawłaszczenie tych 
obchodów. Podkreślono też, że 
tak dzieje się nie tylko w Warsza-
wie ale w całej Polsce gdzie dla 
„lansu politycznego” Kresowia-
nom wyrywane są te i nie tylko te 
obchody i wydarzenia. Dużą winę 
ponoszą za to sami Kresowianie 
których podział pogłębił się wraz 
z pojawieniem się w parlamencie 
nowych opcji politycznych. 

Marsz Pamięci w Warszawie ma 
już wieloletnią tradycję. Jako 
Ruch Społeczny Porozumienie 

Pokoleń Kresowych jesteśmy z 
marszem od jego pierwszej edy-
cji. Ideę działacza społecznego i 
zarazem posła PiS śp. Artura Gór-
skiego sprawnie realizował Alek-
sander Szycht a RS PPK uzupeł-
niał Marsz Pamięci o uroczystości 
na Skwerze Wołyńskim.  Były to 
trwające niemal cały dzień obcho-
dy które z roku na rok krzepły i 
zaczęły na trwale wpisywać się a 
kresowy kalendarz. Ideę marszów 
podchwycili Kresowianie w całej 
Polce przyczyniając się walnie do 
przywrócenia przestrzeni publicz-
nej zamiecione pod dywanem 
Kresy. Niestety, od 70 rocznicy 

Krwawej Niedzieli, społeczne 
obchody zostały upolitycznione i 
z godnych wcześniej obchodów 
stały się zwykłą polityczna hucpą 
oraz miejscem uprawiania kam-
panii wyborczej.

W tym haniebnym procederze 
pomogli niestety niektórzy Kre-
sowianie którzy mimo upływu lat 
nadal preferują peerelowska zasa-
dę „dziel i rządź”, tylko gdzie w 
tej metodzie jest miejsce na god-
ność..?? Jak widać nie wszystkim 
Kresowianom polityczne srebrni-
ki śmierdzą, bo taki sposób pozy-
skiwania funduszy na uprawianie 

hucpy politycznej eskaluje ku 
uciesze zwartej i „jedynie słusz-
nej” uprawianej na ukrainie religii 
pod nazwą „Banderyzm”. W jed-
ności siła ale nikt ze stetryczałych 
dzisiaj Kresowian nie przekaże 
młodszemu pokoleniu pałeczki 
pokoleniowej by ci kontynuowa-
li działalność w nowoczesnych, 
bo zinformatyzowanych realiach. 
Młodzi nie garną się więc do kre-
sowych ruchów i stowarzyszeń 
działających na zasadach jakie 
obowiązywały w PRL. Z tego po-
wodu, niektóre stowarzyszenia są 

już tylko jednoosobowymi i ka-
napowymi organizacjami których 
żywotność dobiega końca. Posta-
wy „psa ogrodnika” powodują to, 
że każdy nowy byt kresowy jest 
krytykowany i marginalizowany.

Peerelowskie ceremonie: „goź-
dzik, klapa, misio” nie zostały 
przeniesione do lamusa i stoso-
wanie ich w dniu obchodów rocz-
nicy Golgoty Kresów jest dalece 
niestosowne. Nie tego oczekują 
ofiary ludobójstwa.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Podziękowanie dla żołnierzy 27 WDP AK
Bożena Ratter
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„Szanowny Panie Premierze, Pa-
nie i Panowie Ministrowie, Pa-
nowie Generałowie, Żołnierze i 
Rodziny Ofiar pomordowanych na 
Kresach Wschodnich RP. Mamy 
na Skwerze Wołyńskim wspólnotę 
pamięci, pamięci wobec męczen-
ników zamordowanych bestialsko 
w akcie ludobójstwa przez bandy 
OUN UPA. 

Wołyń 74 lata temu spłynął krwią, 
blisko 100 miejscowości zniknę-
ło z mapy jednego dnia. Ponad 
100 000 Polaków było zamordo-
wanych tylko dlatego, że byli Po-
lakami. Nienawiść wrosła w krew 
pobratymców i była motorem 
okrucieństwa. Dlatego tak wie-
lu naszych Rodaków (obywateli 
polskich czyli Polaków, Żydów, 
Ormian, Ukraińców, Czechów 
i innych mniejszości żyjących 
zgodnie od wieków na Kresach 
Wschodnich RP ) w tak okrutny 
sposób poniosło śmierć. Ale bu-
dujemy tutaj również wspólnotę 
wdzięczności wobec weteranów 
walk o niepodległość, wobec ro-
dzin ofiar pomordowanych za to, 
że przez tyle lat walczyli  o prawdę. 
W sposób szczególny chciałbym  
podziękować zarówno odznaczo-
nym Medalem Pro Patria ale i 
księdzu Tadeuszowi Isakowiczo-
wi –Zaleskiemu, za walkę o praw-
dę. Dobre relacje polsko ukraiń-
skie mogą być budowane tylko na 
prawdzie, również tej bolesnej, o 
ludobójstwie dokonanym na Kre-
sach Wschodnich RP. Chylimy 
czoła przed męczennikami Kre-
sów, starcami, kobietami i dziećmi 
i żołnierzami Armii Krajowej, któ-
rzy bronili ludności cywilnej przed 
oprawcami z OUN UPA”- Jan Jó-
zef Kasprzyk powitał zebranych 
na Skwerze Wołyńskim z okazji 
73 rocznicy rozpoczęcia Akcji 
Burza i Narodowego Dnia Pamię-
ci Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 

„Ludobójstwo miało też swój plan, 
miało też swój cel, miało też swój 
kształt. Nie było odruchem ze-
msty, było długofalowym planem, 
którego celem z jednej strony było 
wytrzebienie ludności polskiej, ży-
jącej na tamtych terenach od setek 
lat, ale równocześnie celem było 
podzielenie narodów. Ludobój-
stwo to wymaga od nas pamięci, 
a od spadkobierców tych, którzy 
tego dokonali, zadośćuczynienia  
przez przyznanie prawdy i poku-
tę za to, co się wydarzyło. Zrobię 
wszystko, aby na Grobie Niezna-
nego Żołnierza znalazła swoje 
miejsce tablica upamiętniająca 
bohaterstwo Polaków na Kresach 
Wschodnich i męczeństwo mor-
dowanych, katowanych naszych 
bliskich” - powiedział Minister 
Obrony Narodowej Antoni Ma-
ciarewicz. 

Prezes IPN dr Jarosław Szarek 
podziękował za pamięć o Kre-
sach Rzeczypospolitej, na których 

spotykały się różne kultury i reli-
gie, gdzie wyrosły najwspanialsze 
dzieła polskiej kultury, dzieła któ-
re pozwoliły nam przetrwać  czas 
zaborów, czas niewoli. Prezes IPN 
przypomniał, iż 11 lipca napadnię-
to na niewinnych Polaków pod-
czas mszy św., w miejscu świętym 
dla cywilizacji łacińskiej, azylu dla 
najsłabszych, dzieci, kobiet, bez-
domnych i chorych. Skala zbrod-
ni jest niewyobrażalna, nie tylko 
wobec zamordowanych ale wobec 
tych, którzy przeżyli, świadków 
straszliwej zbrodni, często małych 
dzieci. Odebrano im dom, zostali 
wypędzeni z ziemi ojczystej i przez 
kilkadziesiąt lat żyli z tą pamięcią 
sami. Jarosław Szarek wskazał na 
symbolikę  śmierci wspaniałego 
porucznika i poety, Zygmunta 
Rumla, który w pięknym wier-
szu „Dwie Matki – Ojczyzny” pi-
sał o swoim rozdwojonym sercu. 
Gdy wbrew ostrzeżeniom, ufny w 
braterstwo, w nocy z 10 na 11 lipca 
pojechał do braci Ukraińców, bo 
przecież czeka ich walka ze wspól-
nym wrogiem , bolszewikiem, 
został w sposób okrutny rozdarty 
przez konie. 

„Po czym jednych zaczęli mordo-
wać na chórze, a innych wyrzucali 
żywcem z chóru na posadzkę ka-
plicy. Jęk, płacz... dochodził swąd 
palących się włosów ludzkich, 
krzyk... sceny, którym piekło mo-
gło pozazdrościć”.

Po wdarciu się napastników do 
„pomieszczeń klasztornych wy-
mordowali wszystkie znajdujące 
się tam osoby, głównie kobiety 
było ich 250 do 300 ofiar. Napast-
nicy przez kilka dni wyszukiwali 
ukryte w klasztorze osoby. Ukra-
ińscy heroje wywieźli z klasztoru 
około 200 furmanek mienia za-
konnego i mienia zamordowa-
nych ofiar. Bydłem zaś podzielili 
się Ukraińcy z  Niemcami. Po 
mordzie w klasztorze rozpoczął 
się podobny mord w miasteczku, 
gdzie od domu do domu chodzili 
esesmani z banderowcami. Pierw-
szy legitymował, a gdy się okaza-
ło, że to był Polak, banderowiec go 
zabijał”. „18 marca - pisze dalej o. 
Burda - nie wytrzymałem, musia-
łem pójść do klasztoru, choćbym 
natychmiast miał zginąć. Pierw-
szego zobaczyłem zamordowane-
go mężczyznę z Popowca, potem 
młodego Zygmunta Buczkowskie-
go, całe stosy trupów z doskonale 
mi znanym księdzem probosz-
czem Stanisławem Fijałkowskim 
z Poczajowa, który leżał w kałuży 
krwi ze zmasakrowaną głową, jak 
moi bracia zakonni” ( z kroniki 
przeora dominikanów, o. Józefa 
Burda).

Podkamieński przeor nie wspo-
mina, jakie pieśni żałobne wtedy 
śpiewali ci, którzy w tej Mszy 
świętej uczestniczyli. Jedną z nich, 
jak głosi przekaz, była pieśń-mo-
dlitwa do Matki Boskiej Trembo-

welskiej:

Pomnij ten srogi czas 

Hord tatarskich pogoni,

Kiedy Lwów ze wszystkich miast 

Jeden Cię bronił.

Matko Boża Trembowelska,

Kainowe zgaś pochodnie.

Ratuj bratnie dwa narody,

Niech żyją zgodnie.

Księżna Pani Świętojurska,

Mir Boży nam daj,

Matko nasza polsko-ruska,

Trwaj, trwaj, trwaj!

W okresie od 11 do 15 marca 
1944 roku na terenie klasztoru i 
miasteczka dywizyjnicy i bande-
rowcy wspólnie wymordowali 
800-900 Polaków, mieszkańców 
oraz uchodźców z Wołynia i oko-
licznych siół. (Na Rubieży, 2(12) 
1995r). 

To jedno z tysięcy świadectw zbie-
ranych i umieszczanych od lat 
w periodyku Na Rubieży. Pismo 
to, jak i wiele innych opracowań, 
katalogów, upamiętnień, uroczy-
stości, pomników zawdzięczamy 
panu Szczepanowi Siekierce, 
uhonorowanemu Medalem Pro 
Patria, prezesowi Stowarzysze-
nia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów. 

Medal Pro Patria otrzymał rów-
nież prof. Henryk Słowiński, 
żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej. 

„Pamiętajmy także o obrońcach 
Kresów, o 9 partyzanckich oddzia-
łach AK na Wołyniu wspomaga-
jących polskie placówki obronne. 
Oddziały te powstały latem 1943 
roku a w styczniu 1944 zasiliły 
powstającą 27 Wołyńską Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej. Tak 
rozpoczęła się Akcja Burza. Do 27 
WDP AK wstępowała młodzież z 
Kowala, Włodzimierza, Kisielina i 
okolic, mężczyźni i kobiety osiero-
ceni po zamordowaniu ich rodzin 
przez nacjonalistów ukraińskich 
z formacji OUN UPA” – przypo-
mniała  Anna Lewak dostojnym 
uczestnikom uroczystości, którzy 
przeszli w strugach deszczu pod 
pomnik 27 WDP AK upamiętnia-
jący imiennie żołnierzy tej jed-
nostki walczących i poległych w 
ramach akcji Burza.

„Po wywózkach sowieckich do-
minującą narodowością byli Ukra-
ińcy, którzy wykorzystując sprzy-
jającą koniunkturę zorganizowali  
natychmiast w porozumieniu z 
Niemcami w Lubaczowie i oko-
licznych gminach policję ukraiń-

ską związaną ze słynnym z mor-
derstw we Lwowie batalionem „ 
Nachtigal”.  Sowieci, wycofując 
się z tych terenów zostawili jej do-
kumentację  NKWD, w której były 
„teczki” Polaków. Fakt ten posłu-
żył do sporządzenia  list „sowiec-
kich agentów”. Akcję tę zmonto-
wał i dokonał aresztowań  komen-
dant miejscowej policji ukraińskiej 
z Lubaczowa o nazwisku Pacze-
cha. Już 14 i 16 sierpnia 1941 r. 
rozstrzelano w lesie pod Lubaczo-
wem w miejscowości Niwki, 80 
aresztowanych więźniów. 

 „Widok był tak okropny i wstrzą-
sający, że z bezsilnej wściekłości 
i z chęci zemsty i odwetu zatraca 
się świadomość. Trzeba było zo-
baczyć zmasakrowane zwłoki, by 
zrozumieć ogrom krzywd dozna-
nych przez Polaków i bestialstwo 
ukraińskich nacjonalistów. Świeci 
cudowne sierpniowe słońce, kwit-
ną ślazy i pachnie młody las, a tu 
leżą oni - ci nieszczęśliwi, wymor-
dowani pięć lat temu o świcie, gdy 
to samo słońce gorejące wscho-
dziło na niebie. Co myśleli wów-
czas ci nieszczęśliwi skazańcy? 
Z niektórych wydobytych zwłok 
można poznać to, co przeżyli w 
ostatniej, męczeńskiej godzinie 
swojego życia. Lecz z większo-
ści pozostały tylko kości, strzępy 
odzieży i nic więcej. Ciała znaj-
dujące się w środku mogiły zacho-
wały się najlepiej i można było je 
rozpoznać, Widzę zwłoki nauczy-
cielki Bronisławy z Bystrzyckich 
Michalikowej z Oleszyc. owinięte 
w szal, spod którego widać loki 
starannej fryzury. Koło piszczeli 
rąk leżą strzępy świętego obrazka. 
Wierzyła i trzymała ten obrazek, 
jak talizman w ostatniej tragicz-
nej godzinie życia. Chciała żyć, 
była młoda, miała 24 lata, zosta-
wiła męża i dwójkę małych dzieci. 
Obok niej strzępy sukienki...oraz 
książeczka do nabożeństwa Urszu-
li Niemcówny, dwudziestoletniej 
dziewczyny z Lubaczowa... Lu-
dzie rzucają się do rozpoznawania. 
Słychać głosy....to czapka mojego 
męża, to mój syn wziął ze sobą ten 
garnuszek...Jakaś pani trzyma w 
drżących rękach niebieski dzba-
nek. Drżące wargi nie mogą wydo-
być głosu, wreszcie szepcze, tak to 
mego męża, a więc to koniec. 

Świeża woń sierpniowego ranka 
miesza się z trupim odorem. Trzy-
mające się jeszcze całości, szczątki 
ludzkie rozpadają się. Jakaś kobie-
ta wyciąga zwłoki syna, poznała 
go po bluzie i po swetrze, jest bez 
głowy. Z bluzy wypadły cztery 
kule, bierze je do ręki i patrzy na 
nie niewidzącym wzrokiem.

Grabarze pracują powoli, staran-
nie odsłaniając warstwa po war-
stwie. Są już  nieczuli na ludzkie 
łzy i cierpienia. Wydobyli strzępy 
barwnej sukienki, czarne warkocze 
i pół czaszki. Tyle zostało z jakiejś 
młodej dziewczyny. Na boku leży 

trup kobiety, odsuwają delikatnie 
piach, pod pachą płaszcz, czepek 
dziecka, butelka z mlekiem i strzę-
py ceratki. Leży bokiem, jakby 
padając zasłaniała swoją malutką 
najdroższą istotę. W niemej skar-
dze zamarły na zawsze jej usta, po 
dziecku pozostały drobne kostecz-
ki i czepeczek.  

Wydobyto zwłoki Jońca z Dąb-
kowa...bez nóg. Rozpoznano go 
po ubraniu. Żona i dzieci stoją jak 
martwi, nie mogą wymówić słowa. 
Jakaś mała dziewczynka pyta mat-
kę, czemu tata nie ma oczu? Sły-
chać wokół różne głosy: To buciki 
Julka, to kawałek bluzki Janka! O 
Jezu, to pewnie jest ojciec! „

Ekshumację zwłok z 03.08.1946 r 
, 80 zamordowanych w lesie Niw-
kach Polaków, „sowieckich agen-
tów”, opisała Jadwiga Szajowska  
w  „Dziennika Rzeszowskiego 
w 1946 roku. (teksty pochodzą z 
ksiązki Zdzisława Daraż). 

Zbrodnia ludobójstwa czyli ma-
sowe morderstwa rozpoczęły się 
już w 1939 roku, o czym mówiła 
pani Ewa Siemaszko 8 lipca 2017 
r. podczas sesji popularnonauko-
wej pt. „Należna pamięć – nie 
zemsta” w Muzeum Niepodległo-
ści. Ludobójstwo ograniczało się 
nie tylko do obszaru Wołynia (i 
części południowego Polesia), lecz 
objęto również całą Małopolskę 
Wschodnią, a nawet część powia-
tów południowo wschodniej Pol-
ski w jej obecnych po jałtańskich 
granicach. Podczas sesji znakomi-
ci prelegenci od lat zajmujący się 
naukowo zbrodnią mówili o gene-
zie ludobójstwa, niepodważalnych 
dokumentach zbrodni, zagrożeniu 
odradzającego się banderyzmu na 
Ukrainie i relacjach polsko – ukra-
ińskich. 

„To właśnie Polacy , nie Ukraińcy, 
nie Niemcy, doznali wypędzeń i lu-
dobójstwa na niewyobrażalną ska-
lę , zarówno Polacy jak i obywatele 
polscy innych narodowości. Jako 
Polacy nie byliśmy kolaborantami 
niemieckimi jak Ukraińcy, nie wy-
sługiwaliśmy się Rosjanom, a cena 
jaką przyszło Polakom zapłacić za 
taką właśnie postawę  była strasz-
na. Z  racji ograniczonego czasu 
nie mogę rozwinąć wątku wypę-
dzenia przez Niemców Polaków 
z Wielkopolski, Pomorza i Śląska. 
Była to część wielkiej niemieckiej 
akcji przesiedleńczej 1939 -1941,  
uznano blisko 300 000 Polaków 
za niegodnych do przyłączenia do 
społeczeństwa niemieckiego. W 
pierwszej kolejności przesiedle-
nie dotyczyło ziemian i przedsię-
biorców, którym bez rekompensat 
zabierano majątki- tak dr Lucyna 
Kulińska rozpoczęła referat „Wy-
pędzenia Polaków ze wschodnich 
województw RP, zapomniana i nie 
potępiona zbrodnia na narodzie 
polskim dokonana podczas II woj-
ny światowej”.
Bożena Ratter
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Wołyńska piłka w latach 1925–1926: 
pierwsze osiągnięcia Sokoła  
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej
Kontynuując cykl artyku-
łów o Polakach, którzy we 
wrześniu 1939 r. trafili do 
niewoli sowieckiej, propo-
nujemy uwadze Czytelni-
ków szkic biograficzny o 
Janie Zawackim.

Jan Zawacki (lub Zawadzki, 
w aktach NKWD nazwisko 
jest zapisane po rosyjsku 
przez literę «ц» – MW) urodził się 
w 1908 r. we wsi Demno położo-
nej w okresie międzywojennym 
na terenie województwa stanisła-
wowskiego (taki wpis pozostawili 
w dokumentach funkcjonariusze 
NKWD, być może chodzi o wieś 
Demnia w rejonie mikołajowskim 
obwodu lwowskiego). Pochodził 
z ubogiej wielodzietnej rodziny 
chłopskiej Józefa (ur. w 1872 r.) i 
Emilii (ur. w 1885 r.) Zawackich. 
Wiadomo, że na początku II woj-
ny światowej wszystkie dzieci Za-
wackich (Stanisław, Maria, Ludwi-
ka, Anna, Bronisława, Karolina) 
mieszkały razem z rodzicami. Ze 
względu na trudną sytuację mate-
rialną rodziny Jan nie chodził do 
szkoły, jednak sam nauczył się pi-
sać i czytać.
Przypuszczalnie problemy finanso-
we stały się powodem tego, że w 
1936 r. Jan dopuścił się kradzieży. 
Został więc oskarżony i pozbawio-
ny wolności. Do września 1939 
r. przebywał w więzieniu, skąd 
uwolniono go po nadejściu Armii 
Czerwonej w czasie tak zwanej 
wrześniowej «wyprawy wyzwoleń-
czej». Obecnie trudno stwierdzić, 
dlaczego Jan Zawacki, który nigdy 
nie służył w Wojsku Polskim, trafił 
do obozu polskich jeńców wojen-
nych.
Najpierw Jan Zawacki przebywał 
na placówce obozowej nr 4 poło-
żonej we wsi Warkowicze, później 
przeniesiono go na placówkę nr 
6 w Równem. Mimo kryminalnej 
przeszłości, przebywał w brygadzie 
pracującej poza obozem bez ochro-
ny. W brygadzie, którą kierował 
dziesiątnik Iwan Wasiuk znaleźli 
się przeważnie Ukraińcy i kilku 
Białorusinów. Z inicjatywy Iwana 
Wasiuka członkowie brygady czę-
sto prowadzili dyskusje o polityce 
Polski, ZSRR i Niemiec. Dzięki 
rozbudowanej sieci informatorów 
i konfidentów, zwłaszcza «tajem-
nego współpracownika» «Tarno-
polskiego» dowiedziały się o tym 
władze obozowe, wskutek czego 
nastąpiły aresztowania.
16 września 1940 r. Jan Zawacki 
został przesłuchany jako świadek w 
sprawie Henryka Markowskiego. 
Powiedział, że miał przyjazne sto-
sunki z Markowskim i stwierdził, 

że jest on człowiekiem wykształ-
conym i kulturalnym, chociaż cza-
sem pozwalał sobie na krytykę w 
stosunku do niego z powodu jego 
poziomu edukacji. Pragnąc uniknąć 
prześladowania ze strony organów 
represyjnych, Jan Zawacki był na 
tym przesłuchaniu bardzo wylew-
ny. Opowiadał, że dziesiątnik bu-
dowy Iwan Wasiuk i Henryk Mar-
kowski często prowadzą rozmowy 
w kręgu jeńców wojennych o treści 
antysowieckiej, krytykują politykę 
władz sowieckich uważając, że do 
nich przynależą sami «Żydzi» i że 
dla wszystkich będzie lepiej, jeśli 
do władzy dojdzie Hitler. Nie za-
przeczał też, że czasem sam uczest-
niczył w tych rozmowach. Jednak 
broniąc się podkreślał, że doszło 
do tego z powodu braku wiedzy i 
wykształcenia. Ale tego argumentu 
śledczy nie wzięli pod uwagę.
27 listopada 1940 r. Oddział Spe-
cjalny NKWD Budowy nr 1 
NKWD aresztował Jana Zawac-
kiego «jako członka kontrrewolu-
cyjnej organizacji nacjonalistycz-
nej» i osadził go więzieniu nr 1 w 
Równem. W trakcie aresztowania 
więźniowi zabrano tylko 13 kartek 
korespondencji prywatnej. Na roz-
kaz starszego śledczego, lejtnanta 
bezpieki państwowej Głuchmana 
14 grudnia 1940 r. wszystkie kartki 
zostały spalone jako te, które «nie 
mają żadnej wartości i nie dotyczą 
sprawy śledczej Jana Zawackiego».
Na pierwszym przesłuchaniu więź-
nia oskarżono o prowadzenie walki 
przeciw władzom sowieckim, cze-
mu on kategorycznie zaprzeczał 
przekonując śledczego, że oprócz 
wypowiedzi o treści antysowieckiej 
w niczym więcej nie jest winny. Jan 
przyznał się do tego, że pewnego 
razu w rozmowie z Markowskim 
i Wasiukiem powiedział, że kiedy 
nie będzie Stalina, komuniści i Ży-
dzi rozproszą się, władze się zmie-
nią i nadejdą inne czasy. Również 
Janowi przypisywano autorstwo 
następującego wyrażenia: «W 
Związku Sowieckim we wszyst-
kich zakładach produkcyjnych i na 
budowach ustanowiono normy pro-
dukcyjne, które w rzeczywistości 
są formą eksploatacji klasy robot-
niczej. W Związku Sowieckim nie 
ma i nie będzie sprawiedliwości». 

Ocaleni od zapomnienia: 
Jan Zawacki 
MONITOR WOŁYŃSKI

Rówieński ośrodek Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego Sokół 
rozpoczął działalność jeszcze w 
1921 r. W tym samym roku zało-
żono drużynę piłkarską. W pierw-
szych latach działalności ośrodka 
piłkarze Sokoła ograniczali się do 
meczów towarzyskich grając na 
własnym boisku w pobliżu pałacu 
Lubomirskich w Równem.

Kiedy w drużynie Sokoła pojawił 
się Józef Szewczyk, były piłkarz 
krakowskiej Wisły, a trenerem 
został Emil Fiala, gra tej drużyny 
stała się lepsza jakościowo. Poja-
wiła się więc możliwość wyjścia 
na oficjalny poziom – Sokół stał się 
członkiem Lubelskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej i rozpo-
czął przygotowania do oficjalnych 
zawodów.
W 1925 r. Polski Związek Piłki 
Nożnej skasował okręgowe roz-
grywki, a o tytuł mistrza walczy-
li wyłącznie zwycięzcy zmagań 
okręgowych z poprzedniego roku. 
PZPN zaproponował przeprowa-
dzenie rozgrywek o Puchar Polski 
w dwóch fazach. Jesienią 1925 
r. planowano wyłonić liderów w 
poszczególnych okręgach, którzy 
wiosną 1926 r. mieli walczyć na 
szczeblu centralnym o główne tro-
feum.
Rozgrywki o Puchar Polski to 
pierwsze oficjalne zawody, w któ-
rych uczestniczył rówieński Sokół. 
Ta drużyna zdobyła tytuł mistrza 
Grupy Kresowej (wśród rywali 
prawdopodobnie były A-klasowy 
Hallerczyk i B-klasowa Hasmo-
nea) i w decydującym meczu, już 
na poziomie Lubelskiego OZPN, 
starła się z Lublinianką – aktual-

nym mistrzem okręgu oraz zwy-
cięzcą Grupy Lubelskiej. Mecz 
odbył się 22 listopada 1925 r. w 
Lublinie. Sokół odniósł w nim 
triumfalne zwycięstwo – 4:3.
Wiosną 1926 r. spaliło się boisko, 
na którym grał Sokół. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi społecz-
ności miasta zostało ono wkrótce 
odbudowane, więc Sokół znowu 
zapraszał rywali do siebie. Przygo-
towując się do rozgrywek pucharo-
wych Sokół wygrał z żydowską re-
prezentacją Równego (3:0), WKS 
Hallerczyk (4:1) oraz z półrezer-
wowym składem ukraińskiego klu-
bu Yakor (2:1). Dwa mecze Sokoła 
z lwowską drużyną Akademickie-
go Związku Sportowego (Związek 
miał własne drużyny również w 
Lublinie i w Warszawie) skończyły 
się remisem (1:1 i 3:3).
5–6 czerwca Równe gościło lwow-
ską A-klasową Spartę. W pierw-
szym dniu spartanie wygrali z Ha-
smoneą (2:0), a w następnym dniu 
mecz z gośćmi ze Lwowa przegrał 
również Sokół (1:2).

I to właśnie lwowska Sparta była 
rywalem Sokoła w rozgrywkach o 
Puchar Polski. Mecz odbył się we 
Lwowie 24 czerwca.

P. S. od autora: Tekst został opra-
cowany na podstawie publikacji 
w prasie z lat 1925–1926 – w cza-
sopismach «Echo Rówieńskie» 
(Równe), Przegląd Sportowy» 
(Kraków), «Ziemia Lubelska» 
(Lublin) oraz «Stadjon» (Warsza-
wa). Dziękuję również za pomoc 
w przygotowaniu materiału Juri-
jowi Melnykowi i Wołodymyrowi 
Morozowowi (Zdołbunów), Bog-
danowi Lupie (Lwów) i Leszkowi 
Śledzionie (Mielec, Polska).

Będę bardzo wdzięczny wszystkim 
osobom, które udzielą mi infor-
macji o wołyńskich działaczach i 
piłkarzach w okresie międzywo-
jennym, udostępnią ich zdjęcia lub 
dokumenty. Można mnie znaleźć 
na Facebooku (Serhiy Grudnyak) 
lub napisać do mnie na: sgrudny-
ak@gmail.com.

Towarzystwo Kultury Polskiej w 
Dubnie zorganizowało Dzień pa-
mięci polskich żołnierzy, którzy 
zginęli w bitwie pod Chorupa-
niem w 1920 r.
19 lipca w kościele Świętego Jana 
Nepomucena w Dubnie została 
odprawiona msza święta w in-
tencji polskich żołnierzy, którzy 
ofiarowali życie za Ojczyznę. 
W tym samym dniu poświęcono 
Grób Nieznanego Żołnierza Pol-
skiego odnaleziony kilka miesię-
cy temu na jednym z dubieńskich 
cmentarzy, a także zbiorową mo-
giłę polskich żołnierzy, którą już 
od dłuższego czasu opiekuje się 
Towarzystwo Kultury Polskiej w 
Dubnie.
Bitwa pod Chorupaniem odbyła 

się 13–19 lipca 1920 r. mię-
dzy 18 Dywizją Piechoty 
dowodzonej przez generała 
Franciszka Krajowskiego 
oraz 1 Armią Konną Sie-
miona Budionnego w cza-
sie wojny polsko-bolsze-
wickiej.
W tych dawnych dniach 
Wojsko Polskie toczyło 
krwawe walki na terenach 
Dubna, wsi Wierzba, Smor-
dwa, a głównie Choru-
pania. I chociaż na skutek starć 
wielu polskich żołnierzy zginęło, 
dywizji generała Krajowskiego 
udało się powstrzymać siły armii 
Budionnego i nie dopuścić do jej 
przedostania się na lewe skrzydło 
6 Armii WP.

Towarzystwo Kultury Polskiej w 
Dubnie prowadzi aktywną dzia-
łalność nie tylko w zakresie popu-
laryzacji kultury i tradycji narodu 
polskiego, ale też organizuje i 
uczestniczy w upamiętnieniu wy-
darzeń historycznych związanych 
z walką Polaków o niepodległość. 

97. rocznica bitwy pod Chorupaniem: 
na Rówieńszczyźnie uczcili pamięć 
poległych 
MONITOR WOŁYŃSKI

http://www.monitor-press.com/pl/
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Aktywna politycznie część dia-
spory ukraińskiej w Polsce włą-
cza się w pucz opozycji liberal-
nej przeciw rządowi PiS. Bartosz 
Kramek – przewodniczący rady 
Fundacji Otwarty Dialog, zało-
żonej przez nacjonalistkę ukra-
ińską Lyudmylę Kozlovską, 
prywatnie jego żonę i prezesa 
zarządu Fundacji – ogłosił na 
Facebooku 16-punktowy plan 
obalenia rządu PiS, czyli zor-
ganizowania przewrotu na wzór 
ukraińskiego Majdanu[1].

„Radykalne metody oporu z kra-
jów wschodnich usprawiedli-
wiają wyjątkowe w historii III 
RP okoliczności. Władza, która 
przeprowadza destrukcję życia 
publicznego i ustroju państwa w 
stylu wschodnim, musi się liczyć 
z adekwatną i analogicznie inspi-
rowaną reakcją społeczeństwa. 
Niniejsze opracowanie prezentu-
je 16 punktów opartych m.in. na 
doświadczeniach wyniesionych 
z misji obserwacji i wsparcia 
ukraińskiego Euromajdanu” – 
ogłosił publicznie Kramek.

Warto też zwrócić uwagę na 
to, że pan Kramek (urodzony 
w 1986 roku – jak sam podaje) 
pisze we wstępie do swojego 
elaboratu, że miał nadzieję, iż 
„historia Polski skończyła się 
wraz z upadkiem komunizmu 
oraz akcesją do NATO i UE”. 
Niestety rząd PiS zawiódł jego 
nadzieje na koniec historii Pol-
ski, który ma się sprowadzać do 
„sprawnego wykorzystywania 
funduszy unijnych, rozbudowy 
infrastruktury i modernizacji 
kraju”. Zarzuca Jarosławowi 
Kaczyńskiemu, że chce zostać 
„neoendeckim Piłsudskim”, a od 
elit politycznych w Polsce żąda 
„podążania za duchem czasu 
(…), a nie konfliktów o histo-
rię i symbole”. Temu „duchowi 
czasu” zagraża jego zdaniem 
„putinowska Rosja” oraz rząd 
PiS w Polsce. Ostrzega, że celem 
PiS-u jest „suwerenna demokra-
cja w stylu Putina i Erdogana”. 
Pan Kramek podaje o sobie, że 
pochodzi z Bystrzycy Kłodzkiej. 
Nie wiem czy z rodziny ukraiń-
skich wysiedleńców z operacji 
„Wisła” czy z rodziny polskiej, 
ale jego poglądy są bardzo zna-
mienne. Przebija z nich nie tylko 
demoliberalny kosmopolityzm, 
ale i radykalny antypolonizm. 
Kramek ujawnia też, że był 
obecny „od samego początku” 
na ukraińskim Majdanie „wraz 
z grupą polskich parlamentarzy-
stów”. Nie dowiadujemy się co 
tam robił, ale z następnego zda-
nia, w którym pisze, że inspira-
cją jest dla niego „Niebiańska 
Sotnia” (czyli ofiary Majdanu, 
padłe głównie od strzałów w ple-

cy ze strony jego organizatorów) 
wynika, że chyba nie roznosił 
tam kawy.

Ukraińska Fundacja Otwarty 
Dialog (w skrócie Open Dialog) 
została założona w 2009 roku w 
Warszawie przez nacjonalistów 
ukraińskich, ludzi powiązanych 
z dawną Unią Demokratyczną 
(Wolności) i lewaków z „Kry-
tyki Politycznej”. Jej zadaniem 
jest organizowanie i wspieranie 
tzw. „kolorowych rewolucji” 
w krajach byłego ZSRR. Jest 
ściśle powiązana z Sorosem, 
michnikowszczyzną i Platformą 
Obywatelską. Liczne zdjęcia 
członków kierownictwa Funda-
cji Otwarty Dialog z Sorosem 
można bez trudu znaleźć w in-
ternecie. W radzie Open Dialog 
zasiadają m.in. były polityk Unii 
Demokratycznej (Wolności) An-
drzej Wielowieyski i polityk PO 
Jacek Szymanderski. Aktywne-
go wsparcia działaniom Fundacji 
udzielali i udzielają m.in. polityk 
PO (a wcześniej sekretarz KC 
PZPR) Marcin Święcicki oraz 
skrajnie proukraiński działacz 
UD (UW) Henryk Wujec. Fun-
dacja Otwarty Dialog najbar-
dziej zasłynęła z organizowania 
nielegalnych zbiórek pieniędzy 
na zakup hełmów i kamizelek 
kuloodpornych dla banderow-
skich formacji paramilitarnych 
walczących w Donbasie oraz 
nielegalnej wysyłki tych kompo-
nentów uzbrojenia na Ukrainę. 
Prokuratura wszczęła w związ-
ku z tym śledztwo w 2014 roku 
przeciw Fundacji, ale sądy – 
które jak wiadomo pod rządami 
PO były niezawisłe – umorzyły 
postępowanie. Ponadto Open 
Dialog zajmuje się szkoleniem 
„działaczy demokratycznych”, 
czyli przygotowywaniem kadr 
dla przewrotów typu „koloro-
wych rewolucji” na obszarze 
poradzieckim. Przedmiotem jej 
zainteresowania oprócz Ukra-
iny były i są Białoruś, Mołda-
wia, Rosja, Gruzja, Kazachstan i 
inne kraje powstałe po rozpadzie 

ZSRR. Tajemnicą poliszynela – 
jak podaje m.in. portal prawy.
pl – są powiązania Open Dialog 
ze Służbą Bezpieczeństwa Ukra-
iny[2].

Z Fundacją Otwarty Dialog jest 
ściśle związana Natalia Panczen-
ko – liderka Euromajdanu War-
szawa, która zasłynęła z otwar-
tego manifestowania swoich 
banderowskich poglądów, w tym 
uwielbienia dla UPA, oraz żąda-
nia, by Polska zwróciła Gdańsk 
Niemcom a Przemyśl Ukrainie. 
Pani Panczenko była stałym go-
ściem seansów nienawiści orga-
nizowanych przez Kluby „Gaze-
ty Polskiej” pod ambasadą Rosji 
w dniach 17 września i 10 kwiet-
nia. Wygłaszała tam nienawistne 
przemówienia, wzywając wprost 
do wojny polsko-rosyjskiej. Po 
jednym z takich wystąpień padła 
w objęcia obecnej posłanki PiS 
Anity Czerwińskiej, wówczas 
przewodniczącej warszawskiego 
Klubu „Gazety Polskiej”. Dzia-
łalność Euromajdanu Warsza-
wa i Fundacji Otwarty Dialog 
cieszyła się stałym wsparciem 
PiS-owskiej tuby medialnej – 
„Gazety Polskiej” – oraz skraj-
nie proukraińskiej posłanki PiS 
Małgorzaty Gosiewskiej. Nie 
muszę przypominać, że czołowi 
politycy PiS i dziennikarze jego 
mediów wspierali krwawy prze-
wrót na Ukrainie w 2014 roku. I 
teraz oto przewodniczący rady 
Fundacji Otwarty Dialog ogłasza 
16-punktowy plan obalenia rzą-
du PiS.

Czy z tego faktu ktoś w PiS po-
trafi wyciągnąć polityczny wnio-
sek? Chodzi mi o to czy ktoś w 
PiS jest świadomy tego, że to nie 
Rosja organizuje pucz w Warsza-
wie, ale Zachód – Niemcy, USA 
i Soros przy udziale m.in. nacjo-
nalistów ukraińskich. Fundacja 
Otwarty Dialog miała organizo-
wać „kolorowe rewolucje” na 
Wschodzie, a przyszło jej wspie-
rać „kolorową rewolucję” w Pol-
sce. Wrogiem rządu PiS jest Za-

chód i są nim też popierani przez 
PiS nacjonaliści ukraińscy. W tej 
sytuacji konieczna jest rewizja 
dotychczasowej polityki tej par-
tii wobec Rosji. Polityki, która 
prowadzi donikąd, która dopro-
wadziła do tego, że parlamenty 
Rosji i Izraela potępiły ustawę 
o likwidacji pomników radziec-
kich w Polsce. Skoro Rosja może 
przeciw rządowi PiS sprzymie-
rzyć się z Izraelem, to może też 
stanąć (niekoniecznie jawnie) 
po stronie jego obecnych wro-
gów zewnętrznych. Koniecznym 
więc jest natychmiastowe znor-
malizowanie stosunków z Rosją 
i odejście od skrajnie rusofobicz-
nej polityki, uprawianej przecież 
nie tylko w interesie USA, ale 
przede wszystkim nacjonalistów 
ukraińskich.

Jeżeli PiS tego nie zrozumie, to 
najpóźniej jesienią br. zniknie 
z powierzchni ziemi. Jego ze-
wnętrzni przeciwnicy nie cofną 
się bowiem przed niczym i nie 
można walczyć z wszystkimi 
naraz – z Zachodem i Rosją. 
Nie jest tajemnicą, że wśród już 
podobno dwumilionowej imi-
gracji ukraińskiej przeniknęło 
do Polski wielu nacjonalistów 
ukraińskich, w tym członków 
banderowskich formacji para-
militarnych walczących w Don-
basie. Tajemnicą poliszynela 
jest, że razem z nimi nielegalnie 
przenikają do Polski duże ilości 
broni. W kwietniu br. na przej-
ściu granicznym w Dorohusku 
zatrzymano dwie Ukrainki, które 
przemycały czterolufowe działo 
kaliber 30 mm, o szybkostrzel-
ności 4000 pocisków na minu-
tę[3]. Po co i komu jest potrzeb-
na taka broń w Polsce?

W swoim 16-punktowym planie 
pan Kramek proponuje „wyłą-
czyć rząd” w Polsce („Niech 
państwo stanie: wyłączmy 
rząd!”). To jest plan destrukcji 
państwa i puczu na wzór tego, 
który miał miejsce na Ukrainie 
na przełomie 2013/2014 roku. 

Pan Kramek proponuje m.in. 
powołanie Frontu Demokra-
tycznego na wzór ukraińskiej 
Rady Majdanu i Sztabu Sprze-
ciwu Narodowego, włączenie 
w organizację puczu związków 
zawodowych, Polskiej Rady 
Biznesu, Business Centre Club 
i Konfederacji Lewiatan, oby-
watelską akcję powstrzymania 
się od płacenia podatków i in-
nych należności na rzecz skarbu 
państwa pod hasłem „Nie płacę 
na PiS”, masowe manifestacje 
uliczne i miasteczka namiotowe 
z udziałem chronionych immu-
nitetem posłów opozycji, strajk 
generalny nauczycieli i sędziów, 
blokowanie domów polityków 
PiS, prowokowanie Jarosława 
Kaczyńskiego celem jego kom-
promitacji i dążenie do rozbicia 
PiS na frakcje, szeroką akcję 
propagandową, w tym przede 
wszystkim w internecie, saboto-
wanie działań rządu przez samo-
rządy prawnicze, włączenie do 
puczu opanowanych przez PO 
samorządów, w tym samorządu 
Warszawy, który mógłby wyłą-
czyć prąd w Sejmie i Senacie, 
ministerstwach i siedzibie PiS.

W zakończeniu pan Kramek pi-
sze, że „Prezes Kaczyński, pre-
mier Szydło, prezydent Duda, 
marszałkowie Sejmu i Senatu 
powinni zostać zasypani nie tyl-
ko stanowczymi pismami, ale 
i prośbami o pilne spotkania ze 
strony kluczowych polityków 
UE i ambasadorów najważniej-
szych państw. Podobnie na dy-
wanik powinni być wzywani 
do lokalnych MSZ-ów i szefów 
rządów ambasadorowie Polski 
za granicą. (…) Sankcje mię-
dzynarodowe powinny być opcją 
w grze; być może udałoby się 
wykorzystać bądź stworzyć me-
chanizm sankcji personalnych 
wobec decydentów politycznych 
i urzędników łamiących prawo”.

To jest plan podpalenia Polski, 
identyczny z tym, który zre-
alizowano na Ukrainie zimą 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Banderowcy wchodzą do gry 
Bohdan Piętka 

/ foto z linku źródłowego:   https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-państwo-stanie-wyłączmy-rząd/10155402239540772/
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Szanowni Państwo, Miło nam 
poinformować, że ukazała się 
długo oczekiwana monografia 
Cmentarza Janowskiego. Trzy 
lata pracy dobiegły końca. To 
dwa tomy, prawie 1200 stron. 
Pierwsza tak szczegółowa mono-
grafia tej lwowskiej nekropoli.
Z recenzji  ks. prof. dr hab. Józe-
fa Wołczańskiego:
Trzeba bezstronnie uznać wy-
siłek twórców recenzowanego 
dzieła za wręcz heroiczny. Pole-
gał on w pierwszym rzędzie na 
dotarciu do archiwaliów prze-
chowywanych we Lwowie, ale 
z reguły nieudostępnianych pol-
skim badaczom (…) Poza tym 
przeprowadzono solidne badania 
terenowe in situ, pozyskując do-
kumentację wszystkich zacho-
wanych dziś obiektów sepulkral-
nych na janowskiej nekropolii 
(…)
Żmudna kwerenda zaowocowała 
gruntownym studium odsłaniają-
cym genezę, dzieje i współcze-
sność wspomnianej nekropolii. 
Trud i determinacja Autorów 
przysporzyły polskiej nauce 
i kulturze pomnikowe dzieło 
o trwałych walorach poznaw-
czych. Publikacja zasługuje na 
pełne uznanie, ponieważ urato-
wano w niej setki życiorysów 
osób wcale nie z tzw. pierwszej 
ligi życia społecznego Lwowa, 
ale godnych szacunku z tytułu 
pełnionych niekiedy prozaicz-
nych funkcji, bez których życie 
codzienne nie może się obejść. 
Ukazano nadto bogatą panoramę 
wydarzeń polityczno-wojsko-

wych, epizodów ze świata kul-
tury i nauki, sportu i rekreacji, 
Kościoła katolickiego, w których 
uczestniczyli ludzie pochowani 
po śmierci na Cmentarzu Janow-
skim. Nie pominięto bynajmniej 
obrazów odnoszących się do tra-

gedii rodzinnych, czy ofiar tzw. 
wypadków losowych. Niemało 
miejsca poświęcono bohaterom 
narodowym walczącym o wol-
ność Ojczyzny w różnych epo-
kach historycznych.

Tom I - 624 strony. 
Tom II - 440 stron.

Nakład jest mały - tylko 500 eg-
zemplarzy.
W przypadku braku możliwości 
zakupu publikacji „Cmentarz Ja-

nowski we Lwowie” za pomocą 
sklepu internetowego, proszę o 
kontakt:

mail: wydawnictwo@zapol.com.
pl, tel. +48 91 4 35 19 44

Cmentarz Janowski we Lwowie
Piotr Rutkowski

2013/2014 roku. Z planem tym 
występuje zainstalowane w Pol-
sce środowisko banderowskie 
ściśle powiązane z Sorosem i 
PO. Nie jest tajemnicą, że różne 
podmioty ukraińskie są w Polsce 
częścią politycznego zaplecza 
PO i michnikowszczyzny. Teraz 
już widać po co w ostatnich mie-
siącach padały ze strony publi-
cystów i polityków związanych 
z obozem liberalnym żądania 
„otwarcia Polski dla Ukraiń-
ców”, w tym nie tylko zintensy-
fikowania imigracji ukraińskiej 
do Polski, nie tylko zapewniania 
imigrantom ukraińskim miesz-
kań i pracy, ale przyspieszenia 
procedur nadawania im obywa-
telstwa oraz otwarcia dla nich 
stanowisk na uczelniach i w 

wojsku. Obóz kosmopolityczno-
-liberalny nie ukrywa, że chodzi 
mu o stworzenie swojego nowe-
go elektoratu. Dał temu wyraz 
m.in. pan Dutkiewicz ogłaszając 
publicznie, że chce doprowadzić 
do daleko idącej zmiany składu 
narodowościowego Wrocławia 
na rzecz Ukraińców, których jest 
tam już 15 proc., by walczyć z 
„polskim nacjonalizmem”. Je-
żeli Ukraińcy mają być w per-
spektywie elektoratem PO, to 
mogą też wziąć udział w puczu, 
którego scenariusz ogłosił pan 
Kramek. Jeśli będzie bowiem za 
mało chętnych ze strony etnicz-
nych Polaków, to sięgnie się po 
diasporę ukraińską – tę starą i 
nową. Ona – a nie Polacy – po-
słucha w pierwszej kolejności 

Fundacji Otwarty Dialog. Poza 
tym będzie potem podstawa do 
szybkiego nadania obywatelstwa 
uczestnikom puczu z nowej dia-
spory ukraińskiej. Cóż bowiem 
bardziej predestynuje do nadania 
obywatelstwa jak nie udział w 
„walce o demokrację”?

Za jednym zamachem będzie 
można obalić „dyktatorską” 
władzę PiS i wdrożyć realizację 
planu Ukrpolu, ogłoszoną swe-
go czasu przez Michnika. Tu nie 
chodzi o żaden sprzeciw wobec 
reformy sądów. Merkel i Soros 
muszą obalić rząd PiS ze wzglę-
du na kryzys migracyjny w Euro-
pie Zachodniej. Tylko nowy „de-
mokratyczny” rząd zagwarantuje 
im odzyskanie kontroli politycz-

nej nad Polską i rozładowanie 
tego kryzysu poprzez przyjmo-
wanie przez Polskę imigrantów 
z Afryki i Azji. Jeszcze raz pod-
kreślę, że organizatorzy „obrony 
demokracji” w Polsce nie cofną 
się przed niczym. Jeśli plan pana 
Kramka nie zostanie zrealizowa-
ny teraz, to próba wprowadzenia 
go w życie będzie podjęta jesie-
nią, kiedy po wrześniowych wy-
borach w RFN Angela Merkel 
odzyska swobodę manewru. Nie 
o demokrację tutaj chodzi, ale o 
niepodległość Polski i to trzeba 
sobie uświadomić bez względu 
na to co sądzimy o obecnej partii 
rządzącej.

[1] B. Kramek, „Niech państwo 
stanie: wyłączmy rząd!”, profil 

na Facebooku Bartosza Kram-
ka, przewodniczącego rady 
Fundacji Otwarty Dialog, www.
facebook.com/bartosz.kramek, 
21.07.2017; Ujawniamy: 16 kro-
ków, które mają sparaliżować 
Polskę i odsunąć PiS. Inżynie-
rowie zbiorowej histerii maja 
chytry plan: „Wyłączmy rząd!”, 
www.wpolityce.pl, 22.07.2017.

[2] A. Wiejak, „Fundacja Otwar-
ty Dialog publikuje instrukcję 
obalenia rządu w Polsce”, www.
prawy.pl, 22.07.2017.

[3] Stanisław Michalkiewicz: 
niemieckie służby mogą wyko-
rzystać Ukraińców w Polsce do 
obalenia rządu PiS, www.wpra-
wo.pl, dostęp 21.07.2017.

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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     Kuropaty, to historia wielkiej 
zbrodni i wielkich manipulacji, 
wzajemnych oskarżeń i tchórzo-
stwa. Głównym bohaterem do-
konanych tu zbrodni jest zbio-
rowa mogiła ofiar komunistycz-
nego ludobójstwa  w uroczysku 
zwanym przez miejscowych Bo-
rem, w pobliżu Mińska. 
Uroczysko Kuropaty znajduje 
się bezpośrednio za obwodnicą 
Mińska na północ od centrum 
miasta. Administracyjnie Kuro-
paty należą do sielsowietu horo-
wiańskiego w rejonie mińskim, w 
obwodzie mińskim.
Do Kuropat nie prowadzi żadna 
linia miejscowej komunikacji 
autobusowej, czy też kolejowej.
Próżno również poszukiwać 
tej nazwy na mapach i planach 
miasta.. Aby tam dotrzeć, trzeba 
dojechać na kraniec Mińska, a 
dalej przejść pieszo wzdłuż au-
tostrady, uważnie wypatrując 
wyłaniających się z zza drzew 
krzyży drewnianych, dużych 
i małych, przynoszonych tu 
przez zwykłych mieszkańców, 
pamiętających o zamordowa-
nych  w latach 1937 – 1941 przez 
NKWD.
Dopiero w roku 1988 wyszły na 
jaw popełnione tu masowe ko-
munistyczne zbrodnie. Głównymi 
ofiarami byli  Polacy, Białorusi-
ni i Żydzi. Polaków i Białorusi-
nów mordowano jako rzekomych 
szpiegów na rzecz pańskiej Pol-
ski, natomiast Żydzi padli  ofiarą 
obłędnego antysemityzmu Stali-
na, jak również jego żydowskich 
towarzyszy zbrodni NKWD m.in. 
Trockiego, Kaganowicza, czy też 
Berii.
Według prof. Jonathana Brenta, 
Stalin w czasie kolejnych czy-
stek rozprawił się z organizacją 
partyjną w Leningradzie, potem 
w Gruzji, myślał o aresztowaniu 
Wiaczesława Mołotowa, Ławrien-
tija Berii i Nikity Chruszczowa. 
Przygotowywał wraz z nimi roz-
prawę z setkami tysięcy sowiec-
kich Żydów, aby pod koniec życia 
pozamykać wybitnych lekarzy w 
wytworzonym przez siebie tzw. 
„spisku lekarzy”. Pozamykał rów-
nież uczonych, wojskowych i za-
rządzających gospodarką.
Sowieccy przywódcy byli przera-
żeni, bo wiedzieli, że Stalin jest 
całkowicie nieprzewidywalny. 
Dość jasne dla nich było to, że 
przygotowuje się kolejna wielka 
czystka również w aparacie bez-
pieczeństwa. Wiedzieli o budo-
wie nowych łagrów na Dalekim 
Wschodzie przygotowywanych 
przez Gułag. Przygotowywane 
zbrodnicze plany budowy nie-
mieckich obozów masowej zagła-
dy wzorowane były na sowieckich 
łagrach Gułagu, jak również  kon-
sultowane z ich specjalistami.
Gdy Białoruś stawiana była na 
wzór socjalistycznego rozwoju, ja-
wiąc się jaka oaza spokoju, na jaw 
wychodziły zbrodnicze działania 

NKWD w Kuropatach. Próby ja-
kiegokolwiek sprzeciwiania się 
systemowi sprawnie tłumił aparat 
partyjny. Jednak zaistniał prze-
łom w tej propagandzie systemu. 
W popularnej wśród inteligencji 
białoruskiej gazecie „Literatura i 
Sztuka”, która była ostoją języka 
i kultury białoruskiej pojawił się 
tekst autorstwa inżyniera  Jauhiena 
Szmyhaliowa oraz historyka sztu-
ki i archeologa Zianona Piaźnika. 
W owym tekście „Kuropaty – 
droga śmierci” autorzy ujawnili 
informacje zdobywane latami od 
ludności zamieszkującej okolice 
Kuropat. Świadkowie opowiada-
li im o ciężarówkach zwożących 
do lasu ludzi i rowach pełnych 
trupów. To wszystko zostało pre-
cyzyjnie opisane w „Literaturze i 
Sztuce” przez Szmyhaliowa i Paź-
niaka. Wkrótce o sosnowym lesie 
pod Mińskiem pisano już na całym 
świecie. Na Białorusi zawrzało, a 
partia musiała rozpocząć oficjalne 
śledztwo.
Potoczyło się ono szlakami utarty-
mi. Nie zaprzeczano zbrodni wo-
bec istniejących dowodów wyko-
palisk grobów. Ale w pierwszym 
okresie postępowania przygoto-
wawczego całkowitą winę przy-
pisano Niemcom, podobnie jak w 
Katyniu 1940.

ROZKAZ ARESZTOWAĆ I 
ZABIĆ

Podobnie jak w zbrodni ka-
tyńskiej „pomylono” daty, nie 
przejmując się zupełnie w owym 
postępowaniu przygotowaw-
czym, iż zbrodnie w Kuropatach 
rozpoczęto popełniać jeszcze w 
latach 30.ub.w.
Rok 1937 zapisał się w historii 
ZSRR jako początek najwięk-
szych czystek ze „znamionami 
ludobójstwa”. Józef Stalin osza-
lały na punkcie spisków, wydał 
rozkaz bezwzględnej walki z 
„wrogami ludu”. „Szkodliwa i 
dywersyjno – szpiegowska dzia-
łalność agentów obcych państw 
dotknęła w mniejszym czy więk-
szym stopniu wszystkie, albo 
prawie wszystkie, nasze organi-
zacje zarówno gospodarcze, jak 
i administracyjne oraz partyj-
ne” – grzmiał Stalin na plenum 
Komitetu Centralnego w mar-
cu 1937 roku. Rozpoczęły się 
masowe aresztowania. W lipcu 
1937 roku komisarz generalny 
Bezpieczeństwa Państwowego 
Nikołaj Iwanowicz Jeżow, szef 
NKWD wydał rozporządze-
nie, które w detalach opisywało 
przebieg operacji aresztowań i 
mordów.
A priori podawano w rozporzą-
dzeniu przybliżoną liczbę osób, 
które należy aresztować, sposób 
prowadzenia śledztwa i wyrok jaki 
miał zapaść. Generalnie osoby po-
dzielono na grupy narodowościo-
we: Białorusinów, Polaków oraz 
Żydów. Część z nich z góry była 

przeznaczona do aresztowania i 
zamordowania, część zaś na zesła-
nie na Sybir. 
Białoruskie władze partyjne otrzy-
mały rozkaz rozpoczęcia operacji 
na 5 sierpnia 1937 roku. Do roz-
strzelania wyznaczono 2 tysiące 
osób, do pracy w obozach zesłano 
10 tysięcy. W rok później okaza-
ło się, iż zlikwidowano 14 tysięcy 
osób. Każdy kto nosił polskie na-
zwisko, miał polskich krewnych 
lub bywał w Polsce mógł zostać 
aresztowany, oskarżony o szpie-
gostwo i zamordowany. 
Od początku miejscem kaźni 
było uroczysko Kuropaty (Bór). 
Jednostki NKWD, zajmujące się 
aresztowaniem i przewożeniem 
mieszkańców do Kuropat zwano 
„czarnymi wronami”. Ich zada-
niem było zatrzymanie określonej 
liczby osób i jak najszybsze zmu-
szenie ich do przyznania się do 
winy. Uciekano się przy tym do 
najwymyślniejszych tortur, po któ-
rych większość przyznawała się 
do rzekomej współpracy z polskim 
wywiadem. To było jednoznaczne 
z wyrokiem śmierci. Skazanych 
wywożono do Kuropat i zabijano 
strzałem w tył głowy. Ciała zako-
pywano w zbiorowych mogiłach. 
Mordy w Kuropatach trwały aż  do 
ataku Niemiec na ZSRR, czyli do 
czerwca 1941 roku.

JAK WALCZONO Z PRAWDĄ

Ostrożne obliczenia mówiły o 
500 mogiłach. Każda z nich kry-
je od kilkudziesięciu do nawet 
200 ofiar, co oznacza, że w Kuro-
patach może spoczywać ok. 100 
tys. ofiar zbrodni NKWD. Jed-
nak Zianon Piaźnik twierdzi, iż 
zamordowanych w Kuropatach 
jest co najmniej 2 razy więcej. 
Podobnego zdania jest Norman 
Davies, a według prof. Uniwer-
sytetu Wrocławskiego Zdzisła-
wa Winnickiego w Kuropatach 
NKWD zamordowało powyżej 
250 tys. osób.
Od 1991 roku Białoruś jest pań-
stwem samodzielnym. ZSRS 
przestał istnieć. Kuropaty stały się 
miejscem – symbolem pamięci na-
rodowej. W celu zbadania zbrodni 
popełnionej w Kuropatach powo-
łano towarzystwo „Martyrologii 
Białorusi”. 
Wkrótce  Zianon Piaźnik stanął 
na czele Białoruskiego Frontu 
Narodowego. Jednak gdy w 1994 
roku prezydentem Białorusi został 
wybrany Aleksander Łukaszenka 
wszystko się zmieniło, Kuropaty 
przestały zaś 
odgrywać rolę spoiwa społeczeń-
stwa, a oficjalna historiografia po-
nownie zaczęła wychwalać Armię 
Czerwoną. O zbrodniach stalinow-
skich nowy prezydent milczał, po-
pierając, a raczej inspirując pro-
wadzoną przez państwowe organy 
akcję dezinformacji. Paźniaka 
oskarżono o antyrosyjski nacjona-
lizm, który w przypadku zbrodni 

popełnionej w Kuropatach fałszy-
wie oskarżył ZSRS, podczas gdy 
faktycznie Białorusinów, Polaków 
i Żydów zamordowali Niemcy.

Łukaszenko nigdy publicznie nie 
wspomniał o Kuropatach, nigdy 
też nie pojawił się tam publicznie, 
skupiając się na rozdawaniu orde-
rów bolszewickim weteranom.
Na terenie zbrodni o powierzchni 
ok. 30 ha odkryto 510 mogił o roz-
miarach 
ok. 3 x 3 m  -  6 x 8 m i więk-
sze. Podczas ekshumacji odkryto 
szczątki ludzkie ( ok. 313 czaszek 
i kości, 340 protez zębowych z 
żółtego i białego metalu), rzeczy 
osobiste ( grzebienie, szczoteczki 
do zębów, mydelniczki, torebki, 
obuwie, resztki odzieży), a także 
177 łusek i 28 pocisków. 164 łu-
ski rewolwerowe i 21 pocisków 
pochodziły z rewolweru typu Na-
gant i łuski z pistoletu TT, broni 
cywilnej pracowników NKWD. 
Znaleziono również łuski z pisto-
letów  typu Browning i Walther. 
Broń taka produkowana była rów-
nież przed rokiem 1941 ; nierzad-
ko nagradzano nią kadry  kierow-
nicze NKWD. 55 świadków ze 
wsi  Cno – Jodkowo , Podbłocie 
i Drozdowo zeznało, iż w latach 
1937 – 1941 pracownicy NKWD 
przywozili do Kuropat ludzi w 
zamkniętych samochodach, a na-
stępnie ich rozstrzeliwali . Istnieją 
również zeznania pracowników 
NKWD, którzy przeprowadzali 
egzekucje. 
Potwierdzono, że ofiarami mor-
du w Kuropatach, byli zarówno 
Białorusini, jak i Polacy i  Żydzi. 
W czasie ekshumacji znaleziono 
m.in. męski grzebień, na którym 
znajdowały się napisy w języku 
polskim: „ciężkie chwile więźnia, 
Mińsk 25.04.1940. Myśl o was 
doprowadza mnie do szaleństwa 
z jednej strony, zaś z drugiej: 26 
kwietnia rozpłakałem się - ciężki 
dzień”, medaliki z wizerunkiem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Buty i kalosze z polskimi znaka-
mi firmowymi, czy emaliowany 
kubek z napisem na denku - War-
szawa.

WANDALIZMY

Nadanie Kuropatom statusu hi-
storyczno – kulturowego zabyt-
ku pierwszej kategorii w 1993 
roku wymuszone było koniecz-
nością ochrony mogił od sza-
browników. Wiosną 1995 roku 
szabrownicy rozkopali ponad 10 
grobów, a szczątki ludzkie zosta-
ły rozrzucone naokoło. Jesienią 
1998 roku z mogił zostały wycią-
gnięte kości pochowane po eks-
humacji przeprowadzonej przez 
przedstawicieli komisji śledczej. 
W kwietniu 1999 roku wandale 
rozkopali 6 grobów, w paździer-
niku kolejne cztery. Niektóre z 
nich zostały rozkopane do głębo-
kości 1,8 m na powierzchni 4,5 

m2. Obok mogił leżały resztki 
i fragmenty rzeczy osobistych 
ofiar. Jak zaznaczył archeolog
 Mikołaj Krywalcewicz, charak-
ter rabunku świadczył o dobrze 
zorganizowanej i przygotowanej 
akcji.

WŁADZE BIAŁORUSI NIE 
REAGUJĄ NA AKTY WAN-
DALIZMU

Uszkodzenia znaków pamiąt-
kowych i krzyży w Kuropatach 
miały miejsce dziesiątki razy. 
Pod koniec lat 90. została zła-
mana metalowa tablica z napi-
sem „Pokutnikom Białorusi” na 
Krzyżu Pokuty. W maju 2003 
roku złamano 10 krzyży, a w 
2004 roku z kamienia węgielne-
go skradziono tablicę pamiąt-
kową, a nowa, zamontowana w 
2005 roku zniknęła po tygodniu. 
W grudniu 2005 roku dwukrot-
nie namalowano swastyki i na-
pisy satanistyczne na pomniku 
zabitych na uroczysku Żydów. 

W podręcznikach szkolnych wy-
danych na Białorusi temat Kuropat 
jest pominięty.
W 1994 roku uroczysko Kuropa-
ty odwiedził m.in. prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Bill Clinton. 
Przekazał wówczas w darze „od 
narodu amerykańskiego narodowi 
Białorusi na pamiątkę” granitową 
ławkę, którą później zaczęto nazy-
wać potocznie „ ławką Clintona”. 
Pomnik wielokrotnie był niszczo-
ny. 
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KUROPATY – DROGA ŚMIERCI  
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Dla KSI Aleksander Szumański
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O dobro Polski i polskiego obywatela
Bożena Ratter
Złoża bazaltu w Janowej Dolinie 
odkryli i udokumentowali pol-
scy geologowie. Złoża zostały 
objęte państwowym mecenatem, 
powołano zespół wybitnych spe-
cjalistów, których wysłano na 
staże do Europy Zachodniej, by 
dowiedzieli się więcej, jak nale-
ży eksploatować bazalt. Grupą 
kierował  inż. Leonard Szutkow-
ski (jego zastępcą był inż. Józef 
Niwiński, a budowniczym osie-
dla inż. Michał Urbanowicz), od-
krywca złóż bazaltu krystalicz-
nego, który od grudnia 1928 r do 
1941 r był dyrektorem  Państwo-
wych Kamieniołomów Bazaltu 
w Janowej Dolinie. Już w 1929 
roku wybudowano linię kolejową 
łączącą odkrywkową kopalnię 
ze stacją  Kostopol, ponieważ 
wielkie było zapotrzebowanie 
na  kostkę bazaltową w budują-
cej się II RP. Produkcja w 1929 
roku wynosiła 40 tys. ton a  10 lat 
później zwiększyła się 10-krot-
nie. (DSH, Spotkania Kresowe, 
Tomasz Kuba Kozłowski).  

Dla rosnącej liczby zatrudnio-
nych wybudowano wzorcowe 
osiedle, w którym mieszkały ro-
dziny pracowników - obywateli 
polskich czyli Polaków, Ukra-
ińców, Czechów. Do kopalni 
bazaltu przyjeżdżali też górnicy 
ze Śląska, mieszkali wówczas 
w wygodnym hotelu w dwuoso-
bowych pokojach. Część załogi 
kopalni stanowili pracownicy 
dojeżdżający do pracy koleją, jak 
również mieszkańcy pobliskich 
wiosek. Janowa Dolina była 
osiedlem nowoczesnym, w pełni 
zelektryzowanym,

zwodociągowanym, skanalizo-
wanym, zbudowanym na podsta-
wie szczegółowego planu urbani-
stycznego. 

Osiedle mieszkaniowe zrealizo-
wano na terenie pięknego lasu 
sosnowego. Dla poszczególnych 
alei wycięto w lesie pasy o sze-
rokości 100 m. Środkiem każ-
dego pasa biegła ulica wybruko-
wana kostką bazaltową. Po obu 
stronach ulicy, na działkach o 
powierzchni ok. 600 m kwadra-
towych (20x30 m) wybudowano 
domki - wille czterorodzinne. 
Do każdego mieszkania należa-
ła cześć działki, z frontu domu 
z kwiatami, z tyłu z warzywni-
kiem. Podpiwniczenie domów 
wykonano z bazaltu, domy drew-
niane, dwukondygnacyjne, kryte 
czerwoną dachówką, otoczone  
drewnianymi płotkami. Pomię-
dzy poszczególnymi alejami po-
zostawiano pas lasu szerokości 
100-120 m, dzięki czemu zapew-
nione zostały warunki prawdzi-
wego komfortu dla mieszkańców 
osiedla. Specjalnym akcentem 
była Aleja Spacerowa przecinają-
ca aleje mieszkalne, nieprzejezd-
na, z rabatami kwiatów, krzewów 
ozdobnych, ławkami. W „Robot-
niczym Domu Zbiorowym” po-
tocznie zwany BLOKIEM  mie-

ściła się sala teatralno - kinowa 
(na 400 widzów) , widowisko-
wa, biblioteka, pokoje hotelowe 
i mieszkalne dla pracowników 
samotnych, jadłodajnia, kioski, 
sklep. Obok znajdowało się bo-
isko sportowe piłkarskie - lekko-
atletyczne. Przy kopalni działał 
klub sportowy „Strzelec” prowa-
dzący sekcje piłki nożnej, boksu, 
zapaśniczą, kajakarską, pływacką 
i inne. Kopalnia miała swoją or-
kiestrę jazz-bandową, która przy-
grywała do zabaw tanecznych 
organizowanych w dźwiękowej 
sali kinowej i w plenerze. Były tu 
również 3 plaże nad Horyniem, 
na których mogli wypoczywać 
strudzeni ciężką pracą robotni-
cy z rodzinami, przedszkole i 
szkoła. Na terenie osiedla han-
del prowadzony był wyłącznie 
przez spółdzielnię „Społem” co 
było wyrazem dbałości o kieszeń 
zatrudnionych. W pewnych okre-
sach kopalnia płaciła pracowni-
kom cześć wynagrodzenia swoją 
własną walutą (ebonitową), którą 
można było wydawać przy zaku-
pach w sklepach spółdzielczych. 
Nawet apteka była w budynku 
wzniesionym specjalnie dla niej 
przez kopalnię. (Bogusław So-
boń, „Wołyński życiorys”)

 „Osada nasza przed 1939 rokiem 
liczyła około 4 tys. mieszkańców 
z czego około 2,5 tys. zatrudnio-
nych było w kamieniołomach. 
Ludność zamieszkująca Janową 
Dolinę to w 80 procentach Pola-
cy. Na pozostałą ludność składali 
się Rosjanie, Czesi i Ukraińcy. 
Jednak wszystko się kończy, 
sielankowe życie Osiedla, zo-
stało brutalnie przerwane najaz-
dem wojsk i okupacją sowiecką 
(ZSRR napadła na wschodnie 
tereny Polski 17 września 1939 
r.). Pamiętam nocne „napady” 
NKWD na mieszkania, rewizje, 
a po kilku minutach całe rodziny 
ładowano na samochody, które 
wyruszały w drogę na Sybir. Pa-
miętam ciągły strach i myśli, kie-
dy będzie nasza kolej, kiedy po 
nas przyjdą. 

22 czerwca 1941 r Niemcy wy-
powiedziały  wojnę ZSRR. Z Ja-
nowej Doliny uciekli  najeźdźcy 
sowieccy z 1939 roku, ich miej-
sce zajęli okupanci  niemieccy. 
Wkroczenie wojsk niemieckich 
nie zmieniło nic na lepsze, w 
dalszym ciągu eksploatowano 
kopalnię, a gestapo „zajęło się” 
aresztowaniami podejrzanych, 
tych co NKWD nie zdążyło wy-
wieźć na Sybir. 

Gdy mieszkańcy Janowej Do-
liny spali lub szykowali się do 
snu w nocy z 21 na 22 kwietnia 
1943r. (z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek), o północy ze 
wszystkich lasów okalających 
osiedle wyszli Ukraińcy ( miesz-
kańcy pobliskich wiosek ze sto-
pami obwiązanymi szmatami by 
nie było słychać stukotu butów, 
wyposażeni w widły, siekiery i 

noże). Uprzednio 
przerwali łączność 
telefoniczną z sie-
dzibą powiatu w 
Kostopolu, wysa-
dzili w powietrze 
tory kolejowe, 
mosty, a droga do-
jazdowa była nie 
do pokonania, bo 
leżały na niej po-
ścinane drzewa. 
Otoczyli osiedle, 
oblewali każdy 
budynek naftą 
lub benzyną, pod-
palając go smol-
nym łuczywem 
od strony wejścia. 
Oknami wrzucali 
granaty i strzelali 
do uciekających 
nieraz już bar-
dzo poparzonych ludzi. Strzela-
li, zabijali siekierami, widłami 
lub nożami. Napastników było 
bardzo dużo. Ludzie uciekali z 
płonących domów w kierunku 
Bloku (gdzie uważali, że znajdą 
ochronę) i ginęli od kul niemiec-
kich, a może też kul rodaków. 
Ci, którym nie udało się opuścić 
domów w przerażeniu, chowali 
się w piwnicach, mając nadzie-
ję, że ogień nie przedostanie się 
do podmurówek. Z tych ludzi 
nikt nie ocalał. Żar i dym był tak 
wielki, że udusili się, zostali spa-
leni na węgiel lub po prostu upie-
czeni. Stan oblężenia i masakry 
trwał aż do świtu. Pamiętam małe 
dzieci nadziane na pale na Alei 
Spacerowej. Całe rodziny z noża-
mi w plecach leżące w krzakach, 
spalone moje koleżanki. Opisem 
ogromu tej tragedii jest fragment 
wiersza nieznanego mi autora. 
„Oczy wykuwano, piersi obci-
nano i głową na dół na drze-
wach wieszano Bulbowcy swe 
plany spełnili Nas z naszych do-
mów wypędzili”. Moja rodzina 
ocalała, ale moja mama tej jednej 
nocy zupełnie osiwiała. Janowa 
Dolina. Ilekroć wspomnę tę na-
zwę, widzę oślepiającą jasność, 
potworny huk, trzask ognia, sły-
szę krzyk i jęki palonych żyw-
cem ludzi oraz wrzaski w języku 
ukraińskim. Do dnia dzisiejszego 
każdy Wielki Piątek poświęcam 
pamięci pomordowanych i mimo 
że minęło już tyle lat zawsze w 
tym dniu, same płyną mi z oczu 
łzy. ( Fragment wspomnień Ja-
niny Pietrasiewicz-Chudy ze 
Słupska z konkursu ogłoszonego 
w 2009 r.).

„Po wymordowaniu Polaków 
w ich domach zaczęto również 
sprawdzać, czy w domach ukra-
ińskich nie ma Polaków. Polacy 
wykryci (zadenuncjowani) w 
domach ukraińskich byli mor-
dowani na miejscu, w obecności 
rodziny ukraińskiej. Były też 
przypadki, że wraz z Polakami 
zamordowani zostali Ukraińcy, 
którzy przyznali się, iż wiedzieli 
o obecności w ich domu Polaków 

i nie wydali ich z własnej inicja-
tywy. Znany nam jest przypadek, 
że wykryta w domu ukraińskim 
pani Świderska z trojgiem dzieci 
musiała wcześniej oglądać mord 
swoich opiekunów Ukraińców, 
a potem dopiero odebrano życie 
jej i jej dzieciom. Mimo tej bez-
względności policji ukraińskiej 
Wasyl przechował nas przez 
cały dzień jeszcze w sobotę, a po 
zapadnięciu nocy wyprowadził 
nas do lasu i pożegnał. Przedo-
staliśmy się lasami do Kostopola. 
(fragment relacji Władysława 
Kobylańskiego). 

Po wielu latach starań udało się 
rodzinom ofiar, tym którzy prze-
żyli w Janowej Dolinie zorga-
nizować uroczystość odsłonię-
cia na terenie miejsca zbrodni 
pamiątkowego krzyża. Władze 
ukraińskie nie pozwoliły umie-
ścić na krzyżu ani daty zbrodni 
ani liczby 600 ofiar tego ludobój-
stwa. Uroczystość poświęcenia 
(na którą przybyli Ukraińcy) zo-
stała zakłócona przez nacjonali-
stów ukraińskich i opisana przez  
ukraiński tygodnik Wołyń, który  
donosił, iż „18 czerwca w po-
bliżu wsi Bazaltowe, ukraińscy 
patrioci nie pozwolili polskim 
szowinistom przeprowadzić 
uroczystości poświęcenia i od-
słonięcia pomnika ku czci nie-
mieckich policjantów polskie-
go pochodzenia zniszczonych 
przez oddziały UPA w 1943 
roku”.

Obecnie w centrum Janowej 
Doliny znajduje się pomnik 
upamiętniający zupełnie inne 
wydarzenie. Podczas spotkania 
w DSH prezentowane było zdję-
cie z 2014 roku.  Lider prawego 
sektora z Wołynia (w koszuli z 
ukraińskim haftem, na bazarze 
na Ursynowie Ukrainki sprzedają 
koszule z takim właśnie haftem) 
składa kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym napad UPA na 
Janową Dolinę. Bo według Ukra-
ińców doszło tutaj do bohater-
skiej bitwy oddziałów OUN UPA 
z faszystami i współpracującymi 
z nimi Polakami. O tym, że wy-

mordowano tutaj 600 niewinnych 
ofiar ani słowa. Napis na pomni-
ku brzmi:

„Tutaj 21-22 kwietnia 1943 
roku sotnie pod dowództwem 
Dubowyja zlikwidowały jedną 
z najlepiej umocnionych baz 
wojskowych polsko - niemiec-
kich okupantów na Wołyniu. W 
walce zlikwidowano niemiec-
ką i polską załogę, wyzwolono 
z obozu jeńców wojennych i 
powstrzymano terrorystyczne 
akcje przeciwko okolicznym 
wsiom, które przeprowadzali 
polsko niemieccy oprawcy”. 

To jest tekst oficjalny na pomni-
ku w Janowej Dolinie, zhańbio-
nej śmiercią bliżej nie określonej 
liczy osób, których do końca nie 
zidentyfikowano i nigdy nie po-
zwolono na przeprowadzenie 
prac ekshumacyjnych. Ale na 
Ukrainie czci się bandytów, na-
pastników. Dowodzący tą akcją 
Iwan Łytwyńczuk, ps. Dubowyj, 
syn popa, absolwent prawosław-
nego seminarium, w ukraińskiej 
Wikipedii przedstawiony jest 
jako bohater zmyślonej historii. 

Czy sprawujący w naszym imie-
niu władzę, członkowie Sejmu i 
Senatu, Rady Ministrów, sądów i 
trybunałów (niezależnie od opcji 
politycznej), organizacji i wspól-
not kresowych posiadają listę 
zbrodniarzy (Szymon Wiesenthal 
posiadał listę zbrodniarzy i ścigał 
ich do śmierci) i zlecili za moje, 
podatnika pieniądze, dzięki któ-
rym sprawują władzę, umiesz-
czenie w wielu językach w Wi-
kipedii i podobnych źródłach 
„wiedzy”, do której sięgają nie-
chętni do czytania rzetelnych 
pozycji naukowych, prawdzi-
wych biogramów zbrodniarzy? 
Czy wybrani przez nas rządzący 
i sprawujący władzę (niezależ-
nie od opcji politycznej) mają 
na względzie interes Polski i jej 
obywateli? Czy polscy naukow-
cy wykształceni za  pieniądze 
polskiego podatnika zajmują się 
tymi zbrodniarzami? 

Bożena Ratter

/ Ulica „A” w osadzie robotniczej Janowa Dolina, pow. kostopolski w woj. wołyńskim, przy państwowych 
kamieniołomach bazaltu na przedwojennym zdjęciu.
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Inwazja Niemiec hitlerowskich 
na Rosję sowiecką latem 1941 
r. zmieniła wszystko w moim 
życiu, rozpoczęła się bowiem 
ciężka, dramatyczna okupacja 
niemiecka, brzemienna w 
skutkach dla Polaków na 
Wołyniu. Póki co przez rok 
czasu panował u nas względny 
spokój, Ukraińcy siedzieli cicho, 
było to jak przysłowiowa cisza 
przed burzą. Od połowy 1942 
r. pojawiły się pierwsze sygnały, 
że Niemcy wyznaczają młodych 
Polaków do przymusowej pracy 
w Niemczech. Nie było to 
jeszcze poważnym obciążeniem, 
a zagrożona była najczęściej 
dorosła młodzież. W naszej 
okolicy nawet nie było znać 
ukraińskiej policji w służbie 
niemieckiej. 

Latem 1942 r. Niemcy 
wysługując się Ukraińcami 
rozpoczęli również gwałtowną 
akcję wyniszczania Wołyńskich 
Żydów. Powszechnie było 
wiadomo, że zamykają ich w 
gettach, a potem systematycznie 
eksterminują. W naszej wiosce 
wielu gospodarzy polskich 
przechowywało wielu Żydów i 
nawet nasi sąsiedzi Nowaczyński 
Jan i Janina, ukrywali dwie 
Żydówki i małe dziecko. Ktoś 
to jednak przyuważył i dosniósł 
o tym policji ukraińskiej. Do 
dziś pamiętam jak do naszego 
domu wpadł wściekły Ukrainiec i 
krzyczał do mego ojca: „Ty masz 
Żydów, wydaj ich zaraz tu, bo 
jak sami znajdziemy, to zabijemy 
was wszystkich na miejscu!”. Ale 
nasz tata nikogo nie ukrywał, tak 
że nikogo nie znaleźli. Niestety u 
Nowaczyńskich znaleźli i zabrali 
ze sobą do lasu. Wiadomo co tam 
z nimi zrobili. 

Wiem jednak, że pomimo 
wszystko, niektórym udało 
się do końca, do dnia rzezi w 
naszej kolonii, przechować 
niektórych Żydów. Dla przykładu 
Polak z Władysławówki, który 
mieszkał pod samym lasem, pan 
Strojwąs, zbudował schron 
na skraju lasu i tam ukrywał i 
żywił całą żydowską rodzinę, 
tak aż po dzień rzezi. Potem 
musieli uciekać, a jednak udało 
im się, podobnie i rodzina 
Strojwąsów przeżyła. Po wojnie 
osiadła w Hrubieszowskiem 
na Zamojszczyźnie. Skąd mi 
to wiadomo? Otóż po wojnie, 
może w 1964 lub 65 r., raz jeden 
z mężem odwiedziliśmy pana 
Strojwąsa i jego rodzinę w ich 
domu. Byliśmy ciekawi, co stało 
się z tą rodziną żydowską. O 
dziwo pomimo tak piekielnych 
trudności, przeżyli i przedostali 
się szczęśliwie do Izraela. Po 
wojnie nie zapomnieli swoich 
dobroczyńców, ale odnaleźli 

rodzinę pana Strojwąsa i przysłali 
specjalne podziękowanie za tak 
uratowane życie. Mówił nam o 
tym sam Strojwąs.

Właściwie do zimy 1942 
r. było spokojnie i Ukraińcy 
jeszcze nie atakowali Polaków. 
Podobnie zima była jeszcze w 
miarę spokojna i nie znać było 
obaw przed Ukraińcami. Dopiero 
od marca 1943 r., tylko śnieg 
ustąpił, a już tata mówił w 
domu, że Ukraińcy poczynają 
mordować Polaków. Gdy 
przychodziła noc całą rodziną 
opuszczaliśmy dom i szliśmy 
spać do sąsiadów Ukraińców o 
nazwisku Kłosowski. Sytuacja z 
dnia na dzień stawała się coraz 
bardziej trudna, tak że co raz 
to jakaś rodzina potajemnie 
uciekała do miasta Włodzimierza 
Wołyńskiego. Właśnie Jan 
Nowaczyński zabrał swoją 
rodzinę i wszyscy uciekli do 
miasta, jeszcze przed zimą 1942 
r. . Jego gospodarstwo zajęła 
ukraińska rodzina znad Buga o 
nazwisku Kłosowscy i to u nich 
właśnie czasami ukrywaliśmy 
się po nocach. Takich Ukraińców 
Niemcy osiedlili w naszej kolonii 
ze cztery rodziny. 

Dużo więcej Ukraińców znad 
Buga, było na kolonii Ewin 
bowiem była to kolonia wcześniej 
w większości zamieszkana przez 
rodziny niemieckie. Było nawet 
30 numerów – to była duża 
niemiecka kolonia, podobnie 
zresztą inna pobliska kolonia 
Wandywola. Z Polaków na 
Ewinie to byli właśnie Antoni 
Kaliniak i Józef Szklarski. Kiedy 
w 1940 r. Niemcy przez umowę 
państwową III Rzeszy Niemickiej 
z Sowietami, wyjechali do 
Raichu, Sowieci osiedlali 
na tych opuszczonych już 
gospodarstwach właśnie owych 
Ukraińców znad Buga. 

Wracam do ciężkiej wiosny 
1943 r., otóż w tym czasie 
często nocowaliśmy także 
w lesie i na polu. Czuliśmy 
się zastraszeni i bardzo 
cierpieliśmy. Nie pamiętam 
by ktoś na naszej kolonii 
organizował samoobronę, 
oddział partyzancki by się 
bronić, stawić opór w razie 
napadu. Nie potrafię tego dziś 
zrozumieć i widzę tę naszą 
społeczność, taką bezbronną, 
jak barnki na rzeź prowadzoną. 
Kiedy się nad tym zastanawiam to 
przypominam sobie, jak Ukraińcy 
sprytnie paraliżowali strachem 
polskie rodziny. Mianowicie 
przyjeżdżali uzbrojeni Ukraińcy 
wozami do Władysławówki, 
chodzili do domów i brali 
samych młodych mężczyzn, 
tłumacząc że będą tworzyć w 
lesie polską partyzantkę w Lesie 

Świnarzyńskim. To było około 
kwietnia 1943 r. . 

Z naszej kolonii, szczególnie 
z drugiego końca od Lasu 
Kohyleńskiego, nabrali wielu 
chłopaków, razem było może 
nawet 10, a przy tym tylko 3 
banderowców wartowników. 
Widać było, że samymi rękoma 
mogli tych Ukraińców podusić. 
Proste pytanie czemu tego nie 
zrobili można wyjaśnić jedynie 
tak, uwierzyli mianowicie 
w ukraińską zbrodniczą 
propagandę, o tworzeniu 
polskiej partyzantki. Pamiętam 
jaka byłam ciekawa i osobiście 
z innymi dziećmi pobiegłam 
na drogę, by poprzyglądać się 
tym chłopom. Głowy mieli 
pospuszczane i byli smutni. 
Tak ich zabrali i z tym dniem 
wszelki ślad po nich zaginął. Na 
pewno wszyscy zostali bestialsko 
pomordowani w lesie. Szkoda że 
dziś nie pamiętam ich nazwisk 
ale dwóch rozpoznałam, byli mi 
bowiem znajomi. Ludzie potem 
powszechnie mówili między 
sobą, że na pewno ich zamęczyli, 
a jednak nikt nie próbował dalej 
organizować samoobrony. Za 
to coraz częściej Polacy całymi 
rodzinami uciekali do miasta.

Dni grozy i noce pełne strachu

Na wiosnę 1943 r. zmarł mój 
dziadzio Marcin Kaliniak ale na 
pogrzeb pojechał tylko nasz tatuś 
Piotr Kaliniak i jego rodzony 
brat Antoni. Obowiązywał już 
wszystkich zakaz uczestniczenia 
w nabożeństwach w kościele w 
Swojczowie. Ukraińcy b. obawiali 
się tłumnych spotkań Polaków 
przy naszym kościele. Nawet 
w niedzielę nie chodziliśmy już 
do kościoła, nawet nasi rodzice. 
Dlatego też rok 1943 zapisał się 
w mojej pamięci, czasem bez 
mszy świętej, innym Polakom 
z kolonii Władysławówka 
podobnie. Mszę za dziadzia 
odprawił nasz proboszcz ks. 
Franciszek Jaworski, a jego 
ciało spoczęło na cmentarzu w 
Swojczowie. Tam też pochowano 
babcię Teklę, żonę Marcina, która 
zmarła wiele lat wcześniej. 

Dodam jeszcze, że Niemców w 
1940 r. w wielkie mrozy woził 
do granicy na Bugu swoim 
wozem dziadzio Józef Szklarski 
i tak się poważnie zaziębił, że 
po dwóch tygodniach leżenia 
w łóżku pomarł. Ks Jaworski 
pochował go także na cmentarzu 
w Swojczowie. Podobnie babcia 
Emilia zmarła rok przed wojną w 
1938 r. . Osobiście brałam udział 
w tym pogrzebie i widziałam 
jeszcze, że mieli Szklarscy na 
cmentarzu ładny pomnik. Na tę 
uroczystość przyjechała nawet 
mama babci Emilii, a moja 

prababcia Kamińska z Bełżyc w 
Lubelskiem. 

Od maja 1943 r. uzbrojeni 
Ukraińcy, nie kryjąc się wcale 
przejeżdżali przez naszą wieś i 
głośno śpiewali wrogie piosenki, 
dla przykładu: „Smert, smert 
Lachom......” . Szczególnie 
głośnym echem odbiło się w 
naszych stronach wymordowanie 
dwóch polskich rodzin: 
Rudnickich, a jakiś czas potem 
Romanowskich w sąsiedniej 
kolonii Augustów. 

Prawdziwa tragedia naszej 
społeczności zaczęła się właściwie 
od Krwawej Niedzieli 11 lipca 
1943 r., kiedy to lotem ptaka 
dowiedzieliśmy się, że Ukraińcy 
wymordowali wszystkich 
mieszkańców Dominopola. Dużej 
i starej wsi polskiej w naszej 
parafii. Z tej makabrycznej 
zbrodni wyratowały się tylko 
cudem, nieliczne jednostki, 
często pokaleczone i bliskie 
obłędu. A to co opowiadano 
sobie o przebiegu pogromu, 
mroziło krew w żyłach. Wiedzę 
o tej tragedii zawdzięczamy panu 
Nowaczyńskiemu, który cudem 
zdołał wydostać się z mordowanej 
i szczelnie pilnowanej przez 
banderowców wsi. Resztkami sił 
przedostał się do Władysławówki 
i schronił się u swojego rodzonego 
brata. W naszej kolonii wielu 
było Nowaczyńskich, ten był 
sąsiadem Ambrożego Schaba. 
Wieści które przekazywał w oka 
mgnieniu rozeszły się po naszej 
okolicy. Moj tata Piotr Kaliniak 
udał się tam osobiście i wysłuchał 
uważnie całej tej historii. Kiedy 
wrócił mówił naszej mamie w 
domu: „Działy się tam straszne 
rzeczy, Ukraińcy wymordowali 
podstępnie wszystkich 
mieszkańców Dominopola, a 
sam Nowaczyński wciaż nie 
może przyjść do siebie.” 

Od tego dnia wielki strach padł 
na wszystkich mieszkańców 
naszej kolonii. Niemniej jednak 
nikt z nas nie widział jeszcze 
wtedy, że takie barbarzyńskie 
napady miały miejsce, tego 
dnia w bardzo wielu innych 
miejscowościach na Wołyniu. 
Pomimo wszystko u nas nic 
właściwie się nie zmieniło, ludzie 
nadal nocami ukrywali się gdzie 
kto mógł, a w dzień pracowali. 

Tak przeszedł w naszych 
stronach niemal cały lipiec i 
sierpień i tylko czasami ludzie 
ze strachem opowiadali sobie, 
kolejne akty barbarzyństwa 
ukraińskiego. Pod wpływem 
tego co się działo mój tata Piotr 
oraz Ambroży Schab naradzali 
się wspónie, by zoorganizować 
ludzi w naszej kolonii i 
wspólnie uciekać do miasta 

Włodzimierz Wołyński. Po 
rozeznaniu sytuacji, przekonali 
się szybko, że ogół mieszkańców 
naszej kolonii sprzeciwia się 
takiej ucieczce. Nawet żona 
Ambrożego Paulina tłumaczyła, 
jak to kobieta: „Z czego my tam 
będziemy żyć w mieście, gdzie 
my się tam podziejemy?” Tak 
oto ani samoobrony, ani nawet 
wspólnej ucieczki, nie udało się 
w naszej kolonii zorganizować, 
a oczekiwano po prostu na to, co 
się dalej wydarzy. Był to poważny 
błąd bowiem w końcu stało się to, 
co najgorsze.

Banderowskie ludobójstwo na 
kolonii Władysławówka

Napad na naszą kolonię miał 
miejsce w sierpniu i na pewno 
w samą niedzielę. O ile dobrze 
pamiętam było to 21 sierpnia 1943 
r., około 6.00 rano. Pamiętam, że 
tej nocy spaliśmy w polu i właśnie 
wróciliśmy do domu, rozkręcał się 
normalny dzień, zwykłe zajęcia 
przy gospodarstwie. Mama moja 
Adela Kaliniak z d. Szklarska 
udała się zwyczajnie do obory, 
aby wydoić krowy. Ja z siostrą 
byłyśmy właśnie na podwórku, 
gdy mama powiedziała do nas: 
„Słuchajcie co to jest, że ludzie 
tak krzyczą i ktoś strzela!” 

A rzeczywiście gdzieś daleko 
czasami słychać było co chwilę 
krzyk i powtarzały się pojedyńcze 
strzały. Mój tato słysząc to 
powiedział do nas wszystkich: 
„Wyskoczę na Ewin do brata 
Antoniego i zobaczę co to się 
dzieje.” I zaraz pobiegł przez 
pola. A ja dalej patrzę i nasłuchuję, 
bo nasze zabudowania były od 
drogi kawałek. Na raz patrzę, że 
z drogi głównej jadą do naszego 
domu na furmance Ukraińcy, a 
był ich cały wóz pięciu może 
sześciu. Zaraz skaczę do mamy 
i krzyczę, że już z drogi skręcili 
i jadą na naszą posesję. Mama 
na to rzuciła wiadro z mlekiem, 
wyskoczyła z obory i od razu 
wszyscy pobiegliśmy do naszych 
sąsiadów Ukraińców o nazwisku 
Kłosowscy. Stali już na podwórku 
i byli nie mniej wystraszeni jak 
my, widać było, że też nie wiedzą 
co się dzieje. Kłosowski mówi do 
nas: „Jak Ukraińcy biją Polaków 
to my was przechowamy ale jak 
wasi biją naszych, to nas wtedy 
będziecie ratować.” 

Natychmiast wskazał stodołę 
byśmy się tam mogli dobrze 
ukryć. Prędko chowamy się 
zatem, a ja patrzę przez szparę 
na nasze zabudowania. Widzę 
bandziorów wyraźnie jak 
bigają po całym naszym 
podwórku i bardzo przy 
tym krzyczą. Widać jak byli 
wściekli, że zdążyliśmy uciec. 
Wyskoczyli z podwórka na 
pole za stodołą, stały tam kopki 
zżętego zboża. Może dwóch 
albo i trzech rozrzucało te 
kopki, tak wściekle nas szukali, 
sądzili że tam się ukryliśmy. Z 
pół godziny nas tak szukali po 
przeróżnych zakamarkach. 
Nie mogli sobie podarować, że 
ta polska rodzina zdołała się 
ocalić. Następnie wsiedli na wóz 
i odjechali tak jak przyjechali, my 
jednak pozostawaliśmy w ukryciu 
przez cały dzień, aż po zmrok. 

Tego koszmaru nigdy nie 

Ludobójstwo w kolonii 
Władysławówka na ziemi 
swojczowskiej na Wołyniu
Sławomir Roch
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zapomnę, przez cały dzień 
słychać było strzały i rozpaczliwe 
krzyki okrutnie mordowanych 
ludzi. Specjalnie słychać 
było jęki kobiety, długo się 
męczyła, może nawet godzinę 
tak biedna konała, potem 
wszystko ucichło. Po jakimś 
czasie Kłosowski powiedział 
nam, że to Irena Schabowa tak 
bardzo cierpiała. Przyszedł do 
nas do stodoły, jeszcze podczas 
dnia i opowiadał co widział 
i słyszał. Mówił, że właśnie 
wrócił z naszej kolonii, chodził 
tam wraz z innymi cztoroma 
Ukraińcami. Nakrywali ciała 
prześcieradłami, a młodzież 
ukraińska kopała doły i 
tak oto zakopywali ciała 
pomordowanych Polaków. 
Gdy nastał wieczór i wszystko 
ucichło zobaczyliśmy z ukrycia, 
że pojawił się ich syn Wacek. Był 
bardzo zdenerowany, rzcił wprost 
rowerem i chwilę rozmawiał 
z rodzicami. Następnie razem 
przyszli do stodoły, a my 
opuściliśmy kryjówkę wychodząc 
do nich. 

Zaraz Wacek powiedział do nas: 
„Musicie uciekać ponieważ my 
was nie ochronimy od bandytów 
Ukraińców, gdyż jutro będą 
szukać po wszystkich domach 
ukraińskich, czy aby ktoś tam 
się nie ukrywa.” Widzieliśmy, 
że całe jego rzeczy były mocno 
splamione krwią, nie trudno było 
się domyslić, że brał bezpośredni 
udział w rzezi na Polakach. 
Zaraz też rzekł Wacek do swojej 
matki: „Idźcie matko do domu 
Kaliniaków i wyjmijcie z ram 
Obraz Święty i przynieście tutaj.” 
A do nas tak oto dodał: „Jak was 
Matka Boża nie ochroni to was 
nic nie ochroni!” 

I rzeczywiście Kłosowska 
poszła do naszej chaty, wyjęła 
Obraz z ram, przyniosła i dała 
naszej mamie. Następnie, nie 
zwlekając wyprowadził nas 
Wacek przez pola w stronę Ewina. 
Usilnie namawiał naszą mamę, by 
mnie zostawiła z nim ale mama 
nie zgodziła się. Powiedziała 
krótko: „Jak zginiemy to 
wszystkie razem!” Zatem Wacek 
wrócił się do Władysławówki, 
a my nocą przeszłyśmy przez 
kolonię Ewin i zatrzymałyśmy 
się przy domu Antoniego 
Kaliniaka. Szukałyśmy tam 
naszego ojca Piotra, na podwórku 
nawoływaliśmy, czy może się 
tam gdzieś ukrywa, może nas 
usłyszy ale nikt nie odpowiadał. 
Przeszliśmy więc przez 
gospodarstwo i skierowaliśmy się 
na Barbarów. 

Jakiś czas potem okazało się, 
że stryjek Antoni słyszał nas tak 
nawołujących ale nie wychodził. 
Poważnie obawiał się, że to sami 
Ukraińcy zmusili nas do wołania, 
aby także i ich rodzinę wytropić 
i zlikwidować. Zatrzymaliśmy 
się w Barbarowie u Ukraińca o 
nazwisku Nachwatiuk, którego 
syn Piotr Nachwatiuk kilka lat 
wcześniej ożenił się z moją 
stryjeczną siostrą Antoniną z 
domu Kaliniak, córką Antoniego. 
Nachwatiuk poinformował nas, 
że z naszych nikt do niego jak 
na razie nie dotarł. Udałyśmy 
się do lasu, ponieważ mieszkał 
pod lasem i przeszliśmy około 
dwóch km, krótko po wejściu 

do lasu, usłszałyśmy tuż za nami 
krzyki i strzelaninę. Możliwe, że 
ktoś nas przyuważył i teraz nas 
ścigali, chcieli nas tam ponownie 
pozabijać. Mama na to ukryła nas 
w chaszczach i gęstwinie i tam 
nas zostawiła, a sama udała się do 
Józefa Ostapa. Było to bowiem 
wciąż niedaleko naszej kolonii 
Władysławówka. 

Ostap był przyjacielem taty. 
Mama powiedziała mu wszystko 
i zaraz przyszła do nas jego córka, 
chyba miała na imię Ewa lat 
około 25. Zabrała nas do stodoły 
Ostapa i tam nas dobrze ukryła, 
przyniosła też rzeczy. Mama 
wytłumaczyła Józefowi gdzie 
są zakopane przy naszym domu 
rzeczy i on rzeczywiście poszedł, 
odkopał i przyniósł. Te rzeczy 
w których uciekaliśmy, były 
już bardzo zniszczone. Ostap 
poszukiwał i naszego taty Piotra 
ale bez powodzenia. 

Po jakimś czasie dowiedzieliśmy, 
że nasz tatuś Piotr w tym 
krytycznym momencie rzezi nie 
zatrzymał się u brata Antoniego 
ale z jego podwórka udał się 
do kolonii Swoczówka, gdzie 
mieszkała siostra naszej mamy 
Stanisława Kuczek. Była to 
mała kolonia zamieszkana 
przez Polaków, rozłożona nad 
samym lasem Świnarzyńskim. 
Rodzina Kuczków posłyszała 
już strzały i wszyscy 
powychodzili na podwórko, 
gdyż do Władysławówki było 
może tylko 3 km. Naraz przed 
ich dom wpada nasz tata Piotr i 
krzyczy, by natychmiast uciekali: 
„Uciekajcie! Ukraińcy mordują 
Polaków! Zabili Adelę i jej 
dzieci!” W pierwszym odbiorze 
myśleli, że tatuś oszalał, a on 
widząc że wcale nie reagują na 
jego słowa, skoczył do lasu nic 
więcej nie mówiąc. W lesie chciał 
teraz nieco odpocząć, tymczasem 
na Świczówce właśnie zaczynał 
się napad banderowców. Kiedy 
rodzina Kuczków posłyszała 
strzały i krzyki mordowanych 
ludzi na ich kolonii zaraz 
wszyscy skoczyli do lasu i tam 
właśnie znowu spotkali tatusia 
Piotra. W lesie przeczekali całą 
noc, a rankiem ruszyli do miasta 
Włodzimierza Wołyńskiego. 

Na leśnych drogach spotykali 
wielu Polaków z różnych 
miejscowości, wiele było takich 
rodzin, zapamiętałam dramat 
jednej z rodzin. Małżeństwo z 
trzy -  miesięcznym dzieckiem, 
otóż mąż domagał się 

natarczywie, by matka dziecko 
pozostawiła na pastwę losu, lecz 
ona nie chciała o tym słyszeć, 
więc zostawił ją z dzieckiem 
i odszedł sam. Potem okazało 
się, że z tą chwilą ślad po 
nim zaginął, a ona i dziecko 
szczęśliwie przeżyli. 

Zanim jednak cała ta grupa 
uciekinierów trafiła do miasta, 
przez cały tydzień ukrywali się po 
leśnych krzakach. My tymczasem 
nie mieliśmy o tym wszystkim 
pojęcia. W stodole siedzieliśmy, aż 
zapadły ciemności. Nocą okazało 
się, że w jego zabudowaniach 
ukrytych było znacznie więcej 
takich osób jak my, kóre teraz 
powychodziły. Razem było nas 
10 osób niedobitków. Pamiętam 
Polaka o nazwisku Buczek z 
Władysławówki, innych osób 
nie znałam bowiem byli z innych 
miejscowości, przeważnaie ze 
wsi Dojewa. Była to mała wieś 
polsko-ukraińska położona 
niedaleko od Władysławówki, 
właściwie to byli nasi sąsiedzi. 
Położona była na łąkach i było 
tam około 30 domów. Miałam 
tam jedną koleżankę. 

Nas wszystkich jeszcze tej 
samej nocy przeprowadził 
sprawiedliwy Ukrainiec Józef 
Ostap swoimi, sobie tylko 
znanymi ścieżkami leśnymi, aż 
w okolice miasta Włodzimierza 
Wołyńskiego i tam już nas 
zostawił. Wytłumaczył nam 
dokładnie drogę do miasta, a 
sam spiesznie wrócił do domu, 
też obawiał się bowiem o życie 
własne i jego rodziny. Szliśmy 
teraz razem około 1 km, a już 
powolutku rozwidniało się. Nagle 
zobaczyłiśmy żołnierzy, którzy 
z bronią palną biegną w naszą 
stronę, może było ich trzech, 
może czterech. Mama kazała 
nam się przeżegnać, mówiła że 
to koniec. A mieli do nas 300 
m, z tym że byliśmy na łąkach i 
nie było gdzie uciekać. A to była 
polska samoobrona. Powitanie 
było b. radosne, ludzie płakali ze 
szczęścia. Zaprowadzili nas do 
wioski, gdzie byli sami Polacy, 
było tam już dużo polskich 
partyzantów. Zaraz dali nam 
pić i mogliśmy odpocząć, a po 
godzinie szliśmy dalej do miasta, 
było już tam b. blisko. 

[fragment wspomnień Reginy 
Schab z d. Kaliniak z kolonii 
Władysławówka na Ziemi 
Swojczowskiej na Wołyniu, 
wysłuchał, spisał i opracował S.T. 
Roch]

/ foto autor - 28.07.2009 r. Wałcz z Reginą Schab i Synem Zbyszkiem

Niechciane 
święto
Bohdan Piętka
W tym roku po raz pierwszy był 
obchodzony Narodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa do-
konanego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach II 
Rzeczypospolitej – święto usta-
nowione na pamiątkę rocznicy 
Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 
roku. Uchwała ustanawiająca to 
święto została rok temu dosłow-
nie wyrwana PiS-owi z gardła 
przez kresowian i nie ma w tym 
stwierdzeniu przesady. Establi-
shment polityczno-medialny III i 
IV RP – skłócony ze sobą śmier-
telnie we wszystkich sprawach 
– nadal ma problem z pamięcią 
o ludobójstwie dokonanym na 
narodzie polskim przez bande-
rowców. Problem ten wynika z 
uwikłania tego establishmentu w 
dyktowaną z Zachodu politykę 
wspierania Ukrainy za wszelką 
cenę.

W dniach 8-9 lipca byłem świad-
kiem obchodów społecznych, 
zorganizowanych w Warszawie 
przez Patriotyczny Związek Or-
ganizacji Kresowych i Kom-
batanckich. Mogę powiedzieć 
całkiem otwarcie, że widziałem 
dwa sprzeczne ze sobą światy: 
gorące polskie serca uczestników 
społecznych uroczystości oraz 
kompromitację establishmentu 
polityczno-medialnego.

Obchody społeczne Narodowego 
Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
na Kresach Wschodnich II RP 
rozpoczęły się 8 lipca konferen-
cją popularno-naukową „Należna 
pamięć – nie zemsta” w Muzeum 
Niepodległości. Referaty wygło-
sili m.in. ksiądz Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski, dr Lucyna Kuliń-
ska, prof. Jerzy Robert Nowak, 
prof. Włodzimierz Osadczy, Ewa 
Siemaszko, Stanisław Srokowski 
i dr hab. Andrzej Zapałowski.

Referat dr. Lucyny Kulińskiej 
dotyczył wypędzenia Polaków z 
Kresów Wschodnich. Omówiła 
w nim trzy rodzaje wypędzenia: 
deportacje sowieckie w latach 
1939-1941, w których aparat 
NKWD był wspierany przez na-
cjonalistów ukraińskich i Żydów, 
ucieczki Polaków z Wołynia i 
Małopolski Wschodniej podczas 
ludobójstwa z lat 1943-1944 oraz 
tzw. repatriacje z lat 1944-1945 
i wypędzenie ludności polskiej 
z tzw. Zakrezonia, dokonane 
przez UPA w latach 1945-1947. 
Prelegentka zwróciła uwagę, że 
temat polskich wypędzeń stał się 
po 70-ciu latach kartą przetargo-
wą w stosunkach polsko-ukraiń-
skich. Günter Grass powiedział, 
że Niemcy utraciły swoje ziemie 
wschodnie, ponieważ rozpętały 
zbrodniczą wojnę. Polska nato-
miast została ograbiona ze swo-
ich ziem wschodnich, a Ukraińcy 

zostali nagrodzeni za ludobój-
stwo. Swoje wystąpienie dr Ku-
lińska zakończyła refleksją, że 
banderyzm musi zostać w Polsce 
potępiony, a Jan Piekło usunięty 
ze stanowiska ambasadora w Ki-
jowie, ponieważ jest probande-
rowski.

Ewa Siemaszko rozpoczęła swój 
referat od stwierdzenia, że ludo-
bójstwo wołyńsko-małopolskie 
jeszcze trwa. Trwa jego trzecia, 
pogenocydalna faza, która polega 
na zacieraniu śladów i zaprze-
czaniu zbrodni. Zwróciła uwagę, 
że do genocidium atrox w latach 
1943-1944 nie doszło nagle, 
pod wpływem jakiegoś bodźca. 
Zostało ono zaplanowane przez 
Organizację Ukraińskich Nacjo-
nalistów w lach 30. XX wieku w 
celu utworzenia państwa ukraiń-
skiego.

Omówiła następnie wszystkie 
fazy ludobójstwa ukraińskiego, 
poczynając od działalności terro-
rystycznej OUN w latach 30. XX 
wieku. Wedle badań Ewy Sie-
maszko genocidium atrox na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
pochłonęło około 130 tys. ofiar. 
Ukraińcy nie negowali, że Pola-
cy są mordowani dlatego, że są 
Polakami. Demoniczny charakter 
nacjonalizmu ukraińskiego prze-
jawiał się m.in. w radości z zada-
wania cierpienia ofiarom oraz w 
gloryfikacji zbrodni przez naród, 
dla którego zbrodnia była popeł-
niania. Dużo miejsca w swoim 
wystąpieniu Ewa Siemaszko po-
święciła postgenocydalnym pro-
blemom, w tym traumie ofiar oraz 
przemilczaniu zbrodni. Zwróciła 
uwagę, że wobec ocalałych ofiar 
ludobójstwa banderowskiego nie 
prowadzono żadnych działań te-
rapeutycznych. Nie było wobec 
nich nawet opieki psychologicz-
nej, jak w przypadku ocalałych 
ofiar Holokaustu.

Zdaniem Ewy Siemaszko w 
PRL miało miejsce przemil-
czanie ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego w imię dobrych 
stosunków z ZSRR; mówiono 
tylko o zbrodniach UPA w Biesz-
czadach. Nie do końca się z tym 
zgodzę, ponieważ o ludobój-
stwie na Wołyniu dowiedziałem 
się właśnie w PRL, na początku 
lat 80. XX wieku, z podręcznika 
historii do szkoły podstawowej 
(była tam podana liczba 40 tys. 
ofiar, ale taki był wówczas stan 
badań). W PRL nakręcono na 
temat zbrodni UPA dwa filmy 
fabularne („Ogniomistrz Kaleń” 
i „Zerwany most”). Ich akcja co 
prawda rozgrywa się po wojnie 
w Bieszczadach, ale zwłaszcza 
w „Zerwanym moście” jest poka-
zana z detalami zagłada polskiej 
wsi przez UPA, tak jak to miało 
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miejsce na Wołyniu. W PRL wy-
dano też co najmniej kilka pozy-
cji książkowych na temat zbrod-
ni UPA, w tym popełnionych na 
Wołyniu (np. wspomnienia Hen-
ryka Cybulskiego – „Czerwone 
noce”, wyd. Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Warszawa 1977).

Jaskrawo kontrastuje to z okre-
sem III RP, gdzie temat ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego 
został całkowicie przemilczany 
w filmie (film „Wołyń” z 2016 
roku zrealizowano za społeczne 
pieniądze wbrew czynnikom ofi-
cjalnym), a przez 15 lat nie było 
go też w podręcznikach szkol-
nych. Gdy w końcu trafił do pod-
ręczników, to w formie narracji 
banderowskiej – najpierw były 
rzekome prześladowania Ukraiń-
ców w II RP, a potem „tragiczne 
wydarzenia” na Wołyniu.

Zgodzę się więc z Ewą Siemasz-
ko, że po 1989 roku miała miejsce 
państwowa polityka przemilcza-
nia zbrodni OUN-UPA. Celem 
tej polityki było ułożenie przy-
jaznych stosunków z państwem 
ukraińskim według koncepcji 
Jerzego Giedroycia. W podej-
ściu elit intelektualnych Polski 
pookrągłostołowej do prawdy o 
ludobójstwie wołyńsko-małopol-
skim Ewa Siemaszko wyróżniła 
trzy nurty: przemilczanie, tole-
rowanie i reglamentowanie. Od 
lat 2008-2013 nurt przemilczania 
zanika, co jest zasługą heroicznej 
walki o prawdę środowisk kre-
sowych. Niemniej jednak nadal 
mamy do czynienia z oporem 
przed prawdą części elit politycz-
nych oraz brakiem ustawodaw-
stwa penalizującego banderyzm 
i negację zbrodni OUN-UPA. Na 
Ukrainie natomiast świadomie 
zaciera się prawdę o zbrodniczo-
ści UPA. Stąd poważnym zagro-
żeniem, na które zwróciła Ewa 
Siemaszko, jest napływ do Pol-
ski emigracji zbanderyzowanych 
młodych Ukraińców – wychowa-
nych w duchu negacji zbrodni i 
kultu jej sprawców.

Pisarz Stanisław Srokowski po-
święcił swoje wystąpienie m.in. 
pregenocydalnej fazie ludobój-
stwa we wrześniu 1939 roku. 
Szerzej wspomniał w tym kon-
tekście m.in. o wymordowaniu 
przez bojówkę OUN 17 września 
1939 roku polskiej wsi Sławen-
tyn w województwie tarnopol-
skim. Odnosząc się do czasów 
współczesnych stwierdził, że 
kresowianie niczego sobie nie 
uzurpują – mają prawo do pamię-
ci o swojej Polsce. Zwrócił uwa-
gę na brak patronatu prezydenta 
RP nad obchodami społecznymi 
rocznicy ludobójstwa oraz brak 
udziału Kancelarii Prezydenta 
w uroczystościach społecznych. 
Czego prezydent się boi – zapytał 
Srokowski.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zale-
ski omówił zagadnienie zagłady 
Ormian podczas ludobójstwa wo-
łyńsko-małopolskiego. Ormianie 
podzielili los Polaków nie tylko 
dlatego, że nacjonaliści ukra-

ińscy zmierzali do usunięcia z 
terenu przyszłego państwa ukra-
ińskiego wszystkich mniejszości 
narodowych, ale także dlatego, że 
byli mniejszością narodową naj-
bardziej lojalną wobec państwa 
polskiego. Prof. Jerzy Robert No-
wak przeanalizował zagadnienie 
zakłamywania prawdy o ludobój-
stwie wołyńsko-małopolskim w 
mediach polskich. Dla nikogo nie 
powinno być zaskoczeniem, iż z 
jego analizy wyszło, że „Gaze-
ta Wyborcza” i „Gazeta Polska” 
mówią w tej sprawie jednym gło-
sem, tzn. prezentują stanowisko 
ukraińskie.

Krytyce ukraińskiej polityki hi-
storycznej oraz polskiej polityki 
wobec Ukrainy zostały poświę-
cone dwa obszerne referaty, któ-
re wygłosili prof. Włodzimierz 
Osadczy i dr hab. Andrzej Zapa-
łowski.

Wyraz głębokiemu rozczaro-
waniu oficjalnymi stosunkami 
polsko-ukraińskimi dał prof. 
Osadczy. Podniósł skandaliczny 
fakt skierowania do „zamrażar-
ki sejmowej” ustawy o penali-
zacji banderyzmu. Dużo słów 
krytyki poświecił stronie ukra-
ińskiej, w tym m.in. negacji na 
szczeblu państwowym ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego, 
uprawianej przez Ukraiński IPN. 
Zacytował arcybiskupa-metro-
politę lwowskiego Mieczysława 
Mokrzyckiego, który stwierdził, 
że owocami pojednania polsko-
-ukraińskiego stały się puste fra-
zesy. Winę za to ponosi głównie 
strona ukraińska, w tym wspie-
rający nacjonalistów ukraińskich 
Kościół greckokatolicki. Lwow-
ski arcybiskup tego kościoła – 
Ihor Woźniak – święcił pomnik 
Bandery we Lwowie, stawiał 
Banderę za wzór do naśladowa-
nia i gloryfikował Szuchewycza. 
Z kolei kardynał Lubomyr Huzar 
skierował w 2006 roku list gra-
tulacyjny do Kongresu Ukraiń-
skich Nacjonalistów. Pisał w nim 
m.in. o rzekomo wysokim morale 
członków OUN i postawił ich za 
wzór. Postawę ukraińskiej hierar-
chii greckokatolickiej dobrze też 
oddaje jej sprzeciw wobec przy-
pominania postaci bł. biskupa 
Grzegorza Chomyszyna (1867-
1945) – przeciwnika nacjonali-
zmu ukraińskiego i orędownika 
pojednania polsko-ukraińskiego. 
Współczesny Kościół grecko-
katolicki jest przesiąknięty du-
chem nacjonalizmu ukraińskiego 
i z tego powodu – jak podkreślił 
prof. Osadczy – nie jest on part-
nerem do jakiegokolwiek dialo-
gu.

Andrzej Zapałowski dokonał 
krytycznej analizy polskiej poli-
tyki wobec Ukrainy, poczynając 
od lat 70. XX wieku. Dwa ówcze-
sne polskie ośrodki opozycyjne – 
emigracyjny w Paryżu i krajowy 
skupiony wokół KOR – zostały 
wykorzystane przez nacjonali-
stów ukraińskich dla postawie-
nia znaku równania pomiędzy 
polską a ukraińską walką z Rosją 
oraz deprecjonowania ludobój-

stwa wołyńsko-małopolskiego. 
Doprowadziło to do asymetrii w 
stosunkach polsko-ukraińskich 
po 1989 roku. Nałożyły się na to 
jeszcze polityka i interesy USA. 
Zdaniem Zapałowskiego ban-
deryzm na Ukrainie odrodził się 
tak szybko, ponieważ w okresie 
„zimnej wojny” był wspierany 
przez Zachód w walce z ZSRR i 
blokiem wschodnim.

W polskich elitach politycznych 
– podkreślił Zapałowski – nie ma 
świadomości z jakim partnerem 
mają do czynienia na Ukrainie. 
Dominuje myślenie życzeniowe i 
ideologiczne. Nie ma wśród tych 
elit elementarnej wiedzy o współ-
czesnej Ukrainie. Przede wszyst-
kim o tym, że u podstaw budowy 
Ukrainy po 1991 roku leżała kon-
cepcja państwa unitarnego spro-
wadzająca się do tego, że Ukraiń-
cy zachodni mieli ukrainizować 
wschodnią, rosyjskojęzyczną 
cześć Ukrainy. Założono polity-
kę konfrontacyjną jednej części 
Ukrainy w stosunku do drugiej, 
co w konsekwencji doprowadziło 
do rozpadu tego państwa po prze-
wrocie z 2014 roku. Polskie elity 
nie znalazły sobie na Ukrainie 
innego partnera poza nacjonali-
stami i wspierają ich działania 
(ze swej strony dodam, że part-
nera tego znalazła im ambasada 
USA). Zdaniem Zapałowskiego 
polityka polska i polityka nacjo-
nalistów ukraińskich faktycznie 
przyczynia się do realizacji po-
lityki rosyjskiej, która po 2008 
roku zmierza do wypchnięcia na-
cjonalistów z Ukrainy do zachod-
niej części tego państwa (teza do 
przemyślenia).

Zapałowski zauważył, że coraz 
bardziej realna jest konfrontacja 
na Ukrainie pomiędzy oligar-
chami i nacjonalistami. Po czyjej 
stronie stanie wówczas Polska – 
pytał (moim zdaniem po tej, którą 
wskaże ambasada USA). Zwrócił 
też uwagę, że Ukraina jest pań-
stwem eksploatowanym przez 
oligarchów, z budżetem na po-
ziomie województwa mazowiec-
kiego i PKB porównywalnym z 
najbiedniejszymi krajami afry-
kańskimi. Ma o 20 proc. wyższy 
niż Polska poziom najcięższych 
przestępstw kryminalnych. Czy 
to jest partner dla Polski – pytał.

W konkluzji swojego wstąpienia 
jeszcze raz podkreślił, że polskie 
elity nie mają realnej wiedzy na 
temat tego kraju. Poruszają się 
w kręgu własnych wyobrażeń i 
dawno przebrzmiałych mitów. 
Dlatego polska polityka wobec 
Ukrainy jest pozbawiona reali-
zmu. Dlatego PiS miota się od 
ściany do ściany – z jednej stro-
ny mamy oświadczenie ministra 
Waszczykowskiego, że Ukraina 
z Banderą do UE nie wejdzie, 
a z drugiej strony utrzymuje się 
probanderowskiego ambasadora 
w Kijowie i dopuszcza do głosu 
lobby ukraińskie z „Gazety Pol-
skiej”.

W niedzielę 9 lipca środowiska 
kresowe zorganizowały uroczy-

stość przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. Uczestniczyła w niej 
kompania honorowa Wojska Pol-
skiego, ale ceną za jej obecność 
było odczytanie tzw. apelu smo-
leńskiego. Witold Listowski – 
prezes Patriotycznego Związku 
Organizacji Kresowych i Kom-
batanckich – oraz ksiądz Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski dali w swoich 
wystąpieniach wyraz dezaproba-
cie wobec braku patronatu prezy-
denta RP nad obchodami społecz-
nymi, o czym prezydent Andrzej 
Duda poinformował w oschłej 
formie organizatorów w ostatniej 
chwili. Ksiądz Isakowicz zapytał 
w związku z tym czy kresowianie 
są dziećmi gorszego prezyden-
ta. Zwrócił uwagę, że 10 lipca 
na Krakowskim Przedmieściu 
– na tzw. miesięcznicy smoleń-
skiej – będzie obecny cały rząd i 
większość posłów PiS, a na uro-
czystość upamiętniającą ludobój-
stwo na narodzie polskim przybył 
jeden wiceminister. Z patriotycz-
nymi przemówieniami przed-
stawicieli środowisk kresowych 
oraz posłów Roberta Winnickie-
go (niezrzeszony) i Piotra Zgo-
rzelskiego (PSL) kontrastowały 
wystąpienia oficjalnych przed-
stawicieli władz. Byli nimi wi-
ceminister obrony narodowej 
oraz pani w randze dyrektora 
departamentu, reprezentująca 
Urząd do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych, a także 
poseł PiS Andrzej Melak, który 
odczytał list od marszałka Sejmu 
Marka Kuchcińskiego. List ten 
zaczynał się od tego, że Kresy 
Wschodnie były w XIX wieku 
pod zaborem rosyjskim. Kilka 
dni później dowiedziałem się, że 
kończył się słowami potępienia 
operacji „Wisła”, ale fragment 
ten w ostatniej chwili wykreślił 
prof. Jan Żaryn. Najwidoczniej 
marszałek Sejmu nie wiedział, 
że środowiska kresowe uważa-
ją operację „Wisła” za działanie 
zgodne z polską racją stanu, które 
położyło kres ludobójstwu ukra-
ińskiemu na narodzie polskim.

Najbardziej zdumiewające było 
wystąpienie pani dyrektor z 
Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Po 
podejściu do mikrofonu pani ta 
stwierdziła, że nic nie może po-
wiedzieć, ponieważ o wysłaniu ją 
na tę uroczystość dowiedziała się 
w ostatniej chwili. Następnie roz-
łożyła ręce, powiedziała „Cześć 
i chwała bohaterom” i na tym 
zakończyła swoje wystąpienie. 
Prawdopodobnie nie za bardzo 
wiedziała w jakiej uroczystości 
uczestniczy. Może skojarzyła ją 
sobie z licznymi celebrami na 
cześć tzw. żołnierzy wyklętych.

Wobec braku patronatu prezy-
denta RP nad uroczystościami 
społecznymi Narodowego Dnia 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa ban-
derowskiego patronat ten obję-
li marszałkowie województw 
mazowieckiego, dolnośląskiego 
i opolskiego. Na uroczystości 
przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza był obecny marszałek 
województwa mazowieckiego 

Adam Struzik (PSL), a z bardziej 
znanych osobistości zaangażo-
wanych w działalność kresową 
także gen. Mirosław Hermaszew-
ski – ocalony jako dziecko z rzezi 
wołyńskiej.

Następnie odbył się Marsz Pa-
mięci do katedry polowej Wojska 
Polskiego, w którym uczestni-
czyło kilkaset osób. Na Krakow-
skim Przedmieściu przywitała go 
pikieta Komitetu Obrony Demo-
kracji z transparentem „Hitler-en-
dek dwa bratanki”. Rozumiem, 
że było to oficjalne stanowisko 
szeroko rozumianej formacji li-
beralnej wobec święta 11 lipca.

Na mszy w katedrze polowej 
również zabrakło biskupa po-
lowego WP. Odczytany w jego 
imieniu list zawierał sformuło-
wania ostrożne i ogólnikowe.

Obchody społeczne Narodowego 
Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
banderowskiego odbyły się poza 
Warszawą w wielu innych mia-
stach Polski, m.in. we Wrocławiu, 
Lublinie, Żarach, Rzeszowie, 
Przemyślu, Gnieźnie, Krako-
wie, Oświęcimiu. Przeważnie z 
udziałem władz samorządowych. 
Wymowne było milczenie wobec 
tych uroczystości i samej rocz-
nicy 11 lipca na łamach „Gazety 
Polskiej”.

11 lipca w Warszawie miały nato-
miast miejsce obchody państwo-
we przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza i pod pomnikiem na 
Skwerze Wołyńskim. Niestety 
bez udziału prezydenta i premier 
Beaty Szydło, która wystosowała 
tylko zdawkowy list do uczestni-
ków. Jedynym pozytywnym ak-
centem było odsłonięcie tablicy 
informacyjnej przy pomniku na 
Skwerze Wołyńskim, na którym 
znalazło się słowo „ludobójstwo” 
– słowo, przed którym bardzo 
długie lata wzbraniał się establi-
shment polityczno-medialny III 
RP, wykreślając go z uchwał i 
oficjalnych wystąpień, usuwając 
z publikacji, deprecjonując na ła-
mach „Gazety Wyborczej”.

Tuż przed świętem 11 lipca pre-
zydent Andrzej Duda udał się na 
urlop do Juraty. Najwidoczniej 
obawa przed oburzeniem opinii 
publicznej spowodowała, że tego 
dnia pojawił się jednak pod po-
mnikiem wołyńskim w Gdańsku, 
gdzie zorganizowano improwi-
zowaną uroczystość z udziałem 
kilku urzędników i przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność”. W 
krótkim wystąpieniu prezydent 
oświadczył, że „Jako naród, jako 
społeczeństwo, musimy o nich 
[ofiarach ludobójstwa – BP] pa-
miętać i musimy zawsze o tym 
przypominać – nie po to, by 
podsycać niechęć wobec narodu 
ukraińskiego, absolutnie nie po 
to. Wręcz przeciwnie – musimy 
pamiętać o tym, jako o ostrze-
żeniu i musimy pamiętać o tym, 
jako o elemencie budowania do-
brych relacji pomiędzy naszymi 
narodami, jak najlepszych. Mu-
simy je budować na uczciwej 
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pamięci i na nazywaniu spraw po 
imieniu, takimi, jakimi one rze-
czywiście były, bo dobre relacje 
między narodami można budo-
wać tylko i wyłącznie na praw-
dzie”[1].

Problem w tym, że establish-
ment polityczny III RP przed tą 
pamięcią nadal się broni, czego 
dowiodły pierwsze obchody Na-
rodowego Dnia Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa banderowskiego. 
Jest to nadal święto niechciane, 
wymuszone naciskiem społecz-
nym i to widać w zachowaniu 
polityków partii rządzącej i sa-
mego prezydenta. Natomiast o 
budowaniu stosunków z Ukrainą 
opartych na pamięci i prawdzie 
nie ma mowy, ponieważ dzię-
ki polityce wszystkich polskich 
rządów po 1989 roku do władzy 
na Ukrainie doszła opcja, która 
pamięć i prawdę o ludobójstwie 
wołyńsko-małopolskim neguje. 
Władze pomajdanowej Ukrainy 
dały temu wyraz tuż przed świę-
tem 11 lipca, odmawiając zgody 
na ekshumację ofiar ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego, a jako 
warunek tej zgody stawiając żą-
danie postawienia w Polsce po-
mników UPA.

Prezydent wspomniał też w swo-
im wystąpieniu, że „ze strony 
polskiego podziemia były tak-
że akcje odwetowe prowadzo-
ne przez Armię Krajową. Zgi-
nęli także i ludzie narodowości 
ukraińskiej (…)”. Doprawdy nie 
wiem o co panu prezydentowi 
chodziło. W 1943 roku nie było 
na Wołyniu żadnej Armii Kra-
jowej. Jej struktury zaczęto tam 
tworzyć dopiero po dokonaniu 
ludobójstwa przez banderowców. 
„Akcje odwetowe” prowadziły 
nieliczne polskie samoobrony, z 
największą w Przebrażu na cze-
le. To historiografia banderowska 
w wyjątkowo bezczelny sposób 
określiła mianem „akcji odweto-
wych” rozpaczliwą obronę, która 
w wypadku Przebraża powiodła 
się – co ciągle jest przemilczane 
– dzięki pomocy partyzantki ra-
dzieckiej. Ten „odwet” polegał na 
tym, że garstka kilkunastu tysięcy 
niedobitków nie dała się wymor-
dować, zadając straty bandytom z 
UPA.

Właśnie użycie przez prezydenta 
banderowskiego sformułowania 
o polskich „akcjach odweto-
wych” najlepiej świadczy o tym, 
że establishment III RP ma na-
dal problem z pamięcią i prawdą 
o Wołyniu oraz wymuszonym 
przez społeczeństwo świętem, 
którego nie chce. Będzie miał ten 
problem dopóki, dopóty będzie 
wyznawał tzw. wiarę ukrainną, 
czyli – jak to ujął Andrzej Zapa-
łowski – patrzył na Ukrainę przez 
pryzmat własnych wyobrażeń i 
mitów, a nie faktów.

[1] „Prezydent: musimy pamię-
tać o ludobójstwie na Wołyniu i o 
nim przypominać”, www.prezy-
dent.pl, 11.07.2017.

Na Ukrainie ciągle obchodzone 
są jakieś rocznice „zbrodni do-
konanych przez Polaków na lud-
ności ukraińskiej”. Wyszukiwane 
są każde przypadki, gdy śmierć 
poniósł Ukrainiec (lub uznany za 
takiego np. Rusin). 

Znaczna część tych przypadków 
nie ma żadnego oparcia w rela-
cjach bezpośrednich świadków i w 
żaden sposób nie jest udokumen-
towana, nie można też jej zwery-
fikować. Najczęściej „świadek 
słyszał, że...”, ale ani daty zbrodni, 
ani nazwisk ofiar nie jest w stanie 
podać. A już klasyczną metodą jest 
powiększanie ilości rzeczywistych 
ofiar, często nawet kilkakrotne 
(np. Sahryń, Pawłokoma, Piskoro-
wice). To fałszowanie faktów ma 
zresztą wiele płaszczyzn, a obec-
nie główną rolę odgrywa Wołody-
myr Wiatrowycz, szef Ukraińskie-
go IPN.   

W 2016 roku minęła 75.rocznica 
zbrodni ukraińskich popełnionych 
na Polakach w 1941 roku. Nikt 
w Polsce o tym nawet nie wspo-
mniał. A dokonywane były począt-
kowo w kolaboracji z okupantem 
sowieckim, potem niemieckim 
oraz przez bojówki OUN. W tym 
roku mija 75.rocznica ukraińskich 
zbrodni popełnionych na Polakach 
w 1942 roku. Poniżej wymienione 
są niektóre z nich. 

W styczniu 1942 roku we wsi No-
winy Czeskie pow. Dubno Polacy 
z sąsiednich wsi uczestniczyli w 
zabawie karnawałowej. Przerwał 
ją komendant policji ukraińskiej z 
posterunku w Młynowie Dmytro 
Nowosad, który oświadczył, że na 
zabawę przyszły polskie świnie, a 
im oraz Żydom wstęp jest wzbro-
niony. Gdy Polacy zaczęli zabawę 
opuszczać zostali zaatakowani 
przez ukraińskich bojówkarzy, 
którzy posługując się kołkami, 
drągami i kijami zakatowali na 
śmierć dwóch młodych Polaków, 
a kilku ciężko pobitych zdołało 
uciec. Nowosad, członek OUN, 
kat Polaków i Żydów, w 1954 r. 
został rozpoznany przez Polaków 
z Młynowa w Polsce jako naczel-
nik jednego z wydziałów Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Szczecinie. 
Stąd wyjechał do Poznania, gdzie 
w 1955 r. ponownie został rozpo-
znany i podobno aresztowany.  

W lutym 1942 roku we wsi Paw-
łokoma pow. Brzozów ukraiński 

nauczyciel Lewicki złożył donos 
do Niemców, że Polacy mają broń. 
Policja ukraińska aresztowała 5 
Polaków, w tym dwie kobiety. Na 
miejscu poddano ich torturom, 
m.in. połamano im ręce i nogi. 
Broni nie znaleźli, ale zabrali ich 
ze sobą i ślad po Polakach zaginął. 

20 marca 1942 roku we wsi Kry-
niczki pow. Krasnystaw policjanci 
ukraińscy zamordowali 24 Pola-
ków i spalili ich gospodarstwa.  
Nocą z 1 na 2 kwietnia we wsi 
Majdan pow. Nadwórna bojówka-
rze OUN ograbili i spalili polskie 
zagrody oraz zamordowali 10 Po-
laków. 4 kwietnia 1942 roku we 
wsi Hleszczawa pow. Tarnopol 
uprowadzili polskiego nauczyciela 
Jana Nogę. Jego zwłoki odnalezio-
ne w lipcu w studni miały ślady 
tortur, wydłubane oczy, odcięte 
genitalia i zaciśnięty na szyi sznur. 
17 kwietnia w miasteczku Derażne 
pow. Horochów Ukraińcy rozrzu-
cili pod kościołem antyniemieckie 
ulotki w języku polskim, za co 
Niemcy zamordowali proboszcza 
ks. Michała Dąbrowskiego oraz 
organistę. Także w kwietniu w 
miasteczku Klewań pow. Równe 
Ukraińcy rozwiesili antyniemiec-
ką odezwę w języku polskim, za 
co Niemcy rozstrzelali kilku Pola-
ków, w tym ojca z dwoma synami. 
Jesienią 1942 roku we wsi Waś-
kowce pow. Krzemieniec podczas 
rewizji przeprowadzonej przez 
Niemców u Ukraińca Michaj-
ły Kondratiuka znaleziono dwa 
worki antyniemieckich ulotek w 
języku polskim. Ulotki były rozle-
piane w powiecie krzemienieckim 
– Ukraińcy w ten sposób chcieli 
wywołać represje Niemców wo-
bec Polaków. 

20 marca 1942 roku Władysław 
Sikorski poleciał do Stanów Zjed-
noczonych. „ Został przyjęty przez 
prezydenta Roosevelta, który za-
pewnił go, że rząd USA zgodnie z 
zasadami Karty Atlantyckiej nie 
zaciągnie w czasie trwania woj-
ny żadnych tajnych zobowiązań 
wobec zmian granic w Europie”    
(Żaroń Piotr: Armia Polska w 
ZSRR, na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie, Warszawa 1981, s. 
119). 

Brytyjski minister spraw zagra-
nicznych Eden w nocie z 17 kwiet-
nia 1942 roku do rządu polskiego 
zapewniał, że „w każdym razie 
rząd jego królewskiej Mości nie 
zamierza zawierać żadnego ukła-

du dotyczącego lub naruszającego 
stan terytorialny Rzeczpospolitej 
Polskiej. /.../ Rząd JKM nie uzna-
je żadnych zmian terytorialnych 
dokonanych w Polsce od sierp-
nia 1939. Zapewnienie to będzie 
zastrzeżone w każdym układzie” 
(jw., s. 119). 

10 maja w kol. Wiszeńki pow. Za-
mość esesmani ukraińscy ze szko-
ły podoficerskiej w Trawnikach 
koło Lublina  rozstrzelali 11 Pola-
ków. 18 maja we wsi Leszczanka 
pow. Chełm zastrzelili 8 Polaków, 
w tym 4 kobiety. We wsi Liszna 
pow. Chełm w pacyfikacji ukraiń-
sko-niemieckiej zamordowanych 
zostało około 60 Polaków. 19 maja 
w kol. Horyszów Polski pow. Za-
mość żandarmi niemieccy i poli-
cjanci ukraińscy  zamordowali 17 
Polaków, zrabowali ich mienie i 
spalili gospodarstwa – rzekomo za 
pomoc partyzantom sowieckim. 
20 maja we wsi Kryniczki pow. 
Krasnystaw żandarmi niemiecki 
z oddziałem ukraińskim rozstrze-
lali 15 Polaków, w tym 5 kobiet. 
W kol. Wiszeńki pow. Zamość es-
esmani ukraińscy rozstrzelali 15 
Polaków, w tym 9-letnią dziew-
czynkę oraz w kolejnej pacyfika-
cji rozstrzelali 7 Polaków, w tym 
5 kobiet. 26 maja we wsi Krobo-
nosz  pow. Chełm esesmani ukra-
ińscy zastrzelili 15 Polaków. We 
wsi Staw pow. Chełm żandarmi 
niemieccy i policjanci ukraińscy 
zastrzelili 9 Polaków. 

We wsi Kisorycze pow. Sarny: 
„Pierwszy zbiorowy mord dokona-
ny w czasie okupacji niemieckiej 
przez zbrodniarzy ukraińskich na 
Polakach zanotowały kroniki w 
Kisoryczach sarneńskich wiosną 
1942 r. Ksiądz rzym.-kat. o. Piotr 
z Michałowic i Paweł Dawido-
wicz, pracownik leśnictwa z Pere-
łysianki zostali pojmani i poddani 
okrutnym torturom. Grupą napast-
ników kierował Adam Jachymeć 
(wchodzili do tej grupy również 
dwaj jego synowie). Po pobiciu 
ofiar (mających skrępowane ręce i 
nogi), rozcięto im brzuchy, wydo-
stające się wnętrzności posypano 
mąką, a następnie przypędzono 
świnie, ażeby je wyżarły”.(Stani-
sław Dłuski: “Fragment wielkiej 
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 10 
z 1991 roku).  

19 lub 20 czerwca 1942 roku we 
Włodzimierzu Wołyńskim eses-
mani i ukraińscy policjanci roz-
strzelali około 320 Polaków. „Byli 

to wszystko wojskowi, polscy ofice-
rowie i podoficerowie. W komen-
danturze odebrano im wszystkie 
dokumenty, zaś w wiezieniu na-
czelnik Ob. Kryszczuk, Ukrainiec, 
odebrał nam zegarki, kosztowno-
ści, pieniądze oraz paski i szelki. 
Przeprowadzono także dokładne 
rewizje osobiste” – pisał Biela-
szewski.  /.../ Później wraz z 20 
innymi więźniami został zaprowa-
dzony za bramę, gdzie czekały już 
dwie ciężarówki i dwa samochody 
osobowe. Konwojowali ich nie-
mieccy żołnierze i ukraińscy mili-
cjanci. Z relacji Bielaszewskiego 
wynika, że zostali zawiezieni na 
ul. Kowelską, gdzie kazano im 
wysiąść z ciężarówek. „Zaprowa-
dzono nas w pole zarośnięte dość 
wysoką już pszenicą. W środku 
zboża spostrzegłem dwa duże leje 
od bomb. Wpędzono nas do jedne-
go z lejów i kazano się rozbierać 
do bielizny. Lej ten był otoczony 
przez esesmanów i ukraińskich mi-
licjantów”. /.../ Po egzekucji ostat-
niej czwórki zaczął padać ulewny 
deszcz. Auta odjechały po nowy 
transport, przy czym usłyszałem, 
jak milicjanci ukraińscy wołali, 
aby przywieźć szpadle do zakopa-
nia zwłok”. Ulewny deszcz, przed 
którym kaci schowali się do jedne-
go auta, wykorzystał do ucieczki 
Franciszek Bielaszewski, który 
był tylko ranny. O tej zbrodni Bie-
laszewski poinformował polską 
prokuraturę w 1945 roku, następ-
nie w 1969 roku Główną Komisję 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w 
Polsce. Bezskutecznie. Zmarł w 
2006 roku, a w roku następnym 
jego córka Teresa Wasiak złożyła 
spisaną relację ojca do radomskiej 
delegatury IPN (Piotr Kutkowski: 
„Człowiek, który przeżył własną 
śmierć”; w: „Dziennik Wschodni” 
z 22 sierpnia 2008). W 2009 roku 
odkryto istnienie masowych gro-
bów na peryferiach Włodzimierza 
Wołyńskiego, ale strona ukraińska 
nie chciała dopuścić do prac przy 
ekshumacji polskich ekspertów. 
Zapewne aby wykazać, że były 
to ukraińskie ofiary niemieckiego 
terroru. W tym roku Ukraina w 
ogóle zabroniła stronie polskiej 
dokonywać jakichkolwiek ekshu-
macji. 

We wsi Głęboczek pow. Borsz-
czów:  „W pierwszej połowie 1942 
r. nasiliła się aktywna działalność 
nacjonalistycznej organizacji. Na 
terenie powiatu ginęli, na razie 
pojedynczo ludzie. Byli to Polacy 
wywodzący się z przedwojennej 

75. rocznica zbrodni 
ukraińskich popeł-
nionych na Polakach 
w 1942 roku
Stanisław Żurek
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inteligencji, którzy uchronili się od 
deportacji w głąb ZSRR. Ich ciała 
znalezione w lasach wskazywały 
na to, że ich śmierć była straszna. 
Ofiary poddawano torturom: obci-
nano język, wypalano gorącym że-
lazem, łamano kości, skalpowano 
itp.” (Bernard Juzwenko; w: Ko-
mański..., s. 527). 

W lipcu w majątku Omelno pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 
18-letniego Władysława Urbań-
skiego. „Zwłoki były poćwiarto-
wane, wydłubane oczy, obcięty nos 
i język” (Edward Kamiński: http://
www.strony.ca/Strony36/articles/
a3604.html). W kolonii Wilcze 
pow. Łuck:  „W kolonii Wilcze 
pojmano pracownika leśnictwa 
Józefa Bobera i Paulinę Chore-
życzewską. Po skrępowaniu ofiar, 
uprzednio rozebranych i dotkliwie 
pobitych, przywiązano je do naj-
bliżej rosnących drzew. Następnie 
rozcięto im brzuchy, a wydosta-
jące się wnętrzności przywiązano 
sznurami do zwisających gałęzi. 
Do czasu utraty przytomności 
ofiary kłuto nożami i bagnetami 
oraz ostro zakończonymi prętami 
metalowymi, zmuszając je do tań-
czenia” (Stanisław Dłuski: “Frag-
ment wielkiej zbrodni” ; w: „Las 
Polski”, nr 10 z 1991 roku oraz 
Wańkowicz Melchior: „Od Stołp-
ców po Kair”, Warszawa 1969). 

15 sierpnia 1942 roku we wsi Ka-
zimierka pow. Kostopol policjanci 
ukraińscy usiłowali nie dopuścić 
do uroczystości Wniebowzięcia 
NMP, które od 1871 roku groma-
dziły tysiące wiernych z bliższych 
i dalszych okolic. Zabronili też 
kapłanom opuścić plebanię. Po 
interwencji policji niemieckiej z 
Kostopola msza odbyła się po po-
łudniu, ale większość wiernych już 
rozjechała się lub rozeszła. Był to 
ostatni po 314 latach istnienia pa-
rafii odpust w Kazimierce i ostat-
nie pielgrzymki do cudownego ob-
razu. Kościół Ukraińcy zniszczyli 
przy pomocy materiałów wybu-
chowych w Wielkim Tygodniu 
1943 roku. 

We wrześniu 1942 r we wsi Święty 
Stanisław pow. Stanisławów poli-
cjanci ukraińscy aresztowali ks. 
Remigiusza Wójcika pod zarzutem 
ukrywania Żydów w dzwonnicy 
na wieży kościelnej i przekazali na 
gestapo w Stanisławowie, gdzie 
był bity i torturowany. Czwartego 
dnia wyprowadzili go na dziedzi-
niec więzienia i poszczuli dwoma 
dużymi psami, które rozszarpały 
księdza.  

3 października we wsi Pikule pow. 
Janów Lubelski w pacyfikacji 
ukraińsko-niemieckiej zamordo-
wanych zostało 51 Polaków, w 
tym 19 dzieci. 4 października we 
wsi Żyłka gm. Lubycza Królew-
ska pow. Tomaszów Lubelski: 
„Z rozkazu kpt. SS Heringa zam. 
8 Polaków oskarżonych przez 
Ukraińców opiekujących się koń-
mi o spalenie stajni: 1. Brodow-
ski Bronisław, 2. Borowski Józef 
l. 30, 3. Czekierda Władysław l. 
18, 4. Pociupany Jan l. 50, 5. La-
chowski Bronisław, 6. Lachowski 
Bronisław, 7. Wróbel Bronisław, 8. 
Osoba NN.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy 
strat ludności polskiej /…/. W: 

Ludobójstwo OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich. 
Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 
2016. Za:  Ludobójstwo OUN-
-UPA tom 8 - Stowarzyszenie Kre-
sowian  ).  6 października w kol. 
Moczułki pow. Równe Ukraińcy 
zamordowali 20-letnią Polkę. 13 
października we wsi Potok Górny 
pow. Biłgoraj żandarmi niemieccy 
i policjanci ukraińscy zastrzelili 10 
Polaków.  18 października we wsi 
Olszewnica pow. Radzyń Podlaski 
gestapowcy z udziałem oddziału 
ukraińskiego zamordowali 8 Po-
laków. 28 października we wsi 
Obrocz pow. Zamość żandarmi 
niemieccy z policjantami ukraiń-
skimi rozstrzelali 22 Polaków. We 
wsi Hopkie pow. Tomaszów Lu-
belski żandarmi niemieccy wspól-
nie z policjantami ukraińskimi 
zamordowali 12 Polaków.  We wsi 
Wola Różaniecka pow. Biłgoraj 
policjanci niemieccy i ukraińscy 
zastrzelili 6 Polaków.  

14 października 1942 roku ukra-
ińscy nacjonaliści przyjęli jako 
datę utworzenia przez OUN ludo-
bójczej formacji  –  Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA). W rze-
czywistości pod koniec 1942 roku 
OUN-B dopiero podjęła decyzje o 
tworzeniu oddziałów  partyzanc-
kich – i to pod nazwą Wojskowe 
Oddziały OUN-SD (Samostij-
nikiw Derżawnikiw). Wówczas 
istniała Ukraińska Powstańcza 
Armia zorganizowana przez Ta-
rasa Borowcia „Tarasa Bulbę” 
(stąd nazywano ich „bulbowca-
mi”). OUN Bandery „ukradł” im 
tę nawę w marcu 1943 roku, a 
oddziały „bulbowców” przemocą 
wcielił do swojej formacji. Datę 
14 października 1943 roku ustaliła 
sobie działająca w Kanadzie Ukra-
ińska Główna Rada Wyzwoleńcza 
na posiedzeniu 30 maja 1947 roku. 
Nacjonaliści ukraińscy z frakcji 
banderowskiej fałszowanie historii 
dotyczącej UPA zaczęli więc już 
od daty jej rzekomego utworzenia. 
W tym roku Ukraina „świętuje” 
więc 75.rocznicę jej utworzenia.   

We wsi Żurów pow. Rohatyń w 
październiku bojówkarze OUN 
uprowadzili i zamordowali 13 Po-
laków; byli to: Ostrowski Ludwik 
l. 30; Ostrowska Katarzyna matka 
Ludwika; Zabłocka Aniela z domu 
Ostrowska w zaawansowanej 
ciąży; rodzina Jabłkowskich (10 
osób): dziadek, jego syn i synowa 
z trójką dorosłych dzieci, z któ-
rych najstarszy był z żoną i trójką 
małoletnich dzieci. (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).  W mie-
ście Kołomyja woj. stanisławow-
skie policjanci ukraińscy razem z 
gestapowcami rozstrzelali 2 Polki: 
siostrę i gospodynię ks. Demskie-
go oraz kilkunastu Żydów, których 
ukrywały w specjalnym schro-
nie w ogrodzie. We wsi Leżaków 
pow. Jarosław policja ukraińska 
zamordowała 4-osobową rodzi-
nę polską za ukrywanie Żydów, 
oraz 8 Żydów. 7 listopada we wsi 
Wołkowyja pow. Dubno do domu 
rodziny nauczycieli Sierżyckich 
oraz ziemian Obuch-Woszcza-
tyńskich wdarła się grupa uzbro-
jonych Ukraińców, policjantów i 
cywili. Zamordowali: małżeństwo 
nauczycieli, ich 3 dzieci (lat 5 oraz 

półtoraroczne bliźnięta), rodziców 
nauczycielki oraz małżeństwo zie-
miańskie (lat 83 i 71), które było 
teściami gen Franciszka Niepokól-
czyckiego. 

11 listopada 1942 roku w kol. 
Obórki pow. Łuck policjanci ukra-
ińscy skatowali 13 mężczyzn i po-
wiązanych popędzili do aresztu w 
Cumaniu, a następnie wymordo-
wali wszystkich zastanych miesz-
kańców, tj. 32 Polaków, 1 Ukrain-
kę i 1 Żydówkę. Chorych zastrze-
lili w domu, pozostałych pojedyn-
czo wprowadzali do stodoły, gdzie 
kazali im się kłaść i strzelali w tył 
głowy. Wśród ofiar było 16 dzie-
ci w wieku 1 – 14 lat. Potem po-
licjanci załadowali na zrabowane 
furmanki z końmi dobytek żywy i 
martwy Polaków (świnie, cielęta, 
kury, ziemniaki, warzywa), zabrali 
bydło i konie. Kilku policjantów 
zostało do pełnienia nocnej warty. 
Wówczas wpadły im w ręce mło-
de kobiety, które pojechały do Cu-
mania odwiedzić aresztowanych 
mężczyzn. Zaprowadzili je do wsi 
Rudniki, gdzie w domu Ukraińca 
„spędziły upiorną noc”. 12 listopa-
da policjanci przyprowadzili je z 
powrotem do wsi Obórki i zamor-
dowali – 6 młodych kobiet. 14 li-
stopada we wsi Cumań pow. Łuck 
policjanci zastrzelili 13 Polaków, 
mieszkańców kol. Obórki, aresz-
towanych 11 listopada. Łącznie w 
ciągu 3 dni policjanci ukraińscy 
zamordowali 51 Polaków, 1 Ukra-
inkę i 1 Żydówkę. Henryk Cybul-
ski we wspomnieniach zamiesz-
czonych w książce „Czerwone 
noce” podaje nieco inny przebieg 
wydarzeń: „Jedenastego listopada 
pojawiła się we wsi kilkunastooso-
bowa grupa mężczyzn podających 
się za partyzantów radzieckich. 
Grzecznie poprosili o poczęstunek 
i po spożyciu posiłku ruszyli w dal-
szą drogę. Na odchodnym prosili, 
aby o ich pobycie nigdzie nie mel-
dować - ani policji, ani ludziom z 
lasu. Mieszkańcom Obórek wizyta 
ta wydała się bardzo podejrzana. 
Znali przecież wszystkich Żydów, 
zbiegłych jeńców i partyzantów 
radzieckich przebywających w 
promieniu wielu kilometrów, ale 
twarze tych ludzi były im zupełnie 
obce. Wreszcie ustalono, że jest to 
pewnie jakiś oddział, który nie-
dawno przywędrował w te strony. 
Dwa dni upłynęły bez specjalnych 
wydarzeń. Trzeciego dnia zjechało 
do Obórek kilkudziesięciu schut-
zmanów z Kołek i Cumania. Dowo-
dził nimi Saczkowski, vel Saczko, 
komendant policji w Kołkach,oraz 
Kiszko, komendant policji z Cu-
mania. Aresztowali oni wszystkich 
mężczyzn - w sumie siedemnastu. 
Tylko Tadeusz Trusiewicz oraz je-
den z Domalewskich zdołali zbiec 
do lasu. Komendant Kiszko, były 
nauczyciel z Czernirza, bił po 
kolei wszystkich aresztowanych, 
jednego zastrzelił na miejscu. Po-
zostałych szesnastu wywieziono do 
Cumania. We wsi pozostały tylko 
kobiety i dzieci. Pięć kobiet udało 
się do Cumania, aby dowiedzieć 
się czegoś o losie aresztowanych. 
Tymczasem piętnastego listopada 
znowu wpadło do wsi kilkudziesię-
ciu schutzmanów. Polecili wszyst-
kim zgromadzić się w mieszkaniu 
Franciszka Trusiewicza.  Kobie-
ty z dziećmi - wyjaśnili - trzeba 

przesiedlić do większej wsi, bo tu 
zaczynają grasować bandy. Kiedy 
w domu znalazło się około pięć-
dziesięciu osób, schutzmani wy-
prowadzili je w małych grupach 
do pobliskiej stodoły. Stała się 
ona miejscem kaźni. Tego dnia po-
wróciły z Cumania cztery kobiety. 
Jedna z delegowanych, Stanisła-
wa Trusiewicz, została jeszcze w 
Cumaniu na kilka dni. Policjanci 
wyjaśnili przybyłym, że wszyscy 
mieszkańcy wsi zostali ze względu 
na ich bezpieczeństwo przesiedle-
ni do Rudnik i że one również nie 
mogą pozostać w Obórkach. W 
Rudnikach zamknięto je w domu 
jednego z miejscowych gospoda-
rzy, Ukraińca. Okoliczności towa-
rzyszące „przesiedleniu” wydały 
się kobietom mocno podejrzane. 
Zofia i Leonarda Trusiewicz, po-
dobnie zresztą jak Maria Lipińska 
i Helena Szpryngiel, już w czasie 
drogi do Rudnik zorientowały się 
w szczegółach tej operacji. Schut-
zmani uśmiechali się tajemni-
czo i nie odpowiadali na pytania 
dotyczące losu i miejsca pobytu 
pozostałych kobiet. Uwagę uwię-
zionych zwróciło dziwne zacho-
wanie się gospodarza z Rudnik. 
Ów starszy już wiekiem Ukrainiec 
wyraźnie pragnął zamienić z nimi 
w jakiś sposób kilka słów. Wreszcie 
znalazł się odpowiedni moment. - 
Wtikajte, bo was pomordujut... 
- szepnął. Jednakże o ucieczce 
nie było mowy. Tej samej nocy 
zawleczono kobiety do pobliskiej 
stodoły... Jedyna pozostała jeszcze 
przy życiu mieszkanka Obórek - 
Stanisława Trusiewicz, zastała po 
powrocie tylko zgliszcza rodzinnej 
wsi. Nie znając losu pozostałych 
kobiet, udała się do Rudnik, gdzie 
mieszkał jej dawny znajomy, Ukra-
iniec. Gospodarz powitał ją z prze-
rażeniem w oczach. - Nie możesz 
tu zostać ani chwili - przestrzegł 
ją - jeśli znajdą cię w moim domu, 
wymordują mi całą rodzinę... 
/.../  Nocą, gdy najcichsze nawet 
skrzypnięcie furmanki rozlegało 
się echem w całej okolicy, przy 
zachowaniu największej ostrożno-
ści Stanisława Trusiewicz została 
przewieziona do wsi Bogusławka 
i oddana pod opiekę jakiegoś go-
spodarza, także Ukraińca.” 

18 listopada w miasteczku Kazi-
mierz Dolny żandarmi niemieccy 
oraz esesmani i policjanci ukraiń-
scy zamordowali na terenie gminy 
Kazimierz Dolny 17 Polaków oraz 
kilkudziesięciu aresztowali, którzy 
zginęli potem w obozach koncen-
tracyjnych. Następnie w miej-
scowości Parchatka pow. Puławy 
zamordowali 28 Polaków oraz 
aresztowali i wysłali do Auschwitz 
25 Polaków, z których tylko 5 
wróciło po wojnie. 22 listopada 
we wsi Zbędowice pow. Puławy 
ci sami oprawcy rozstrzelali w wą-
wozie 88 Polaków, w tym kobiety 
i dzieci. Rannych dobijali Ukraiń-
cy pojedynczymi strzałami z broni 
krótkiej. Potem  spalili całą wieś. 

W listopadzie 1942 roku w kol. 
Berecz pow. Kowel policjanci 
ukraińscy dokonali pacyfikacji wsi 
mordując około 20 Polaków, za 
pomoc Żydom zbiegłym z getta w 
Powursku. W mieście Kołomyja 
woj. stanisławowskie policjanci 
ukraińscy aresztowali 3 księży 

katolickich: ks. Romualda Chło-
peckiego i ks. Ludwika Peciaka, 
którzy zostali zamordowani na 
Majdanku oraz ks. Wojciecha Ko-
śmidera, który został zamordowa-
ny w Gross-Rozen. We wsi Koza-
czyzna pow. Borszczów  bandero-
wiec Kyryło Gabrych uprowadził 
z domu 25-letnią Polkę Stefanię 
Awanturę. Po kilku dniach znale-
ziono jej zwłoki w pobliskim lesie. 
Wisiała powieszona za obie ręce 
na gałęzi drzewa. Pod nią były 
ślady ogniska, miała spalone stopy 
i dolną część ubioru. Także tego 
miesiąca w kol. Mosty pow. Łuck 
„powstańcy ukraińscy” zamordo-
wali matkę z 3 dzieci i spalili ciała 
wraz z domem. We wsi Neterpiń-
ce pow. Zborów Ukraińcy upro-
wadzili 31 Polaków pod pozorem 
wywózki na przymusowe roboty 
do Niemiec, wszyscy zaginęli bez 
wieści. We wsi Niemirów Zdrój 
pow. Rawa Ruska zamordowali 17 
Polaków: ”Z poczynionych w toku 
śledztwa ustaleń wynika, że mię-
dzy innymi w Niemirowie Zdrój 
już w listopadzie 1942 r. w czasie 
napadu na wieś nacjonaliści ukra-
ińscy dokonali zabójstwa 17 osób 
ukrywających się w domu sąsiada 
narodowości ukraińskiej. Pozosta-
li mieszkańcy wsi, którzy przeżyli 
napad ukrywając się w miejsco-
wym kościele, na polecenie władz 
niemieckich przewiezieni zostali 
do Rawy Ruskiej, a następnie ko-
leją do centralnej Polski” (IPN 
Wrocław, sygn. S. 13/00/Zi). W 
miejscowości Werba pow. Dubno 
zamordowali za pomocą noży kie-
rownika szkoły Urbańskiego, jego 
żonę i 2 dzieci. W futorze Zabrody 
pow. Kowel policjanci ukraińscy 
zamordowali około 20 Polaków za 
pomoc udzielaną Żydom zbiegłym 
z getta w Powursku.   

Od 27 listopada do końca grudnia 
1942 roku, Niemcy z udziałem po-
licji ukraińskiej oraz esesmanów 
ukraińskich ze szkoły podoficer-
skiej w Trawnikach wysiedlili na 
Zamojszczyźnie ludność polską z 
60 wsi, zasiedlając na ich gospo-
darstwach rodziny niemieckie. 

Miasteczko Kuty pow. Kosów Hu-
culski: „Ukraińcy, którzy współ-
pracowali z Niemcami, domagali 
się, aby Polaków oznaczyć literą 
P, tak jak oznaczono Żydów, zmu-
szając ich do przymocowania z 
przodu i z tyłu żółtych kół. Brat 
mojego tatusia Władysław Brosz-
kiewicz znał język niemiecki. Roz-
mawiał z Niemcami na ten temat. 
Od nich dowiedział się, że wnio-
sek ten przez Niemców nie został 
zaakceptowany. /.../ Jesienią 1942 
r. zaczęły docierać do nas wieści 
o przypadkach zamordowania po-
jedynczych osób. Było to zwykle 
daleko w górach i tak mało praw-
dopodobne, że trudno było uwie-
rzyć. Najbardziej w naszym domu 
omawiano przypadek zamordowa-
nia w okrutny sposób nauczycielki 
wiejskiej szkoły, którą znali moi 
rodzice. /.../ Było to niedaleko Kut 
w górach. Znaleziono ją w rowie, 
niedbale czymś przykrytą. Miała 
obcięte piersi, wydłubane oczy, 
obcięty język, całe ciało skłute no-
żem” (Grażyna Drobnicka; w: Sie-
kierka..., s. 299; stanisławowskie). 

4 grudnia w kol. Krasówka pow. 
Łuck policjanci ukraińscy z Niem-
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cami dokonali egzekucji 5-oso-
bowej rodziny polskiej z dziećmi 
lat 14, 12 i 8, za przechowywanie 
Żydów. 5 i 15 grudnia we wsi Wie-
lącza pow. Zamość w pacyfikacji 
ukraińsko-niemieckiej w czasie 
wysiedleń zamordowanych zosta-
ło 172 Polaków, w tym 27 dzieci, 
większość ciał spalono razem z 
zabudowaniami. 16 grudnia we 
wsi Jezierce pow. Kostopol policja 
ukraińska pod dowództwem kilku 
Niemców dokonała pacyfikacji wsi 
polskiej mordując od 360 do 500 
Polaków. Była to represja na pod-
stawie fałszywego oskarżenie przez 
komendanta policji ukraińskiej w 
Ludwipolu Korolczuka, że Polacy 
z partyzantami sowieckimi rzucili 
granat na przejeżdżających Niem-
ców, chociaż zrobili to partyzanci 
sowieccy ze specjalnej grupy wy-
wiadowczej Nikołaja Kuzniecowa. 
Ukraińscy policjanci obrabowali 
trupy Polaków z lepszych ubrań 
i butów, a ludność ukraińska z są-
siednich wiosek rozgrabiła majątek 
spacyfikowanej wsi.  

24 grudnia (wigilia Bożego Naro-
dzenia) we wsi Pałąki pow. Łuck: 
„masowy mord w Połące, pow. 
łucki. Ofiarą nacjonalistów ukra-
ińskich padło około 60 Polaków” 
(www.kalendarium.wołyńskie). 

W kol. Rudnia pow. Łuck podczas 
tradycyjnego odwiedzania się pol-
skich rodzin z życzeniami świą-
tecznymi, zostali ujęci na drodze 
przez uzbrojoną bandę ukraińską 3 
Polacy: nauczyciel Jan Kosiak, były 
urzędnik bankowy w Łucku Stefan 
Michałowski oraz były sekretarz 
gminy Kołki Rogaliński. Ofiary po-
pędzono w kierunku Kołek. Wio-
sną 1943 r. ich ciała skrępowane 
drutem kolczastym wyciągnięto z 
rzeki Styr. We wsi Żółtańce pow. 
Żółkiew Ukraińcy zamordowali w 
leśniczówce Polaka, był to Stani-
sław Huciński. 25 grudnia (Boże 
Narodzenie) we wsi Łaszczów pow. 
Tomaszów Lubelski gestapowcy i 
esesmani ukraińscy rozstrzelali w 
pobliskim lesie 76 Polaków zabra-
nych z kościoła podczas nabożeń-
stwa, na które przybyło sporo ludzi 
ze wsi okolicznych. 29 grudnia we 
wsi Radochoszcze pow. Zamość 
Ukraińcy razem z Niemcami wy-
mordowali 41 Polaków i spalili 22 
gospodarstwa. 

 W połowie 1942 roku za pośred-
nictwem ks. greckokatolickiego 
Osypa (Józefa) Kładocznego, 
Delegat Rządu na Kraj, Jan Pie-
kałkiewicz, usiłował dojść do 
porozumienia z władzami OUN, 
aby wypracować wspólne stano-
wisko dotyczące spraw polsko-
-ukraińskich. Jerzy Lerski, wysła-
ny z misją od Naczelnego Wodza 
i Premiera do władz  Polskiego 
Państwa Podziemnego, miał prze-
widziane rozmowy z metropolitą 
Andrzejem Szeptyckim we Lwo-
wie. „Chodziło o wspólną dekla-
rację polsko-ukraińską apelującą 
o zawieszenie broni i jeden bratni 
front wobec wspólnych nieprzyja-
ciół.  Delegat Rządu ustosunkował 
się sceptycznie do tego projektu. 
Rozmowy z Ukraińcami, podjęte 
niedawno w Warszawie, fatalnie 
się urwały, bowiem przedstawiciel 
polskiego podziemia - adwokat 
Mieczysław Rettinger (nie mylić 
z londyńskim doktorem Józefem 

Rettingerem), wydany został na 
placu Unii Lubelskiej przez dwóch 
przysłanych ze Lwowa popów w 
ręce Gestapo. Musiałem więc zło-
żyć oficerskie słowo honoru, że do 
swojego miasta rodzinnego nie 
pojadę” (Lerski Jerzy: Emisariusz 
Jur, Warszawa 1989, s. 89). 

„Byłem bliskim współpracowni-
kiem inż. Romana Żurawskiego, 
właściciela majątku ziemskiego 
w Leszczkowie powiat Sokal. Na 
początku lat 30-tych przy majątku 
zbudował on fabrykę włókienniczą 
wytwarzającą wełniane, samo-
działowe materiały ubraniowe i 
nieprzemakalne materiały okry-
ciowe. /.../ Zakłady leszczkowskie 
przeznaczyły znaczne kwoty na po-
moc społeczną za pośrednictwem 
Rady Głównej Opiekuńczej w Kra-
kowie. Ludziom, których wojna po-
zbawiła środków do życia, inż. Żu-
rawski nie odmawiał także pomocy 
indywidualnej. Jego społeczne za-
angażowanie wykorzystał greko-
katolicki ksiądz – Ukrainiec Józef 
Kładoczny, były sekretarz arcybi-
skupa grekokatolickiego we Lwo-
wie – Andrzeja Szeptyckiego. Kie-
dy poprosił Żurowskiego o wspar-
cie, uzyskał nie tylko pomoc mate-
rialną, ale także opiekę, przyjaźń i 
zaufanie. I jak się później okazało, 
Józef Kładoczny ten ksiądz ukraiń-
ski, jak wąż jadowity wśliznął się 
do rodziny Żurowskich, a za oka-
zaną pomoc i przyjaźń odpłacił 
się wydaniem rodziny Żurowskich 
w ręce gestapo. Inż. Żurowski zo-
stał zamordowany w katowni ge-
stapo na Alei Szucha. Jego żona 
Karolina oraz córki Maria i Kle-
mentyna przeżyły tragiczne lata 
w obozie w Ravensbrück, a córka 
Anna zginęła w obozie na Majdan-
ku. /.../  Rok 1942, późna jesień. R. 
Żurowski powrócił ze Lwowa. W 
zacisznym gabinecie na Brackiej 
13 przy czarnej kawie opowiadał 
mi w zaufaniu: „Zrobiliśmy wiel-
ką rzecz. Zawarliśmy unię polsko-
-ukraińską  - oczywiście na czasy 
powojenne. Stanu przedwojennego 
w Małopolsce Wschodniej utrzy-
mać się nie da. Sprawa ruska musi 
być uregulowana”. – „Kto, z kim, 
gdzie?” – zapytałem. Zebranie od-
było się we Lwowie u św. Jura, u 
metropolity Szeptyckiego. Ze stro-
ny ukraińskiej byli obecni: sędziwy 
metropolita grekokatolicki, jego 
były sekretarz – ksiądz Kłodocz-
ny organizator zebrania, były wi-
cemarszałek senatu R.P. – Wasyl 
Mudryj i poseł Wasyl Boluch. Ze 
strony polskiej – zastępca Delega-
ta Rządu (londyńskiego) na Kraj, 
ja i inni (o ile nie mylę się – były 
wojewoda lwowski Dunin – Bor-
kowski). Zebranie zagaił metropo-
lita. W przemówieniu wyraził ubo-
lewanie, że stosunki polsko-ukra-
ińskie tak się zaogniły i że on sam 
tu nieco zawinił. Żałował jedynie, 
że już krótki czas, jaki pozostał Mu 
w życiu nie pozwoli na pogodze-
nie zwaśnionych bratnich naro-
dów, itp. Zebranie powzięło waż-
kie decyzje o przyszłym zgodnym 
współżyciu polsko-ukraińskim na 
zasadach równouprawnionych - w 
ramach państwowości polskiej” 
(Karol Borysowicz; w: Siekier-
ka..., s. 1036 – 1038; lwowskie). 
Zagrożony inż. Żurowski miał 
uciekać przez granicę do Rumuni. 
Ale poprosił autora cytowanych 

wspomnień, kpt. AK Karola Bory-
sowicza także o lewą „Kennkartę” 
dla ks. Kładocznego. Inż. Żurow-
ski dostał kenkartę na nazwisko 
Kossakowski Roman, a ks. Kła-
doczny na nazwisko Maciejewski.  

30 grudnia 1942 roku w Warsza-
wie w wyniku donosu ks. Józefa 
Kładocznego gestapo aresztowało 
6 Polaków: inż. Żurowskiego wraz 
z żoną i 3 córkami oraz sekretarkę 
firmy Leszczków, która zaginęła 
bez wieści osadzona na Pawia-
ku. „W pierwszej dekadzie marca 
1943 roku otrzymałem gryps treści 
następującej (cytuję dosłownie): 
„Kochany Panie Karolu. Przed 
godziną przywieziono tu zastęp-
cę Delegata Rządu, adw., który 
był na spotkaniu u Szeptyckiego 
(proszę czytać podkreślone lite-
ry), którego w tramwaju wskazał 
gestapowcom ks. Kładoczny. Miał 
Pan rację – nie ufając mu. Jest to 
prowokator i konfident gestapo”. 
Ostrzeżenie przed nim, które uka-
zało się w „Biuletynie Informacyj-
nym” spowodowało ucieczkę ks. 
Kładocznego z Warszawy”  (jw., 
s. 1041). Kładoczny został potem 
kapelanem w SS „Galizien – Ha-
łyczyna”. 

W grudniu 1942 roku OUN podję-
ła uchwałę: „Nie może być mowy 
o wypędzeniu Polaków – wypędze-
nie niczego nie załatwia, jedynie 
wzmocni mazurskie siły zewnętrz-
ne. Chodzi o fizyczną ekstermina-
cję, czyli totalne unicestwienie ich 
na miejscu, bez oglądania się na 
cokolwiek i bez różnicy płci i wie-
ku. Majątek cały palić, cenności 
przeznaczyć na fundusz wyzwole-
nia Ukrainy”. 

W grudniu 1942 roku we wsi Alek-
sandrówka pow. Sarny policjant 
ukraiński zastrzelił Polaka oraz 
przechowywaną przez niego ży-
dowską rodzinę Berezowskich. W 
miasteczku Bursztyn pow. Roha-
tyn „powstańcy ukraińscy” napa-
dli na plebanię i zamordowali mat-
kę księdza Stupaka. We wsi Bycz-
kowce pow. Czortków pod koniec 
1942 roku  zamordowany został 
przez nacjonalistów ukraińskich 
ks. Tadeusz Siatecki, ur. w 1895 r., 
administrator parafii Byczkowce. 
We wsi Chlewczany pow. Rawa 
Ruska pod koniec 1942 roku miej-
scowi banderowcy zamordowali 9 
Polaków z 3 rodzin, w tym gajo-
wego (Skórski z żoną i 2 córkami) 
oraz leśniczego (Rogalski z córką). 
We wsi Jarosławiec pow. Zamość 
w czasie wysiedlania gestapowcy 
z esesmanami ukraińskimi roz-
strzelali 12 Polaków: 3 mężczyzn, 
2 kobiety i 7 dzieci.We wsi Łuko-
wiec Wiszniowski pow. Rohatyn 
uprowadzili matkę z 3 małych 
dzieci, po których ślad zaginął. We 
wsi Siedliszcze Małe pow. Sarny 
zamordowali 30-letniego Polaka 
i staruszkę, której wbili kołek do 
gardła. W kol. Zaułek pow. Łuck 
policjanci ukraińscy zamordowali 
11 Polaków: 10-osobową rodzinę 
Floriana Kopija oraz  kobietę.  

W 1942 roku we wsi Boratyn pow. 
Łuck chłopi ukraińscy zamordo-
wali 6 Polek, w tym dwie matki z 
córkami. We wsi Budki Borowskie 
pow. Sarny zarąbali siekierą Pola-
ka a za kilka dni zamordowali jego 
córkę. W miejscowości Bukowsko 

pow. Sanok policjanci ukraińscy 
aresztowali 20 Polaków, którzy 
zostali zamordowani.  We wsi Gra-
bowiec pow. Nadwórna zamordo-
wali Polaka Twardowskiego oraz 
2 Żydów, których ukrywał. 

Coraz częściej ofiarą „heroicznych 
zmagań partyzantów ukraińskich 
w walce o samostijną Ukrainę” 
padały pojedyncze dziewczęta i 
kobiety polskie, np.: w kol. Gro-
belki pow. Łuck, w kol. Gruszwica 
pow. Łuck, w osadzie wojskowej 
Hallerówka pow. Równe , w kol. 
Lubomirka Stara pow. Równe, w 
kol. Łamane pow. Łuck. 

W 1942 roku we wsi Kochawka 
pow. Żydaczów Ukraińcy zamor-
dowali 4-osobową rodzinę polską, 
właścicieli majątku: ojca z 27-let-
nią córką i 30-letnim zięciem, 
oraz wywieźli ich 5-letniego syna 
(Dusio Tyczyński), po którym ślad 
zaginął. „Pewnego dnia w 1942 
roku kilku ukraińskich bandytów 
podczas dnia dokonało mordu 
Nelli Tyczyńskiej. Przywiązali ją 
do płotu i rozpruli brzuch bagne-
tem na oczach jej ojca. Mego brata 
schwytali po tym morderstwie, wy-
dłubali mu oczy i obcięli ręce. Na-
stępnie kazali ojcu Nelli, a teściowi 
Wacława, zwłoki obojga zawieźć 
do pobliskiego lasu, wykopać dół 
i pogrzebać. Po wykonaniu tego 
oblali go benzyną i żywcem spalili. 
W tym czasie 5-letni Dusio, synek 
Wacława i Nelly, bawił się na łące 
z grupą ukraińskich dzieci. Jeden 
z Ukraińców, który był zatrudnio-
ny do pracy w majątku, widząc, 
co się dzieje, być może wiedzio-
ny litością, zabrał chłopczyka na 
furmankę i z nim odjechał. Od 
tej chwili zaginął wszelki ślad po 
chłopczyku. Kilkuletnie poszuki-
wania przez moją matkę nie dały 
żadnego rezultatu” (Czesława Ko-
marczewska  w : Jastrzębski..., s. 
437; stanisławowskie). 

W 1942 roku w miasteczku Korzec 
pow. Równe Ukrainiec zaprowa-
dził do stodoły polskiego gospo-
darza Żyda, którego sam ukrywał, 
po czym zameldował na posterun-
ku policji ukraińskiej, że rodzina 
polska ukrywa Żyda; w wyniku 
czego policjanci ukraińscy zamor-
dowali Żyda, 10-osobową rodzinę 
Załomskich (w tym 7 dzieci) oraz 
kobietę, która tę rodzinę odwiedzi-
ła; ich zwłoki były zmasakrowane. 
W mieście powiatowym Tłumacz: 
„Ks. Kanonik Edward Tabaczkow-
ski 70 lat. Zamordowany w 1942 r. 
z donosu policji ukraińskiej przez 
gestapo pod zarzutem ukrywania 
Żydów. Zginął w lochach w Sta-
nisławowie”.(www.adamkuz). W 
miejscowości Szczepanowce pow. 
Kołomyja policjanci ukraińscy 
rozstrzelali 2 Polaków i 12 Żydów, 
których ukrywali w swoich gospo-
darstwach. W kol. Żeleźnica pow. 
Łuck policjanci ukraińscy zamor-
dowali 4-osobową polską rodzinę 
za przechowywanie Żydów oraz 2 
Żydów.  We wsi Zubrzec pow. Bu-
czacz policjanci ukraińscy zamor-
dowali Polaka Zolińskiego oraz 4 
Żydów (2 mężczyzn i 2 kobiety), 
których ukrywał. 

W kol. Paniowo pow. Horochów 
sołtys Ukrainiec wyznaczył na 
roboty do Niemiec Polaków, po 
czym zawiadomił Niemców, że 

Polacy odmówili wyjazdu; wo-
bec czego policja ukraińska pod 
dowództwem Niemców spacyfi-
kowała kolonię mordując Pola-
ków i paląc gospodarstwa. We wsi 
Paryszcze pow. Nadwórna miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 14 
Polaków.

We wsi Kadłubiska pow. Brody: 
„Czterdziestego drugiego roku /.../ 
zobaczyłem w Kadłubiskach po-
mordowanych Polaków w jeszcze 
bardziej bestialski sposób /.../, na 
przykład, kobiecie w ciąży rozpru-
to brzuch i nie narodzone jeszcze 
bliźniaki ułożono jedno przy jednej 
piersi matki, drugie – przy dru-
giej; siedmioletniej dziewczynce 
wepchnięto do pochwy odwrotną 
stroną sosnową szyszkę” (Sikorski 
Franciszek: Iwa zielona, Wrocław 
1984, s. 123). 

Ryszard Tyndorf w recenzji „Przy-
czynek do historii stosunków pol-
sko-ukraińskich na Chełmszczyź-
nie”  pisze: „Czesław Partacz i 
Krzysztof Łada, w książce: Polska 
wobec ukraińskich dążeń niepod-
ległościowych w czasie II wojny 
światowej (Toruń 2003), w roz-
dziale  „Ukraińska walka o ziemię 
i ludzi”, przeanalizowali wykaz  
500 Ukraińców zamordowanych 
ze „zbrodniczych wrogich rąk” 
na terenie dystryktu lubelskiego 
w latach 1942–1943, sporządzony 
przez Ukraiński Centralny Komi-
tet w styczniu 1944 roku. Według 
tego wykazu w 1942 roku doszło 
do sporadycznych, pojedynczych 
mordów w kilku powiatach: po 
jednym w lutym i marcu 1942 r., 
w kwietniu były 2 mordy, a w maju 
żadnego. W czerwcu zanotowa-
no 6 mordów, w lipcu 4 mordy, 
w sierpniu aż 16 mordów. Liczba 
mordów spadła we wrześniu do 3, 
a w październiku był zaledwie 1 
mord. Listopad minął spokojnie, w 
grudniu doszło do 4 mordów. Czyli 
w 1942 roku zanotowano łącznie 
38 mordów w całym dystrykcie, z 
wyraźną przewagą „działaczy”. 
Trudno więc mówić o czystce 
etnicznej ludności ukraińskiej. 
Stwierdzenie, że rzezie wołyńskie 
były odpowiedzią na terror stoso-
wany przez Polaków na Chełmsz-
czyźnie jest również bezpodstaw-
ne. W dystrykcie lubelskim najwię-
cej Ukraińców zginęło w powiecie 
lubelskim w okresie od maja do 
sierpnia 1942 r. – razem 17 osób. 
Mordy miał miejsce w trzech miej-
scowościach: Dratów, Ludwin i 
Kaniwola. Wśród straconych był 
ksiądz prawosławny (pop) Stepan 
Malesza z Dratowa. Pozostali to 
rolnicy - mężczyźni i dwie kobiety 
(imienny wykaz zamordowanych 
Ukraińców opublikowano w: Wo-
łyń i Chołmszczyna, 1939–1947 r.. 
Polśko-ukrajinśke protystojannia 
ta joho widłunnia. Doslidzennia, 
dokumenty, spohady, pod. red. Ja-
rosława Isajewicza . Lwów  2003, 
s. 493–508; oraz w: Nadbużansz-
czyna: Sokalszczyna, Bełzczyna, 
Radechiwszczyna, Kamineczczy-
na, Chołmszczyna i Pidlaszszia. 
New York–Paryż–Sydney–Toronto 
1989, t. 2, s. 667–678)”. 

Według źródeł pochodzących z 
sekretariatu arcybiskupstwa pra-
wosławnego w Lublinie („Historia 
parafii prawosławnej p.w. św. Mi-
kołaja w Dratowie”:  htth://www.

http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/02/tumacz-ks-kanonik-edward-tabaczkowski.html
http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/02/tumacz-ks-kanonik-edward-tabaczkowski.html
http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/02/tumacz-ks-kanonik-edward-tabaczkowski.html
http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/02/tumacz-ks-kanonik-edward-tabaczkowski.html
http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/02/tumacz-ks-kanonik-edward-tabaczkowski.html
http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/02/tumacz-ks-kanonik-edward-tabaczkowski.html
http://www.adamkuz/
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lublin.cerkiew.pl/ historiadratow.
html).oraz artykułów publicy-
stycznych (Grzegorz Jacek Pelica, 
„Święci z Dratowa”, Przegląd Pra-
wosławny, nr 2 /212/, luty 2003) 
wynika, że 15 sierpnia 1942 r. ple-
banię w Dratowie otoczyli gesta-
powcy z Ludwina wraz z SS i za-
strzelili o. Maleszę oraz jego córkę 
Olgę. Prawdopodobnie gosposia 
popa doniosła, że dał on schro-
nienie lub pomagał uciekinie-
rom sowieckim z obozu pracy w 
Chełmie. Narzeczony Olgi Ukra-
iniec Serafim Saczewa wstąpił do 
Gwardii Ludowej, aby się mścić 
na Niemcach. Tego samego dnia 
ten sam pluton egzekucyjny roz-
strzelał kilkunastu Żydów z kol. 
Dratów. Natomiast, co do dwóch 
dalszych mężczyzn z Dratowa 
wymienionych w wykazie UCK 
– Wołodymyra Sawycza i Teodo-
ra Palejczuka – zginęli z tego po-
wodu, że mieli być komunistami: 
„Niemcy zgonili w sadek przy ple-
bani całą wieś. Grozili spaleniem 
wsi, jeśli mężczyźni się jutro nie 
stawią w urzędzie, w Ludwinie. 
Sawicz i Palejczuk poszli na drugi 
dzień i do dzisiaj już nie wrócili”. 
Okoliczności śmierci pozostałych 
rolników nie są znane.

Kolejna sprawa to lansowanie 
przez ukraińskich historyków – 
także na łamach Gazety Wyborczej 
– dotychczas nieznanych mordów. 
Lwowski historyk Jurij Kiriczuk 
przedstawił właśnie tam genezę 
„konfliktu” polsko-ukraińskiego w 
sposób następujący: „Próba wy-
jaśnienia, kto pierwszy rozpoczął 
na Wołyniu walkę zbrojną, jest 
beznadziejna – mówił w 1997 r. 
na polsko-ukraińskiej konferencji 
historycznej w Iwano-Frankowsku 
prof. Jarosław Isajewicz. Pierwsze 
napady na Polaków zanotowano 
pod koniec 1942 r. Odbyły się one 
pod znakiem zemsty za wydarzenia 
na Chełmszczyźnie (gdzie polskie 
podziemie atakowało działaczy 
ukraińskich – red. Gazety Wybor-
czej). W katolickie Boże Narodze-
nie polska bojówka napadła na 
wieś Peresołowycze. Nad trupami 
zamordowanych Ukraińców śpie-
wano kolędy” (Jurij Kiriczuk, „Jak 
za Jaremy i Krzywonosa”, Gazeta 
Wyborcza, 24 kwietnia 2003). Na 
to źródło powołuje się również 
lwowski historyk Stepan Makar-
czuk w opracowaniu pt. „Cywilne 
nasełennia Wołyni i Halyczyny 
u rozrachunkach i dijach riznych 
wijśkowo-politycznych struktur 
rokiw druhoji switowoji wijny” 
(Wołyń i Chołmszczyna, 1939–
1947 r., s. 253). O rzekomym mor-
dzie bożonarodzeniowym w Pere-
sołowicach – wsi leżącej w pobli-
żu Hrubieszowa, nie ma wzmianki 
w wykazie UCK. Otóż chodzi 
tu zapewne o mord dokonany na 
członku UCK „pułkowniku” Ja-
kowie Halczewśkim-Wojnarowś-
kim w Peresołowicach 22 lutego 
1943 r.” ( Wołyń i Chołmszczyna, 
1939–1947 r., s. 85, 493).

„Wykaz UCK nie wymienia żad-
nych mordów dokonanych na cy-
wilnej ludności powiatu hrubie-
szowskiego w 1942 roku. Po co 
więc lansować ten okrutny mord 
bożonarodzeniowy? Przypomina 
to sprawę wołyńskiej wsi Dermań, 
lansowaną swego czasu przez 
Kulturę [paryską] (nr 2–3/1952), 

jakoby „przed Janową Doliną był 
Dermań, gdzie ludzi wbijano na 
pal, a dzieci wrzucano do stud-
ni”. W rzeczywistości żadnego 
napadu polskiego na Dermań nie 
było (Wiktor Poliszczuk:  Dowody 
zbrodni OUN i UPA. Integralny 
nacjonalizm ukraiński jako odmia-
na faszyzmu. Tom drugi: Działal-
ność ukraińskich struktur nacjona-
listycznych w latach 1920–1999. 
Toronto: 2000, s. 701–702), co po-
twierdza sporządzona przez ukra-
ińskiego naukowca w ostatnich la-
tach kronika wydarzeń na Wołyniu 
(Wołodymyr Serhijczuk, Trahedija 
Wołyni. Pryczyny j perebih polśko-
-ukrainśkoho konfliktu w roky dru-
hoji switowoji wijny. Kijów: 2003: 
s. 96–133).  Argument miał jednak 
swoje zadanie polityczne. Zamiast 
rzetelnych i szczegółowych badań 
sprawa Chełmszczyzny została 
wyraźnie ukierunkowana na poka-
zanie „polskiej winy”. W tym celu 
wykorzystuje się wszelkie źródła, 
w tym niesprawdzone i stronnicze, 
aby to udowodnić”  (za: Ryszard 
Tyndorf: Przyczynek do historii 
stosunków polsko-ukraińskich na 
Chełmszczyźnie”; GLAUKOPIS, 
Nr 5/6 z 2006 roku; w: http://glau-
kopis.pl/pdf/5-6/artykul-8-9.pdf).  

Także Grzegorz Motyka rozpra-
wia się z mitem, że ludobójstwo 
na Wołyniu spowodowane było 
wcześniejszą rzezią Ukraińców na 
Chełmszczyźnie. Ujawnia też ma-
nipulację strony ukraińskiej, która 
podała datę polskiej akcji w Pere-
sołowicach o rok wcześniejszą, niż 
w rzeczywistości, czyli 18 grudnia 
1942 roku (Grzegorz Motyka: Od 
rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, s. 
282 - 284). „Natomiast ewidentną 
nieprawdę zawiera opublikowa-
ny w „Naszym Słowie” artykuł 
stwierdzający, że „już na wiosnę 
1942 r. polskie podziemie zaczęło 
prowadzenie akcji palenia wsi i 
mordowania ukraińskiej ludności 
Chełmszczyzny i Zabuża. Pierw-
sze wsie, jakie spłonęły to – Liski 
i Kościeszyn” („Nasze Słowo”, 
nr 7, 13.II.1994). W rzeczywisto-
ści obie te wsie zostały spalone w 
marcu 1944 r. (Weryha, 1980)”  - 
pisze Andrzej L. Sowa w książce 
„Stosunki polsko-ukraińskie 1939 
– 1947” (Kraków 1998, s. 158 – 
159). Sowa powołuje się na książ-
kę historyka… ukraińskiego, Wa-
syla Weryha: „Dorohami druhoj 
switowoji wijny” (Toronto 1980). 
Czy nacjonaliści ukraińscy z „Na-
szego Słowa” nie znają publikacji 
własnych autorów? Raczej znają 
-  i nieistotne jest dla ich, czy zna-
ją je czytelnicy. Chodzi po prostu 
o probanderowską propagandę, 
a jej pierwszym i podstawowym 
narzędziem jest kłamstwo. Posłu-
gują się „dekalogiem ukraińskie-
go nacjonalisty”, w którym pkt. 7 
brzmi „Nie zawahasz się wykonać 
największej zbrodni, jeśli tego 
wymagać będzie dobro Sprawy”, 
a pkt. 8. „Nienawiścią i podstę-
pem będziesz przyjmować wroga 
Twojej Nacji” – realizując w ten 
sposób tajną „Uchwałę Krajowego 
Prowodu OUN” z 1990 roku. 

O perfidii uprawianej propagandy 
przez banderowskich neofaszy-
stów niech świadczą fakty: 

-  na samej „Chełmszczyźnie” w 

okresie wrzesień – październik 
1939 Ukraińcy wymordowali „sa-
modzielnie” ponad 200 Polaków, 
głownie żołnierzy i oficerów WP, 
oraz nieznaną ilość we „współpra-
cy” z Żydami w ramach „czerwo-
nej milicji” i „w braterstwie broni” 
razem z Sowietami;   

-  różnego rodzaju formy przemo-
cy i terroru administracji ukraiń-
skiej (wójtów, sołtysów, urzędni-
ków) dotknęły mieszkającą na tym 
terenie ludność polską (donosy, 
wysyłanie na przymusowe roboty 
do Niemiec, wyznaczanie wyso-
kich kontyngentów itp.);  

-   zbrodnie pomocniczej policji 
ukraińskiej, ukraińskich esesma-
nów ze szkoły podoficerskiej w 
Trawnikach (rewizje, konfiskaty, 
aresztowania, tortury, zabójstwa, 
pacyfikacje wiosek polskich),  sa-
modzielne oraz z udziałem gesta-
po i żandarmów niemieckich, w 
tym akcja wysiedlenia około 60 
tysięcy ludności polskiej (bez for-
macji ukraińskich Niemcy nie by-
liby w stanie jej przeprowadzić), w 
wyniku czego w 1942 roku śmierć 
poniosło na terenie „Chełmszczy-
zny” ponad tysiąc Polaków „od 
niemowlęcia w kołysce po starca 
nad grobem”, dziesiątki tysięcy 
znalazło się w obozach koncen-
tracyjnych oraz dziesiątki tysięcy 
tułało się po lasach i wsiach oko-
licznych z dziećmi, bez dobytku i 
dachu nad głową;

-   w Boże Narodzenie 1942 roku 
esesmani ukraińscy razem z gesta-
powcami we wsi Łaszczów pow. 
Tomaszów Lubelski rozstrzelali w 
pobliskim lesie 76 Polaków zabra-
nych z kościoła podczas nabożeń-
stwa, na które przybyło sporo lu-
dzi ze wsi okolicznych – być może 
faszyści ukraińscy faktycznie śpie-
wali nad ich trupami jakieś „kolę-
dy” nacjonalistyczne, przerywając 
je na przemian okrzykami ””Sława 
Ukrainie!” i „Hejl  Hitla!”. 

„W Lubartowie dyrektorem szpita-
la był lek. Eustachy Burke, nacjo-
nalista ukraiński, agent gestapo. 
Zdarzało się, że w czasie okupa-
cji niemieckiej ranni partyzanci, 
którzy nieświadomie trafiali do 
tego szpitala byli natychmiast wy-
dawani w ręce niemieckich służb 
bezpieczeństwa” (Stanisław Misz-
tal: Wydarzyło się na Lubelsz-

czyźnie. Gdańsk 2010, s. 274). 
„Był on „duchowym przywódcą” 
bandy UPA we wsi Kolechowi-
ce (Bolechowice – przyp, S.Ż.), 
gmina Ludwin (jw., s. 302). On 
to, wraz z Niemcami i Ukraińcami 
z Bolechowic odziany w mundur 
niemiecki w 1942 r. brał udział w 
gromieniu Polaków we wsi Rudka 
Kijańska. Takich wyczynów zali-
czył wiele, o czym pisze w swoich 
wspomnieniach Tadeusz Laszczka 
„Orlik” – komendant OS w rejo-
nie VI BCh Ludwin – Łęczna” (S. 
Misztal…,  s. 304, oraz:: F. Kusyk: 
Z konspiracji w Lubartowskiem. 
Warszawa 1982, s. 169). Otrzymał 
wyrok śmierci i został zastrzelony 
przez partyzantów w Lubartowie 1 
września 1943 roku.

Żołnierz AK Jan Turzyniecki 
„Mogiłka” „w grudniu 1942 roku 
uczestniczył przy wykonaniu wyro-
ku na Dymitrze Byku, ukraińskim 
nacjonaliście. Z rozkazu wykonał 
też wyrok śmierci na szczególnie 
szkodzącym Polakom Włodzimie-
rzu Dołynce, Ukraińcu, wójcie gm. 
Majdan Sopocki” (Zofia Lesz-
czyńska: Ginę za to co najbardziej 
człowiek ukochać może. Część II. 
Lublin 2003, s. 459). Tacy właśnie 
„działacze” ukraińscy byli „mor-
dowani przez AK” w 1942 roku 
na „Chełmszczyźnie” (w ujęciu 
UCK teren Chełmszczyzny obej-
mował kilkanaście powiatów woj. 
lubelskiego). Likwidacja poprzez 
rozstrzelania wykonywana była 
na mocy wyroku sądu  Polskiego 
Państwa Podziemnego  na obywa-
telach polskich  za kolaborację z 
wrogiem czyli zdradę Państwa, za 
przestępstwa (zabójstwa, gwałty 
rabunki, szmalcownictwo, donosi-
cielstwo) i szczególnie szkodliwą 
działalność, groźną dla społeczeń-
stwa – niezależnie od narodowo-
ści. Najwięcej wyroków wydano 
i wykonano na Polakach, osoby 
(obywatele polscy) pochodzenia 
ukraińskiego stanowiły zniko-
my procent, chociaż znaczny ich 
procent podjął kolaborację z oku-
pantem niemieckim (w tym kilka-
naście tysięcy policjantów ukra-
ińskich, kilka tysięcy esesmanów 
ukraińskich szkolonych w Trawni-
kach koło Lublina). 

Kto pierwszy zaczął?  Otóż pierw-
si zaczęli nacjonaliści ukraińscy 
na swoim kongresie w Wiedniu 
w 1929 roku podejmując uchwa-

łę o eksterminacji ludności pol-
skiej („czużyńców”) na terenach 
uznanych przez nich za „etnicz-
nie ukraińskie”, a więc także na 
„Chełmszczyźnie”, podpartą ide-
ologią integralnego nacjonalizmu 
ukraińskiego opracowaną przez 
Dmyto Doncowa. Ktoś, kto nie 
zna lub nie rozumie istoty tej ide-
ologii, nie powinien zajmować się 
relacjami polsko-ukraińskimi, tak-
że w kontekście współczesnym. W 
okresie międzywojennym realizo-
wali ją poprzez morderstwa dzia-
łaczy i polityków polskich i ukra-
ińskich, dążących do porozumie-
nia i zgodnej współpracy na rzecz 
wspólnej Ojczyzny. Już pierwsze-
go dnia wojny, 1 września 1939 
roku, zaczęli „usuwanie” Polaków 
od zamordowania nauczyciela pol-
skiego z synem oraz swojego ro-
daka Ukraińca, który nauczyciela 
w tym czasie odwiedził.                                                                                   
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Rozkaz 00485 z 11 sierpnia 
1937 r., wydany przez szefa 
NKWD Nikołaja Jeżowa, po-
ciągnął za sobą śmierć 111 091 
Polaków. Jedyne kryterium lu-
dobójstwa - etniczne. Niewiele 
pamiętamy. Coraz mniej wie-
my o naszej wspólnej historii. 
Niedawna wypowiedź rzeczni-
ka SLD, w której umiejscowił 
on Powstanie Warszawskie w 
1988 roku, nie jest już dzisiaj 
niczym wyjątkowym. To raczej 
typowy obraz polskiej świado-
mości historycznej przeoranej 
przez maszynerię obojętności i 
zapomnienia, sprawnie funk-
cjonującą w III RP. Poza jed-
nym wyjątkiem, który symbo-
lizuje Jedwabne: wytrwała 
praca najpotężniejszych 
ośrodków medialnych tej sa-
mej III RP, by czas II wojny 
światowej kojarzył się dzisiej-
szym Polakom ze wstydem 
współodpowiedzialności za ho-
lokaust ludności żydowskiej. 
Na szybko kurczącym się 
skrawku wspólnej pamięci na-
rodowej walczymy o to, by 
poza Jedwabnem utrzymać 
także wspomnienie Wester-
platte, Monte Cassino, Powsta-
nia Warszawskiego, nie tylko 
bohaterskich walk, ale i cier-
pień zadanych polskiej wspól-
nocie w czasie II apokalipsy. 
Tego miejsca jest już tak mało, 
że niekiedy nawet obrońcy pa-
mięci o Katyniu traktowani są 
jako swego rodzaju rywale dla 
tej grupy, dla której szczegól-
nie bolesna jest pamięć maso-
wych zbrodni nacjonalistów 
ukraińskich na ludności pol-
skiej w latach 1943-1944, a 
jedni i drudzy wydają się za-
bierać przestrzeń publicznej 
żałoby tym, dla których naj-
ważniejsze w oczywisty sposób 
pozostaje ludobójstwo nie-
mieckie na Polakach i setki 

jego symboli: 
B y d g o s z c z , 
P i a ś n i c a , 
Stutthof, Pal-
miry, Da-
chau, Pa-
wiak, Au-
s c h w i t z . . . 
R o z k a z 
00485. Czy 
możemy jesz-
cze coś zmie-
ścić w tym 
k r a j o b r a z i e 
pamięci pol-
skich bohate-
rów i ofiar tra-
gicznej histo-
rii XX wieku, 
kiedy wszelka 
polska marty-
rologia jest 
tak wyśmie-
wana, przyj-

mowana zaporowym ogniem 
szyderstwa najpotężniejszych 
mediów i wykreowanych w nich 
autorytetów? Nie wiem, czy mo-
żemy. Wiem, że musimy - bo to 
nasz, nie tylko polski, ale po 
prostu ludzki obowiązek. Musi-
my do kalendarium naszej zbio-
rowej pamięci wprowadzić jesz-
cze jedną datę, symbol losu Po-
laków i zarazem wspomnienie 
ponad 150 tysięcy konkretnych 
istnień ludzkich, przekreślonych 
jednym rozkazem wydanym 
przez najbardziej zbrodniczy 
system w historii XX wieku. 
Musimy przypomnieć rozkaz 
00485 z 11 sierpnia 1937 r. sze-
fa NKWD Nikołaja Jeżowa na 
podstawie wydanej dwa dni 
wcześniejszej decyzji Politbiu-
ra Wszechrosyjskiej Komuni-
stycznej Partii (bolszewików). 
To rozkaz o ludobójstwie Pola-
ków mieszkających w ZSRS. 
Nie było wcześniej pojedyncze-
go dokumentu, który pocią-
gnąłby za sobą świadomą li-
kwidację tak wielkiej liczby 
ludzi na podstawie kryterium 
etnicznego. Jeżow ogłosił wal-
kę z „faszystowsko-powstań-
czą, szpiegowską, dywersyjną, 
defetystyczną i terrorystyczną 
działalnością polskiego wywia-
du w ZSRS”, jaką rzekomo 
miała prowadzić gigantyczna 
siatka Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW - rozbita już 
całkowicie na terenie państwa 
sowieckiego w 1921 r.). Stawiał 
też jasno zadanie podległym 
służbom NKWD w całym pań-
stwie: „całkowita likwidacja 
nietkniętego do tej pory, szero-
kiego, dywersyjno-powstań-
czego zaplecza POW i podsta-
wowych ludzkich rezerw 
[„osnownych ljudskich kontin-
gientow”] wywiadu polskiego 

w ZSRS”. Owo „zaplecze” i 
„podstawowe rezerwy” mogli 
tworzyć wszyscy, którzy mieli 
wpisaną do paszportów naro-
dowość polską. Według spisu 
powszechnego w ZSRS, w 1926 
roku było takich osób 782 ty-
siące. Według następnego spisu, 
z 1939 roku, liczba Polaków w 
ZSRS zmniejszyła się do 626 ty-
sięcy. To był właśnie efekt syste-
mu bezprecedensowych prześla-
dowań, jakim poddani zostali w 
państwie Stalina Polacy. Ponad 
150 tysięcy - rozstrzelanych (nie 
tylko w latach 1937-1938), 
zmarłych w czasie deportacji, 
zamęczonych głodem w 1932-
1933. Nie mniej niż co drugi do-
rosły mężczyzna został w tej 
polskiej wspólnocie losu pozba-
wiony życia. Pierwszą książkę 
tej zbrodni („Pierwszy naród 
ukarany: Polacy w Związku Ra-
dzieckim w latach 1921-1939”, 
Warszawa 1991), jeszcze bez do-
stępu do podstawowych źródeł 
sowieckich, poświęcił Rosjanin 
z urodzenia - dziś profesor Uni-
wersytetu Opolskiego - Mikołaj 
Iwanow. Przełomowe znaczenie 
w poznaniu skali tej operacji 
miały prace rosyjskich badaczy z 
Memoriału: Nikity Pietrowa i 
Arsenija Rogińskiego (z 1993 i 
1997 roku), którzy przedstawili 
oficjalne dane NKWD. Kto nie 
ufa polskiej skłonności do cier-
piętnictwa, niechaj zaufa spra-
wozdawczości wewnętrznej 
NKWD. To są jej dane: w „ope-
racji polskiej”, między wrze-
śniem 1937 a wrześniem 1938 
roku, zostało aresztowanych 143 
810 osób. Spośród nich 111 091 
rozstrzelano. Nie wszyscy byli 
etnicznymi Polakami, ich liczbę 
wśród straconych w tej jednej 
operacji szacuje się na 85 do 95 
tysięcy. Polacy byli jednak zabi-
jani systematycznie w państwie 
sowieckim także w innych ope-
racjach: od czasu pogromów 
polskich dworów i zaścianków 
w 1917 roku, poprzez prześlado-
wania księży i wiernych Kościo-
ła katolickiego (w polskiej lite-
raturze historycznej najbardziej 
kompetentnie przypomina te 
prześladowania w licznych 
swych monografiach i kompen-
diach ks. Roman Dzwonkow-
ski); następnie przez ofiary 
wspomnianej już operacji „anty-
kułackiej” z lat 1930-1931; ofia-
ry Wielkiego Głodu z 1932 i 
1933 roku, zarówno na Ukrainie, 
jak i w Kazachstanie (przecież 
od głodu ginęli nie tylko Ukraiń-
cy i nie tylko Kazachowie); dalej 
- wskutek kolejnych fal areszto-
wań i deportacji ludności pol-
skiej najpierw z terenów przy-
granicznych z II RP na sowiec-

kiej Ukrainie i Białorusi, a na-
stępnie (w 1936 r.) w ogóle z 
tych republik do Kazachstanu. 
W okresie największego nasile-
nia terroru - 1937-1938 - Polacy 
byli rozstrzeliwani także maso-
wo w ramach mniejszych opera-
cji NKWD, takich jak np. „nie-
miecka” (likwidująca „niemiec-
kich szpiegów”), „czyszczenie” 
samego NKWD z wprowadzone-
go do niego licznie jeszcze przez 
Dzierżyńskiego „polskiego ele-
mentu” - i wiele innych. Staty-
styka zbrodni Rozkaz nr 00485, 
pierwotnie mający obowiązywać 
3 miesiące, został przedłużony 
na blisko dwa lata. Jego zabój-
cze efekty - przypomnijmy: po-
nad 111 tysięcy rozstrzelanych 
na podstawie jednego rozkazu, 
to jest ponad pięć razy więcej niż 
w całej operacji katyńskiej - do-
pełnił cztery dni później wydany 
kolejny rozkaz Jeżowa. Nosił on 
numer 00486, a dotyczył rodzin 
„zdrajców ojczyny” (nie tylko 
Polaków). Aresztowania mogli 
uniknąć tylko ci, którzy wydali 
swoich najbliższych. Dzieci po-
wyżej 15. roku życia podlegały 
„dorosłym” represjom. Młodsze 
miały być kierowane do domów 
dziecka lub do pracy. Na abso-
lutnie wyjątkową skalę represji 
skierowanych przez państwo so-
wieckie przeciw Polakom zwró-
cił uwagę profesor Uniwersytetu 
Harvarda Terry Martin. Na pod-
stawie imiennej listy ofiar roz-
strzelanych w latach 1937-1938 
w Leningradzie obliczył, że Po-
lacy byli zabijani 31 razy czę-
ściej, aniżeli wynikało to z ich 
liczebności w tym mieście. Inny-
mi słowy: Polak w Leningradzie 
i okolicach miał w okresie naj-
większego nasilenia Wielkiego 
Terroru 31 razy mniejszą szansę 
przeżycia aniżeli przeciętny 
mieszkaniec tego najbardziej do-
świadczonego przez zbrodnie 
stalinowskie miasta. Profesor 
Uniwersytetu Yale Timothy Sny-
der obliczył taką statystykę dla 
całego Związku Sowieckiego 
czasu Wielkiego Terroru: Polacy 
byli w niej, niestety, narodem 
wybranym. Wybór Stalina zde-
cydował o tym, że byli 40 razy 
częściej rozstrzeliwani, niż wy-
nosiła przeciętna dla wszystkich 
narodów ZSRS. Polaków było w 
ZSRS 0,4 proc. ogółu ludności, 
natomiast w grupie 681 tysięcy 
rozstrzelanych w latach 1937-
1938 stanowili ok. 13-14 proc. 
ofiar. Tyle sucha statystyka na 
podstawie danych NKWD. Ale, 
jak słusznie napisał Snyder w 
swojej monografii „Skrwawione 
ziemie” (2010), musimy przede 
wszystkim pamiętać, że każda z 
ofiar miała imię, każda to indy-

widualna biografia, każda zasłu-
guje na ludzką pamięć. Z przej-
mującą empatią losy Polaków 
mordowanych w ramach opera-
cji NKWD na Ukrainie w latach 
1937-1938 przedstawił najwy-
bitniejszy chyba współcześnie 
badacz systemu stalinowskiego 
profesor Hiroaki Kuromiya z 
Uniwersytetu Indiany. W jego 
książce „Głosy straconych” (wy-
danie polskie 2008, wydanie 
amerykańskie 2007) możemy 
zobaczyć tę wielką zbrodnię 
przez pryzmat indywidualnych 
losów ludzi rozstrzeliwanych 
tylko za stwierdzenie „Polska to 
dobry kraj” (to oznaczało „fa-
szystowską agitację”) albo za 
niezgodę na wyrzeczenie się pol-
skiego męża czy żony. Inny au-
torytet studiów nad sowieckim 
totalitaryzmem, profesor Nor-
man Naimark z Uniwersytetu 
Stanforda, w swej książce „Stali-
n´s Genocides” (2011) nie waha 
się porównać sytuacji Polaków 
pod panowaniem sowieckim - od 
września 1937 do lipca 1941 
roku („amnestia” po układzie Si-
korski - Majski) - do sytuacji Ży-
dów w okresie holokaustu. 
Prawda o wielkiej zbrodni na 
Polakach pod panowaniem Stali-
na zaczyna się przebijać do 
świadomości - przynajmniej kół 
akademickich - na Zachodzie. 
Biała plama w podręcznikach A 
u nas? Z najnowszych podręcz-
ników dopuszczonych przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
do I klasy szkół ponadgimna-
zjalnych - a więc podsumowują-
cych wiedzę polskich uczniów o 
historii XX wieku - żaden nie 
zawiera najmniejszej choćby 
wzmianki o tej, raz jeszcze po-
wtórzmy, największej zbrodni 
dokonanej na Polakach w minio-
nym stuleciu. Nie ma też w ogó-
le tego tematu wśród realizowa-
nych przez Centrum Polsko-Ro-
syjskiego Dialogu i Porozumie-
nia (finansowane z budżetu pań-
stwowego, powołane z inicjaty-
wy premierów Putina i Tuska po 
spotkaniu w Smoleńsku) proble-
mów badawczych. Najważniej-
szymi zdobyczami naszej histo-
riografii są w tym zakresie wciąż 
tylko wycinkowe zbiory doku-
mentów - dwutomowa publika-
cja IPN „Wielki Terror: Operacja 
Polska 1937-1938” (2010), opar-
ta na materiałach pozyskanych z 
archiwów ukraińskich, jak rów-
nież wybór w opracowaniu To-
masza Sommera „”Rozstrzelać 
Polaków”. Ludobójstwo Pola-
ków w Związku Sowieckim w 
latach 1937-1938. Dokumenty z 
Centrali” (2010). Ostatnio prze-
gląd interpretacji tej wielkiej 
zbrodni przedstawiono w dwu-
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miesięczniku „Arcana” (nr 106-
107: 4-5/2012), zbierając przy 
okazji jej 75. rocznicy wypowie-
dzi wszystkich poważnych bada-
czy tego zagadnienia: Nikity 
Pietrowa, Hiroaki Kuromiyi, 
Krzysztofa Jasiewicza, Marka 
Jana Chodakiewicza, Bogdana 
Musiała, Tomasza Sommera, Je-
rzego Bednarka, Jana Jacka Bru-
skiego, Marka Kornata, Henryka 
Głębockiego. Oni właśnie mó-
wią najdobitniej, dlaczego nie 
można o tej zbrodni zapomnieć. 
Profesor Marek Kornat wskazu-
je, iż zbrodnia ta spełnia bezdy-
skusyjnie definicję ludobójstwa 
przyjętą przez Konwencję ONZ 
w grudniu 1948 r., mówiącą o 
„niszczeniu grup narodowych, 
etnicznych, rasowych i religij-
nych”. Stwierdza także, iż histo-
ria tej bezprecedensowej zbrodni 
powinna być przyjęta do wiado-
mości przez historyków polskiej 
polityki zagranicznej okresu 
międzywojennego: ekstermina-
cja polskiej grupy narodowej w 
ZSRS pokazuje, że „możliwości 
pokojowej egzystencji Polski z 
państwem Sowietów w zasadzie 
nie istniały (...) kierownictwo 
stalinowskie postrzegało Polskę 
jako wroga, z którym nie może 
być zbliżenia”. Tomasz Sommer 
i Henryk Głębocki podkreślają, 
że trzeba się upominać o pamięć 
tej zbrodni w imię prawdy histo-
rycznej o czasach Wielkiego 
Terroru. Pojęcie to, łączone z la-
tami 1937-1938, obecne we 
wszystkich podręcznikach do hi-
storii (także polskich) XX wie-
ku, ograniczane jest najczęściej 
do rozprawy Stalina ze starymi 
kadrami „leninowskimi” i wier-
chuszką Armii Czerwonej. Dzi-
siejsza propaganda historyczna 
w Rosji, bezkrytycznie przyjmo-
wana przez dominującą część 
mediów w Polsce, przedstawia 
Wielki Terror, Wielką Czystkę 
jako wewnętrzną tragedię Ro-
sjan, „domowy konflikt”, o któ-
rym mają prawo mówić tylko 
Rosjanie. Tymczasem według 
danych NKWD, wśród 681 tys. 

rozstrzelanych w latach 1937-
1938 ofiary tzw. operacji naro-
dowościowych to 247 tysięcy 
osób (na czele z Polakami), a po-
nad 350 tysięcy - „kułacy” (nie-
koniecznie Rosjanie, wśród nich 
było także bardzo wielu Pola-
ków, na pewno natomiast nie 
było w tej kategorii komuni-
stów). Polskie ofiary, tak liczne 
w tej straszliwej zbrodni, pozo-
stają „nieme”. Nie możemy im 
oddać głosu, ale możemy, musi-
my przywrócić pamięć o nich. 
Nie możemy dopuścić do ich 
rozpuszczenia w fałszywym ob-
razie Wielkiej Czystki, w której 
pamięta się tylko o Bucharinie, 
Zinowiewie, Tuchaczewskim... 
Alternatywny przekaz pamięci 
Marek Jan Chodakiewicz i Niki-
ta Pietrow zwracają uwagę na 
inny, nie mniej ważny aspekt tej 
pamięci. „Pamiętając ofiary, 
czcimy je, a potępiamy katów. 
Przekazując historię o ofiarach, 
pomagamy innym dojść z sobą 
do ładu. Chodzi głównie o post-
-Sowietów, większość z nich to 

spadkobiercy ofiar komuny, ale 
sami o tym nie wiedzą, czy nie 
chcą wiedzieć. (...) Podnosząc 
dzieje eksterminacji Polaków w 
ZSRS, tworzymy alternatywny 
wobec oficjalnego (putinowskie-
go) paradygmatu pamiętania 
ofiar. Ten drugi opiera się na ru-
syfikacji i prawosławizacji 
ofiar”. Warto o tych słowach 
profesora Chodakiewicza pamię-
tać, kiedy obserwujemy, jak nad 
Katyniem zaczyna dominować 
prawosławna cerkiew... Ale war-
to także usłyszeć głos uczciwej, 
dążącej do prawdy Rosji, jaką 
reprezentuje Nikita Pietrow, któ-
ry z ubolewaniem stwierdza, że 
obecne „rosyjskie władze wystę-
pują w roli ukrywających prze-
stępstwa stalinowskie”. Jeśli 
chcemy pomóc uczciwej Rosji, 
tej, która chce dojść do ładu 
sama z sobą - musimy przypomi-
nać o ukrywanych, relatywizo-
wanych, a nawet usprawiedli-
wianych zbrodniach sowieckie-
go imperium - tak na Rosjanach, 
jak i na „inorodcach”. Profesor 

Krzysztof Jasiewicz ujmuje isto-
tę naszego obowiązku inaczej: 
„Powinniśmy przywrócić z nie-
bytu nazwiska Ofiar i ich groby 
oraz zapewnić im godne miejsce 
na pomnikach, w nazwach ulic, 
w formie specjalnego muzeum 
itp. Nie powinniśmy zgadzać się 
na wspólne cmentarze wraz z in-
nymi nacjami, bo to służy na ob-
szarze postsowieckim do rozmy-
dlania zbrodni i obniżania jej 
rangi. Kaci i ich pomocnicy win-
ni być znani. Polska musi upo-
minać się o Polaków pod każdą 
szerokością geograficzną”. Hen-
ryk Głębocki podsumowuje 
wszystkie motywy pamięci o 
zbrodni, której 75. rocznicę wła-
śnie powinniśmy obchodzić. To 
nasz obowiązek - wyrzut sumie-
nia, także dlatego, że nawet dla 
potomków deportowanych do 
Kazachstanu rodzin ofiar „opera-
cji polskiej” nie udało się stwo-
rzyć szerszego programu pomo-
cy. Musimy wiedzę o tej zbrodni 
utrwalić i rozpowszechnić, dzie-
ląc się nią z innymi - „tak na Za-

chodzie, jak i dawnej „nieludz-
kiej ziemi” - właśnie po to, żeby 
stała się bardziej ludzka”. Od 
siebie dodam ten jeszcze postu-
lat i pytanie, które już od wielu 
miesięcy powtarzam: Musimy 
wprowadzić tę trudną pamięć do 
polskich szkół, do polskich roz-
mów, do polskich modlitw. Jeśli 
nie zrobimy tego, trudno będzie 
od nas - jako politycznej wspól-
noty - wymagać szacunku dla 
innych ofiar.

Dokumenty, źródła cytaty

Wykład prof. Andrzeja No-
waka, historyka, sowietologa, 
wykładowcy na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Artykuł opublikowany na stro-
nie: „Nasz Dziennik” 11 sierp-
nia 2012 r. 

http://www.naszdziennik.pl/
mysl/7089,holokaust-polakow-
-w-zsrs.html
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 Południowo - Wschodnich „ wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego  ofiarom nacjonalizmu 

Ukraińskiego z lat 1939-1947 „ upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych „ edukowania 
młodego pokolenia „ wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” „ utworzenia 
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Aleksandra Garbuzova zmarła 
w Mołdawii 24 maja 2017 roku. 
Tam w Bielcach wyszła za mąż i 
założyła własną rodzinę. W 1963 
roku urodziła córkę Galinę. Do-
czekała się także dwóch wnuków, 
dwóch prawnuków i jednej pra-
wnuczki.

Jeden z jej wnuków, Andrzej 
Dmitrenko, którego ojciec jest 
mołdawskim Polakiem, posiada 
„Kartę Polaka” i studiował kilka 
lat temu we Wrocławiu. Obecnie 
mieszka z rodziną w Mołdawii. 
Z kolei jego brat Alexandr Dmi-
trenko mieszka z żoną i ich syn-
kiem w Warszawie.

Po raz pierwszy odwiedziła Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w 
1990 roku. Potem dwukrotnie 
jeszcze przyjeżdżała do Oświęci-
mia. Była jedyną więźniarką KL 
Auschwitz II-Birkenau, miesz-
kającą w Mołdawii. Jej obozowa 
przeszłość była niezwykła.

Wśród wyzwolonych więźniów KL 
Auschwitz w dniu 27 stycznia 1945 
roku pozostało przy życiu około 
500 dzieci różnych narodowości 
w wieku do piętnastu lat. Jednym 
z nich była czteroletnia dziewczyn-
ka, która jedynie pamiętała, że ma 
na imię Szura.

Wraz z innymi więźniami wyszła z 
obozowych baraków, kiedy w KL 
Auschwitz II-Birkenau w mroź-
ny dzień styczniowy pojawili się 

żołnierze sowieccy. Na jej widok 
jeden z nich dał jej kostkę cukru, 
którą wyciągnął z żołnierskiego 
chlebaka. Potem wyniósł ją z obo-
zu na rękach i przekazał do polo-
wego szpitala wojennego.

Razem z oddziałem, w którym słu-
żył ten żołnierz, przemieszczała się 
jako „dziecko pułku” wraz z fron-
tem w głąb Niemiec. Opiekowała 
się nią pielęgniarka ze wspomnia-
nego szpitala. Pamięta, jak żołnie-
rze jej pułku radośnie świętowali 
dzień zwycięstwa w maju 1945 
roku. Wtedy nadali też Szurze na-
zwisko Pobieda (zwycięstwo), po-
nieważ swojego prawdziwego nie 
znała.

Przybrani rodzice

Pułk ten po wojnie stacjonował w 
mieście Bielce na terenie Mołda-
wii, potem przeniesiono go do Ru-
munii. Szura, która cały czas była 
pod opieką żołnierzy tego pułku, 
nie mogła wraz z nim udać się do 
Rumunii. Postanowiono ją pod 
przybranym nazwiskiem Aleksan-
dra Michajłowna Pobieda oddać 
do miejscowego domu dziecka. 
Przybrane imię jej ojca była imie-
niem dowódcy pułku, któremu cią-
gle towarzyszyła. Był nim Michaił 
Chozin.

Do wspomnianego domu dziecka 
trafiła na przełomie lat 1945/1946. 

Przebywała w nim pół roku. 
Wkrótce wzięli ją na wychowanie 

Tatiana i Siemion Jarosławscy, któ-
rzy stali się jej przybranymi rodzi-
cami. Wychowali Aleksandrę jak 
własne dziecko, a potem skierowali 
ją na studia do Instytutu Handlowe-
go w Kiszyniowie. Ciągle nie zda-
wała sobie sprawy z tego, że kiedyś 
była więziona w KL Auschwitz-II 
Birkenau i zupełnie nie orientowa-
ła się, kto i z jakiego powodu wy-
tatuował jej na lewej ręce numer 
77325.

Odnalezienie matki i siostry

Podczas studiów w Kiszyniowie, 
mieszkająca wraz z nią w jednym 
pokoju koleżanka, przyniosła pew-
nego razu gazetę „Literaturnaja Ra-
sija”, w której znajdował się arty-
kuł napisany przez pisarkę Agniję 
Barto, zawierający informację, że 
Anastazja Koroliowa, była więź-
niarka KL Auschwitz II-Birkenau, 
oznaczona numerem obozowym 
77324, poszukuje swojej córecz-
ki o imieniu Szura. Razem, choć 
rozdzielone, przebywały w tym 
obozie, skąd matka została ewaku-
owana do KL Ravensbrück, gdzie 
wyzwolono ją wiosną 1945 roku.

W ten sposób Aleksandra (Szura) 
dowiedziała się, że jej prawdziwa 
matka żyje i mieszka na Białorusi. 
Wkrótce uzyskała również infor-

mację, że wojnę przeżyła też jej 
starsza siostra Ludmiła, więziona 

kiedyś na Majdanku i w obozie 
dziecięcym w Łodzi. Obydwie 
mieszkają w Witebsku.

Od biologicznej matki dowiedziała 
się, że jej prawdziwe nazwisko to 
Koroliowa Aleksandra Makarow-
na, urodzona 31 grudnia 1940 roku 
we wsi Borkowo na Białorusi. Od 
niej dowiedziała się również, że 
jej ojciec Makar był partyzantem 
i zmarł w 1943 roku w wyniku 
odniesionych ran.  Był wtedy rok 
1968.  Aleksandra  miała  wów-
czas  dwadzieścia siedem  lat.

Od rodzonej matki Anastazji Iwa-
nownej Koroliowej dowiedziała się 
także, że Niemcy spalili wieś Bor-
kową koło Witebska, a ona wraz z 
trzema córkami została przewiezio-
na do więzienia w Witebsku, skąd 
następnie trafiły na Majdanek.

Najstarsza siostra Ludmiła prze-
bywała później we wspominanym 
już obozie dziecięcym w Łodzi, a 
średnia siostra Rima nie przeżyła 
pobytu na Majdanku.

W dniu 14 kwietnia 1944 roku z 
Lublina przywieziono do KL Au-
schwitz II-Birkenau 1239 więź-
niów. Wśród nich była Szura wraz 
z matką. Otrzymały wspomniane 
numery obozowe 77324 i 77325.

Od pierwszego spotkania w 1968 
roku Aleksandra utrzymywała 
kontakty z rodzoną matką i siostrą, 
lecz nadal pozostała w Bielcach na 
Mołdawii ze swoimi przybranymi 
rodzicami. 

Jej matka Anastazja Iwanowna 
Koroliowa zmarła  w 1995 roku. 
Wcześniej, bo w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych, zmarli też 
w Bielcach jej przybrani rodzi-
ce. Dwa miesiące temu ona sama 
zakończyła ziemską wędrówkę 
również w tym mieście, mając sie-
demdziesiąt sześć lat.

Adam Cyra

Czteroletnia więźniarka 
Auschwitz
Adam Cyra

/ Szura (lat 4) ze swoimi wojennymi opiekunami w okolicach Berlina, czerwiec 1945 r.

/ Szura z przybranym rodzicami Tatianą i Siemionem Jaros ławskimi (stoją z prawej). Fot. 
wykonana w Bi elcach około 1950 r.

/ Spotkanie z matką Anastazją Koroliową, obok c órki Ludmiła i Aleksandra. Fot. 1968 r.

/ Aleksandra Garbuzowa w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Fot. 2010 r.
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23 sierpnia 1943 roku 
- Zagłada Majdanu
Bogusław Szarwiło
IPN zakończył śledztwo w 
sprawie okrutnej zbrodni po-
pełnionej przez Ukraińcach na 
Polesiu. Ofiarami byli polscy 
mieszkańcy wsi Majdan. Napi-
sał w swoim artykule: „ Polacy 
zabici siekierami „ Marek Ko-
zubal ( „Rz”, 31.07.2015). Pion 
śledczy szczecińskiego oddzia-
łu IPN zakończył śledztwo w 
sprawie zbrodni popełnionej 23 
sierpnia 1943 r. w miejscowości 
Majdan w dawnym powiecie Ka-
mień Koszyrski na Polesiu. Jak 
ustalił IPN wieś ta była zamiesz-
kała przez osoby narodowości 
polskiej i ukraińskiej, przy czym 
większość rodzin stanowili Po-
lacy. Były również małżeństwa 
mieszane. (...) „Jeszcze przed 
zajściem z dnia 23 sierpnia sierp-
niem 1943 r. mieszkańcy wsi 
Majdan po nocach ukrywali się 
przed nacjonalistami ukraińskimi 
w lesie w obawie o swoje życie. 
W tym czasie zdarzały się napa-
dy na inne polskie wsie w trakcie 
których ginęli Polacy» - opisują 
historycy IPN. (...)»Z zebrane-
go w sprawie materiału dowo-
dowego w sposób jednoznaczny 
wynika, iż dokonane zbiorowe 
zabójstwo miało podłoże narodo-
wościowe. Celem sprawców była 
eliminacja ludności narodowości 
polskiej zamieszkałej na tym te-
renie” - nie ma wątpliwości pro-
kurator IPN. Jednak nie udało mu 
się ustalić sprawców dokonanych 
mordów. Dlatego śledztwo zosta-
ło umorzone.

Znalazłem wspomnienia Józefa 
Kozakiewicza który  jednak podał 
nazwisko odpowiedzialnego za 
zbrodnie w Majdanie. Wspomnie-
nia zaczął od słów : « Polesie jest 
krainą, gdzie żyli mój dziadek i 
babcia, tam urodzili się moi 
trzej stryjowie a także moi oj-
ciec i matka. Ja również tam się 
urodziłem i przeżyłem swoje 
młodzieńcze lata. Kiedy opusz-
czałem ten kraj, miałem nie-
spełna dwadzieścia lat. „ W czę-
ści zatytułowanej „ Zagłada 
Majdanu „ napisał między inny-
mi. „ W zimie 1942/43, Organiza-
cja Ukraińskich Nacjonalistów 
powołała do życia na terenach 
Polesia, Wołynia i Podola terrory-
styczne oddziały Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii pod naczelnym 
dowództwem Romana Szuchewi-
cza, sfaszyzowanego Ukraińca ze 
Lwowa, który występował pod 
pseudonimem „Taras Czupryn-
ka”. Był niezwykle zajadłym 
wrogiem Polaków mieszkających 
na Kresach Rzeczypospolitej. Po-
siadał wyższe wykształcenie zdo-
byte na Politechnice Lwowskiej. 

W czasie służby wojskowej w 
Wojsku Polskim w latach 1928-
29 nie pozwolono mu na ukoń-
czenie podchorążówki i przenie-
siono do innego pułku. 
Wyszkolenie wojskowe uzupełnił 
później w Niemczech. Cechy oso-
bowości i charakteru obleczone 
otoczką intelektu utorowały mu 
drogę do zorganizowania terrory-
stycznych sotni Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii i sprawowania 
nad nimi naczelnego dowództwa. 
Generał Roman Szuchewicz 
zwerbował do swych sotni UPA 
ochotników wywodzących się ze 
skrajnego marginesu społeczno-
ści ukraińskiej i uzbroił ich w lek-
ką broń palną, podarowaną przez 
hitlerowców. W charakterze za-
plecza dla zorganizowanych 
ochotniczych oddziałów UPA, 
szczególnie na terenach wiej-
skich, gdzie mieściły się większe 
skupiska Polaków, powstały rów-
nież ochotnicze związki paramili-
tarne, czyli terrorystyczno-rabun-
kowe cywilbandy zdegenerowa-
nych chłopów ukraińskich, którzy 
podczas swych zbrodniczych 
działań posługiwali się głównie 
siekierami, nożami, bagnetami, 
widłami, szpadlami i tym podob-
nymi narzędziami mordu. Taka 
właśnie organizacja została utwo-
rzona również spośród mieszkań-
ców ukraińskich wiosek leżących 
wokół Majdanu . Jej dowódcą 
został nacjonalista ukraiński o 

nazwisku Hocek. Nad Majda-
nem zawisło groźne niebezpie-
czeństwo. Już wkrótce, w okresie 
wiosny 1943 roku, niektórzy, bar-
dziej ostrożni i przezorni majda-
niacy, wyczuwali i domyślali się, 
że ta zorganizowana banda ukra-
ińskich zbirów wywodzących 
się ze wsi Werchy, Karasin i 
Karpiłówka przygotowuje się 
do napadu na Majdan. Dociera-
ły bowiem do nich niepokojące 
wieści, że tu i ówdzie zamordo-
wano Polaka lub dokonano zbio-
rowego morderstwa na ludności 
polskiej. Niektórzy Ukraińcy z 
pobliskich wiosek wiedząc co się 
święci, doradzali poufnie, by maj-
daniacy dla własnego bezpieczeń-
stwa wyprowadzali się gdziekol-
wiek. Inni zachęcali, aby 
pozostali na swych posiadło-
ściach i zapewniali, że majdania-
kom nie grozi żadne niebezpie-
czeństwo ze strony mieszkańców 
ukraińskich z sąsiednich wiosek. 
Przy tym głosili dość wiarygodne 
argumenty. Twierdzili, że „prze-
cież wiele dziesiątków lat miesz-
kaliśmy tu razem w dobrosą-
siedzkiej komitywie, stąd nikt z 
majdaniaków nie powinien 
mieć żadnej wątpliwości, iż na-
dal będziemy żyć w zgodzie i 
przyjaźni”. Głosicielom takiej 
zakłamanej prawdy chodziło 
przede wszystkim o to, by majda-
niacy bez obawy pozostawali w 
miejscu zamieszkania i w czasie 

sezonu letniego sprzątnęli ze 
swych pół wszystkie ziemiopło-
dy, by w końcu zgodnie z założe-
niami wymordować bez reszty 
wszystkich majdaniaków. Zebra-
ne z pól i magazynowane w za-
grodach ziemiopłody będą stano-
wiły dla nich gotowy łup. 
Większość majdaniaków nie 
przewidywała aż tak niebezpiecz-
nego dla nich obrotu sprawy, 
gdyż wszelkie domniemane przez 
nich racje przemawiały za tym, 
by nie pozostawiać swych gospo-
darstw na łasce losu i nie opusz-
czać Majdanu. Na domiar złego w 
tym czasie niektórzy mieszkańcy 
Majdanu stali się naiwnymi 
sprzymierzeńcami swych przy-
szłych katów. Podobnie jak oni, 
głosili przeróżne slogany na te-
mat możliwości dalszego życia na 
Majdanie w bezkonfliktowym i 
dobrosąsiedzkim układzie z 
Ukraińcami z sąsiednich wiosek. 
Mimo to wśród społeczności maj-
dańskiej byli też i tacy mieszkań-
cy jak Adam Paszkowski, Jan Bo-
rowski, Czesław Kozakiewicz, 
Antoni Rubinowski i Józef Rubi-
nowski, którzy z całą powagą od-
nosili się do poufnie udzielanych 
im przestróg ze strony uczciwych 
i neutralnie zachowujących się 
Ukraińców. To dzięki inteligen-
cji i odwadze wymienionych 
osób zostało uratowane życie 
kilkunastu rodzin majdańskich. 
Oni bowiem na bieżąco, jako do-

rośli wywiadowcy, zbierali infor-
macje na temat bandyckich za-
miarów wobec Majdanu ze strony 
UPA oraz paramilitarnych ugru-
powań nacjonalistów ukraiń-
skich. Stąd też gdy dowiedzieli 
się, że bandy ukraińskie już są 
przygotowane i wkrótce doko-
nają napadu na Majdan, nie-
zwłocznie udali się w odległe 
lasy do zgrupowań polsko - ra-
dzieckiej partyzantki, z prośbą 
o pomoc w ratowaniu rodzin 
majdańskich. Myślę, że wystar-
czająco opisałem wszystkie prze-
słanki, które doprowadziły do za-
głady Majdanu podczas drugiej 
wojny światowej. A o tym jak da-
lej potoczyły się sprawy dotyczą-
ce samego przebiegu tragedii 
majdańskiej, już dużo wcześniej 
w swych reportażach pisali puł-
kownik Mikołaj Kunicki (pseu-
donim „Mucha Michalski”) i 
major Wacław Klimaszewski, 
którzy wówczas byli niemal 
świadkami tragedii, jaka zda-
rzyła się na Majdanie 23 sierp-
nia 1943 roku. W związku z tym 
pozwolę sobie na zacytowanie 
treści ich reportaży na ten temat, 
bez żadnych poprawek i komen-
tarzy. Reportaż pułkownika Mi-
kołaja Kunickiego pod tytułem 
„Ratunek. Zdrada. Mord” przed-
stawia się następująco. „Zgrupo-
wanie partyzanckie, które organi-
zowałem w lipcu na polecenie 
generała Wasilia Begmy w miej-

/ Typowa wieś poleska. Lata 30-te ubiegłego wieku. Fotografia ze zbiorów J. Szymańczyka. Marek Kozubal (fragment, „Rz”, 31.07.2015)
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scowości Krymno nad rzeką Styr, 
było w stadium organizacji i in-
tensywnego szkolenia. Ludność 
polska przybywała o różnej porze 
dnia i nocy piechotą, furmankami 
i całymi rodzinami z zabranym w 
pośpiechu dobytkiem, oraz tym 
co mogło zmieścić się na wozie i 
przywiązanym inwentarzem ży-
wym do fury. Strach, wielki strach 
na twarzach kobiet przed straszną 
śmiercią zdziczałych rezunów i 
siekierników spod znaku „Tryzu-
ba”, to jest bulbowców i bande-
rowców. Kobiety tuliły swe małe 
dzieci do piersi, rozglądając się 
wokół, czy z głuszy leśnej Polesia 
i północnego Wołynia nie wypad-
nie z siekierą, nożem lub inną 
bronią brodaty zbir, brudny i za-
świerzbiony oraz zawszony, nie-
podobny do człowieka, aby rzu-
cić się na bezbronne kobiety i 
starców, by dokonać krwawej ma-
sakry zardzewiałą siekierą, no-
żem, widłami, kosą lub innym 
żelastwem. Jak długie i szerokie 
Polesie i Wołyń dymiły całymi 
dniami, a nocami pałały łuny po-
żarów. Krzyki ludzkie, ryk bydła, 
rżenie koni, wycie psów krążą-
cych wokół spalonych polskich 
gospodarstw nie ustawały. Pomoc 
generała Begmy, dowodzącego 
oddziałami partyzanckimi w ob-
wodzie polesko-wołyńskim, była 
przychylna i serdeczna dla nowo 
organizowanego Zjednoczenia nr 
3 Polskich Partyzantów. Zazna-
czam, że do gen. Begmy należało 
Zjednoczenie nr 1 Radzieckich 
Partyzantów, Zjednoczenie nr 2 
należało do pułkownika Iwana 
Fiodorowa Rówieńskiego, a 
Zjednoczenie nr 3 Partyzantów 
Polskich gen. Begma rozkazał or-
ganizować i dowodzić mnie, to 
jest Mikołajowi Kunickiemu, 
pseudonim „Mucha Michalski”. 
Zjednoczenie zacząłem organizo-
wać od luźnych grup bardzo słabo 
uzbrojonych partyzantów. Pierw-
sza grupa partyzantów im. Tade-
usza Kościuszki dowodzona 
przez miejscowego nauczyciela, 
porucznika rezerwy Wincentego 
Rożkowskiego, liczyła 37 osób. 
Druga grupa im. Romualda Trau-
gutta dowodzona przez starszego 
sierżanta Zygmunta Konwerskie-
go liczyła 28 osób. I trzecia grupa 
pod dowództwem Antoniego 
Rudki liczyła 21 partyzantów. 
Wszystkie trzy grupki były bez 
taborów i kawalerii. Wszystkie 
trzy grupy zacząłem szkolić i jed-
nocześnie dozbrajać kosztem 
wroga. Broń zdobywaliśmy w ak-
cjach dywersyjnych przeciw hi-
tlerowcom i bandom UPA. Gen. 
Begma zasilił nas w niedużej ilo-
ści bronią, amunicją, granatami, 
materiałami wybuchowymi i 
środkami medycznymi. Zjedno-
czenie rosło z każdym dniem. 
Przybywało koni kawaleryjskich 
łącznie z taborem. Zaprowianto-
wanie czerpaliśmy ze zbiórki w 
okolicznych wioskach od nacjo-
nalistów ukraińskich, to jest od 
rozbitych sotni (oddziałów) UPA, 
od ich rodzin, które rabowały Po-
laków, od rodzin ukraińskich po-
licjantów wysługujących się 
Niemcom. Zabieraliśmy od chło-

pów ukraińskich zboże, furaż, by-
dło, trzodę, owoce, ziemniaki, 
przeznaczone dla Niemców na 
kontyngent. W dniu 13 sierpnia 
1943 roku w godzinach popołu-
dniowych przybyła do Zjedno-
czenia pięcioosobowa delegacja 
Polaków, uzbrojonych w zwy-
kłe karabiny, ze wsi Majdan 
koło Kamienia Koszyrskiego. 
W składzie tej delegacji byli Jan 
Borowski lat 41, Adam Pasz-
kowski lat 37, Czesław Koza-
kiewicz lat 22, Antoni Rubinow-
ski lat 37 i Józef Rubinowski lat 
42, z prośbą o ratunek z powo-
du nadchodzącej rzezi ze strony 
ukraińskich band UPA i bul-
bowców. Rzeź ma nastąpić 19-
20 sierpnia 1943 roku. Delega-
cja była dobrze zorientowana o 
sile band w okolicznych dla 
Majdanu wioskach ukraiń-
skich. I tak: we wsi Obzyr Wiel-
ki nad rzeką Stochód było 200 
bulbowców; we wsi Obzyr Mały 
ok. 200 bulbowców; we wsi We-
rch 300; w Karasinie 120; w 
Karpiłówce 110; w Jajnie 160; 
w Nujnie 100; w Liczynach 30; 
w Soszycznie 70; w Kaczynie 
70; a w wielu innych wioskach 
w pobliżu Majdanu nie posia-
dali rozeznania stanu liczbowe-
go band. W rejonie wymienio-
nych miejscowości nie było 
partyzantów polskich ani radziec-
kich. Po wysłuchaniu delegacji 
zarządziłem naradę dowódców 
pododdziałów, w której wzięli 
udział: komisarz Zjednoczenia 
ppłk. Foma Kudojar-Rosjanin; 
dowódca oddziału por. W. Roż-
kowski; jego szef sztabu Czesław 
Baczyński; najzdolniejszy z do-
wódców kompanii por. Antoni 
Polanowski i inni, którym wyja-
śniłem cel przybyłej z Majdanu 
delegacji. Pierwszy zabrał głos 
dowódca Rożkowski, który nie 
zgadzał się na zorganizowanie 
wyprawy dalekodystansowej dla 
niesienia pomocy mieszkańcom 
Majdanu. Stanowisko swoje w tej 
sprawie tłumaczył następująco: 
teren jest bagnisty, nasycony 
wielką siłą band UPA, które ra-
zem liczą ponad 2700 bandytów 
stacjonujących obok Majdanu, 
drugie tyle zaś w dalszych wio-
skach. Są to istne gniazda szer-
szeni i os, a nasze Zjednoczenie 
liczy aktualnie zaledwie 140 osób 
uzbrojonych i 60 nieuzbrojonych, 
gdyż posiadają tylko broń białą i 
granaty. Dlatego też nie mamy 
absolutnie żadnych możliwości 
ani szans na udzielenie pomocy 
Majdanowi. Po Rożkowskim za-
brał głos komisarz Zjednoczenia 
F. Kudojar i w krótkich słowach 
powiedział co następuje: Jako ko-
misarz Armii Czerwonej, a obec-
nie komisarz Zjednoczenia Pol-
skich Partyzantów nr 3 
oświadczam, że nie znam się na 
strategii wojennej, bo jestem do 
spraw politycznych i w sprawach 
sposobu zorganizowania ratunku 
dla mieszkańców Majdanu porad 
wnieść nie mogę. Jedynie tylko 
muszę powiedzieć, iż śmierć od 
zardzewiałej siekiery czy noża 
lub wideł jest straszna, że naj-
większy bohater przed tą bronią 

truchleje, a niewinną ludność pol-
ską, starych i młodych, kobiety i 
dzieci czeka tam śmierć. Teraz 
oni oczekują od nas pomocy i ra-
tunku. A więc dowódco Zjedno-
czenia, ty Mucha rozkazuj i dzia-
łaj! Po tych słowach nastała 
chwila ciszy i głębokiego milcze-
nia w gęstym dymie tytoniowym. 
Ciszę przerwali dowódcy Kon-
werski i Rudka. Swoimi głosami 
poparli wypowiedź komisarza 
Kudojara. Po naradzie wezwałem 
majdańską delegację, wyczerpaną 
po ciężkiej podróży i powiedzia-
łem jej, że pomoc nadejdzie za 
kilka dni, ale w jakiej sile i z któ-
rej strony, tego jeszcze nie wiem. 
Po krótkim odpoczynku opusz-
czajcie teren Krymna i spieszcie 
się na Majdan do swych rodzin i 
bliskich, bo bandy mogą przy-
spieszyć rzeź. Po odejściu delega-
cji do pomocy w organizowaniu 
wyprawy na Majdan wybrałem 
por. Rożkowskiego, dowódcę 
kompanii Antoniego Polanow-
skiego, dowódcę plutonu M. 
Osłońskiego, dywersantkę por. 
W. Laśkiewiczównę, dowódcę 
zwiadu Stanisława Łabędzkiego, 
lekarza Irenę Kamińską, sanita-
riuszkę Aleksandrę Brzozowską i 
Marysię (obecną żonę). W dniu 
14 sierpnia przed sztabem Zjed-
noczenia stanęło gotowych do 
marszu i boju 111 partyzantów 
razem ze mną i dowódcami. Z 
tego 92 uzbrojonych w broń pal-
ną, w tym maszynową, a 19 w 
broń białą i granaty. O godzinie 
13-tej po moim krótkim przemó-
wieniu wyruszyliśmy ze śródle-
śnej wioski Krymno po bezdro-
żach w kierunku na Majdan. 
Omijaliśmy ukraińskie wioski 
Serchowo, Leśniówkę, Nabrusk. 
W głuchym lesie wśród bagien, 
gdzie było mnóstwo węży, żmij i 
miliardy komarów, zatrzymali-
śmy się na odpoczynek i nocleg. 
Mokre ubrania po pas, suszące się 
na naszych ciałach niewiele nam 
przeszkadzały podczas głębokie-
go snu. Na drugi dzień rano znów 
po bezdrożach dotarliśmy w oko-
licę wsi Nowa Ruda, oddalonej o 
7km od wsi Obzyr Wielki nad 
rzeką Stochód. Dowódca zwiadu 
Łabędzki rozeznał , że w Obzyrze 
Wielkim banda UPA w sile 500 
ludzi rozłożyła się pokotem wo-
kół tamtejszej cerkwi z powodu 
jakiejś uroczystości, a we wiosce 
Werchy odległej 5 km od Majda-
nu i 3 km od Obzyra Wielkiego, 
kwateruje banda w sile 300 ludzi. 
Przeszkodę dla nas stanowiła rze-
ka Stochód, na której był tylko 
jeden most we wsi Obzyr Wieki. 
Ale tam była banda UPA, która 
już dowiedziała się, że jakiś od-
dział partyzantów polskich poja-
wił się na jej terenie i posuwa się 
w kierunku zachodnim. W tej sy-
tuacji postanowiła ona urządzić 
na nas zasadzkę po drugiej stronie 
rzeki. Jednak banda UPA nie zna-
ła naszej siły. Według jej założeń 
szacunkowych nasz oddział po-
winien liczyć około 500 partyzan-
tów, a to tylko dlatego, że posu-
waliśmy się marszem bojowym, 
to znaczy z ubezpieczeniem 
przednim, tylnym i bocznym. 

Stąd też przechodząc przez nie-
które wioski ukraińskie, ubezpie-
czenie przednie zapędzało miesz-
kańców krzątających się po ulicy 
i w zagrodach do chałup, tylko 
dlatego, żeby nie mogli policzyć 
nas i oglądać. A przy tym główny 
nasz oddział kroczył ulicą w od-
stępach 10-15 metrów partyzant 
od partyzanta, by w ten sposób 
stwarzać wrażenie, że jest nas 
dużo i jesteśmy groźni. Dlatego 
mieszkańcy tych wiosek poinfor-
mowali swych pobratymców z 
bandy UPA, że przez ich wieś 
przeszedł bardzo liczny i uzbrojo-
ny oddział partyzantki polskiej. 
Tymczasem wyczuwając groźne 
następstwa, w jakie możemy uwi-
kłać się podczas przeprawy na 
drugi brzeg rzeki, postanowiłem 
działać bardzo ostrożnie. Po dru-
giej stronie rzeki było widoczne 
dla nas piaszczyste, pokryte krza-
kami wzniesienie o nierównym 
terenie. Właśnie tam banda ukra-
ińska w sile 300 ludzi już oczeki-
wała na nas w zasadzce. Wten-
czas myśmy o tym jeszcze nie 
wiedzieli, chociaż zwiad mi do-
niósł, iż zauważył tam jakieś po-
dejrzane ruchy i Łabędzki chciał 
zbadać, lecz na to nie pozwoli-
łem, bo naraziłby się na straty, 
czego się najbardziej obawiałem. 
Wysłałem więc dwóch partyzan-
tów w odległości 10-15 metrów 
jeden od drugiego do rzeki odle-
głej od naszego lasu około 100 
metrów, aby tam się okopali. Po 
pewnym czasie wysłałem następ-
nych dwóch i kolejnych, dwójka-
mi, jak tych pierwszych. Tak 
więc, gdy 70 partyzantów było 
już okopanych przy brzegu rzeki, 
zostawiłem Rożkowskiego, aby 
resztę partyzantów kierował tak 
samo do brzegu rzeki, a ja z dwo-
ma partyzantami udałem się rów-
nież nad rzekę i zająłem się kiero-
waniem przeprawą na jej drugi 
brzeg. Gdy oddział bandytów zo-
baczył naszą ciągłą i zdecydowa-
ną przeprawę, chyłkiem w popło-
chu, nie oddając ani jednego 
strzału, opuścił miejsce zasadzki i 
wycofał się do wsi Obzyr Wielki. 
Powodem tej panicznej ucieczki 
była z ich strony obawa, że bę-
dziemy atakować tę wieś z dwóch 
stron, stąd też szybko wycofali się 
z miejsca zasadzki w celu zajęcia 
stanowisk obronnych. Jednocze-
nie w pośpiechu werbowali do-
datkowe siły z innych wiosek. O 
przytoczonych faktach, popłochu 
i zamieszaniu wśród bandy UPA 
dowiedzieliśmy się nieco później 
od rezunów z tej bandy, którzy 
zostali zabrani przez nas do nie-
woli na drodze prowadzącej z 
Obzyra Wielkiego do Nujna. Tak 
więc po udanym sforsowaniu wy-
łącznie naturalnej przeszkody, 
jaką stanowiła rzeka Stochód, 
szliśmy nadal po bezdrożach, ba-
gnami i lasami bez przerwy, cały 
dzień i noc, do samego Majdanu. 
Marsz był bardzo ciężki, wprost 
nie do opisania. Zapadliśmy w 
bagna powyżej pasa, trzymając 
broń, granaty, amunicję nad gło-
wami, aby nie zamokła. Kiedy 
przechodziliśmy bagna, rzeczułki 
i rowy, nie zatrzymywaliśmy się, 

by wylać z butów wodę czy muł 
lub wykręcić mokre ubrania, gdyż 
wyschłyby one w marszu na słoń-
cu i rozgrzanych ciałach party-
zantów, bo dni były upalne. Pala-
cze nosili tytoń w czapkach na 
głowie, aby nie zamókł. Na krót-
kich odpoczynkach padaliśmy jak 
podcięte drzewa na pachnącą 
ściółkę z igliwia, żeby zdrzemnąć 
się choć na godzinkę. Wieczorami 
i w nocy napadały na nas chmary 
komarów, a w dzień bąki i muchy 
kąśliwe. Na odcinkach dróg le-
śnych szliśmy tyłem do przodu, 
by nasz trop zmylił UP-owcom 
kierunek naszego marszu. Po 
krótkich odpoczynkach parliśmy 
do przodu, aby prędzej dotrzeć na 
Majdan. Byliśmy brudni, niewy-
spani, nogi odmawiały posłuszeń-
stwa. Wreszcie nad ranem zatrzy-
maliśmy się w lesie tuż przy 
Majdanie. Wtedy od razu wysła-
łem do wsi zwiad w celu nawiąza-
nia kontaktu z tymi delegatami, 
którzy przyszli w dniu 13 sierpnia 
do naszego Zjednoczenia Party-
zanckiego w Krymnie, z prośbą o 
pomoc w ratowaniu mieszkańców 
Majdanu. Po upływie dwóch go-
dzin zwiad wrócił z całą pięcio-
osobową byłą delegacją, która 
jednocześnie przyniosła dla nas 
prowiant. Przybyłych delegatów 
z widzenia już znalem, ale wraz z 
nimi przyszedł nieznany mi męż-
czyzna. Wkrótce wyjaśniono mi, 
że tym mężczyzną jest mieszka-
niec Majdanu, Polak, Witali Brze-
zicki w wieku 53 lat, bogaty go-
spodarz cieszący się dobrą opinią. 
Brzezicki uważnie przysłuchiwał 
się naszej rozmowie na temat 
sposobów ewakuacji rodzin pol-
skich z Majdanu. Z niepokojem 
spoglądał na wziętych do niewoli 
zwiadowców UPA , których kaza-
łem odprowadzić gdzieś dalej od 
nas, by nie wsłuchiwali się w tok 
naszej narady. Wtedy W. Brzezic-
ki zapytał mnie, co zamierzam 
zrobić z tymi zwiadowcami UPA. 
Odpowiedziałem, że jeśli okaże 
się iż są niewinni to ich puszczę, a 
jeżeli ręce mają zbroczone krwią 
polską, to popłyną Stochodem 
(martwi) do Prypeci. Poza tym W. 
Brzezicki zapytał mnie, czy dam 
radę wyżywić 240 ludzi z Majda-
nu. Odpowiedziałem, że tak, gdyż 
będą oni jedli to samo co ja, a jed-
nocześnie zapewnię im ochronę 
osobistą i opiekę lekarską. W 
końcu uzgodniłem z delegacją 
majdańską, że 19 sierpnia roz-
poczniemy ewakuację rodzin 
majdańskich łącznie z inwenta-
rzem żywym, produktami żywno-
ściowymi oraz innymi rzeczami, 
które są niezbędne do życia, a 
gdyby zabrakło furmanek, to 
weźmiemy je od rodzin UP-
-owców. Podczas odbytej narady 
delegacja majdańska poinformo-
wała mnie, że bandy ukraińskie 
przed dwoma dniami zablokowa-
ły wszystkie drogi prowadzące z 
Majdanu do wiosek i miasteczek, 
by majdaniacy nie mogli wywieść 
swego dobytku z własnych go-
spodarstw. Tymczasem banda 
ukraińska, która szła w pośpiechu 
za nami po zgubieniu śladów na-
szego przemarszu rozesłała swo-
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ich zwiadowców i szpiegów, by 
wybadali nasze miejsce nocnego 
odpoczynku. Stąd też kilku z nich 
zostało pojmanych przez moje 
czujki rozstawione wokół nasze-
go miejsca postoju. Dla mnie i 
mojego oddziału partyzanckiego 
dzień 18 sierpnia był nadal prze-
pełniony pracą i niezwykłymi za-
biegami zmierzającymi do nale-
żytego spełnienia naszej misji. 
Wieczorem, jeszcze tego samego 
dnia, po raz drugi przybyła do nas 
ta sama delegacja majdańska, 
która dostarczyła nam prowiant w 
postaci chleba, mleka, sera, słoni-
ny, śmietany oraz inne produkty i 
jednocześnie zameldowała mi, że 
połowa mieszkańców Majdanu 
nie opuści swojej siedziby i nie 
pójdzie z nami, bo pan Witali 
Brzezicki rozgłosił na Majdanie 
wszem i wobec, że Ukraińcy nie 
będą zabijać stałych mieszkań-
ców Majdanu, a tylko tych, któ-
rzy przybyli w czasie wojny 
1939-1943, to znaczy Żydów, Cy-
ganów i komunistów. Wiadomość 
ta zbulwersowała mnie do tego 
stopnia, że podniesionym głosem 
wykrzyknąłem: To z jego strony 
wobec nas zdrada! I natychmiast 
zażądałem, aby delegaci majdań-
scy jak najprędzej przyprowadzili 
W. Brzezickiego do mnie, gdyż 
chcę z nim rozmówić się w tej 
sprawie. Ale niestety, do spotka-
nia i rozmowy nie doszło, ponie-
waż nie udało się go znaleźć ani 
w domu ani na terenie wsi. Jak się 
później okazało, pan Brzezicki 
uczestniczący w naszych rozmo-
wach z delegacją majdańską na 
temat ewakuacji rodzin, zapoznał 
się z planami jej przeprowadzenia 
i po naradzie od razu udał się do 
przywódcy bandy ukraińskiej, 
zwanego Hockiem we wsi Karpi-
łówka i zawiadomił go, że poja-
wił się oddział polskiej partyzant-
ki, na czele z jakimś Muchą 
Michalskim, by zabrać ze sobą 
wszystkie rodziny z Majdanu do 
partyzantki. A więc stało się tak 
jak przewidywałem. Na skutki 
zdradliwego zachowania się W. 
Brzezickiego nie trzeba było dłu-
go czekać. Natychmiast wysłałem 
zwiad, który po powrocie zamel-
dował mi, że banda z Karpiłówki 
i Karasina w sile 200 Ukraiń-
ców zorganizowała napad na 
wieś Majdan. W tym czasie moi 
partyzanci byli już gotowi do 
walki. Nie zwlekając, natych-
miast przydzieliłem por. Rożkow-
skiemu 50 partyzantów i wyda-
łem rozkaz, by jak najprędzej 
udał się z nimi do leśnej drogi, 
prowadzącej z Werchów na Maj-
dan i stamtąd od strony wschod-
niej zaatakował bandę penetrują-
cą wieś. Ja w tym czasie z resztą 
partyzantów udałem się szybko, 
do leśnej drogi prowadzącej z So-
szyczna na Majdan, by zaatako-
wać ją od strony zachodniej. 
Zgodnie z moimi przewidywania-
mi grupa por. Rożkowskiego 
pierwsza zaatakowała bandę i 
rozpoczął się bój. Wówczas ban-
da od razu przerwała rabunek i 
zapędzanie majdaniaków do bu-
dynku miejscowej szkoły. A gdy 
cała uwaga bandytów została 

skierowana przeciwko atakującej 
grupie partyzantów por. Rożkow-
skiego, ja w tym czasie ze swoją 
grupą partyzantów rozwiniętą ty-
ralierą zaatakowałem bandę na jej 
tyłach od strony zachodniej i spo-
wodowałem wielkie zamieszanie 
oraz panikę w szeregach bronią-
cej się bandy napastników ukraiń-
skich. Po około piętnastu minu-
tach walki teren był usłany 
trupami i rannymi Ukraińcami, a 
reszta rozpierzchła się na wszyst-
kie strony. Ci co uciekali w stronę 
wsi Werchy do swych pobratym-
ców pozostających w tyle krzy-
czeli: ”Chłopci ratujte Werchy, bo 
chmara lachiw nastupaje”! Ude-
rzenie nasze było błyskawiczne i 
zdecydowane. W czasie ataku by-
łem w środkowej części tyraliery 
i słyszałem z prawego skrzydła 
głośne komendy nadzwyczaj 
dzielnego dowódcy kompanii An-
toniego Polanowskiego, który 
swoimi rozkazami zachęcał par-
tyzantów do ataku, a oni odważ-
nie parli do przodu. Ci partyzanci, 
którzy nie posiadali broni palnej, 
szli do ataku z szablami, bagneta-
mi, granatami i wyrywali karabi-
ny z rąk bandytów. Straty wroga 
w końcu wyniosły 32 osoby za-
bite, 37 osób rannych. Przy tym 
zdobyliśmy:15 karabinów zwy-
kłych, 1 ręczny karabin maszy-
nowy, 1 pistolet maszynowy, 5 
koni z siodłami, 2 bez siodeł; 
oraz ważne dokumenty i plany 
likwidacji innych polskich wio-
sek. Zdobyliśmy stosunkowo 
mało broni, ponieważ bandyci 
ukraińscy wycofując się i ucieka-
jąc, zdążyli ją zabrać od swoich 
zabitych i ciężko rannych. Zdąży-
li też zabrać część rannych i zabi-
tych swoich dowódców, a lekko 
ranni uciekali o własnych siłach. 
W tym boju został zabity przez 
nas jakiś wyższy dowódca, Ukra-
iniec pochodzący z Galicji, przy 
którym w torbie znaleźliśmy waż-
ne dokumenty i plany, a w jego 
notesie był zapis, że osobiście za-
mordował 16 Polaków nożem, 2 
siekierą i sześcioro dzieci nadział 
na bagnet i wrzucił do płonących 
zabudowań. Wreszcie i jego nie 
minęła śmierć, gdyż zabił go mój 
partyzant, były sierżant W.P. Ku-
likowski, pochodzący z miasta 
Sarny. Nasze straty w czasie 
omawianego boju wyniosły: 1 
partyzant ranny w rękę powy-
żej łokcia oraz 1 ranny dwiema 
kulami w nogę powyżej kolana. 
W brawurowym ataku na bandę 
ukraińską odznaczyli się por Roż-
kowski i wielu innych. Wydatną 
pomocą w naszych zmaganiach z 
bandą odznaczył się mieszkaniec 
Majdanu Adam Borowski. Po bi-
twie urządziłem zasadzki przy 
wszystkich drogach i dróżkach 
wylotowych prowadzących z 
Majdanu. W tym czasie spora 
liczba rodzin majdańskich łado-
wała w pośpiechu na swe furman-
ki prowiant, produkty żywnościo-
we, ubrania i inny dobytek, który 
był możliwy do zabrania z opusz-
czanego domu i gospodarstwa. 
Dzień 19 sierpnia 1943 roku był 
upalny. Moi partyzanci po bitwie 
byli zmęczeni, brudni, podrapani 

gałęziami drzew i krzewów w 
wyniku pogoni za bandą. O umy-
ciu się nie było mowy, bo lada 
moment mógł nastąpić odwet, a 
pomocy znikąd nie spodziewali-
śmy się, bo na tych terenach wo-
kół Majdanu, prócz band ukraiń-
skich i Niemców żadnej 
partyzantki polskiej nie było. No i 
jeszcze tego samego dnia o go-
dzinie 18-tej długi skład taboru, 
utworzony z furmanek załado-
wanych po brzegi wraz z rodzi-
nami majdańskimi stał gotowy 
do odjazdu i opuszczenia Maj-
danu. Przy tym wypada zazna-
czyć, że tylko około jedna trze-
cia rodzin, czyli około 80 osób 
zdecydowało się wyjechać z 
nami do partyzantki. Natomiast 
większość majdaniaków zbunto-
wana przez Witala Brzezickiego 
wolała pozostawać na miejscu i 
nadal mieszkać na Majdanie. W 
końcu z nadejściem godziny 18 
minut 30 placówki blokujące dro-
gi dojazdowe do Majdanu zostały 
zdjęte i tabor konny z przywiąza-
nym do furmanek bydłem, w szy-
ku bojowym i ubezpieczonym ze 
wszystkich stron ruszył w 70-cio 
kilometrową drogę do Krymna 
nad Styrem. Tak uformowana na-
sza długa karawana żółwim tem-
pem, po piaszczystej drodze, po-
suwała się w docelowym 
kierunku, wznosząc przy tym 
ogromne kłębowiska kurzu. By-
dło przywiązane po kilka sztuk do 
jednej furmanki wciąż porykiwa-
ło. Kobiety zalewały się łzami z 
powodu opuszczenia swych do-
mostw i pozostawienia na pastwę 
losu ciężko zapracowanego do-
bytku. Pilotując na swym wierz-
chowcu karawanę, objeżdżałem 
ją wciąż od początku do jej końca 
i przywoływałem wszystkich do 
zachowywania ciszy, gdyż tego 
wymagała wówczas nasza sytu-
acja. Podczas tego marszu 18-tu 
majdaniaków, uzbrojonych we 
własne karabiny, zasiliło szeregi 
moich partyzantów. Ich liczba 
wzrosła już 136 osób, dobrze 
uzbrojonych w broń palną. Przy 
takim stanie osobowym partyzan-
tów byłem w stanie zapewnić wy-
starczające bezpieczeństwo 
uchodźcom majdańskim w czasie 
naszej podróży. W związku z tym, 
300 metrów przed i za karawaną 
oraz po prawej i po lewej stronie 
naszej drogi, czujnie podążały 
cztery plutony partyzantów ze 
swymi dowódcami i zabezpiecza-
ły ze wszystkich stron kawalkadę 
furmanek oraz idących pieszo 
majdaniaków. Trudniejsze zada-
nie przypadło dwóm plutonom z 
ubezpieczenia bocznego, bowiem 
prócz zachowywania czujności , 
musieli na swej drodze dość czę-
sto pokonywać przeszkody w po-
staci bagien i rzeczułek, stąd też 
byli zachlapani błotem i prze-
moknięci powyżej pasa. Na nasze 
szczęście z nastaniem nocy, w 
czasie marszu krowy zachowy-
wały się cicho, nie wydawały 
charakterystycznego dla siebie 
głosu. Tej nocy z 19 na 20 sierp-
nia nad ranem zawiadomiono 
mnie, że na jednej z furmanek 
zdechło cielę i zapytano, co mają 

z tym zrobić. Wtedy raptownie 
zaświtała mi w głowie trafna 
myśl. Dałem polecenie swym mi-
nerom, aby po przejściu całej ko-
lumny położyli padniętego ciela-
ka w poprzek drogi i podłożyli 
pod jego tuszę minę o dużej sile 
rażenia. Tak więc poczynając od 
Majdanu, w ciągu tej nocy poko-
naliśmy spory odcinek niebez-
piecznej dla nas drogi, ale wcze-
snym rankiem musieliśmy się 
zatrzymać w odpowiednim miej-
scu pod osłoną drzew, bo o 2 kilo-
metry dalej była już rzeka Sto-
chód , którą wypadnie nam 
przekraczać w bród. Wtedy dla 
uniknięcia niespodzianek, do spe-
netrowania terenów po obu stro-
nach drogi, będącej przed nami 
oraz ustalenia miejsca i możliwo-
ści przeprawy na drugi brzeg rze-
ki, wysyłam patrole, które po 
swoim powrocie zameldowały 
mi, że droga do drugiego brzegu 
Stochodu jest wolna i nie ma 
przeszkód na przekroczenie rzeki 
w bród. Poza tym patrole przy-
prowadziły ze sobą dwóch Ukra-
ińców z bandy UPA, którzy pod-
czas ich przesłuchiwania 
stwierdzili, że na terenie po dru-
giej stronie rzeki jest urządzana 
zasadzka na nas. Wiadomość o 
zasadzce niewiele nas zaskoczy-
ła, ponieważ byliśmy na to przy-
gotowani. Skoro wiedzieli, że 
przechodziliśmy tędy w kierunku 
na Majdan, to na pewno w tym 
samym miejscu będziemy prze-
kraczać rzekę podczas powrotu. A 
więc nie mieliśmy wyboru, stąd 
też rano o godzinie 5-tej ruszyli-
śmy na przeprawę przez Stochód. 
Podczas forsowania koryta rzeki, 
kiedy połowa naszej karawany 
znalazła się już na drugim brzegu, 
usłyszeliśmy potężny wybuch 
czterokilogramowej miny, która 
spoczywała pod zdechłym ciela-
kiem, pozostawionym przez nas 
na leśnej drodze. Wybuch miny 
podreperował moje samopoczu-
cie, gdyż byłem przekonany, że 
ścigająca nas banda zatrzyma się 
na dłuższy czas i przestanie nam 
deptać po piętach. Tymczasem 
przeprawa przez rzekę trwała za-
ledwie jedną godzinę i znów zna-
leźliśmy się na zalesionej grobli 
między rozległymi bagnami na 
wschód od Stochodu. Przy tym w 
odpowiednich miejscach sforso-
wanego koryta rzeki oraz na gro-
bli pozostającej za nami grupa 
minerów założyła sporo min. A w 
odległości około 500 metrów, 
grupa partyzantów z karabinami 
maszynowymi idąc naszymi śla-
dami, ubezpieczała nas od tyłu. 
Natomiast banda UPA, z której 
zapewne niejeden został rozszar-
pany wybuchem miny przy zde-
chłym cielaku, zorientowała się 
jak dalece ją oszukaliśmy, wtedy 
tym bardziej nieostrożnie wszczę-
ła pościg za nami. Rzekę Stochód 
mieliśmy już dość daleko za sobą, 
gdy dogoniły nas echa potężnych 
wybuchów naszych min w okoli-
cach przeprawy. Byliśmy bardzo 
zadowoleni z takiego obrotu spra-
wy, gdyż domyślaliśmy się, iż 
ścigająca nas banda UPA znów 
została zatrzymana. Poza tym po-

wtarzające się wybuchy min prze-
raziły i tę bandę UPA, która urzą-
dziła na nas zasadzkę. Pomimo 
rażenia wybuchami min założo-
nych po naszym przemarszu z 
wściekłością parła do przodu i 
około godziny 9-tej zbliżyła się 
do naszej karawany furmanek na 
dość bliską i niebezpieczną odle-
głość. Wtedy czołówka, a następ-
nie cała banda UPA, została po-
witana ogniem ze wszystkich 
karabinów maszynowych przez 
nasz pluton partyzantów z ubez-
pieczenia tylnego, który urządził 
na nią zasadzkę. Następnie dwa 
plutony z ubezpieczeń bocznych, 
oskrzydlając bandę, tak samo 
zdecydowanie zaatakowały ją z 
broni maszynowej, automatów, 
karabinów i granatami. Czas nie 
pozwolił na to, byśmy ustalili, ilu 
ich w końcu zginęło w tym po-
trzasku. W każdym razie przeko-
naliśmy się o tym później, że ści-
gająca nas banda UPA już się nie 
pozbierała po udzielonej przez 
nas lekcji. Zaprzestała pogoni za 
nami. Po rozbiciu i rozproszeniu 
resztek bandy ruszyliśmy w drogę 
i po upływie około pół godziny 
zatrzymaliśmy się na grobli pod 
osłoną wierzb na czterogodzinny 
postój, aby wreszcie odpocząć, 
nakarmić mocno zmęczone konie 
i krowy. Wtenczas uchodźcy maj-
dańscy ugościli nas, partyzantów, 
wspaniałą, smaczną wiejską kieł-
basą, szynkami wędzonymi po li-
tewsku i pachnącym razowym 
chlebem. W czasie naszego po-
stoju wypoczęliśmy dość dobrze, 
gdyż bandy nacjonalistów ukraiń-
skich już w ogóle przestały nam 
zagrażać. Nabraliśmy nowych sił. 
Karawana znów ruszyła, by poko-
nać jeszcze niemały szmat drogi, 
wynoszący ponad 50 kilometrów. 
Tak więc od wyruszenia z Maj-
danu, po przeszło dwu dobo-
wym marszu, bez żadnych strat, 
osiągnęliśmy cel swej podróży. 
21 sierpnia o godzinie 22- giej 
przybyliśmy do śródleśnej wio-
seczki Krymno nad Styrem.  
(....)  Po upływie zaledwie trzech 
dni od opuszczenia przez nas 
Majdanu wraz z uchodźcami, 
zwaliły się bandyckie hordy na-
cjonalistów Ukraińskiej Powstań-
czej Armii i jej wieśniaczego za-
plecza na tę śródleśną, prawie 
stuletnią, nader spokojną polską 
wieś. Już rano 23 sierpnia 1943 r. 
silne oddziały band UPA okrążyły 
Majdan gęstym szpalerem i posu-
wając się tyralierą w stronę zabu-
dowań, zaciskały pierścień okrą-
żenia. Mieszkańcy Majdanu, 
którzy wtenczas pracowali na 
swych polach lub paśli krowy czy 
owce, byli grzecznie ale stanow-
czo przywołani do pójścia razem 
z nimi na bardzo ważne i pilne 
zebranie, mające się odbyć w 
miejscowej szkole. Gdy tyraliera 
napastników dotarła w pobliże 
zabudowań zatrzymała się i w 
związku z tym majdaniacy zostali 
osaczeni w swym miejscu za-
mieszkania, gdyż całą wieś tym 
sposobem oblężono i zablokowa-
no. Bandy napastników działały 
według wcześniej założonego 
planu, ponieważ część tych osob-
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ników, nie zatrzymując się, od 
razu wkroczyła na teren wiejskiej 
zabudowy, natomiast reszta zbi-
rów pozostawała na miejscu w 
kordonie oblężniczym z cięższą 
bronią maszynową. Przedni na-
pastnicy niezwłocznie zajęli się 
penetracją poszczególnych za-
gród oraz mieszkań, stąd wszyscy 
majdaniacy byli zapraszani na 
walne zebranie mieszkańców do 
budynku miejscowej szkoły. Do 
przynaglania o konieczności 
wzięcia udziału w zebraniu włą-
czył się Witali Brzezicki. Sekun-
dując bandytom, żarliwie przeko-
nywał swych krewnych i 
sąsiadów, aby wszyscy zgroma-
dzili się w szkole bez żadnych 
obaw, ponieważ tam dowiedzą 
się, jak zginęli ci majdaniacy, któ-
rzy przed kilku dniami opuścili 
Majdan i wyjechali wraz z czer-
wonym bandytą Muchą Michal-
skim (czyli Mikołajem Kunic-
kim). Ponadto Witali Brzezicki 
zasłyszane od bandytów kłamli-
we wieści czym prędzej powta-
rzał współmieszkańcom. Mówił o 
tym, że Mucha Michalski to Żyd i 
komunista, a jego partyzanci to 
radzieccy i polscy bandyci, dlate-
go zginęli pierwsi wraz z uchodź-
cami majdańskimi. Natomiast 
Mucha Michalski, który zabrał 
ich ze sobą z Majdanu, zakończył 
życie ostatni na suchej gałęzi. I 
dalej w swych perswazjach Witali 
Brzezicki wzmiankował również 
o tym, że Muchę Michalskiego 
wieszał osobiście jeden z dowód-
ców sotni UPA, który wisielcowi 
rozpruł brzuch nożem. Jego 
wnętrzności wisiały sięgając zie-
mi. Tak skonał. Przy tym Witali 
Brzezicki wyjaśniał, że dowódca 
tej sotni UPA jest teraz na Majda-
nie i on właśnie na zebraniu w 
szkole ma wyjaśnić dokładnie co 
się stało z osobami oraz rodzina-
mi, które opuściły Majdan. Tak 
więc przy zastosowaniu najprze-
różniejszych podstępnych zabie-
gów, a w tym niesamowitych 
łgarstw, bandytom dość pokojo-
wo udało się skłonić prawie 
wszystkich majdaniaków do 
opuszczenia mieszkań i udania 
się na rzekomo mające się odbyć 
zebranie. Podczas gdy majdania-
cy stłoczeni w izbach budynku 
szkoły oczekiwali z trwogą na 
wieści o zdarzeniu, w którym rze-
komo zginęli ich bliscy oraz dalsi 
krewni, do szkoły weszło kilku 
dowódców bandyckich sotni. Ła-
godnym tonem oświadczyli, że 
otwarcie walnego zebrania odbę-
dzie się nieco później, a tymcza-
sem potrzebują dziesięciu mło-
dych i silnych mężczyzn do 
budowy spichlerza. Nie czekając 
aż ochotnicy sami zaczną się 
zgłaszać, wybrali dziesięciu sil-
nych, dorodnych mężczyzn i po-
prowadzili ich do stodoły Anto-
niego Zajączkowskiego, gdzie 
kazano wykopać obszerny i głę-
boki dół, który po uprzedniej ob-
róbce miał rzekomo służyć do 
przechowywania zboża. Po upły-
wie około dwóch godzin, ci sami 
prowodyrzy znów zjawili się w 
szkole i zażądali następnych 10-
ciu zdrowych i silnych mężczyzn, 

tłumacząc tym, iż tamci nie mogą 
sobie poradzić z dźwiganiem i 
znoszeniem ciężkich kloców dę-
bowych na zabudowę podziemne-
go spichlerza. A więc i tym razem 
sami wybrali drugą dziesiątkę 
mężczyzn i zaprowadzili do sto-
doły. Gdy doprowadzeni przekro-
czyli jej próg natknęli się na wy-
kopany już głęboki i obszerny 
dół, a na jego dnie od razu spo-
strzegli leżące we krwi zmasakro-
wane siekierami ciała pierwszej 
dziesiątki mężczyzn. Ten zatrwa-
żający widok wywołał na męż-
czyznach osaczonych w stodole 
ogromne przerażenie, przecho-
dzące w panikę i wielkie zamie-
szanie. Natychmiast rzucili się do 
ucieczki z tej zbrodniczej pułap-
ki, ale bandyci zagrodzili im wyj-
ście ze stodoły. Wtedy cała dzie-
siątka silnych majdaniaków w 
obronie własnej porwała się z pię-
ściami do desperackiej walki, wy-
dając przy tym złowieszczo alar-
mujące krzyki, wrzaski oraz jęki 
od zadawanych im razów siekie-
rami, widłami i szpadlami przez 
bestialskich zwyrodnialców ukra-
ińskich. W tej nierównej i krótko-
trwałej, dramatycznej walce, ban-
dyci zamordowali dziewięciu z 
drugiej dziesiątki mężczyzn, a ich 
zmasakrowane ciała wrzucili w 
otchłań głębokiej jamy. Z rąk 
oprawców wyrwał się jedynie 
dwudziestoletni Czesław Koza-
kiewicz, za którym rozległy się 
gęste strzały z karabinów. W wy-
niku tej palby on również padł 
zabity. Ten niesamowicie przeraź-
liwy donośny krzyk, wrzask i jęk 
mordowanych mężczyzn oraz 
strzelanina za jednym z uciekinie-
rów zaalarmowały majdaniaków 
stłoczonych w szkole, obstawio-
nej bandytami z bronią palną 
zwykłą i maszynową, z siekiera-
mi, widłami oraz kosami. Mimo 
to pewnej liczbie majdaniaków 
obojga płci, sprawnych fizycznie, 
ogarniętych paniką, udało się wy-
skoczyć przez okna do ucieczki z 
tej pułapki. Gdy znaleźli się na 
dziedzińcu szkolnym, biegnąc na 
oślep w stronę ogrodów i lasu, na-
dziewali się wprost na widły i 
kosy oraz padali od kul karabi-
nów maszynowych. Dwoje mał-
żonków wyskoczyło przez okno z 
dwojgiem dzieci pod pachami i 
biegło w stronę lasu, trzymając 
się za ręce. Żona padła na ziemię 
śmiertelnie ranna od kuli karabi-
nowej, ale mąż usiłował dalej ją 
ciągnąć za sobą w ogrodowe za-
rośla. Wtedy on również po otrzy-
maniu śmiertelnego strzału padł 
obok żony. Dzieci tuląc się do ciał 
nieżyjących rodziców krzyczały: 
mamusiu..., tatusiu..., ratujcie 
nas! W tym momencie dobiegł 
bandzior i zadał im śmiertelne 
ciosy siekierą. Wszyscy majda-
niacy, którym udało się wydostać 
ze szkoły, zostali zastrzeleni lub 
zamordowani. Na dziedzińcu 
szkolnym, obficie zbryzganym 
krwią, leżało wiele martwych 
osób. Trwające ludobójczo-kata-
stroficzne zdarzenia wciąż potę-
gowały tragiczną sytuację majda-
niaków pozostających nadal 
wewnątrz budynku szkolnego. 

Dalsza ucieczka została po-
wstrzymana, ponieważ pod każ-
dym oknem już stali bandyci z 
karabinami, których lufy były 
skierowane na majdaniaków 
zgromadzonych wewnątrz bu-
dynku, gdzie bez przerwy trwał 
przeraźliwy krzyk, płacz, lament 
kobiet, dzieci i starców. Podczas 
tej panicznej wrzawy majdaniacy 
przy użyciu ławek szkolnych zdą-
żyli zabarykadować drzwi wej-
ściowe do szkoły. Bandyci bez 
większego trudu siekierami wyrą-
bali otwór, otworzyli drzwi, roz-
walili barykadę i wdarli się do 
środka z potwornie bestialskimi 
okrzykami: „ byj a riź lachiw” (bij 
i rżnij Polaków). Natychmiast 
włączył się głos dowódcy bandy, 
który wrzaskiem rozkazywał wo-
łając: „tu w szkole ich nie zabijać, 
lecz do stodoły z nimi a tam do 
jamy ich, do jamy”. W tej sytuacji 
przerażenie majdaniaków, osa-
czonych we wnętrzu budynku 
szkolnego doszło zenitu. Czas ich 
życia ograniczał się już zaledwie 
do kilku minut. W związku z tym 
nikt nie chciał wyjść na zewnątrz 
budynku, wszyscy, łącznie ze 
starcami, kobietami i dziećmi sta-
wiali zacięty opór. Wtedy bandyci 
obskoczyli najpierw mężczyzn fi-
zycznie sprawnych i okładali ich 
czym popadło, kolbami karabi-
nów, obuchami siekier i ledwie 
żywych wyciągali na plac przed 
szkołą. Stąd już inne grupy ban-
dytów zarzucały im z postronków 
pętle na szyję i prowadziły lub 
wlekły do stodoły. Następnie w 
ten sam sposób zabrali się do wy-
muszania posłuszeństwa na star-
cach, kobietach i dzieciach, sta-
wiających bandytom 
zdecydowanie do końca, rozpacz-
liwy opór. W końcu, gdy bandyci 
siłą wywlekali już wszystkich, 
mniej lub bardziej poturbowa-
nych majdaniaków z pomiesz-
czeń szkolnych na plac przy bu-
dynku, wówczas tych, którzy nie 
mogli iść o własnych siłach, wle-
czono aż do stodoły (około 100 
metrów) za ręce, nogi oraz za 
włosy, warkocze i sukienki. Do-
starczani różnymi sposobami 
majdaniacy z dziedzińca szkolne-
go do stodoły byli tam natych-
miast zabijani lub dobijani przez 
oprawców widłami, szpadlami, 
siekierami, bagnetami i wrzucani 
do dołu, który wciąż był napełnia-
ny kolejnymi warstwami ciał za-
mordowanych. Małe dzieci były 
wrzucane żywcem do dołu, a tam 
zabijano je szpadlami, widami i 
drewnianymi drągami. Tym spo-
sobem dobijano również osoby 
dorosłe, które leżąc w jamie da-
wały jeszcze jakieś oznaki życia. 
W czasie tego pogromu bandyci 
nie zapomnieli o osobach obłoż-
nie chorych, przebywających 
jeszcze w swych domach. Zabie-
rali ich z łóżek, ładowali na wóz 
konny, odwozili do stodoły i tam, 
przy krawędzi dołu oprawcy od-
bierali im resztki zdrowia i życia. 
Po dokonaniu zbrodniczego dzie-
ła, gdy już nie było kogo mordo-
wać, bandyci zebrali wszystkich 
martwych majdaniaków, którzy w 
początkach barbarzyńskiego na-

padu zostali zastrzeleni lub za-
mordowani innymi sposobami, 
napełniali nimi dół w stodole po-
wyżej jego brzegów. Pod cięża-
rem zmasakrowanych ciał nawar-
stwionych w dole, z bulgotem 
wydobywała się krew na ze-
wnątrz, powyżej jego krawędzi i 
płynęła bruzdami do rowu przy 
majdańskiej ulicy. Zakończenie 
swej ludobójczej zbrodni bandyci 
zaakcentowali podpaleniem sto-
doły, która z uwagi na słomiany 
dach i drewniany strop szybko 
została objęta ogromnym słupem 
płomieni i dymu. Płonąca stodoła, 
a w niej palące się ciała pomordo-
wanych majdaniaków, znajdujące 
się w górnych warstwach ułożo-
nych powyżej klepiska, była sy-
gnałem dla całej hordy napastni-
ków z UPA i paramilitarnego 
związku miejscowych Ukraiń-
ców, do rozpoczęcia grabieży 
mienia majdaniaków, po które 
sięgali zakrwawionymi łapami. 
Zabierali wszystko, w tym inwen-
tarz żywy, zboże oraz inne pro-
dukty żywnościowe, sprzęt rolni-
czy, meble, pościel i odzież. Tę 
łupieżczą zdobycz załadowali na 
licznie podstawione furmanki i 
wywieźli z Majdanu do okolicz-
nych wiosek ukraińskich na uży-
tek własny bandytów. 23-go 
sierpnia 1943 roku jeszcze w go-
dzinach przedwieczornych, cuch-
nący dym ze spalonej stodoły i 
zwęglonych pod nią ciał majda-
niaków rozścielał się wśród zabu-
dowań, których drzwi i okna były 
pootwierane na oścież. Na Maj-
danie nie było już żywej istoty 
ludzkiej, nastała posępnie grobo-
wa cisza, tylko psy po utracie 
swych panów, wystraszone zapa-
chem krwi ludzkiej, błąkały się 
wokół zabudowań i żałosnym 
wyciem opłakiwały pomordowa-
nych. Również zdrajca Witali 
Brzezicki, który został zamordo-
wany z całą swoją rodziną, leżał 
we wspólnym grobie pod zwęglo-
ną stodołą, był tak samo opłaki-
wany przez jego własnego psa. W 
niedługim czasie po tym bestial-
skim wydarzeniu Majdan, jako 
osiedle polskie łącznie z budyn-
kami, w ogóle zniknął z po-
wierzchni tamtejszego terenu. W 
1967 roku władze radzieckie z 
Kowla i Kamienia Koszyrskiego 
zbudowały i odsłoniły pomnik, na 
którym zamieszczono w języku 
rosyjskim następujący napis: 
„Tutaj, 23 sierpnia 1943 roku 
krwawymi rękami ukraińskich 
nacjonalistów zamordowano 
139 mieszkańców wsi Majdan”. 
Obecnie ten betonowy obelisk na-
dal stoi samotnie na miejscu po-
pełnienia zbrodni, lecz już w głu-
chym lesie, który pokrył cały 
obszar dawnej polskiej wsi Maj-
dan (...)  Na tym Pan Mikołaj Ku-
nicki zakończył swą relację o bar-
barzyńskiej i makabrycznej 
zagładzie Majdanu. Drugim źró-
dłem informacji na temat zagła-
dy Majdanu jest książka pod 
tytułem „Trafić do gorących 
serc”, napisana przez Wacława 
Klimaszewskiego. W książce tej 
jeden z rozdziałów poświęcił 
pomordowanym majdaniakom, 

nadając mu tytuł „Tragedia 
Majdanu”. Napisał między inny-
mi. „Są wydarzenia i przeżycia 
ludzkie, które nadzwyczaj trudno 
opisać...Takim trudnym do od-
tworzenia momentem jest zawsze 
śmierć człowieka. Mniej lub bar-
dziej trafnie usiłowali nam to 
przedstawić wielcy psycholodzy, 
znawcy dusz ludzkich i mistrzo-
wie pióra. Człowiek zawsze, choć 
jest to zgodne z prawami przyro-
dy, buntuje się przeciwko śmierci. 
Dzieje się tak dlatego, że natura 
ludzka obdarzona niezwykle sil-
nym zmysłem samoobrony, czę-
sto podświadomie niejako, odsu-
wa od nas pojęcie finałowego 
rozwiązania.... Po ogólnym oraz 
abstrakcyjnym stwierdzeniu, nie-
porównanie trudniej jest pokusić 
się na odtworzenie straszliwej, 
wprost potwornej, bo zadawanej 
z bestialską premedytacją maso-
wej śmierci niemowlętom, dzie-
ciom w różnym wieku, mężczy-
znom i kobietom, zgrzybiałym 
starcom w dniu 23 sierpnia 1943 
roku w głuchej wsi Majdan, jest 
wprost nieprawdopodobnie trud-
ne do wyobrażenia, a więc tym 
bardziej do opisania. Mimo to 
jednak uważam, że nie wolno mi, 
znającemu te okrutne fakty, 
obejść i pominąć tę najstraszliw-
szą tragedię ludzką, jaką przeżyli 
mieszkańcy tej nie jedynej wsi, w 
okresie masowego zdziczenia sfa-
szyzowanych nacjonalistów ukra-
ińskich. Uważam, iż w żadnym 
wypadku i niezależnie od reakcji 
czytelnika, nie wolno przemil-
czeć tego, co zmuszeni byli prze-
żywać ludzie w owych okrutnych 
czasach, czyli w czasach panosze-
nia się nacjonalistyczno-faszy-
stowskiego ludobójstwa. Młodzi 
muszą wiedzieć i pamiętać o tych 
straszliwych hekatombach ofiar, 
jakie spowodował sięgający po 
władzę nad światem barbarzyński 
faszyzm hitlerowski. Dzień 23 
sierpnia 1943 roku, stając w pro-
mieniach letniego słońca, pozor-
nie niczym się nie różnił od wielu 
mu podobnych, jakie przeżyli 
spokojni, zdobywający w pocie 
czoła swój niełatwy kawałek 
chleba, rolnicy głuchej wsi Maj-
dan. Ale wkrótce spokój ten zo-
stanie brutalnie zakłócony przez 
ciemne, wstające ze zgniłych 
oparów poleskiej nocy, wypiasto-
wane przez hitlerowskich mor-
derców koszmarne widma... Bo o 
tej porannej godzinie do wsi Maj-
dan zbliżały się gromady uzbrojo-
nych w średniowieczne narzędzia 
tortur, ludzi. Ludzi? Nie, to nie 
byli ludzie. Po głębszym zastano-
wieniu, po podsumowaniu 
wszystkiego, co miało tam nastą-
pić, z całą stanowczością twier-
dzę, że to nie byli ludzie.       

 W p/w artykule wykorzysta-
łem fragmenty wspomnień  Jó-
zefa Kozakiewicza, część 2) 
Zagłada Majdanu - Piaseczno, 
1996 r. za: file:///C:/Users/Bogu-
s%C5%82aw/Documents/Wspo-
mnienia_Jozefa_Kozakiewicza.
pdf
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NIEZNANI ŻYDOWSCY KACI NKWD 
W LATACH 1937 – 1938
OPERACJA ANTYPOLSKA 
NKWD 1937 – 1938
Dla KSI opracował Aleksander Szumański
Dokończenie ze strony 1

Wśród zamordowanych i depor-
towanych ze względu na narodo-
wość polską byli Polacy, miesz-
kańcy dawnego terytorium Rze-
czypospolitej na wschód od gra-
nicy państwowej II RP, ustalonej 
w 1921 r. traktatem ryskim (od 
grudnia 1922 r. granica pomię-
dzy Polską a ZSRS), członkowie 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW), wszyscy polscy jeńcy 
po wojnie polsko-bolszewickiej 
znajdujący się jeszcze w ZSRS, 
aresztowani wg specjalnej listy. 
Wielu z nich przypisano przyna-
leżność do organizacji, chociaż 
nigdy nie byli członkami POW.
Książka Tomasza Sommera 
„Operacja antypolska NKWD 
1937 – 1938” odkrywa wiele 
białych plam martyrologii naro-
du polskiego i zapewne posłuży 
historykom do dalszych badań 
operacji masowych zagłady Po-
laków w ZSRS w okresie lat 
1937 – 1938.
Ludobójstwo dokonane w ZSRS 
w latach 1937 – 1938 w wyniku 
którego zginęło ok. 200 tysięcy 
spośród prawie miliona tam-
tejszych Polaków, nie posiada 
jeszcze pełnej historiografii, stąd 
dr Tomasz Sommer socjolog w 
PAN podjął się opracowania mo-
nografii tego ludobójstwa.
Operację zleciło Biuro Politycz-
ne KC WKP(b) pod przewodnic-
twem Józefa Stalina, a przepro-
wadził ówczesny szef NKWD 
Nikołaj Jeżow, przy pomocy 
ściśle tajnego rozkazu 00485. 
Operacja polska NKWD była 
drugą pod względem ilości ofiar 
częścią sowieckiego Wielkiego 
Terroru.

ANTYPOLSKA PROPAGAN-
DA

W moskiewskiej „Prawdzie” 
w roku 1937 ukazał się tekst: 
„Antysowieckie wystąpienia 
w polskim sejmie”. W taki 
sposób propaganda sowiecka 
przygotowywała grunt w za-
miarze przeprowadzenia za-
planowanej operacji mordu 
Polaków zamieszkałych wów-
czas w ZSRS, w czasie gdy pol-
scy posłowie debatowali nad 
losem polskiej mniejszości w 
Związku Sowieckim.
„Prawda” zacytowała wystą-
pienie posła polskiego parla-
mentu Walewskiego, który po-
wiedział:

„Niezwykle ciężko jest mówić 
o losie 1.500 tys. Polaków w 
Związku Sowieckim. Żadne pra-
wa człowieka tam nie obowiązu-
ją. Wszystkie stosunki między-
ludzkie w Związku Sowieckim 
są tak dalekie od obowiązują-
cych zgodnie z wszelkimi zasa-
dami kultury, że rozmowa na 
ten temat w zasadzie jest bez-
sensowna”.
W komentarzu do owego wystą-
pienia polskiego parlamentarzy-
sty „Prawda” m.in. podała:
„…Rzeczywiście trzeba dys-
ponować bezgraniczną nachal-
nością żeby oświadczyć, że 
sowieccy Polacy są pozbawie-
ni wszelkich praw…Niezbyt 
szanowny obywatel Walewski, 
pomagający w sejmie ministro-
wi Beckowi opisywać >>istotne 
sukcesy<< polskiego minister-
stwa spraw zagranicznych, zdaje 
się posiadać tę cechę w pełnym 
wymiarze…W ZSRS szczęśli-
wie żyją i uczciwie pracują dla 
dobra swojej socjalistycznej 
ojczyzny setki tysięcy pracują-
cych Polaków. Tysiące polskich 
stachanowców i szturmowców 
razem z rosyjskimi, ukraińskimi 
i innymi budowniczymi socjali-
zmu wznoszą gigantyczne fabry-
ki, budują nowe miasta, podwyż-
szają powodzenie kołchozów i 
sowchozów, umacniają ojczystą 
Armię Czerwoną, ubogacają 
swoimi talentami socjalistyczną 
kulturę…”
Według autorów „Prawdy” Pol-
ska jest przesiąknięta antyso-
wieckością, o czym miał świad-
czyć m.in. fakt z 11 lutego 1937 
roku, pobicia sowieckiego ma-
rynarza Niewzorowa ze statku 
„Leonid Krasin” przez policję 
polską w Gdyni, rzekomo naka-
zującą marynarzowi „wykonanie 
znaku krzyża”, a gdy nie chciał 
tego uczynić, wykręcono mu 
ręce, bito po twarzy i grożono 
rozstrzelaniem.
Autorzy „Prawdy” stwierdzają, 
że w Polsce ciężko się żyje pod 
naciskiem faszystowskiego reżi-
mu i konkludują:
„ Niech polski faszystowski re-
żim nie zapomina, że nie jest 
możliwym bezkarne obrażanie 
obywateli sowieckich”.
Oczywiście troska polskiego 
parlamentu o losy Polaków w 
Związku Sowieckim była w peł-
ni uzasadniona, tym bardziej, iż 
znana była dola i niedola Pola-
ków w ZSRS , w obliczu odła-
mu Kominternu działającego w 

Polsce jako nielegalna Komu-
nistyczna Partia Polski, dążą-
ca wspólnie z Komunistyczną 
Partią Zachodniej Ukrainy do 
przyłączenia Polski do Związku 
Sowieckiego. Takie działania w 
kraju odbijały się niekorzystnym 
echem dla Polaków w ZSRS.

POLSKI ANTYSEMITYZM

W sowieckiej propagandzie 
tego okresu Polska była kra-
jem antysemickim. Publiko-
wane były teksty: „Pogromy 
w Polsce”, „Zdziczenie faszy-
stowskiej Polski”, będące w 
prasie sowieckiej zjawiskiem 
stałym.

POLSKA KRAJEM PRO NIE-
MIECKIM I FASZYSTOW-
SKIM

W propagandzie sowieckiej 
Polacy to po prostu: „War-
szawscy pomocnicy Goebbel-
sa” stwierdzając: „…W obec-
nej kampanii antysowieckiej 
Berlinowi pomaga Warszawa, w 
szczególności podejrzana agen-
cja >>ATE<<. Warszawa to nie 
jedyne, ale na pewno jedno z 
głównych źródeł kłamliwych i 
obraźliwych antysowieckich wy-
mysłów…
„…Polski wywiad działa w bli-
skiej przyjaźni z Gestapo i zde-
maskowanie trockistowskich 
agentów Gestapo bezpośrednio 
uderzyło w siatkę wywiadowczą 
polskiego II oddziału, a także w 
antysowieckie plany polskiego 

faszyzmu…”

OPERACJA POLSKA - 
PROPAGANDA SOWIEC-
KA W PRZYGOTOWANIU  
ZBRODNI

Antypolskie propagandowe tek-
sty  pojawiające się w lipcu 1937 
roku należy połączyć z planami 
ludobójczymi Stalina i jego po-
litbiura. „Szpiegowska między-
narodówka. Trockiści na służ-
bie faszystowskich wywiadów” 
odnosi się do tez Józefa Stalina 
z lutowo – marcowego plenum 
KC WKP(b), który pytał, czy 
nie jest jasne, że ta szpiegowska 
międzynarodówka będzie dele-
gować kadry dla szpiegowsko 
– szkodniczej działalności troc-
kistów…”.
W 1937 roku propaganda so-
wiecka zamieściła 173 teksty 
prezentujące Polskę jako kraj fa-
szystowski, antysemicki, szpie-
gowski, malowane w czarnych 
barwach antypolskości, państwo 
pogardliwe dla ZSRS, ale także 
zawierające żydowskie anty-
polskie stereotypy, dochodzące 
wręcz do formy karykaturalnej.

DRUGI ETAP SOWIECKIE-
GO LUDOBÓJSTWA

IZRAEL LEPLEWSKI

Ludobójstwo dokonane w ZSRS 
w latach 1937 – 1938, w wyniku 
którego zginęło ok. 200 tysięcy 
spośród prawie miliona tamtej-
szych Polaków. Operację zleciło 

Biuro Polityczne KC WKP(b) 
pod przewodnictwem Józefa Sta-
lina, a przeprowadził ówczesny 
szef NKWD Nikołaj Jeżow przy 
pomocy ściśle tajnego rozkazu 
00485. Operacja polska NKWD 
była drugą pod względem ilości 
ofiar częścią sowieckiego Wiel-
kiego Terroru.
Aleksandr Minajew – Cyka-
nowski wraz z Władimirem 
Cesarskim przygotowywali 
„albumy” z wyrokami i wrę-
czali je Jeżowowi i Wyszyń-
skiemu. Obaj byli Żydami z 
Odessy, którzy zrobili kariery 
w NKWD właśnie na ekstermi-
nacji Polaków.
Dzięki wydanej niedawno 
książce doktora Tomasza Som-
mera „Operacja antypolska 
NKWD 1937-1938”, nieznani 
kaci Polaków już będą znani. 
Odbywało się to metodą „albu-
mową” w taki sposób, że wspo-
mniana dwójka w ciągu kilku 
godzin sporządzała nawet i ty-
siąc wyroków, przeważnie wyro-
ków śmierci - które następnie w 
postaci „albumu” przedstawiali 
Mikołajowi Jeżowowi do pod-
pisu. 
Ten nawet nie czytał, tylko 
otwierał na ostatniej stronie i 
niekiedy ze śmiechem pytał Ce-
sarskiego, ilu tu Polaczków - i 
podpisywał nie czytając. W ten 
sposób obydwaj zdecydowali o 
śmierci co najmniej 150 tysięcy 
Polaków w ciągu zaledwie 2 lat, 
podczas których nie było jeszcze 
żadnej wojny. 
Operacja ta była antypolskim 
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ludobójstwem, mającym na celu 
„oczyszczenie” z Polaków te-
renów leżących na wschód od 
granicy ustalonej w traktacie ry-
skim”. 
Identyczny cel postawili sobie 
kilka lat później banderowcy, z 
tą różnicą, że nie bawili się w 
żadne pozory praworządności, 
tylko po prostu ludność polską 
wyrzynali. 
W rezultacie eksterminacji około 
200 tysięcy Polaków, stworzone 
zostały fakty dokonane, które 
dzisiaj nawet bywają używane 
jako pozór moralnego uzasad-
nienia dla politycznych decyzji 
Józefa Stalina. 
Była to najkrwawsza operacja 
masowa NKWD, uderzenie w 
Polaków.
Z datą 9 sierpnia 1937 roku ope-
racja polska, przed rozkazem 

Nikołaja Jeżowa 00485, figuru-
je w archiwach „Postanowienie 
politbiura KC WKP(b) dotyczą-
ce „sprawy NKWD” z zapisem: 
„Zatwierdzić rozkaz Narkomw-
nutdieła ZSRS o likwidacji pol-
skich grup dywersyjno - szpie-
gowskich i  Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW).
Operację „o likwidacji polskich 
grup dywersyjno-szpiegowskich 
i POW” rozpoczął dokument z 
7 sierpnia 1937 roku wysłany 
przez komisarza NKWD Ukra-
iny Izraeła Leplewskiego do 
p.o. naczelnika >>3 O GUBG 
NKWD ZSRS<< Aleksandra 
Minajewa w Moskwie, w którym 
informował on o swoich działa-
niach wobec Polaków. Z owego 
dokumentu wynika, iż 1 sierpnia 
1937 roku na Ukrainie było już 
aresztowanych 870 Polaków, w 

tym 572 w sprawie PO, reszta 
zaś za szpiegostwo, bądź dywer-
sję na rzecz Polski oraz 298 Po-
laków za „kontrrewolucję” oraz 
aktywność kościelną. Inny do-
kument datowany na 8 sierpnia 
sporządzony przez  naczelnika 
UNKWD obwodu kijowskie-
go Nikołaja Szarowa informuje 
swojego zwierzchnika Izraela 
Leplewskiego, iż pierwsza akcja 
została przeprowadzona w Kijo-
wie i okolicach i w jej wyniku 
aresztowano 1296 Polaków.
Z kolei 10 sierpnia wpłynął do 
Izraela Leplewskiego dokument 
od naczelnika UNKWD obwodu 
dniepropietrowskiego, Jefima 
Krawca,  w którym ustalono na 
podstawie zeznań referenta  pol-
skiej sekcji  Międzynarodówki, 
Edwarda Zimy - Kranza, który 
przyznał się, że przybył na Ukra-
inę na zlecenie POW w 1932 
roku. Ustalono, iż od 1935 roku 
we wszystkich większych mia-
stach Ukrainy, w których istnia-
ły duże skupiska Polaków, były 
grupy kierujące POW ściśle ze 
sobą współpracujące.
Rozkaz szefa NKWD Nikołaja 
Jeżowa  00485 „Zlikwidować 
Polaków” ostatecznie jest dato-
wany na 11 sierpnia 1937 roku. 
Aleksandr Minajew – Cykanow-

ski wraz z Władimirem Cesar-
skim od aresztowanych żądali 
zeznań, że są członkami orga-
nizacji POW, prowokatorami, 
szpiegami, albo osobami prze-
rzuconymi przez polski wywiad 
do pracy szpiegowskiej w ZSRS. 
Komisarz Ludowy, szef NKWD 
Nikołaj Jeżow wyraził swoją 
zgodę na bicie aresztowanych i 
w ten sposób wyciąganie z nich 
zeznań. 
Zmuszanie więźniów do zeznań 
przyjęło formy skrajnie bestial-
skie. Bitych więźniów zmusza-
no do wykrzykiwania: „Jestem 
hitlerowcem, faszystą, dostawa-
łem 15 razy hitlerowskie marki”.
W torturowaniu więźniów 
„wyróżniali” się enkawudziści 
Gluzman, Gołubiew, Mańko.
Aleksandr Minajew – Cyka-
nowski i Władimir Cesarski w 
sposób prymitywny przygoto-
wywali „albumy” z wyrokami 
z góry zakładając możliwość 
dokonywania wszystkich moż-
liwych sposobów dla których 
istniały motywy preparowa-
nych przez nich i wydawanych 
wyroków.
W skrócie wyglądało to w ten 
sposób, iż na kartce papieru 
opisywano biografię i istotę 
zdemaskowania przestępstwa, 

jak szpiegostwo, dywersja, 
terror itd. W centrali NKWD 
zszywano dla wygody w albu-
my po 100 stron i kierowano 
na adresy Cykanowskiego i 
Cesarskiego. 
Rozpatrywanie tych spraw 
przeprowadzano w sposób 
przestępczy, na początku „ope-
racji” obaj „rozpatrywali” 500 
– 600 – 1000 spraw w przecią-
gu kilku godzin i ich decyzja 
była ostateczna. 
Aleksandr Minajew – Cyka-
nowski wraz z Władimirem 
Cesarskim zdecydowali w 
przeciągu 2 lat o śmierci co 
najmniej 150 tysięcy Polaków.
Wielki Terror skierowany 
przeciwko Polakom przyniósł 
krwawe żniwo, w którym zna-
czący udział przypadł Izra-
elowi Leplewskiemu szefowi 
UNKWD na Ukrainie w 1937 
roku.

Źródło:

Tomasz Sommer „Operacja an-
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wydawca „Biblioteka Wolności” 
Warszawa 2014
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O Lwowie napisano już wiele książek, ale tak jak Maku-
szyński nie napisał nikt. Dodałam do tego zdjęcia Marcina 
i tak powstał nasz nietypowy przewodnik o Lwowie- po-
dobny do komiksu o Koziołku Matołku, tylko zamiast ry-
sunków Walentynowicza, mamy zdjęcia Szczepańskiego. 

/1.2.Lwów, Makuszyński i Marcin

Najpierw jednak parę słów o pisarzu kresowym Kornelu 
Makuszyńskim, pisarzu, który nade wszystko cenił do-
broć.

/3.Kornel Makuszyński

Makuszyński na Kresach spędził dzieciństwo i młodość.
Urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju, a młodość spę-
dził we Lwowie. Tu kształcił się w gimnazjum i studiował 
w Uniwersytecie im. Jana Kazimierza na Wydziale Filozo-
ficznym.
We Lwowie przed I wojną światową pracował jako kierow-
nik literacki Teatru Miejskiego.
Podczas pierwszej wojny Makuszyński został wywieziony 
w głąb Rosji. Zwolniony z zesłania za poręką przyjaciół 
powrócił do Lwowa, by po kilku miesiącach pracy arty-
stycznej w Teatrze Miejskim ponownie i już ostatecznie 
opuścić to miasto.
Do roku 1918 Makuszyński mieszkał w Kijowie i praco-
wał jako kierownik literacki Teatru Polskiego Stanisławy 
Wysockiej oraz pełnił funkcję prezesa miejscowego Towa-
rzystwa Literatów i Dziennikarzy. W okresie kijowskim 
powstały jego pierwsze powieści.
W 1918 roku Makuszyński osiadł w Warszawie. Pisywał 
humoreski i felietony, najpopularniejsze są jednak jego 
utwory dla dzieci i młodzieży.
Okupację niemiecką i Powstanie Warszawskie Makuszyń-
ski przeżył w stolicy. Po przebyciu obozu w Pruszkowie 
został wywieziony do Opoczna, skąd przedostał się do Za-
kopanego, gdzie mieszkał od 1945 roku.

/ 4.Cytaty z Makuszyńskiego

W Zakopanem Makuszyński żył w ciasnym mieszkaniu, 
niedostatku i zapomnieniu. Żona zarabiała lekcjami muzyki. 
Tymczasem dla niego, człowieka sukcesu, jednego z najwe-
selszych i najbardziej optymistycznych pisarzy dwudziesto-
lecia międzywojennego, nagle zabrakło miejsca. Ówcześni 
decydenci postanowili uchronić powojennych młodych czy-
telników przed radosnym optymizmem emanującym z jego 
książek.
Zmarł 31 lipca 1953 roku. Na jego zakopiańskim pogrzebie 
nie pojawili się przedstawiciele władz. Rehabilitacja, wraz 
z powrotem wielkiej popularności jego książek, przyszła 
dopiero z gomułkowską odwilżą.

/5.Grób w Zakopanem na Pęksowym Brzysku

My jednak pamiętamy i znamy Kornela Makuszyńskiego. 
Fascynuje nas jego humor, kpiarski stosunek do rzeczywi-
stości, mistrzowsko przedstawiane typy ludzkie, a przede 
wszystkim dobroć bijąca z kart jego powieści. Dobroć,  
nieraz ukryta pod maską surowości, dobroć, przybierająca 
różne pozy, formy i kształty, ale zawsze w końcu ujawnia-
jąca się spod płaszczyka groźnych postaci. Kochamy od 
dzieciństwa książki Makuszyńskiego dla dzieci i młodzie-
ży. 
Pamiętam moje spotkania z tą literaturą.  Mój ukochany 
dziadek Zygmunt po ciężkiej pracy kelnera lubił odpoczy-
wać w łóżku. Ja oczywiście pakowałam się do wielkiego 
łoża razem z nim i słuchałam najpierw jak dziadek czytał 
mi przygody koziołka Matołka, małpki Fiki Miki w zeszy-
tach z pięknymi ilustracjami w formie komiksu. 

/ 6.Koziołek Matołek

Potem przyszedł czas na opowieści o awanturach Basi, o 
szaleństwach panny Ewy, panny z mokrą głową,  o mor-
skich przygodach Piotra Koreckiego w Gdyni-  „wielkiej 
bramie”- jak nazwał to miasto Makuszyński. 

/7.Awantura o Basię
Tak,  to dziadek zaraził mnie miłością do Makuszyńskiego. 
Znał go jeszcze z czasów poprzedniej pracy w Zakopanem.
Znam życiorys Makuszyńskiego. Wiem, że pomimo jego 

Pisarze kresowi- cz.III
 – Lwów oczami Kornela 
Makuszyńskiego i Marcina 
Szczepańskiego
Marcin Szczepański- zdjęcia ze Lwowa
Anna Małgorzata Budzińska- opracowanie
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miłości do dzieci sam potomstwa nie posiadał. Jego życie 
pełne było sprzeczności, wzlotów i upadków. Po latach 
prosperity, gdy był uwielbianym pisarzem, a co za tym 
idzie bogatym człowiekiem, mogącym sobie na wiele po-
zwolić przyszły powojenne lata chude, gdy jego twórczość 
była marginalizowana, a nawet opluwana, nieraz zakazana. 
Łaska losu na pstrym koniu jedzie- Makuszyński umarł w 
niedostatku, chorobie i częściowym zapomnieniu… Jak się 
mogło to wydarzyć!?
Wróćmy jednak do moich lektur. 
Potem już samodzielnie czytałam dalsze książki Maku-
szyńskiego. „Szatan z siódmej klasy”,  „O dwóch takich 
co ukradli księżyc”, „Bezgrzeszne lata” – wspomnienia o 
dzieciństwie i młodości pisarza, „Perły i wieprze” – opo-
wieści dla dorosłych o młodopolskiej  cyganerii artystycz-
nej, „O duchach, diabłach i kobietach” – też dla dorosłych. 
Zaciekawił mnie również „List z tamtego świata” – ostat-
nia książka wydana przez Makuszyńskiego. 

/8.Książki Makuszyńskiego dla dorosłych

Dużo później wpadły mi w ręce „Listy ze Lwowa” , a jako, 
że interesowałam się tematyką kresową tak wiec wciągnęła 
mnie ta lektura. 
Wyszukałam też inną lwowską opowieść Makuszyńskiego- 
„ Uśmiech Lwowa” . Na tej właśnie książeczce chciałbym 
się zatrzymać dłużej. To książka - przewodnik, ale też fa-
scynująca lektura, wciągająca i pełna zagadek.

/ 9. Uśmiech Lwowa

W tym opowiadaniu na zwiedzanie Lwowa zaprasza czter-
nastoletni skaut Michał Korycki, który, otrzymawszy ta-
jemniczy list, wyrusza w podróż.  Jest to podróż pełna za-
gadek, zachwytów i niespodzianek. Podążał tymi samymi  
ścieżkami Martin Szczepański z aparatem. Wyruszmy tą 
drogą i my. 
Najpierw tajemniczy, wierszowany list: 
Znajdź miasto w polskiej ziemi. 
W tego miasta bramie Lew stoi, 
więc go nigdy żadna moc nie złamie. 

/ 10.Lew we Lwowie

Od wieków jest to miasto zamknięte na zamek, 
Co zawsze jest otwarty, bez klucza i klamek. 
Nad rzeką owe miasto w wielkiej rośnie chwale, 
Lecz choć jest w nim ta rzeka, nie ma rzeki wcale! 
Ze wzgórz schodzą do rzeki parki i ogrody, 
Lecz nie mogą się napić, bo nie widać wody.

/ 11.Panorama Lwowa

/ 12.Dworzec
Skoro dworzec opuścisz, do pierwszej idź mety: 
Tam, gdzie stoi wyniosły dom świętej Elżbiety.

/ 13.Kościół Elżbiety
Potem szewca odnajdziesz, co z chorągwią w dłoni, 
Choć ciągle nieruchomy, jednak wroga goni. 
Pokłoń mu się z szacunkiem, a on ci w te pędy 
Powie, co masz uczynić, dokąd iść, którędy?

/ 14.Pomnik Kilińskiego

…ma chorągiew w prawej dłoni. Tak jest wyobrażony, jak-
by Moskala gonił i wołał: “Do broni, bracia, do broni!” - 
Tak pisze Makuszyński, a dalej:
-Ach! Wśród kwiecistych rabatów, wśród różnokoloro-
wych kwietnych dywanów stoi pomnik: to on! Kiliński... 
Bohaterski szewc... Ta druga stacja mojej zawiłej wędrów-
ki przepyszne ma mieszkanie w przepysznym parku. W 
parku Kilińskiego.
Zanim wieczór zapadnie, zanim znajdziesz łóżko, 
Idź zaraz do Racławic, gdzie walczył Kościuszko! 
Z góry spojrzyj na miasto, co w dali wyrasta, 
Bo w życiu piękniejszego nie widziałeś miasta!

/ 15.Panorama Lwowa

Jest, jest Kościuszko! On też coś woła i wskazuje ręką. 

/ 16.Kościuszko w Racławicach

Młody chłopak Michał Korycki z opowiadania Makuszyń-
skiego mówi:
-Jego nakazano mi zobaczyć, więc patrzę szeroko rozwar-
tymi oczami. Potem obejmuję spojrzeniem rozległe pole, 
porżnięte jarami, którymi wycieka w zbałwanionym pędzie 
ludzka ciżba. Przed chwilą zdawało mi się, że przez, czary 
znalazłem się w największym wirze walki i już stąd nie 
wyjdę, bo wszystkie drogi zawalone są wojskiem i zatło-
czone rannymi. Zapomniałem o tym, że stoję na wyniosłej 
galerii, a olbrzymi obraz otoczył mnie ze wszystkich stron.

/ 17.Galeria Panoramy Racławickiej
Mamy też w książce dalsze zachwyty nad Lwowem:
-Och, Boże! To naprawdę piękne! W głębokiej kotlinie, 
zasnutej w tej chwili złotym, przedwieczornym pyłem, jak-
by przesianym przez sito słońcem, legło kamienne miasto 
najeżone dziesiątkiem wież. Jak gdyby mu było ciasno, 
obiegło stoki wzgórz i pięło się na ich szczyty. Na jednym 
jak kamienna korona góry wspaniały jakiś bielił się ko-
ściół, na innym stożkowaty kopiec jak ostro zakończona 
czapka. Z dalekiego widnokręgu zdawały się schodzić ku 
miastu sine lasy, otoczyły je wieńcem i niepoliczoną ciżbą 
drzew. Miasto zamknęło im drogę, lecz niektórym jakby 
udało się wejść do jego wnętrza, bo się skupiły w wielu 
miejscach; to parki i ogrody. Jakżeż ich wiele! Może dlate-
go to miasto jest takie wesołe i radosne, że mieszka wśród 
zieleni, wśród wzgórz i lasów. Lwów wygląda z oddali jak 
kamienne gniazdo w cichej kotlinie ocienionej zielonością. 
Słońce migoce na złoconych krzyżach wież, łuną czerwie-
ni okna i krwią zalewa miedziany dach wspaniałej jakiejś 
budowli. Staram się wyrazić to, co widzę, jak najpiękniej, 
ale nie umiem. Dobieram takich słów, które mi się wydają 
kolorowe i złote, wiem jednak, że wszystkie są niezdarne. 
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Nie! Nie umiem tego wypowiedzieć. To za piękne, to za 
piękne...

/ 18. Lwów Widok
Teraz miasto obejrzyj, lecz ci się nie uda, 
Byś w dniu jednym mógł wszystkie jego ujrzeć cuda. 
Niech patrzy twoje serce, a nie tylko głowa, 
A może zdołasz ujrzeć dumną duszę Lwowa.

I tak to Michał przemierza dalej ulice Lwowa. Marcin 
Szczepański, mój znajomy z osiedla też  tam spacerował z 
aparatem. Michał opowiadał:

-Przeszliśmy mimo z odkrytymi głowami i poszliśmy roj-
nymi ulicami na Mariacki plac.
Ujrzałem kolumnę Mickiewicza,

/ 19.Pomnik Mickiewicza
 w perspektywie pomnik Sobieskiego (obecnie w Gdań-
sku), a u wylotu szerokiej alei wspaniały gmach- 
- To teatr! - rzeki student. - Sławny teatr... Najwięksi akto-
rzy w nim grali. Ja tego nie pamiętam, ale opowiadają, że 
kiedy jego dyrektorem był Pawlikowski, to takiego cudow-
nego teatru w Polsce chyba nie było.

/ 20.Teatr- Opera 
Marcin Szczepański zaś dodaje:  
-Opera Lwowska, w przedwojennej Polsce to był teatr, na 
deskach którego udzielała się młodziutka Krystyna Feld-
man, znana szerszej publiczności jako babka Kiepska.
Wróćmy do Makuszyńskiego:
-A wiesz, po czym my teraz idziemy w  stronę teatru? 
- Jak to? Po ziemi. 
- Całuj psa w nos! My idziemy właśnie po rzece, bo pod 
nami płynie Pełtew. Zamurowali biedactwo razem z jed-
nym śledziem, co się w niej podobno pluskał.

Widzisz tego dryblasa? To Wieża Ratuszowa! Pamiętaj, 
abyś nie płakał, gdyby się zawaliła. To austriackie gada-
nie, to jest... chciałem powiedzieć: austriackie budowanie. 
To, co Polacy zbudowali, jest śliczne, a co oni, to takie, że 
własną głową bym tłukł, aby to rozwalić, tylko że szkoda 
mądrej głowy. Ja się kształcę na architekta, więc się na tym 
rozumiem,

/ 21.Ratusz-wieża

Spojrzyj, bracie Michale Mały o, na tę stronę Rynku, a 
lewe oko ci zbieleje, prawe zaś zajdzie mgłą zachwytu. 
Patrz na te cztery domy: jeden cudowniejszy od drugiego, 
a ta “czarna kamienica” to czarny diament renesansu, w 
szesnastym wieku oszlifowany.

/ 22. Rynek- Czarna Kamienica

 Święty Marcin ponad drzwiami strzeże tego domu, jakby 
chciał powiedzieć kamiennym słowem: “Jeśli zacność w 
sercu nosisz, wejdź do tego domu, a dam ci połowę płasz-
cza, ale miecz mam na wroga i Judasza!” A ten dom sze-
ściookienny, to królewski dom! Śliczny, co? Prawe oko też 
ci zbielało, wędrowcze, ha?! Królowie strasznie kochali się 
w tym naszym Lwowie, a król Sobieski najwięcej. A król 
Michał Korybut nawet tu umarł, niebożątko. Szkoda, bo 
każdego Michała szkoda.
Dalej czytamy: 
-Lwów wygląda jak żelazny, bez połysku pas rycerski, w 
który wprawiono kilka bezcennych kamieni, diamentów i 
rubinów.

/ 23. Lwów- pas rycerski
 Takim klejnotem nieporównanej piękności tego miasta jest 
katedra Św. Jura, którą budował w 18 wieku Jan de Witt, 
komendant Kamieńca Podolskiego. Wieńczy ona zielone 
wzgórze jak korona.

/ 24. Katedra św. Jura

 Napatrzyć się jej nie mogłem, tak samo jak cerkwi Woło-
skiej, co wieżę ma prześliczną,

/ 25. Cerkiew Wołoska
 jak kościołowi Dominikanów, też budowanego przez de 
Witta:

/ 26.Kościół Dominikanów
A katedra Ormiańska, jakiż to skarb ukryty wśród zaułków! 
Boże, jaka piękna. 

/ 27.Katedra Ormiańska
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Katedra Rzymsko-Katolicka, potężna, surowa, w gotyckim 
budowana porządku, prześliczne mająca kaplice, mieści się 
w samym sercu Lwowa i pamięta czasy Kazimierza Wiel-
kiego.

/ 28.Katedra rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia NMP.

Patrzyliśmy na te domy boże ze czcią i z podziwem, jak na 
pomniki dawnej chwały, kiedy Lwów bogaty, zapobiegli-
wy i złoty, budował swoje przybytki. Nie mógł zbudować 
więcej, gdyż z czasem zubożał, przeszły przez miasto po-
żary, krew z niego toczyły najazdy i oblężenia. Ostały się te 
klejnoty, a wśród nich jeden, który nie tylko, że jest dumą 
Lwowa, lecz i jego ukochaniem. Jest tam jeden kościół, w 
którym ludzie modlą się chyba goręcej, na który patrzą z 
niezwykłym rozrzewnieniem: kościół Bernardynów.

/ 29. Kościół Bernardynów
Wzruszenie to i mnie ogarnęło. Czułem, że się w moim 
sercu rodzi miłość do tego miasta, którego historia jest 
pełna porywów, wzlotów i klęsk, po wielkim bogactwie, 
pożartym przez czas i przez wojny, przychodziło ubóstwo 
znoszone mężnie i z otuchą. Lwów tym się odznacza, że 
nigdy nie upadł na duchu...
(...)Lwów miał zawsze duszę radosną i rozśpiewaną. Prze-
walały się ponad nim burze, rude przewalały się pożogi, że-
laznym zębem wojna gryzła jego mury, gromy biły w jego 
wieże, a jego dusza jakąś żarliwą wiarą przepojona zawsze 
śpiewała. Ledwie przygasła łuna pożarów, co go ognistym 
otaczała wieńcem, ledwie ucichnął tumult i szczekający 
krzyk wojny, z niego już biła łuna radosnej dumy, że oto raz 
jeszcze, nie wiadomo który, spełnił swój rycerski obowią-
zek; że postawiony na straży u kresów Rzeczypospolitej 
nigdy nie zasnął, jak gdyby powiek nie miał u oczów, lecz 
czuwał: żuraw czujny, pies wierny, zagończyk nieporówna-
ny! Stroiły się inne miasta w marmury i malowania, w pała-
ce i kolumny, jemu zaś jako rycerzowi surowemu starczyło 
zębatych, srogich murów, legowiska szarych domów. Bogu 
jedynie wznosił cudownie piękne przybytki. Powoli stał się 
kamienną jaskinią, w której zamieszkał lew z jego herbu. 
Nigdy nie gnuśniał i nie zaznał odpocznienia. Wieczyście 
przeciwko burzy wysunięty patrzył ze swoich wzgórz w 
sine dale, w niezmierne połacie, skąd pełzał niszczący 
ogień albo zbałwaniony walił potop. Przetrwał wszystko i 
dlatego jest i był radosny! Nigdy nie czynił konszachtów, 
nigdy w hańbiące nie wchodził układy. Na kryształowym 
swoim sumieniu - słuchajcie, chłopcy! - nie ma ani cudzej 
krzywdy, ani ucisku, ani wyzysku. Czynił dobro, słabych 
osłaniał, bronił niemocnych. I dlatego jest radosny. W 
chwilach wytchnienia radował się bujnym czynem, kiedy 
był bogaty, budował kościoły, cerkwie i meczety, brater-
stwo świadcząc każdemu, co się w sprawiedliwej zgodzie 
schronił za tarczą jego murów. Jest to jasny rycerz, co na 
klejnot rycerski sobie przysiągł, że nikogo nie skrzywdzi, 
toteż z wież tego miasta padał blask na wszystkie okolicz-
ne ziemie. Wielka napełniała je radość, kiedy się w nim 
skupiły nacje rozmaite, najróżnorodniejsze, a on, gród 
lwi, każdej dał dach nad głową i noc jej dał spokojną. Tak, 
tak, moi drodzy! Czyste sumienie, nieskazitelność serca i 
wzniosłość ducha napełniły to miasto jasnością. Dlatego, 
choć takie szare, takie jest śliczne! Nie ma w Rzeczypospo-
litej miasta bardziej promienistego, choć wiele jest w niej 
miast bohaterskich z Warszawą na czele, która umiała w 
najcudowniejszym porywie każdy wylot zaułka na Starym 
Mieście wydłużyć w szyję armaty. Nie ma miasta bardziej 
gotowego do śmiertelnej ofiary, do zaparcia się aż do ostat-
niego tchu. Czy się teraz dziwicie, że je duma rozpiera? 
Że w oczach ma radość i że śpiewa? Jest to miasto Polską 

obłąkane. Duszy swojej nie ukrywa, więc ją każdy ujrzeć 
może, jak rozkwitłą czerwoną różę. Czaruje nią i zniewa-
la. Rozkochać potrafi każdego swoim uśmiechem, jasnym, 
szczerym i rzewnym.
Gdyby nie ten radosny uśmiech, mogłoby się zdarzyć, mój 
chłopcze, że przez szczelinę, którą smętek żłobi, weszłoby 
w lwowskie serce zwątpienie albo kropelka goryczy. Wiele 
bowiem było takich czarnych chwil, kiedy gorycz lała się 
strumieniem, a ten uśmiech Lwowa przecie rozegnał cięż-
ką, mętną mgłę, jak słońce to czyni o wschodzie, kiedy się 
noc jeszcze włóczy tuż przy ziemi zgnilizną oparów. Lwów 
uśmiechał się, ramię wydłużał w miecz, w szpadę zamie-
niał spojrzenie, a serce przetapiał na kulę. Uśmiechał się 
walcząc, bo był w swoim żywiole, uśmiechał się niemal 
konający, „bo słodko jest umierać za Ojczyznę”. Kiedy mu 
zaś uśmiechu było za mało, wtedy słodka i prosta dusza 
tego miasta zaczynała śpiewać. Nie ma takiej na świecie 
biedy, której by we Lwowie nie umiano zamienić w pio-
senkę!

/ 30. Szczepcio i Tońcio

-Widziałem twoje wzruszenie. Jesteś dobry i masz czyste 
serce. Czas, bym ci się ukazał. Bądź jutro w świętym miej-
scu Lwowa! 
- Mam dzisiaj pójść na “święte miejsce Lwowa”. -zamyślił 
się Michał
-Gdzie jest to miejsce? Czy to góra, czy kurhan, czy to ko-
ściół? 
Pojechaliśmy tramwajem na drugi koniec miasta do sław-
nej dzielnicy Łyczakowskiej, siedziby roboczego ludu, naj-
weselszej we Lwowie, najbujniejszej i śpiewającej. Rodzą 
się w niej piosenki o każdym ważniejszym zdarzeniu w 
mieście i wędrują potem przez wszystkie ulice i wzgórza

/ 31. Tramwajem na Łyczaków
Dojechaliśmy do bram cmentarza. Przedziwny jest ten 
cmentarz, wygląda jak ogromny ogród na wzdętym niskim 
wzgórzu. Nad grobami szumią potężne drzewa. 

 / 32, 33. Cmentarz 

Jest to podobno jeden z najpiękniejszych cmentarzów w 
Polsce, ten równocześnie Panteon Lwowa, bo słynni ludzie 
śpią na nim wiecznym snem. Niewiele takich grobów po-
kazał mi pan Koliński, lecz na każdym wśród nich promie-
nisty unosi się blask.

      

/ 34,35. Polskie groby 
Myślałem, że tu jest “święte miejsce” Lwowa, lecz pan Ko-
liński wiedzie mnie dalej dróżką pod górę na wzniesienie, 
do którego stóp podchodzą sady i ku któremu białe pod-
miejskie zbliżyły się domostwa. 
Co to? To inny jakiś cmentarz, jakiś nowszy, bo nie rosną 
tu potężne drzewa, tylko młode jeszcze krzewiny. Na tym 
wielkim, starym cmentarzu tuż obok każdy grób jest inny, 
każdy nagrobek ma kształt odmienny, a tu krzyże jedna-
kie, skromniutkie, biedniutkie, stanęły w niepoliczonych 
rzędach. Żadnych tu nie widzę marmurów, tylko kwiaty, 
kwiaty i kwiaty. Krzyże i kwiaty, oto wszystko. 

/ 36. Cmentarz Orląt Lwowskich

Widzę, że pan Koliński przystanął, ogarnął spojrzeniem to 
ogromne wojsko krzyżów i uśmiechnął się tak czule, jak 
ojciec na widok swoich drobnych dzieci. Wyciągnął przed 
siebie ręce miłosnym ruchem, jak gdyby chciał je wszyst-
kie zagarnąć, te małe mogiłki, i przycisnąć do piersi. Potem 
rzekł cicho: 

−	 Michasiu! Tu jest święte miejsce Lwowa... Tu 
leżą jego dzieci... To jest cmentarz orląt... Na-
szych dzieci...

/ 37. Orlęta
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-Więc tutaj? Tutaj leżą dzieci bohaterskie, najdumniejsze 
dzieci świata, śmiercią pobite w obronie najdroższego swo-
jego miasta. Rówieśnicy moi i młodsi ode mnie... Ucznia-
ki... Chłopcy i dziewczęta. O, Jezus Maria! Śmierć chyba 
musiała płakać, kiedy tuliła do siebie dzieci płomiennookie, 
co z martwych rącząt nie chciały wypuścić karabinów.
Śpią tu, dzieciska jedyne, z towarzyszami wiernymi, wśród 
szewców, krawców, ślusarzów i biedaków, którym chciano 
zabrać jedyny ich skarb: miasto.
- Wtedy, drogi mój, nie tylko ludzie walczyli, mężczyźni i 
kobiety, walczyły bowiem i mury. I te dzieci walczyły, bo 
już znikąd nie było nadziei. Dawno to już było... Już na 
grobach kwiaty wyrosły... Oręż odpoczywa, a Polska sta-
rym zwyczajem, wedle swej odwiecznej racji stanu, sercem 
walczy, pragnie zniewalać miłością i nauczać powszechnej 
zgody. 
Był jednak czas, kiedy ci, co leżą w niepoliczonych lwow-
skich grobach, musieli uczynić rzecz wielką i sprawiedli-
wą. Zrozpaczeni widząc, że niczego nie dokażą sercem, 
musieli walczyć “jasnym mieczem państwa”. Podpisali 
swoją krwią manifest o nienaruszalności granic, a grani-
ce wytyczyli kopcami swoich grobów. Walczyli na śmierć 
wbrew nadziei, aby zaświadczyć, że idea jest nieśmiertelna 
i że wobec niej niczym jest ofiara życia. A tą ideą, chłopcze, 
była całość i wielkość Ojczyzny. Ukochanie każdej grudki 
jej ziemi, bo jest ona użyźniona naszym trudem i krwią, 
wzruszona jak lemieszem, nie umęczona pracą wieków. 
Nawet te dzieci wiedziały o tym nauczone przez własne 
matki. I one, te dzieci, co szły na śmierć, aby starym pomóc 
żołnierzom, dziadkom swoim i ojcom, nauczyły nas wiary 
w nadprzyrodzoną moc ducha. 
Dlatego tak czcimy tych rycerzyków malutkich, tych mę-
czenników za całość Ojczyzny, że nie utracili nadziei, że 
pokonali rozpacz, że zamiast płakać - walczyli, że walcząc 
-ginęli, i że na wieki wieków utrwalili w tych, co pozostali 
żywi, wiarę w wolę zwycięstwa. 
- Spójrz, synu, i powiedz, czy to jest cmentarz, nad któ-
rym unosi się smutek? Nie, o, nie! Ile razy tu przychodzę, 
uśmiecham się, bo mi się zdaje, że spod okwieconych gro-
bów bije jakiś blask. Zdaje mi się, że przyszedłem na bujną 
łąkę, na której życie wyrasta z mogił.
Otrzyj te łzy, otrzyj je czym prędzej! Im nie wolno pokazy-
wać łez. To bohaterskie dzieci, które nie płakały. Nawet ich 
matki, święte, ofiarne matki, ukrywają łzy, aby ich nie smu-
cić. Przecież oni ginęli po to, aby radość i miłość wyrosły 
w ich mieście. To dumne chłopaki, to dumne dziewczęta! 
To gniazdo orląt!... Uśmiechnij się do nich jak brat, ofiaruj 
im serce, ukochaj ich, pozdrów okrzykiem, jasnym i szczę-
śliwym, ale nie płacz!
Makuszyński pisze też o tym świętym miejscu w wierszu:

„O cmentarzu Obrońców Lwowa”

Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, 

by się uczyć miłości do Ojczyzny. 

Powinni tu przychodzić ludzie małej wiary, 

aby się napełnić wiarą niezłomna, 

ludzie miałkiego ducha, aby się nadyszyć bohaterstwa. 

A że tu leżą uczniowie w mundurach, 

przeto ten cmentarz jest jak szkoła, 

najdziwniejsza szkoła, 

w której dzieci jasnowłose i błekitnookie nauczają siwych 

o tym, 

że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie.

Tak, teraz już mogą odwiedzać ten cmentarz pielgrzymi. 

Marcin też zadumał się tam nad losem Orląt Lwowskich. 

/ 38. Na cmentarzu Orląt Lwowskich

W „Listach ze Lwowa” Makuszyński napisał:

„Kiedy się przyjeżdża do Lwowa, odnosi się wrażenie, 
że jechało się długo przez zakopcony tunel, że w pociągu 
było ciemno, że ludzie trzymali kurczowo swe walizki, aby 
im kto nie ukradł, że jeden na drugiego patrzył w mroku 
ostrożnie i spode łba, a tu nagle wjeżdża się w atmosfe-
rę czystą, w powietrze rześkie, w miasto rozsłonecznione, 
między ludzi jakichś innych, gadających swoim językiem, 
bez dyplomatycznych zakrętasów, żyjących pełnią swego 
życia i z uśmiechem patrzących na twoje zdumienie.

Myślisz sobie: jakże wyglądają te lwy, ci żołnierze bez 
trwogi, co z małej ślicznej mieściny uczynili polskie Ver-
dun? Jakże mają wyglądać? Pogwizdując, idzie smyk sie-
demnastoletni z książkami pod pachą. Oczy mu się śmie-
ją, bo słońce świeci. Na piersi ma najpyszniejszą odznakę 
„Orlęcia”. To jest lew? Tak właśnie. To on! To małe diablę 
z ukropu ognia, ten czort nieustraszony z anielskim wyra-
zem twarzy. A ta gruba kucharka z rynku przynosiła mu 
wodę i chleb pod kulami. Bóg widział.

Ten dryblas z wesołym spojrzeniem, co ci niesie walizkę, 
tak samo się uśmiechał przez zaciśnięte zęby, kiedy przez 
trzy dni i trzy noce stał na Stryjskim cmentarzu. Ten sta-
ruszek, na ławce, w słońcu się wygrzewający, walczył do 

utraty sił… Ta panienka ze złotym warkoczykiem, z dziw-
nie poważnym wyrazem na twarzyczce z obrazka…

To pióro samo, jak zaczarowane, wraca do tego tematu i 
orze mi po sercu… Trzeba je ująć silniej, aby głosiło radość  
lwowskiego życia.”

A w innym miejscu znów o Lwowie: 

„Gdzieś tam się kłócą i targują — Lwów buduje. Studenci 
budują sobie dom, sami noszą cegły, sami gaszą wapno; 
starsi budują pomnik sile polskiej i polskiej twórczości, i 
budują fortalicję ze srogich bierwion na rubieży Rzeczy-
pospolitej, redutę na straszliwych fundamentach, spichrze 
obszerne; napadnięto ich — obronili się, zapomniano o 
nich — uśmiechnęli się. Bo Lwów jest miastem, które się 
zawsze uśmiecha.

Lwów umie się bić o honor swój, jak Bayard, i umie się 
bawić, jak młody szaleniec; śpiewa, tańczy i śmieje się w 
głos. Jeśli spotkany na ulicy lwowskiej człowiek patrzy 
wilkiem, to pewnie przybysz, to nietutejszy. We Lwowie 
patrzą jasno, wprost w oczy, i zaraz jeden z drugim podzieli 
się sercem i duszą.”

Tyle  zebrałam o Lwowie Kornela i Marcina.  Na pewno 
można lwowskich akcentów u Makuszyńskiego znaleźć 
więcej- chociażby w „ Bezgrzesznych latach”. Podobnie  
mój młody  znajomy  Marcin mógłby dać nam o wiele wię-
cej zdjęć, bo bywał we Lwowie nie raz.  Jest zauroczony 
tym miastem, tym bardziej, że jego dziadkowie pochodzili 
ze Lwowa, a uśmiech Lwowa przyciąga- tak jak w tytule 
książki Makuszyńskiego.

/ 39.Straż Pożarna PKP we Lwowie rok 1038- pierwszy po lewej siedzi 
prapradziadek Marcina

My też uśmiechnijmy się do Lwowa i do wspomnień na-
szych bliskich.  Odwiedzajmy te miejsca, bo warto. 
Opracowując materiał korzystałam z wiadomości na stro-
nie: 

http://culture.pl/pl/tworca/kornel-makuszynski

Recenzję z koncertu którego nie 
było, pisałem wspólnie z me-
cenasem Jerzym Parzyńskim, 
również publicystą, który pisał 
w „Dzienniku Polskim” recen-
zje z koncertów w krakowskiej 
filharmonii, których nie było z 
Chopinem, Mozartem, Schu-
bertem, Janem Kiepurą w tle.

 „…tańczu polki z figurami,
husia, siusia, husia, siusia,
knaju pary, za parami,
husia, siusia, husia, sia,
aligancku i zy szykim,
husia, siusia, husia, siusia,
przeplatajunc wrzaskim, krzy-

kim,
husia, siusia, husia, sia,
i du siebi i ud siebi,
wszysku skaczy jakby w niebi
ze szczypanium i macanim,
hula polka husia, siusia…

…trarara Antyk na harmonii 
gra,
trarara on przybirać klawo zna,
trarara, baw si, braci, póki czas,
skoro dzisiaj na zabawu prostu 
do nas wlaz.”

My wcali nie byli chirni jak si 
rozpoczął  Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki  Lwowskiej i Bała-

ku Lwowskiego Kraków 2017, 
a właściwie 8 lipca 2017  jego 
druga odsłona, jak powim gdzie 
si to zjawisku odbyło, to mózg 
stai i nie tylko. 
Ta to w kamienicy nr 1 przy ul. 
Szczepańskiej w Krakowie „Pod 
Gruszką” w Klubie Dziennikarzy, 
w sali Fontany. Kamienica ta była 
w wieku XIV własnością rodziny 
Morsztynów. W roku 1386 Ja-
dwiga  Królowa Polski miała tu 
ponoć odwiedzać swego ukocha-
nego, księcia austriackiego Wil-
helma Habsburga, z którym nie 
mogła się związać, ze względu na 
ślub z Jagiełłą, ale to taka prawda, 

Tańczu polki z figurami ze szczypanium i macanium
Specjalnie dla „Kresowego Serwisu Informacyjnego” 
- Barwy Kresów, wyłącznie dla Lwowianek
Aleksander Szumański - prosto zy Lwowa, tymczasowo w Krakowie - recenzja z koncertu, 
którego nie było i nie będzie.

http://culture.pl/pl/tworca/kornel-makuszynski
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jak w koszyku mojej cioci z Po-
hulanki woda. 
Wewnątrz kamienicy zachowane 
zostały gotyckie wnętrza. Naj-
bardziej znanym pomieszczeniem 
jest Sala Fontanowska. Jej nazwa 
pochodzi od XVII-wiecznego ar-
tysty – Baltazara Fontany. Ozdo-
bił on wspomnianą salę stiukami 
na polecenie jednego z właścicieli 
– chorążego Andrzeja Żydow-
skiego, od którego zapewne po-
wstał szmonces,  gwara lwowska 
i żydowska , ja tak myśli. 
W jednej części można zauważyć 
gotyckie sklepienie żebrowe pod 
dekoracją stiukową. Na ścianach 
znajdują się XVIII-wieczne ho-
lenderskie kafelki. Te zabytko-
we wnętrza są więc uznawane 
za jedne z piękniejszych wnętrz 
świeckich w Europie. Na parterze 
kamienicy znajdowała się apteka 
„Pod złotym Tygrysem”, tak pi-
szą, a tu figa z makiem, z paster-
nakiem, apteki ni ma, bo ją wy-
gryźli najtańsze w Europi pudatki 
pobierane przez krakowskich baj-
tloków.
Obok niej zachował się XVI-
-wieczny renesansowy portal 
(obecnie będący witryną kwia-
ciarni). 
Jaki kwiaty! Co za kwiaty! Pach-
noncy i nie tylko!
Ta daj Pani Boży zdrowi kwia-
ciarkom krakoskim! A tu krok do 
Rynku Głównego 
dzie takich kwiatów ni ma!
Na pierwszym piętrze znajduje 
się obecnie Klub Dziennikarzy, 
oraz restauracja „Pod Gruszką”. 
Można tam dostać dobrą  ćmagę,  
ali nie widziałem chirnych, same 
galanty siedzą.
A ulica Szczepańska – ulica w 
Krakowie prowadząca od Rynku 
Głównego na północny zachód, w 
kierunku placu Szczepańskiego i 
Plant.
Przy ul. Szczepańskiej znajduje 
się m.in. Kamienica nr 2, Pałac 
Krzysztofory.

Pałac „Pod Krzysztofory” jest 
jednym z najznakomitszych i naj-
okazalszych krakowskich miej-
skich pałaców. Na przestrzeni 
wieków pałac gościł wiele zna-
komitych osobistości, m.in.: kró-
lów Jana Kazimierza, Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, oraz 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, a także księcia Józefa Po-
niatowskiego, który przebywał tu 
w roku 1809, a także zespół „Cha-
wira” Fundacji Ocalenia Kultury 
Kresowej z prezesem Karolem 
Wróblewskim i najważniejszymi 
konferansjerami a la’ Rudolf Va-
lentino, czy też Fryderyk Jarossy 
- Wojciechem Habelą i Aleksan-
drem Szumańskim, lwowskimi 
batiarami.
Nazwa pałacu pochodzi od pa-
trona średniowiecznej kamienicy, 
która niegdyś znajdowała się w 
tym miejscu – św. Krzysztofa. 
W przeciągu wieków kamienica 
ta zmieniała swoich właścicieli: w 
XIV wieku była własnością rodu 
Spycymirów, a w XV wieku prze-
szła w ręce rodziny Morsztynów 
wpływowej rodziny kupieckiej, 
której własnością była również 
kamienica „Pod Gruszką”.
W drugim kwartale XVII wieku, z 
inicjatywy marszałka nadworne-
go koronnego Adama Kazanow-
skiego, rozpoczęto prace budow-

lane na tym obszarze. Połączono 
gotyckie kamienice usytuowane 
na rogu Rynku Głównego i ulicy 
Szczepańskiej. W latach 1682-
1684 na zlecenie ówczesnego 
właściciela, Wawrzyńca Jana Wo-
dzickiego, dokonano zasadniczej 
przebudowy budynku. Pracami 
kierował słynny  architekt , Jakub 
Solari. 
I w takim otoczeniu, przy takiej 
ulicy, w takiej sali, i takiego pro-
jektanta dziele,  tańczono wczoraj 
lwowską” poleczkę, husia, siu-
sia”, której fragment batiarskiego 
tekstu przytaczam powyżej.

Na koncercie nie było Henry-
ka Zbierzchowskiego, ale za to 
przyjechał specjalnie ze Lwowa, 
z ul. Jagiellońskiej 4, gdzie rów-
nież mieszkam ,sam maestro  
Julian Tuwim, który przywitał 
publiczność urokliwym frag-
mentem „Kwiatów polskich”:

„Któż wtedy wiedział, że daleką
Stanie się Kraków świętą Mekką,
A góra Giewont – Siódmą Górą,
A rzeka Wisła – Siódmą Rzeką?

My contry is my home. Ojczyzna
Jest moim domem. Mnie w 
udziele
Dom polski przypadł. To – ojczy-
zna,
A inne kraje są hotele”.

Julianowi Tuwimowi odpowie-
działa publiczność:

Leopolis semper Fidelis
We Lwowie muzy śpiewały za-
wsze.

A niżej podpisany stwierdził:

„Dwa miasta otrzymałem w da-
rze,
A które piękniejsze?
Czy Lwów Katedrą marzeń,
Czy Groby Królewskie”.

Ale po kolei, gdy zespół muzycz-
ny „Chawira” pod kierownictwem 
Karola Wróblewskiego rozpoczął 
koncert, to natychmiast pomy-
ślałem o Jerzym Połomskim, ale 
właściwie o „Big Cycu” z którym 
pan Jerzy wylansował piosenkę 
„Cała sala śpiewa z nami”. Dla-
czego? 
Z tej prostej przyczyny, iż cała 
sala, około 100 osób śpiewała 
wraz z Karolem Wróblewskim  
„Tylko we Lwowie”. A więc na 
samym otwarciu koncertu po-
jawili się Tońcio i Szczepcio ze 
swoim nieodłącznym „kawał-
kiem” z filmu „Włóczęgi” do tek-
stu Emanula  Szlechtera i muzyki 
Henryka Warsa. Śpiewająca sala 
nie zamierzała przestać śpiewać, 
ale dopiero, gdy na estradzie po-
jawiła się Pani Grażyna Potoczek, 
kierownik Klubu Dziennikarzy 
„Pod Guszką’ prezentująca wyko-
nawców koncertu, zaległa cisza.  
Kto ze 100 znanych  osób tworzył 
widownię? 

 Nie zawiodła mnie moja muza, 
piękna lwowianka Alusia, 
twierdząca, że jest moją ślubną 
i nie myląca się. Ilekroć piszę o 
mojej małżonce, to przypomi-
nam sobie przykazanie mojej 
tak pięknej, co mądrej Mamy, 
oczywiście również lwowianki: 
„…pamiętaj, gdy będziesz wybie-

rał żonę, to niech to będzie lwo-
wianka, ale najlepiej, aby to była 
Żydówka ze Lwowa…”. 
Taką opinię mieli również bo-
haterowie „Wesołej Lwowskiej 
Fali” Aprikozenkranz i Unten-
baum, obecni na widowni, jak 
zwykle w czasie naszych  kon-
certów lwowskich . Tu muszę 
zawieść moja dorodną Mamę, 
której przykazanie spełniłem, 
czy ja wiem, może w połowie. 
Alusia jest pełnokrwistą pięk-
ną lwowianką, ale niestety z 
pyrkatym gojskim noskiem, nie 
chodzi więc do bóżnicy, tylko do 
kościoła. To mi się akurat podo-
ba, ale ożenić się z gojką?
Z satysfakcją zawsze odnotowuję 
obecność Wiktora Budzyńskiego, 
twórcę tej wspaniałej audycji ra-
diowej „Wesoła Lwowska Fala”, 
jak i Lopka Krukowskiego, który 
wszak nie urodził się we Lwo-
wie, ale jak mówił szmonces, to 
był sam cymes /„miód”/. Cały 
zespół  „Wesołej Lwowskiej Fali” 
pojawił się na koncercie  oczy-
wiście jak zwykle.  I jak  zwykle 
najbardziej się cieszę z obecności 
Włady Majewskiej, która tym 
razem nie zaśpiewała, ponieważ 
postanowiła oddać głos młod-
szym artystkom, jak się wyrazi-
ła. Śpiewały więc w zastępstwie 
stuletniej Pani Włady, Dominika 
Cieślik - Lauf z Magdaleną Sową. 
Niestety nie akompaniował tym 
wokalistkom, które licząc wspól-
ne lata nie ukończyły 30-stki Le-
opold Kozlowski ( najstarszy stu-
letni klezmer), który „Pod Bara-
nami” poderwał następną dziunię 
i nie dziwię się, iż nie miał już siły 
akompaniować pięknym Domini-
ce i Magdalenie.
Miały też  zaśpiewać Wikto-
ria Zawistowska i Ewa Rudnik  
wchodzące w skład zespołu „Cha-
wira”. Miały. Ale nie zaśpiewały, 
myśląc, że Pani Włada zaśpiewa i 
tak powstał z mojej winy cały ga-
limatias, a ja kacap i durny pacan 
nie wyjaśniłem tego w gardero-
bie. 

Kogo nie było? 

Nie przyjechały Panie;  prezes 
„Radia Lwów” Teresa Pakosz 
i redaktor naczelna tego ra-
dia Ania Gordijewska. Ale są 
usprawiedliwione, ponieważ 
od kilku tygodni nie wykonują 

nic innego, tylko układają cykl 
audycji o mojej poezji. Jeszcze 
podobno tak szybko nie skoń-
czą. Nie było również mojej sze-
fowej Pani Bożeny Rafalskiej, 
redaktor naczelnej „Lwowskich 
Spotkań”, której logo przyję-
ła dzisiejsza odsłona festiwalu. 
Zatelefonowała do mnie i po-
wiedziała:
„Alek nie przyjadę, bo muszę 
składać teksty o twojej poezji”. 
I jak tu nie usprawiedliwić ich 
nieobecności?

Gdy zapytałem redaktora Zbi-
gniewa Ringera, autora licz-
nych reklam prasowych nasze-
go koncertu, czy zadowolony 
jest z frekwencji, pękającej w 
szwach Sali „Fontany”, odpo-
wiedział: „…iż tylko wariat mógł 
zrezygnować”.
Faktycznie nie zauważyłem czo-
łowych lwowskich „myszygine 
kiepełe”, o których opowiadał 
„cały Lwów”:

„LOLO WARIAT” - nostalgiczny 
, niechlujny osobnik, jednakowo 
„wywatowany” w zimie i w lecie, 
wyglądem wzbudzający ogólną 
sensację .

„WARSZAWA – WAWA” - gen-
telman w batiarskim kaszkiecie 
- proponujący napotkanym prze-
chodniom podróż do Warszawy. 
Bez względu na decyzję „ruszał” 
truchtem naśladując lokomoty-
wę parową - „warszawa wawa, 
warszawa wawa” - powtarzał 
rytmicznie. Dzieci oczywiście za 
nim biegały, a jakże, łącznie ze 
mną i z Adamem Macedońskim 
współtwórcą krakowskiego słyn-
nego „Przekroju”.

„PROFESOR JEGIER” - stał nie-
zmiennie w wylocie bramy przy 
ul. Legionów w zapomnianym już 
dzisiaj pasażu Hellera, od rana do 
wieczora . Wykrzywiał śmiesznie 
usta wołając: profesor Jegier, pro-
fesor Jegier, reklamując kalesony 
jegierowskie, równocześnie roz-
ciągając rzekomo elastyczne no-
gawki śnieżno białych kalesonów. 
Ten akurat chyba nie był stuknię-
ty, interes mu szedł jak się patrzy. 
Trwał do września 1939 roku.

„ŁUCYK” - uzdrowiciel szarla-
tan ubrany w długą szatę przy-

strojoną mosiężnymi gwiazdami i 
kołami, z wężem grzechotnikiem 
w zarękawku. Sprzedawał pigułki 
na wszystko, własnego wyrobu.

„BARONEK” - zubożały baron, 
hulaka, trochę pomylony, żyjący 
z jałmużny. Wystawał pod hote-
lem George’a i przemawiał po 
francusku. Podobno językiem li-
terackim.

„DOKTOR” - stojący zawsze na 
placu Gołuchowskich, przema-
wiający do siebie po żydowsku i 
po niemiecku.

„PROFESOR” lub „FILOZOF” 
- poeta, piszący na zamówienie 
okolicznościowe wiersze, stał 
z książką w ręku, zwykle na ul. 
Wałowej i deklamował łacińskie 
wiersze, lub młodzieży szkolnej 
odrabiał zadania z łaciny .

„DURNY IGNAŚ” - grywał na 
skrzypkach pod murem kamieni-
cy na rogu ul. Kurkowej i Czar-
nieckiego. Zaczepiany przez ba-
tiarów okrzykiem: „Ignaś Zośka 
cię nie kocha”. Wołał za nimi w 
złości: „Idź ty beńkart magistrac-
ki!”. Wykrzyknik ten stał się po-
pularnym, potocznym zwrotem 
lwowian, wyrażającym zniecier-
pliwienie .

„BEN HUR” - albo „BUGAJ” 
- na poły oryginał , na poły po-
myleniec, który wyśpiewywał w 
kółko: „buwajty  zdorowa,  moja  
zołoteńka”.

„DODIO” - dziwak, emeryt z gór-
nego Łyczakowa, chodził w czar-
nej kapocie z pasją zdzierał afisze 
z murów, którymi wypychał kie-
szenie.

„ALTESZIKER ” / stary pijak / 
- Żyd, szewc i pijak, tańczący po 
ulicach.

„DURNY JASIU” - syn przekup-
ki z rynku. Śmiano się z jego po-
wiedzonek: „ni kupujci  barszczu 
u moij mamy, bo si tam szczur 
utopił”.

ŚLEPA MIŃCIU - siadywała na 
składanym stołeczku na Wałach 
Hetmańskich pod pomnikiem So-
bieskiego przygrywała na harmo-
nii i śpiewała ówczesne szlagiery 
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np. „Śliczny gwóździki”, „Pienk-
ny  tulipani”. Zaczepiana przez 
uliczników wołała za nimi: „ty 
miglanc”!

Wszystkich tych oryginałów, dzi-
waków i pomyleńców lwowska 
ulica obejmowała nazwą „świrk” . 
Wyraz „ świrk „ był neologizmem 
lwowskim oznaczającym chorego 
umysłowo, wariata, pomyleńca 
- wywodzącym się podobno od 
zachowania pewnego symulanta, 
który chcąc się wykręcić od służ-
by w wojsku austriackim udawał 
wariata ćwierkając jak świerszcz 
„świrk , świrk”. Od „świrka” po-
chodzą inne popularne we Lwo-
wie wyrazy: świrkowaty - głup-
kowaty, pomylony, ześwirkować 
- zachowywać się jak świrk, t.j. 

wariat, lub po prostu świr.

Nie było również Wojtka Ha-
beli, Franka Makucha i Alka 
Szumańskiego  niejednokrotnie 
prezentujących estradowo tych 
„świrkowatych”,z  przyczyny 
prozaicznej,  artyści mieli wystę-
py.  Franciszek śpiewał w progra-
mie operetki, Wojtek miał występ 
w teatrze, a Alek był jak zwykle 
chirny.

I tak nam niestety wypadł 
szmonces z programu. Gdy za-
pytałem Wojtka co zrobimy  w 
zamian, wówczas  doradził: ” 
Alek opowiedz dwa fajne szlagie-
ry szmoncesowe”:

- Icek, powiedz mucha,

 ny mucha,
Icuniu, powiedz mucha,
ny, mucha, 
Icek ty powiedz samo mucha,
mucha, ny,
 lub, 
Icuniu, zjedz ciasteczko,
nie chce mi się,
Icuniu, ty zjedz czekoladkę, 
nie chce mi się,
Icuniu, ty zjedz jabłuszko, ma-
munia bardzo prosi,
nie chce mi się,
to co ty chcesz Icuniu?
Żeby ciocię Rózię szlag trafił.

Jak ja wrócił do chałupy wie-
czór po śpiwaniu, oczywiście  
już chirny, to się rozdzwoniły 
telefony, jak w kuczki, czy też 
po kuczkach,  a to stacjonar-
ny, a to mój komórkowy, a to 
komórkowy mojej ślubnej, od 
oficjalnych mediów i władz na-
czelnych Państwa i Krakowa 
z gratulacjami i równocześnie 
z przeprosinami, iż nie mogli 
przybyć na koncert lwowski, 
ponieważ przepisy Unii Euro-
pejskiej tego nie zezwalają.

Jeden galanty nawet powie-
dział: „ty nie bądź taki awojler 
jing” / odważny chłopaczek /.

Powoływali się na tak zwany pa-
ragraf rozsądku nr 7 Traktatu, 
który  nie zezwala na śpiewanie  
batiarskich piosenek nawet po 
kuczkach, członkom Unii Euro-
pejskiej. Miałem nawet telefo-
ny gratulacyjne z Brukseli, ale 
nie powoływali się na paragraf 
rozsądku, jedynie na kinderską  
piosenkę, która ich zdaniem jest 

nie obyczajowa. To ja se „ftedy” 
rąbnął pół basa chiry i i już by-
łem z powrotem lordem, ale  po-
wiedziałem żonie: aus z nami.

Pocieszyła mnie małżonka mó-
wiąc: „ ty ich bajtluj, że ci bebe-
chy z żalu popenkaju,  gdy nie 
będzie lwowskich festiwali i rób 
swoje, śpiwaj swoje, deklamuj 
swoje i rób za absztyfikanta, czy 
chabala wszystkich dziuń , mo-
żesz nawet  powozić dziunie i 
ciumać się z nimi na oczach całej 
Unii Europejskiej i nawet same-
go prezydenta, masz moje zezwo-
lenie, ale tylko na klawe dziunie  
, a gdy ci powiedzą, że są dalej 
festiwali, i z dziuniami fertig,  to 
powidz, że to chyba jakiś chatrak 
- hołodryga, czy czerepacha  ich 
informował i bądź blat i mogą cię 
całować w kinol i nie tylko”.
Posłuchał ja żony i dzisiaj gdy 
zadzwonił jakiś galanty z ma-
gistratu i pytał czy to prawda, 
że jakiś festiwal się odbędzie w 
Warszawie, to żona mi wyrwała 
słuchawkę i powiedziała: „panie 
galanty od tego się pan , bo my 
z mężem teraz gramy w cymber-
gaja i ja się odgrywam, nie mam 
czasu i fertig”.
I zrobiła się w magistracie po 
tym telefonie cała hałaburda, aż 
bebechi z bandziocha wyłaziły, o 
batiarsku  mowu  u nas w domu, 
bo to nie był telefon od jakiegoś 
galantego, tylko zwykły czerepa-
cha, czy hołodryga dzwonił. A fe-
stiwal się w Warszawie odbędzie 
jeszcze w sierpniu 2017 i bedzie 
śpiwać Włada Majewska z Mag-
daleną Sową i Dominiką Cieślik - 
Lauf  i mogą w ”Wybiórczej”, czy 
w innym   telewizorze pocałować  
kwargiel,  pindę, lub potyrcze .   
Ale co było dalej w sali Fontany?  
Swoje wiersze czytała lwowianka 
Danuśka Jasińska-Mróz z samej 
Pohulanki. Publiczności bardzo 
podobały się wiersze miłosne 
Danki, bo i publiczność miłosna:

„Co to jest miłość”

„Serce moje pytam Cię,
Co to miłość nad życie?
Dwie dusze, a jedna myśl
Dwa serca, a jedno bicie”.

Danka sama wzruszona  od wzru-
szonej publiczności dostała kwia-
ty, ode mnie całusy, a co, może  
nie wolno, z kim ta to ja  si mam 
całować? Z magistratem? Z rezy-
dentem, co robi za prezydenta? 
Brr!
Karol Wróblewski prezes funda-
cji Ocalenia Kultury Kresowej po 
kilku wierszach, czasami i moich 
śpiewał  i ciuchrał na harmoszce 
jak na habala Danuśki przystało 
, ze swoim zespołem „Chawira” 
wybrane piękności lwowskie re-
nomowanych autorów jak Ma-
riana Hemara, czy też Emenuela  
Szlechtera i Henryka Warsa, jak 
również i te najpiękniejsze anoni-
mowe, uliczne. 

A oto ciąg dalszy tekstu otwar-
cia koncertu:

„… tańczy mały, tańczy wielki,
husia, siusia, husia, siusia,
je salcesun, so syrdelki,
husia, siusia, husia, sia,
wszystku si uwija żwawu
i wywija w lewu w prawu,

Felek aranżuje klawu
naszy polki husia, siusia
trarara….

Gdy muzyczka gra wesołu,
husia, siusia, husia, siusia,
wszysku tańczy, skaczy wkołu,
husia, siusia, husia, sia,
Felik Mańki wzioł pud boki,
Husia, siusia, husia, siusia,
aligancku stawia kroki
husia, siusia, husia, sia,
Naprzód w lewu, potym w prawu,
tak wywija z Mańku żwawu,
z obracanim, potruncanim,
przy ty polcy husia, siusia,
trarara”… 

A ja sam w ancugu nowym jak 
si wkatulałem na estrady i ta to 
na bezhirno, to mnie Wróblew-
ski musiał ściągać, bo nie chcia-
łem zejść, tak mi było fajni.
Na zakończeni to mi nawyt Pani 
dr Lucyna Kulińska pocałowa-
ła w obydwa policzki, a pozdro-
wienia dla całej naszej hebry 
przesłał Pan dyrektor Janusz 
Paluch redaktor „Cracovia 
Leopolis”, o czym powiadamia 
serdecznie Państwa obsługują-
cy całe widowisko i nie tylko.
                                        
ALEKSANDER SZUMAŃSKI 
LWÓW, UL. ZAMARSTY-
NOWSKA 45  I PIĘTRO 
MIESZKANIE 9  
BEZ PUKANIA  I BEZ WINDY     
MILE WIDZIANE DZIUNIE 
BLONDYNKI                                                                                         

Oto podręczny słowniczek bała-
kania:

absztyfikant – adorator
awojler jing / szmonces / - od-
ważny chłopaczek
bałak – gwara lwowska
bebechi – wnętrzności
bandzioch - brzuch
blatować - łagodzić - rozmowa, 
gadka
na bezhirno – na trzeźwo
habal – adorator
ciumać się – całować się
cymbergaj - gra
ćmaga - wódka
chatrak - konfident
chirus – pijak
chira – wódka
chirny – pijany
czerepacha – mętny typ
dziunia klawa - ładna dziewczy-
na
powozić dziunię - reszta jest mil-
czeniem
galanty - elegancki
hebra – zbieranina
hajda - wynocha
handełes - handlarz
hołodryga - oberwaniec
jadaczka - gęba
juszka - rzadka zupa
jucha z kinola - krew z nosa
kacap – głupiec
kinol – nos
kwargiel - ser
kuczki – żydowskie święto
pacan - głupiec
pedały - nogi
pinda - niedorosła dziewczyna
potyrcze - pomietło
szantrapa - niechlujna kobieta
ścierka - ladacznica
śledź - krawat
myszygine kiepełe – zwariowana 
głowa
myszygine - wariat

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do: 

 Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do: 

 Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do: 

 Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
 Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do: 

 Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@btx.pl

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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