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A 1 listopada obronę Lwowa
podjęły dzieci

Nr. 11/2018 (90), e-miesięcznik
1 listopada 2018

Ukraińskie morder- OBRONA LWOstwa polityczne
WA - POSZLI DO
Prezentuję dramatyczne oświad- WALKI
JAK W
czenie Eleny Bondarenko, deputowanej Rady Najwyższej Ukrainy TANIEC
wydane we wrześniu 2014 roku,
w którym informuje ona o pogróżkach, jakie otrzymuje ze strony
przedstawicieli partii rządzącej
Ukrainą. Stawia ono w zupełnie
innym świetle ......strona 14

Niezłomny
wianin

Kreso-

Ksiądz Antonii Reczuch , urodzony 19.V.1905 roku w Sokolnikach
koło Lwowa. W tej wsi biskup
Wincenty Urban był wikariuszem
i katechetą, który po latach napisał: ”Sokolniki były krzewicielką
wiary katolickiej na wschodnich
rubieżach Polski”. .......strona 15

/ Oddział „straceńców” por. Romana Abrahama pod ratuszem we Lwowie 22 listopada 1918 r. Foto CAW

Lwów jedno z najważniejszych miast II Rzeczypospolitej. Nieprzypadkowo miasto porównuje się z Krakowem. Przyciąga bowiem nie tylko uroczą starówką, niezliczonymi zabytkami i pięknym położeniem. Leży
na styku Roztocza, Niziny Nadbużańskiej i Wyżyny Podolskiej, pośród wysokich wzgórz, na które wspina
się wąskimi uliczkami. Jak podają źródła historyczne przez długi czas uważano, że historia Lwowa zaczyna
się w XIII wieku. Odkrycia archeologiczne udowodniły, że ludzie żyli w okolicach Góry Zamkowej już w
IX wieku. Odnaleziono cmentarzyska wiązane są z plemieniem Lędzian. Obszar na którym leży dzisiejsze
miasto był nazywany Grodami Czerwieńskimi i stanowił pole walk pomiędzy państwem Piastów a Rusinami.
Tereny te przechodziły z rąk do rąk aby ostatecznie pozostać przy Rusi. Początki Lwowa wiążą się z czasami
Daniela Halickiego, koronowanego w Drohiczynie króla Rusi. Władca ten założył nowy gród po zniszczeniu
poprzedniej osady przez Tatarów. Nazwę zawdzięcza imieniu syna króla Lwa Halickiego, który po śmierci
ojca przeniósł tu swoja siedzibę. Po wygaśnięciu rodu bojarzy oddali tron księciu mazowieckiemu Bolesławowi Jerzemu II. Ten zaś testamentem ziemie te przekazał królowi Polski Kazimierzowi Wielkiemu. To doprowadziło do wojny polsko-litewskiej i nie tylko, ..... dokończenie na stronie 21

Uroczystości
po- Kinowa premiera Sakralizacja zbrodnownego pochów- filmu „KRESY”
ni w kościele grecku gen. Bronisława
kokatolickim
W 40 rocznicę wyboru kardyPierackiego w Nonała Karola Wojtyły na papieża
wym Sącz
(16.10.2018 r.), Krzysztof SkowNasza redakcja otrzymała notatkę
p„14 października w Nowym Sączu miały miejsce uroczystości
ponownego pochówku generała
Bronisława Pierackiego. Szczątki
zamordowanego przez ukraińskiego nacjonalistę ......strona 2

.....strona 6

roński wędrując szlakiem pielgrzymki Jana Pawła II z 1991
roku, zaprosił słuchaczy Radia
Wnet do Radomia, gdzie Ojciec
Święty wygłosił ........strona 11

..strona 3

ko w powiecie brasławskim województwa wileńskiego na Kresach
Północnowschodnich. Obecnie to
spora wieś w rejonie Brasław na
Białorusi. To miejscowość silnie
związana z Polską. Do dzisiejszego dnia większość ludzi tam
mies......strona 9

W roku setnej rocznicy odzyskania „Niepodległości” i obchodami święta „11 listopada”, 1918 r.
ukazała się następna książka Piotra Tymińskiego, tym razem pod
zagadkowym tytułem „Lwowski
ptak”. W sierpniowym numerze
KSI...............strona 13

- Były to bohaterskie dni, ale
jednocześnie bardzo tragiczne
– mówił o odsieczy Lwowa w
1918 roku gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, dowódca
polskich oddziałów na antenie
Rozgłośni Polskiej........strona 24

75.rocznica ludobójstwa: Listopad
oraz jesien1943

Dokument
czasu ......strona 27
oparty na bezspornych faktach histo- Moje Kresy -Lurycznych, może na- dwika Józefkiewicz
dal służyć celowi, cz. 1
dla którego został Wojna to niezwykle ciężkie czasy dla wszystkich, zwłaszcza dla
opracowany
dziecka. Jeszcze dwa lata przed
Dokument czasu oparty na bezspornych faktach historycznych,
może nadal służyć celowi, dla którego został opracowany.
Lwów jako kresowa strażnica wysunął się w ciągu wieków w obronie Polski na miejsce ......strona 16

wyjazdem na tzw. Ziemie Zachodnie razem z innymi dziewczynkami
s y p a ł a m kwiatki podczas procesji na Boże Ciało. ...strona 39

MATKA POLKAKRESOWE LOSY
W 75 rocznicę wy- PANI MARII I JEJ
dania rozkazu roz- RODZINY
Marię poznałam gdy była
poczęcia akcji „Bu- Panią
już u kresu swego ciężkiego żyrza” na Kresach wota. Ostatnie lata mieszkała ze
swoją córką Anną we Wrocławiu.
Wschodnich
W roku obchodów 100 rocznicy
odzyskania niepodległości, potomkowie żołnierzy AK z Kresów
II RP z przykrością obserwują fakt
wybiórczej pamięci o wydarzeniach z nasze narodowej historii. II
RP trwająca niespełna 20 lat potrafiła uszanować ......strona 17

Antypolski sojusz

POTRZEBNE
WSPARCIE DLA
POLSKIEGO KO- Lwowski
ŚCIOŁA W IKAŹ- tyzm. Jak patrioSzpak
Rada Obwodowa Lwo- NI!!!!
Ikaźń to dawne gminne miastecz- Orlęciem został
wa, domaga się usunięcia pomników lwów
z Cmentarza Orląt
Lwowskich we Lwowie. A my trwamy w
stanie upokorzenia...

NIEZBĘDNIK KRESOWY 2018
ISSN 2083-9448

To właśnie dwie córki pani Marii
opowiedziały mi ich historię i udostępniły pamiątki.... strona 41

Barwy Kresów.
Róże „Marechal
Niel”

Jedną z rzeczy, do których polscy
wygnańcy z kresów wschodnich
tęsknili przez resztę swojego życia były żółte pnące róże o nazwie
„Marechal Niel” uważane za jedne
z najlepszych ........strona 46

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny we
Lwowie ze skoczną
muzyka w tle
.....strona 22

Kościół rzymskokatolicki pojawił
się w zachodniej części dzisiejszej
Ukrainy w XIII w. za rządów halickiej linii Rurykowiczów. Jako
pierwsze swoją....strona 48
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A pamięć im się należy Uroczystości ponownego pochówku gen.
Bronisława Pierackiego w Nowym Sącz

Redakcja

Redakcja

„14 października w Nowym Sączu miały miejsce uroczystości
ponownego pochówku generała
Bronisława Pierackiego. Szczątki zamordowanego przez ukraińskiego nacjonalistę w 1934
roku. w Warszawie generała
zostały przeniesione z Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana do mauzoleum na Starym
Cmentarzu w pobliżu Sądeckiej
Piety”.

Jak podał „Kurier Zamojski” :
W dniu 10.10.2018 odbyło się w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w
Zamościu spotkanie młodzieży
z Panem dr. Leonem Popkiem,
historykiem, archiwistą, pracownikiem Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie.
Warto w tym miejscu powiedzieć,
że dr Leon Popek jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
organizuje akcje renowacji i porządkowania wołyńskich cmentarzy, angażuje młodzież w opiekę
nad miejscami pamięci. Jest autorem lub współautorem 21 książek
i ponad 180 artykułów, głównie z
zakresu historii Wołynia. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Zamościu opowiedział o
tragicznej historii Wołynia oraz
współczesnych relacjach polsko-ukraińskich.
Foto: Karolina
Szewczyk

„Do dziś nie znamy dokładnej
liczby ofiar OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Nie dysponujemy też spisem
wszystkich miejscowości, w których ginęli ci ludzie. Chociaż
upłynęło ponad siedemdziesiąt
lat od tamtego ludobójstwa, w
dalszym ciągu nie mamy opracowanej mapy dołów śmierci, wykazu cmentarzy, pojedynczych i
zbiorowych mogił, w których leżą
obywatele Państwa Polskiego!” –
mówił Leon Popek.
Podkreślił też, że odchodzą już
ostatni świadkowie tamtych wydarzeń. Należy się liczyć z tym,
że część dołów, w których zakopano ofiary rzezi wołyńskiej nie
zostanie odnaleziona. Pamięć im
się należy, chociażby w najprostszym znaku krzyża na mogile czy
imiennej tabliczce. Źródło: Ewa
Bakun http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/

Pamiętamy o losach
duchowieństwa i
ludności cywilnej na
Kresach

Redakcja

15 października w ramach „Przystanku Historia”, odbył się pokaz
filmu dokumentalnego Tadeusza
Arciucha i Macieja Wojciechowskiego „Niedokończone msze
wołyńskie” o losach polskiego
duchowieństwa i ludności cywilnej na Kresach.
Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem Ewy Siemaszko,

Uroczystości rozpoczęły się o
godzinie 12 mszą świętą w Bazylice Kolegiackiej św. Małgorzaty, następnie kondukt żałobny
przejechał ulicami: Wyszyńskiego, przez Rynek, Jagiellońską,
Mickiewicza do Alei Wolności,
gdzie trumna ze szczątkami generała spoczęła w mauzoleum.
W kondukcie tuż za żołnierzami
6. Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa, funkcjonariusza-

poczty sztandarowe ze wszystkich sądeckich szkół. Pochówek
był czwartym pogrzebem generała Pierackiego. Uroczystość miała

mi Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej szły

niezwykle podniosły charakter.
Była manifestacją patriotyzmu
sądeczan. Ś p. generała Bro-

nisława Wilhelma Pierackiego
odprowadzały na miejsce wiecznego spoczynku dalsza rodzina
generała, parlamentarzyści, władze miasta oraz powiatu nowosądeckiego, służby mundurowe
i tłumy sądeczan. Uroczystości,
nad którymi patronat narodowy objął prezydent RP Andrzej
Duda wpisały się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 14 października 2018
roku sądeczanie wypełnili wolę
przodków.
Po tym wydarzeniu odsłonięto pamiątkową tablicę „Czynu Niepodległościowego
Sądeczan w 1918r.”, wmurowana
w budynek Miejskiego Ośrodka
Kultury, który powstał jako Dom
Strzelecki im. Bronisława Pierackiego. Filmową relację z pięknej uroczystości można oglądać
na http://twojsacz.pl/obraz-miasta-15-10-18/
Zdjęcia IM((i.michalec@sadeczanin.inf )

Mural trzech pokoleń w Gryficach
Redakcja

ks. prof. Józefa Mareckiego, dr
Leona Popka, Tadeusza Arciucha
oraz Macieja Wojciechowskiego.
Prowadził Rafał Ziemkiewicz.
Za: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59419,Niedokonczone-msze-wolynskie-pokaz-filmu-doku
mentalnego-Tadeusza-Arciucha-i-Maci.html

16
października
2018
godz.11.00 przy ul. 11 Listopada 1 w Gryficach odsłonięto
mural poświęcony upamiętnieniu 100 rocznicy odzyskania

przez nasze państwo niepodległości . Wykonawcami byli
uczniowie Liceum Plastycznego im. Tadeusza Eysymonta w
Gryficach.

Za:
https://www.facebook.
com/183286111866431/photos/
pcb.885159141679121/8851496
68346735/?type=3&theater
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Dziennikarze „Gazety
Rada Obwodowa Lwowa, domaga się
wyróżnieni
usunięcia pomników lwów z Cmentarza Lubuskiej”
złotymi odznakami
Orląt Lwowskich we Lwowie. A my trwamy Towarzystwa
Miłośników
w stanie upokorzenia...
Lwowa i Kresów

Południowo-Wschodnich

Redakcja

Stare, przedwojenne zdjęcie
wyraźnie pokazuje, że jednym
z największych symboli Lwowa
są słynne lwy. Te lwy z Cmentarza Obrońców Lwowa. Lwy
wywiezione z miejsca pamięci i
rozdzielone na 45 długich lat niedawno wróciły na swoje miejsce.
Bez napisów na tarczach. Od tej
chwili przebywają w areszcie z
dykty. Tak wyglądały w latach 30tych ubiegłego wieku.
(Za: https://www.kawiarniany.
pl/2018/02/11/cmentarz-orlatlwowskich-wojna-stare-zdjecialwowa/)
W ostatnich dniach na https://
www.tvn24.pl/ ukazała się informacja: Polska ambasada w Kijowie interweniowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Ukrainy w sprawie oświadczenia Rady Obwodowej Lwowa
na temat usunięcia posągów
dwóch lwów z Cmentarza Orląt
Lwowskich - poinformował w
piątek szef polskiego MSZ Jacek
Czaputowicz. Wyraził nadzieję,
że ciągle możliwe jest znalezienie
porozumienia w tej sprawie. Rada
Obwodowa we Lwowie zażądała
usunięcia posągów dwóch lwów
z Cmentarza Orląt Lwowskich,
które uznała za „symbol polskiej
okupacji Lwowa”. Oświadczenie w tej sprawie Rada przyjęła
w czwartek. Uważa, że lwy ustawiono nielegalnie. „Mam nadzieję, że ciągle jest możliwe znalezienie porozumienia” Incydent
na Cmentarzu Orląt we Lwowie
Polskie MSZ... - Chcę zapewnić, czy poinformować, że w dniu
dzisiejszym nasza placówka w
Kijowie interweniowała w ukraińskim MSZ. Mam nadzieję, że
ciągle jest możliwe znalezienie
porozumienia w tej sprawie. Nie
chciałbym, aby emocje dominowały nad potrzebą, czy realizacją
strategicznego celu Polski, jakim
jest rozwój pozytywnych stosunków dyplomatycznych z Ukrainą
- powiedział szef MSZ odpowiadając na pytania dziennikarzy na
konferencji prasowej. Poinformował też, że podczas wtorkowych

Redakcja

rozmów w Warszawie z szefem
MSZ Ukrainy Pawło Klimkinem
poruszył kwestię posągów lwów
na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Czaputowicz zaznaczył, że
zwrócił uwagę w rozmowie z szefem MSZ Ukrainy na „ogromną
symbolikę”, jaką posągi lwów
na Cmentarzu Orląt mają dla
Polski. Klimkin poinformował
go, że bezpośrednio z Warszawy
uda się do Kijowa, żeby „zanalizować tę kwestię”. - Obiecał mi
osobiście poruszyć kwestię lwów
z władzami Lwowa w drodze po-

Prof. Włodzimierz Osadczy,
dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w wywiadzie
dla Dziennika Narodowego, skomentował żądania Rady Obwodowej Lwowa, która domaga
się usunięcia pomników lwów z
Cmentarza Orląt Lwowskich we
Lwowie. Strona ukraińska nazywa monumenty „symbolem polskiej okupacji” i twierdzi, że postawiono je tam nielegalnie. Prof.
Osadczy stwierdził, że działania

W sobotę w Sali Kolumnowej
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowana została uroczystość z okazji 30-lecia
zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich. Podczas gali wyróżniono
dwóch dziennikarzy „Gazety
Lubuskiej”. Dariusz Chajewski
i Szymon Kozica, jako zasłużeni dla Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów, otrzymali
złote odznaki. - To dziennikarze, którzy realizują zadania kre-

sowe - podkreślił Jan Tarnowski,
szef zielonogórskiego oddziału
towarzystwa. A za co konkretnie
te odznaki? - A proszę mi powiedzieć, która lokalna gazeta i którzy dziennikarze piszą tyle o Kresach? - odpowiedział pytaniem na
pytanie prezes Tarnowski.
Informacja: za: https://gazetalubuska.pl/dziennikarze-gazetylubuskiej-wyroznieni-otrzymalizlote-odznaki-towarzystwamilosnikow-lwowa-i-kresowpoludniowowschodnich/
ar/13553994

Z cyklu „ Opowieści
z Kresów”- nasi
sąsiedzi Czesi

Redakcja

18 października
w
Domie Spotkań z Historią w
Warszawie na ulicy
Karowej 20 wspominano
o
Czechach
na
Kresach.

/ Zdjęcie z dnia dzisiejszego. ( Foto: https://fakty.interia.pl/)

wrotnej do Kijowa i zadeklarował
pomoc w poszukiwaniu rozwiązania - powiedział Czaputowicz. Zapewnił, że on sam też jest gotowy
do dyskusji na ten temat. „Trudno
zrozumieć chęć usunięcia” - Trudno zrozumieć chęć usunięcia tego
elementu. Ukraina jest dzisiaj
dużym, niepodległym państwem.
Jak mogą zagrażać te dwa lwy
na Cmentarzu Obrońców Lwowa państwu ukraińskiemu? zastanawiał się prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Jarosław
Szarek. Podkreślił, że lwy „powinny tam pozostać”. Podkreślił, że Cmentarz Obrońców
Lwowa na Cmentarzu Łyczakowskim to jedna z najpiękniejszych polskich nekropolii, która
w czasach sowieckich została
skazana na zniszczenie. Polska
pilnie potrzebuje polityki historycznej.

Ukrainy to kolejne dążenie do
upokorzenia Polski na arenie międzynarodowej i jest to stała linia
polityki Kijowa: – Trwamy w stanie upokorzenia od lat. Takiego
upokorzenia doświadczaliśmy
po kolejnych wypowiedziach
pana ambasadora Deszczyty,
który w kategoriach ultimatum
rozmawiał z państwem polskim.
Takiego upokorzenia doświadczamy regularnie, kiedy zabiera
głos nt. spraw polsko-ukraińskich pan minister Klimkin z
wielką dumą i butą się wyraża.
Wycieranie nóg do Polski stało
się dobrym obyczajem wśród naszych partnerów strategicznych.
To kolejny krok, który ma chyba
nas oswajać ze stanem świadomości, że mamy być upokarzani permanentnie, że to jest nasze właściwe miejsce dla wyższych jakiś
celów – powiedział.

124. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz
Kuba Kozłowski poświęcił kolejnej grupie narodowościowej
rzadko kojarzonej z Kresami.
Po opowieściach o Brytyjczykach i Niemcach na Ziemiach
Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej przyszedł
czas
na przypomnienie czeskiego

osadnictwa na tych terenach
oraz znanych postaci o czeskim rodowodzie wywodzących się z Kresów. Opowieść
o twórcy Huty Szkła Niemen
w Brzozówce, czeskich kolonistach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz spacer
po Cmentarzu Łyczakowskim
śladem osiadłych we Lwowie
Czechów ilustrowane oryginalną ikonografią.
Informacja za: https://www.
facebook.com/SwiatKresow
www.dsh.waw.pl
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U stołecznych Wilniuków 100. lecie odzyskania przez Polskę
Redakcja

niepodległości.
Włodzimierz Paluch

Szanowni Państwo!
Zawiadamiam i zapraszam członków i sympatyków Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu
na zapowiadane wcześniej
SPOTKANIE PATRIOTYCZNE z okazji 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali Hotelu
„Kamieniec” w Oświęcimiu, ul. Zajazdowa 2.
W ostatni czwartek października
odbyło się comiesięczne spotkanie stołecznychWilniuków ze stowarzyszenia TMWiZW.
Sporo uwagi poświęcono obchodom dnia Wszystkich Świętych
dla którego m.in. opracowano
szereg przedsięwzięć. I tak:
1, 3 i 4 listopada będzie prowadzona kwesta na ratowanie grobów na wileńskim cmentarzu na
Rosie przez Oddział Warszawski
Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej na Powązkach
katolickich przy bramie Św. Honoraty (II brama).
1 listopada w godz. 12.00 a 13.00

TMWiZW i Rodzina Ponarska
przeprowadzą doroczną akcję
„Światełko dla Ponar”, która odbędzie się przy Krzyżu Ponarskim
na Powązkach Wojskowych. Akcja ma na celu propagowanie wiedzy o zbrodni przeprowadzonej
na Polakach w podwileńskich Ponarach w latach 1941 -1944. Masowe mordy dokonane były przez
oddziały SS i Litwinów, tzw.
strzelców litewskich -szaulisów i
wykonane na ponad 100 tys. Polakach, w tym Żydów, Cyganów,
Tatarów, Rosjan. Mordy na Polakach równolegle miały miejsce
także w Niemenczynie, Nowej
Wilejce, Jaszunach, Ejszyszkach,
Trokach i Święcianach.

Co Polacy wiedzą o polskim
dziedzictwie kulturowym
za granicą?

W programie przewidziany jest występ DUETU LWOWSKIEGO „EWAN” i wspólne
śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.
Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu /e-maile’em na zwrotny adres lub telefonicznie: 609 808 529, 338422551/ najpóźniej do dnia 7.11.2018 r.
Koszt udziału - 25 zł.
Proszę o przekazanie tej informacji innym zainteresowanym.
Uroczystość jest współorganizowana z Miastem Oświęcim.
Z kresowym pozdrowieniem.

Uroczystości przy pomniku Ofiar
Ludobójstwa na Skwerze
Kresowym w Zielonej Górze Łężycy
Redakcja

Redakcja

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
POLONIKA, w dniach 16-18 października zorganizował trzydniowe sympozjum poświęcone; problemom zachowania materialnych
śladów kultury polskiej za granicą.
Jak podaje portal dzieje.pl (PAP) :
Polacy nie mają świadomości istnienia polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem – wynika
z badania Instytutu POLONIKA, które zostało przedstawione
podczas sympozjum „Diagnoza potrzeb - strategia działań”,
które odbyło się w Warszawie.
Piotr Jamski, szef wydziału ekspertów Instytutu POLONIKA zaprezentował wyniki badań, które
zostały przeprowadzone w czerwcu bieżącego roku zarówno wśród
dorosłych, jak i młodzieży. Celem
badań, które prowadził Narodowy

Instytut Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA wraz z Instytutem ARC Rynek
i Opinia, było rozpoznanie wiedzy
i świadomości Polaków na temat
polskiego dziedzictwa kulturowego
za granicą.
Ta wiedza jest nikła - wynika z analizy badań. Aż 73 proc. badanych
osób nie wiedziało, co oznacza słowo polonik, a 29 proc. pytanych nie
udzieliło odpowiedzi na pytanie, co
rozumieją pod pojęciem polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą. 92 proc. badanych zadeklarowało, że nie interesują ich ślady
polskiej kultury zagranicą.
Omówienie p/w badań można
znaleźć na https://dzieje.pl/aktualnosci/badanie-wiedza-polakownt-polskiego-dziedzictwakulturowego-za-granica-

W niedzielę, 7 października, odbyły się doroczne uroczystości
na Skwerze Kresowym w Zielonej Górze Łężycy. Odsłonięta
została tablica pamięci poświęcona Węgrom udzielającym pomocy Polakom.
Napis na tablicy: „Węgrom
udzielającym pomocy żołnierzom AK i polskiej ludności
cywilnej, w tym ponad 20 żołnierzom węgierskim pomordowanym przez OUN-UPA w
październiku 1943 r. pod Łanczynem, powiat Kołomyja, woj.
stanisławowskie w dowód pamięci i wdzięczności”.
Mariusz Kapała / GL https://gazetalubuska.pl/

Kamieniec Podolski. Fot. PAP/J. Paszkowski
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Znicz na Cmentarz Obrońców
L wowa i Groby na Kresach

1 listopada 2018 - strona 5

Stanisław Szarzyński
W niedzielę 14.10.2018r. Stowarzyszenie Pamięci Polskich
Termopil i Kresów im Ks. Bronisława Mireckiego oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu
było organizatorem pielgrzymki
ze zniczami do Lwowa i innych
miejscowości na Kresach. Dzięki
przemyskim darczyńcom zniczy,
wpłatom na znicze od osób i organizacji z Polski i zagranicy, mogliśmy przekazać znicze Polskiemu
Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Członkowie ww. Towarzystwa i
młodzież polska zapalą znicze 1
listopada na grobach Obrońców
Lwowa, poległych na Kresach
i pochowanych na Cmentarzu
Obrońców Lwowa.
Tą wyjątkową pielgrzymką
uczciliśmy 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, a
także pamięci śp. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w
roku 100. rocznicy Jego urodzin.
Pielgrzymkę we Lwowie rozpoczęliśmy uczestnictwem w Mszy
św. w kościele pw. Św. Marii
Magdaleny, z udziałem Pocztów
Sztandarowych Technikum nr.8
im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka i Technikum nr.6 im. Ks. Franciszka Winnickiego.
To w tym
polskim kościele, dzisiaj użytkowanym głównie przez Ukraińców
jako Sala Muzyki Organowej, w
1944 roku pracował ks. Ignacy
Tokarczuk.
Mszę św. w intencji śp. Abpa I. Tokarczuka i naszej
pielgrzymki odprawił ks. prałat
Stanisław Czenczek – kapelan
naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów i
Klubu Inteligencji Katolickiej w
Przemyślu.
Po Mszy św. pojechaliśmy na
Cmentarz Obrońców Lwowa

gdzie przekazaliśmy znicze opiekunom cmentarza i po modlitwie
złożyliśmy zapalone znicze na
grobie głównym – pięciu nieznanych Orląt, Kwaterze Zadwórzańskiej, grobie ks. Abpa Józefa
Teodorowicza – Metropolity Ormiańskiego, Posła na Sejm zm. w
1938r, ks. Gerarda Szmyda - proboszcza kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie, zm.w1938r.,
oraz na grobie Architekta Rudolfa
Indrucha – projektanta cmentarza.- Po zakończeniu pobytu na
cmentarzu, idąc w kierunku Rynku
Głównego i Lwowskiej Katedry
napotkaliśmy maszerujące grupy rekonstruktorów UPA, którzy
wznosili hasła „Chwała Ukrainie,
Cherojom Chwała”. W tym dniu,
rocznicy powstania UPA, Ukraińcy uroczyście świętowali „Dzień
Obrońcy Ojczyzny” obchodzony
już od kilku lat.
Postanowiliśmy nie przeszkadzać świętującym w zatłoczonym centrum i
pojechaliśmy do Komarna gdzie
na miejscowym cmentarzu modliliśmy się i złożyliśmy znicze
na Pomniku Legionistów z 1914
i 1915 roku.
Tu w Komarnie,
nie odwiedzanym przez Polaków,

uczestnicy naszej pielgrzymki
mieli możliwość zobaczyć piękny
zabytkowy polski kościół z połowy XVII wieku, fundacji rodziny Lanckorońskich, który został
zwrócony Polakom pod koniec
władzy radzieckiej na Ukrainie.
Po niedługim okresie użytkowania Grekokatolicy Niezależnej

Ukrainy odebrali Polakom kościół
i dlatego Polacy modlą się w Kaplicy grobowej na miejscowym
cmentarzu. . Tu w Komarnie na
schodach zamkniętego i nieużytkowanego kościoła /grekokatolicy
mają 2 cerkwie/ modliliśmy się o
zwrot Polakom kościoła /polskiej
własności/, pozostawiając biały i
czerwony znicz.
Naszą pielgrzymkę na groby zakończyliśmy w Rumnie na polskim cmentarzu, gdzie o zmroku
modliliśmy się przy pomniku na
grobie zamordowanych Polaków
i złożyliśmy zapalone znicze pamięci.
Tu w Rumnie w nocy z 2 na 3
czerwca 1944 roku ukraińscy nacjonaliści z UON-UPA, zamordowali 41 Polaków w tym 6 osób z
najbliższej rodziny przemyskiego
Salezjanina Księdza Tadeusza Patera.
W drodze powrotnej do Przemyśla

przekazaliśmy znicze Siostrze Danucie w Gródku Jagiellońskim na
polskie groby, a także do Starego
Sambora oraz Hałuszczyniec na
grób Ks. Bronisława Mireckiego,
Patrona naszego Stowarzyszenia
Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu.
Serdecznie dziękuję młodzieży,
nauczycielom- Pani Bernadecie
Suchorzepce i Pani Agnieszce
Dyrdzie oraz członkom i sympatykom Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów i Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu za udział w tej wyjątkowej
„Pielgrzymce Pamięci”
Dziękuję również Pani Iwonie Piętak
z Polskiego Radia Rzeszów za
uczestnictwo i obsługę medialną
pielgrzymki.
Stanisław Szarzyński
Prezes SPPTiK oraz KiK w Przemyślu organizator pielgrzymki.

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:
„ zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich „ obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach
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
archiwum oraz biblioteki i czytelni.

Wesprzyj ideę budowy pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie!
Wpłać swoją darowiznę na konto w Idea Bank

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002
kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl
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Kinowa premiera filmu „KRESY”
Redakcja

25 października w Cinema City
w Zielonej Górze widzowie po
raz pierwszy zobaczyli 80 minutowy film KRESY. Seans był
zamknięty dla zaproszonych gości. Natomiast 26 października
o godz. 10.00. miała miejsce,
„premiera internetowa”
na
stronie www.gazetalubuska.pl
oraz www.naszekresy.info.pl ,
gdzie można go nadal oglądać.
KRESY są fabularyzowanym
filmem dokumentalnym, który
wyprodukowała „Gazeta Lubuska”. Film powstał dzięki
ludziom Kresów. Świadkom,
którzy zechcieli opowiedzieć
nam swoje historie związane z
dramatycznymi i przerażającymi
aktami II wojny światowej, takimi jak okupacja rosyjska i niemiecka, ludobójstwo na Wołyniu
i wreszcie eksmisje i transporty

do nowej Polski. A często były
to niełatwe opowieści pełne dramatów i krwi, bolesnych wspomnień i łez. Poruszająca i piękna
historia. Jest hołdem dla nich i ich
bliskich, którzy stracili życie w
tym strasznym czasie i zostali na
Kresach Wschodnich. Autorami
scenariusza są: Dariusz Chajewski i Witold Głowacki, reżyserem Rafał Bryll. Przed seansem
Grzegorz Widenka, prezes zielonogórskiego oddziału Polska
Press Grupy, wydawcy „GL”
powiedział; . - Jest nam szczególnie miło, że pokazujemy ten film
w setną rocznicę odzyskania niepodległości, bo przecież trudno
mówić o niej, jeśli nie przyjrzymy
się bliżej historii ziemi lubuskiej.
Zgadzam się również ze zdaniem,
ze trudno mówić o historii Polski,
nie znając historii Kresów . Jak

zaobserwowała również redakcja
KSI, Film „Kresy” stanowi jakby ukoronowanie prowadzonego
przez „Gazetę Lubuską” cyklu, na
który składają się opowieści czytelników tej gazety.. To był pierwszy oficjalny pokaz. Jak udało się
nam dowiedzieć: przyszło tylu
gości, że największa sala w zielonogórskim CinemaCity pękała
w szwach. Dlatego organizatorzy zapowiadają dalsze pokazy
i nie tylko w Zielonej Górze ale
i innych miastach takich jak np.
Gorzów Wielkopolski ( 13 listopada). Przewidziano również pokazy dla dzieci i młodzieży , jak
równiez dla studentów. Jak informuje „Gazeta Lubuska”: zanim
zrodził się pomysł na film KRESY, „ redakcja opublikowała setki
artykułów o ludziach z Kresów,
godziny rozmów, wydano dwa

albumy „Kresy. Kraina naszych
ojców i dziadów, cz. I i II”.

ży podać: imię, nazwisko, adres
oraz tytuł książki.

W tym roku wydany jest trzeci
album na ten temat, którego autorami są: Dariusz Chajewski i
Szymon Kozica.

Album w cenie 45 zł. Do albumu dołączona będzie płyta DVD
z filmem KRESY. Album będzie
można również kupić po każdym
pokazie.

Można je kupić: w punktach
sprzedaży w sieci Kolporter w
województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, opolskim i
śląskim
* Biurach Ogłoszeń „Gazety Lubuskiej” w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
* na portalu Allegro w sprzedaży
wysyłkowej po przedpłacie na
konto - koszt wysyłki pocztowej
to 11 zł. Należy go doliczyć do
ceny książki i dokonać wpłaty na
konto: 48 1050 0099 6557 0003
0034 9583. W tytule wpłaty nale-

Film KRESY zostanie pokazany
w sekcji Polskie Horyzonty, na
największym festiwalu kina Europy Wschodniej FilmFestival
Cottbus.
Źródło : https://gazetalubuska.
pl/zielona-gora-w-cinema-cityodbyla-sie-premiera-filmuprodukcji-gazety-lubuskiejkresy-byly-dla-widzowmocnym-przezyciem/ar/1361
7884?fbclid=IwAR0q7P8PlB
xRApZ5d0GHTuHXFDiKvR
7InHovtNP1fYSzXncKD-7o_
RdumTg

Na Ukrainie niszczą ślady polskości
Leszek Wójtowicz w „Kronice Tygodnia” napisał artykuł pod tytułem jak powyżej.
Polskie miejsca pamięci na Wołyniu są niszczone: zrywane są
tablice upamiętniające miejsca
zbrodni albo zamazywana jest
na nich liczba ofiar zbiorowych
mordów. Niszczone są ogrodzenia, a pod jednym z krzyży
urządzono sobie nawet ognisko.
Członkowie zamojskiego Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu zwrócili się do ministra
spraw zagranicznych o pomoc.
Kilka lat temu w Dopinopolu, a
dokładniej w miejscu, gdzie przed
wojną istniała polska wieś o tej
właśnie nazwie, na znajdującej
się na krzyżu tabliczce zamalowano jedną cyfrę, zbijając w ten
sposób liczbę ofiar ludobójstwa z
490 do 49. Obecnie tabliczka znikła. – Ślady wskazywały, że oderwano ją siłą – wspomina uczestnik wyprawy Wiesław Huk z zamojskiego stowarzyszenia. – Za
krzyżem zauważyliśmy wycięte

drzewa, a także ślad po
wypalonym ognisku.
Trochę dalej stał drewniany drogowskaz z kierunkiem na miejscowość
Wowczak, a na nim tryzub i napis „UPA”...
Na metalowych tabliczkach m.in. w Mohylnie,
kol. Fundumie, Werbie,
Heelnówce i Swojczowie
zamazano farbą liczbę
ofiar, zaś tablicę granitową w Porycku (obecnie Pawliwka) ktoś potraktował piłą do metalu
(gumówką),
usuwając
treść napisu. W niektórych miejscach zniszczono ogrodzenia okalające
krzyże.
http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci
/6880,na-ukrainie-niszcza-slady-polskosci
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Odsłonięcie Pomnika
Pamięci w Żmigrodzie
Eugeniusz Szewczuk

pobraną z Grobu Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie. Poczet sztandarowy Akademii Wojsk Lądowych
we Wrocławiu, dowodzony przez
Komendanta Garnizonu Wrocław
mjr Sławomira Skałeckiego, wprowadził sztandar Wojska Polskiego.
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dowodzona przez kapelmistrza Adama Wittiwa odegrała
hymn państwowy.
Wśród celebransów Mszy św. w
żmigrodzkim kościele byli księża;
ks. proboszcz R. Paszczuk, ks. Zb.
Słobodecki – kapelan kresowian
(Milicz), ks. T. Kosior dziekan dekanatu Prusice (Strupina), ks. D.
Woźniak (Powidzko), ks. K. Bartoszek (Radziądz).
Chcemy dzisiaj dziękować za wielkie dobro, jakim jest niepodległość
Polski, mówił w kazaniu bp Andrzej Siemieniewski.

W niedzielne popołudnie 14 października br. w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku, odbyła się uroczystość
odsłonięcia Pomnika Pamięci, na
którym umieszczono replikę lwa
z Cmentarza Obrońców Lwowa. Lew trzyma tarczę z napisem
„Semper Fidelis”, czyli „Zawsze
Wierny”. To dewiza miasta Lwowa, wzór do naśladowania przez
całą II Rzeczypospolitą, miasta
które dało najmłodszego bohatera
Orderu Virtuti Militari, mówił podczas uroczystości Jerzy Rudnicki,
przedstawiciel Instytutu Pamięci
Narodowej oraz inicjator postawienia pomnika w tym mieście.
Początek uroczystości to Eucharystia sprawowanej w intencji kresowian przez biskupa pomocniczego

wrocławskiego, wikariusza generalnego, ks. Andrzeja Siemieniewskiego.
Zanim rozpoczęto Mszę św. głos
zabrał Jerzy Rudnicki, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej
we Wrocławiu i organizatora uroczystości jakim było Towarzystwo
Miłośników Kultury Kresowej we
Wrocławiu, wrocławskie środowisko żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i
burmistrz Żmigrodu.
Zebranych gości w kościele św.
Trójcy w Żmigrodzie powitał burmistrz miasta Robert Lewandowski. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 40 pp. „Dzieci Lwowskie”
z Wrocławia wniosła urnę z ziemią

Zwrócił uwagę na to, że niepodległość Ojczyzny to wielki dar, gdyż
można w niej decydować i rządzić
się po swojemu. Dlatego niepodległość to wyzwanie i bardzo trudne
zadanie. „Bóg, Honor, Ojczyzna”,
to piękne hasło z trzema akcentami.
Każdy z nich jest ważny, ale Bóg
zawsze jest na pierwszym miejscu.
Tylko Bogu przysługuje wiara absolutna. „Honor” po łacinie oznacza cześć i poszanowanie. Przede
wszystkim dla Bożego prawa i obowiązku, który z Bożego prawa wypływa. Świętujemy setną rocznicę
odzyskania niepodległości, ale w
obecnych czasach, czasach pokoju
szukamy dopełnienia znaczeń słowa „honor”.
Kiedy słyszymy słowo „ojczyzna”,
to od razu słychać głos św. Jana
Pawła II, który tyle razy mówił o
ojczyźnie jak o matce, o ojczyźnie
jako domu. To właśnie dlatego Po-

lacy dziękują za ten dom, w którym
żyją i za który są też odpowiedzialni.

Biskup przytoczył definicję słowa
„patriotyzm”, którą papież podał
w swoje książce „Pamięć i tożsa-
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mość”, wyjaśniając, że to miłość
ojczyzny. Zaznaczył, że hasłowe
słowa „Bóg, honor, ojczyzna” nie
mogą występować inaczej jak w
głoszonej kolejności.
Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór kościelny „Magnificat”
prowadzony przez panią Agnieszkę
Kret.
W uroczystym pochodzie na czele
z Orkiestrą Reprezentacyjną KWP
we Wrocławiu, Kompanią Honorową Wojsk Lądowych we Wrocławiu, licznymi pocztami sztandarowymi, wszyscy uczestnicy
uroczystości przeszli pod pomnik
usytuowany przy Skwerze Niepodległości na ulicy Poznańskiej.
Dzisiaj mamy obowiązek pamiętać
o bohaterach i pamięć przekazywać
następnym pokoleniom, ucząc ich
umiłowania ojczyzny – mówił burmistrz Żmigrodu. To nie przypadek
iż fundatorzy tego pomnika na jego
cokole umieścili Lwa z Cmentarza Obrońców Lwowa. Historycznie symbolizuje on nastoletnich
obrońców Lwowa i przypominać
będzie o ich zwycięskim powstaniu
sprzed stu lat. Młodych żołnierzy
Lwowa charakteryzowała odwaga
i niezwykłe męstwo. Dlatego na
przedniej ścianie pomnika wyryto
słowa: „W hołdzie bohaterom walk
o niepodległą Polskę na pamiątkę
100-lecia odzyskania niepodległości wdzięczni rodacy – społeczność
gminy Żmigród”.
Do chwili obecnej nie ukarano
zbrodniarzy ze Wschodu, którzy
dokonali ludobójstwa na Kresach. Wiedzą o tym repatrianci ze
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Wschodu, dziś mieszkańcy naszej
gminy, którzy tu żyją i pracują,
stając się żywym świadectwem
tamtych okropnych dni. Pamiętają
o tym mieszkańcy Niezgody, Barkowa i wielu innych miejscowości
naszego regionu. Nie tylko oni domagają się prawdy o nierozliczonej
zbrodni ludobójstwa na Kresach.
Im poświęcono napis po lewej stronie cokołu: „Pamięci mieszkańców
Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, którzy po II wojnie światowej w gminie Żmigród znaleźli
swój drugi dom”.
Uczczono pamięć o niezłomnych żołnierzach Armii Krajowej,
umieszczając po przeciwnej stronie
cokołu napis: „ W hołdzie żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej walczącym
w czasie II wojny światowej o wolność Ojczyzny na Wołyniu, Polesiu
i Lubelszczyźnie”.
Dzisiaj spłacamy olbrzymi dług
wdzięczności wobec przodków
– mówił na zakończenie Robert
Lewandowski, dając wspaniały
przykład naszym dzieciom, by pamiętali co oznacza „Bóg – Honor
– Ojczyzna”.
Prowadzący uroczystość, inicjator
budowy Pomnika Pamięci, Jerzy
Rudnicki podziękował panu burmistrzowi Robertowi Lewandowskiemu za przejęcie przed rokiem
inicjatywy, dziękował wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób, czy
to czynem, czy dobrym słowem,
pomogli w jego urzeczywistnieniu.
Podziękował także temu, który rozpoczynał budowę tego pomnika,
ale odszedł już na wieczną wartę,
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śp. prof. Henrykowi Słowińskiemu.
Dziś ten lew - mówił dalej Jerzy
Rudnicki, z dumną dewizą „Semper Fidelis”, czyli „Zawsze Wierny” staje na rogatkach Waszego
miasta, by mówić wszystkim którzy tu przyjadą: „My też jesteśmy
z tej jedynej Troi, jedynej na cały
świat, którą Hektor obronił, a miał
wtedy 13 lat”. Trudno o bardziej
wymagającą i piękniejszą dewizę dla miasta i jego mieszkańców.
„Mam nadzieję, że zasłużyliście na
to, by dodać za drugim lwem i dać
jego odpowiedź na słowa „Zawsze
wierny – Tobie Polsko”. Chwała
bohaterom.
Na wniosek wrocławskiego środowiska 27 WDP AK, prezes Ryszard
Kłosiński odznaczył „Honorowymi
Odznakami 27 WDP AK” 4 osoby: Michała Torza, dziennikarza
TVP, mjr Sławomira Skałeckiego,
Michalinę Stopka, nauczycielkę z
Zespołu Szkół w Górze oraz Roberta Lewandowskiego, burmistrza
Żmigrodu.
Medalami pamiątkowymi 30 – lecia
Związku Sybiraków zostały odznaczone następujące osoby: Robert
Lewandowski, Zdzisław Średniawski, Zygmunt Młyniec, Katarzyna
Lech i Dorota Jakusztowicz.
Zaszczytu odsłonięcia Pomnika
Pamięci w Żmigrodzie dostąpili:
Ryszard Marcinkowski – prezes
TMKK Wrocław, Ryszard Kłosiński – prezes 27 WDP AK we
Wrocławiu, Robert Lewandowski
– burmistrz miasta, Zdzisław Maliszewski – prezes Związku Sybiraków w Żmigrodzie.
W specjalnej krypcie u stóp pomnika delegacja żmigrodzkich
harcerzy ( Karolina Husarz, Kacper
Wyzinkiewicz i Natalia Żygadło)
złożyła urnę z ziemią zebraną na
grobie Nieznanego Żołnierza na
Cmentarzu Orląt Lwowskich. Ekscelencja bp Andrzej Siemieniewski
po odmówieniu modlitwy w asyście przybyłych księży dokonał poświęcenia pomnika.
Po odsłonięciu pomnika i złożeniu
urny z ziemią, Komendant Garnizonu Wrocław mjr Sławomir Skałecki

dokonał odczytania Niepodległościowego Apelu Pamięci, a Kompania Honorowa Wojska Polskiego
oddała salwę honorową. Przybyłe
na uroczystość liczne delegacje i
przedstawiciele władz samorzą-

dowych z terenu Gminy Żmigród,
powiatu trzebnickiego i Wrocławia,
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk
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POTRZEBNE WSPARCIE DLA
POLSKIEGO KOŚCIOŁA W IKAŹNI!!!!
Jolanta Iskra

Ikaźń to dawne gminne miasteczko w powiecie brasławskim województwa wileńskiego
na Kresach Północnowschodnich. Obecnie to spora wieś w
rejonie Brasław na Białorusi.
To miejscowość silnie związana z Polską. Do dzisiejszego dnia większość ludzi tam
mieszkających,
to
Polacy.
Tu ostoją polskości zawsze był tu
kościół katolicki.
W miejscowości tej znajduje się
piękna (niegdyś) świątynia pw
Najświętszego Bożego Ciała z

https://przebrodzie1.wordpress.
com/…/miejscowosci-i-wlasci…/

1912 roku.
Ze kościołem tym (i parafią) wiążą się wspaniałe karty naszej,
polskiej, historii i niesamowita wręcz, patriotyczna, postawa
miejscowej ludności i polskich
Księży (specjalnie napisałam
przez duże K).
Krótko
przypomnę:
1. Z tej parafii wywodzi się
Rodzina Klottów - bohaterów
kolejnych - począwszy od Powstania Styczniowego - polskich
zrywów
narodowych

2. Ksiądz Michał Buklarewicz
Walerian Charkiewicz w swym
szkicu opublikowanym przed
wojną pt.: „Brasławszczyzna
walcząca” podaje interesujący,
acz mało znany epizod z walk
polsko-bolszewickich w wojnie
toczonej w latach 1919-1920,
którego bohaterem stał się katolicki proboszcz Ikaźni, ks. Michał
Buklarewicz. W miasteczku tym
w czerwcu 1919 roku zaczął się
ruch zbrojny zwrócony przeciw
bolszewikom. Po zakończeniu
procesji w dzień Bożego Ciała,
w której brali udział także mieszkańcy okolicznych wiosek należących do parafii, ks. Michał
Buklarewicz wezwał Polaków do
rozbrojenia bolszewików w miasteczku, a następnie utworzenia
oddziału zbrojnego, który miał
połączyć się z wojskiem polskim
i włączyć się czynnie w wyzwalanie Brasławszczyzny. Polacy
zaatakowali z zaskoczenia bolszewików, którzy nie stawili żadnego oporu i zdobyli sporą ilość
broni. Przejęta broń pozwoliła na
uzbrojenie oddziału powstańczego, którego dowództwo objął ks.
Buklarewicz. Jednocześnie zainicjował on utworzenie sieci grup
zbrojnych (nazwanych „ogniwami”) w wielu wioskach o charakterze oddziałów samoobrony.
Uczestniczący na zasadzie pospolitego ruszenia ochotnicy, głównie robotnicy wiejscy, nie posiadali wystarczającego przeszkolenia wojskowego, brakło również
odpowiednio
przygotowanych
kandydatów na dowódców. W tej
sytuacji ks. Buklarewicz był zmuszony rozpuścić większość powstańców do domu. Dowodzony
przez niego największy i najlepiej
uzbrojony oddział z Ikaźni udał

się w kierunku miasteczka Przedbrodzie, aby wyzwolić je z rąk
bolszewików. Powstańcy natknęli
się na bolszewików koło wsi Zaczerewje. Po krótkiej wymianie
ognia bolszewicy uciekli z placu
boju. Oddział ks. Buklarewicza w
kilku następnych dniach atakował
mniejsze oddziały bolszewików
i prowadził akcje sabotażowe na
torach kolejowych. Ale już 27
czerwca 1919 r. bolszewikom
udało się schwytać ks. Buklarewicza, którzy rozstrzelali go wraz
z jego siostrą. W zakończeniu
swego szkicu W. Charkiewicz
podsumował postać księdza tymi
słowy: „Ksiądz Buklarewicz, duchowy spadkobierca księży Mackiewicza i Brzóski, brat z ducha
księdza Skorupki oto symbol
wieczystej wierności wszystkich
ziem dawnej Rzeczypospolitej”.
(tekst pochodzi ze strony https://
www.salon24.pl/…/585137,zolnierz-spod-monte-cassino…)
3. Tu, przed II Wojną Światową
pełnili swą posługę duszpasterską dwaj Księża, beatyfikowani
przez Papierza, Jana Pawła II Ksiądz Stanisław Pyrtek i Ksiądz
WŁADYSŁAW
Maćkowiak
http://www.bialystok.opoka.org.
pl/czas/arch36/art/krahel.htm
Do dzisiejszego dnia, w kościele
w Ikaźni są, na wyraźne życzenie
Parafian, odprawiane msze w języku polskim, mimo tego, że proboszczem jest Białorusin.
Starsi Parafianie pamiętają lekcje
religii prowadzone przez Księdza
Pyrtka i przepiękne, mądre kazania Księdza Maćkowiaka.
Jedna z parafianek powiedziała w czasie rozmowy ze mną:
„Nasz kościół umiera. Tu jest
Brasławszczyzna.
Łukaszenka
nie da pieniędzy na remont. Ale

dlaczego nasza Polska się tym
nie interesuje? To przecież polski
kościół. Chciałabym, żeby moje
prawnuki prawnuków mogły tu
się modlić. Ale, zdaje mi się, że
nie będą”
Kościół chyli się ku upadkowi.
W parafii brakuje pieniędzy na
wszystko!
Starzy parafianie umierają, młodych prawie nie przybywa (wiąże
się to m.inn. z brakiem funduszy
na zachęcanie młodych do czynnej obecności we wspólnocie Kościoła) .
Otrzymywane „grosze” przeznacza się na łatanie dziur w świątyni. Nie zostaje nic na inne cele.
Zdaję sobie sprawę, że jest on na
terenie innego państwa, ale przecież tak bardzo wiąże się z Polską
- poprzez historię i tych zwykłych
ludzi, którzy obecnie drepczą po
rozsypujących się schodach do
swojej świątyni i modlą się wśród
odrapanych ścian kościoła.
BARDZO! BARDZO! PROSZĘ!!!! O WSPARCIE DLA KOŚCIOŁA W IKAŹNI!!!!
Dla tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć remont dachu kościoła w Ikaźni, podaję link - pomagam.pl/kosciolwikazni
Po przekazaniu pieniędzy Radzie
Parafialnej kościoła w Ikaźni,
rozliczę się skrupulatnie z każdej
przekazanej przez Państwa złotówki!
Zdjęcia kościoła i tekst znajduje
się na:
https://www.facebook.com/groups/325140424702529/permalink/325153588034546/
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Z prasy polonijnej

„Serce sercu wiadomość Znana polska artystka szuka na Woprzekazuje”: z historii
łyniu „Promienia światła”
kartek pocztowych. Cz. 2 MONITOR WOŁYŃSKI
MONITOR WOŁYŃSKI
Sunia była małą,
biedną kolonią, w
którePrzed
saW
pierwszej
części historii kartek
pocztowych zapoznaliśmy naszych
Czytelników z tym,
jak one powstawały, jak zmieniał
się ich wygląd pod
koniec ХІХ i na początku ХХ wieku.
Dzisiaj proponujemy Państwu opowieść o tym, jak i
kiedy pocztówki pojawiły się na
Wołyniu.

Wołyń przynależał wówczas do
Imperium Rosyjskiego. W 1870
r. rząd Rosji przygotował projekt
usprawnienia reguł pocztowych, w
którym zaproponowano, naśladując Austrię i Prusy, wprowadzenie
nowego rodzaju przesyłek pocztowych – «otwartych listów». W
1871 r. Minister Spraw Wewnętrznych, któremu podporządkowany
był departament pocztowy, zatwierdził «Regulamin tymczasowy
na poczcie» – legitymizował on
przekazywanie «otwartych listów».
Prawo do drukowania kartek, które
wówczas jeszcze nie miały ilustra-

cji, posiadała wyłącznie poczta. Na
odwrocie zawsze znajdował się napis: «Urząd Pocztowy za treść listu
nie odpowiada».
Historia ilustrowanej pocztówki o
charakterze masowym zaczęła się
w Rosji 19 października 1894 r.,
kiedy rząd pozwolił na wysyłanie
pocztą otwartych listów na drukach
wyprodukowanych przez prywatne
firmy. Innowacja wywołała zainteresowanie wielu wydawców, w
tym Stepana Kulżenki z Kijowa.
W 1895 r. Kulżenko, jako jeden z
pierwszych w Kijowie, wydał serię
kolorowych pocztówek z widokami miasta, którą fachowcy uznali
za najwcześniejszą w ukraińskiej
filokartystyce.

W projekcie «The Ray of Light
(Promień światła)» polska fotografka, artystka multimedialna Wiktoria Wojciechowska portretuje stan
kościołów na Ukrainie oraz starania
różnych organizacji, instytucji oraz
prywatnych darczyńców dla polepszenia kondycji tych obiektów
historycznych.
Wiktoria Wojciechowska opowiedziała nam o swojej pracy na Wołyniu: «Realizuję serię fotografii
oraz prace video. Odwiedziłam
przepiękną Katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku z
monumentalną dzwonnicą, a także
kościoły w Kiwercach, Rożyszczach, Klewaniu i Ołyce. W Rożyszczach uczestniczyłam w uroczystości odpustowej, natomiast w
Ołyce skupiałam się na dokumentacji prac renowacyjnych świątyni».
Tytuł «Promień światła» nawiązuje
ściśle do techniki fotograficznej,
którą posługuje się Wiktoria Wojciechowska – do medium fotografii, które jest porównywane do malarstwa światłem, a także do roli,
jaką odgrywa światło w kreowaniu
wzniosłości wnętrz sakralnych.
«Promień światła» to metafora
wiary i nadziei oraz działalności ludzi, którzy starają się utrzymywać
zabytki sakralne, a także tchnąć w
nie życie poprzez różne inicjatywy.
Projekt «The Ray of Light (Promień światła)» realizowany jest w
ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiktoria Wojciechowska – fotografka, artystka multimedialna. Jej
projekty były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach. W 2015 r. zdobyła nagrodę Oskar Barnack Leica Newcomer
za serię portretów przemokniętych,
chińskich cyklistów pt. «Short
Flashes». Zapoczątkowało to inne
liczne wystawy tego projektu, a w
2016 r. w Londynie została wydana
fotoksiążka «Short Flashes».
W latach 2014–2016 Wiktoria
Wojciechowska pracowała nad
serią prac pod tytułem «Sparks»
(«Iskry») portretując wojnę na
wschodzie Ukrainy. Projekt zdobył
międzynarodowe uznanie, był wielokrotnie nagradzany i wystawiany
m.in. we Francji na największym
na świecie festiwalu fotografii Rencontres de la Photographie w Arles,

a także w Paryżu, w Warszawie,
w Rydze, w Xiamen i w Wenecji.
Zdjęcia z projektu były także wielokrotnie publikowane w magazynach, takich jak: The New York
Times, The Guardian, Wysokie Obcasy, Duży Format, British Journal
of Photography, Vice, Financial Times Weekend Magazine.
Wiktoria Wojciechowska wzięła
także udział w rezydencjach artystycznych na Islandii, we Francji i
w Chinach. Została uhonorowana
nagrodą Prix pour la Photographie
Fundacji des Treilles, stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ZAIKSu.

W Łucku odbędzie
się koncert z okazji
100-lecia
niepodległości Polski W Tarnopolu trwają przygotowania

MONITOR WOŁYŃSKI

To w a r z y stwo Kultury Polskiej
im. Tadeusza
Kościuszki w Łucku
zaprasza na
uroczysty
koncert dla
uczczenia
100-lecia
niepodległości Polski.
Koncert odbędzie
się
11 listopada
(niedziela)
o godzinie
13:00 w Pałacu Kultury miasta
Łuck. Wystąpią zespoły: «Wołyńskie Słowiki», chór «Wołyń»
oraz «Wołyńskie Panie», które
przedstawią najsłynniejsze swoje
utwory.

Wiktor JARUCZYK

Zdjęcia udostępnione przez Wiktorię WOJCIECHOWSKĄ

do uroczystości Wszystkich Świętych
MONITOR WOŁYŃSKI

W przedostatnią sobotę października członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego
Obwodu Tarnopolskiego tradycyjnie już porządkowali Cmentarz Mikuliniecki w Tarnopolu.

Współorganizatorem wydarzenia
jest Departament Kultury Łuckiej
Rady Miejskiej. Patronatem koncert objął Konsulat Generalny RP
w Łucku. Wstęp wolny. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki

Co roku członkowie Towarzystwa
porządkują mogiły pochowanych
tu Polaków. Na nich podczas procesji 1 listopada zapalą znicze.
Posprzątali także przy kaplicy na
Cmentarzu Mikulinieckim, gdzie
po procesji odbędzie się msza
święta oraz uporządkowali groby
na kwaterze jezuitów.
Członkowie Polskiego Towarzystwa
Kulturalno-Oświatowego
Obwodu Tarnopolskiego od wielu
lat porządkują polskie groby na
zabytkowej nekropolii w Tarnopolu. Przyjdą tu także w ostatnią

sobotę października, żeby przygotować cmentarz do uroczysto-

ści Wszystkich Świętych.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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Sakralizacja zbrodni w kościele
greckokatolickim
Bożena Ratter

W 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża
(16.10.2018 r.), Krzysztof Skowroński wędrując szlakiem pielgrzymki Jana Pawła II z 1991
roku, zaprosił słuchaczy Radia
Wnet do Radomia, gdzie Ojciec
Święty wygłosił homilię nawiązując do kolejnego przykazania
Dekalogu: „przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko
zakaz, ono wzywa nas do określonych postaw, nie zabijaj ale
raczej chroń życie, chroń zdrowie, szanuj godność ludzką każdego człowieka niezależnie od
jego rasy czy religii, poziomu
inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy
choroby. Nie zabijaj , raczej
przyjmij drugiego człowieka
jako dar boży zwłaszcza, jeśli
jest to twoje własne dziecko”.
Jesteśmy w miejscowości Zabłoćce, to jest jeden z tych 5 kościołów, gdzie rano 11 lipca 1943
roku Polacy zaczęli gromadzić się
w kościele, proboszczem był ks.
Józef Aleksandrowicz lat 74. Był
to niezwykły człowiek, bardzo lubiany przez Polaków, Ukraińców,
przez mieszkających niedaleko
prawosławnych. W czasie odprawiania mszy św. zginął z większością parafian. Jest jednym z tych
30 wołyńskich kapłanów, którzy
zostali zamordowani. Gdzieś tutaj
jest pochowany, gdzieś za naszymi
plecami, może gdzieś pod naszymi nogami, bo tych grobów jest
wiele , są nie oznakowane, tutaj
zginęło co najmniej 80 osób. To
wszystko jest bardzo bolesne dla
potomnych, chcieliby znaleźć tu
miejsca pamięci ale tu nic nie ma,
wszystko zostało oczyszczone z
jakiekolwiek podmiotu polskiego,
a także pamięć jest deptana, bezczeszczona. Na pomniku Polaków,
zamordowanych
barbarzyńsko
przez banderowców pozostają
nazwiska, nazwa miejscowości
Porycko ale wymazane są słowa
„zamordowanych 11 lipca 1943
r.”. Jest to jeden z wielu przykładów zakłamywania historii, takie
słowa znikają również z pomników stawianych w latach 80-tych,
jeszcze za czasów sowieckich.
Nie tylko napis na pomniku usunięty ale skrzętnie wyczyszczono
archiwa by już nie było potwierdzenia w dokumentach - to fragment narracji w przejmującym
filmie „Niedokończone msze
wołyńskie”
prezentowanym
15.10.2018 r. w siedzibie IPN.
Polacy mordowani byli bestialsko
przez bandytów z SS-Galizien,
sotnie i kurenie OUN- UPA oraz
cywilną ludność ukraińską i przed,
i po 11 lipca 1943 roku. Mordowani w imię rasistowskiej, szowinistycznej ideologii Doncowa zalecanej w postaci katechizmu od
1926 roku. Paleni w kościołach,
plebaniach, stodołach, domach,

lasach, szkołach, zabijani siekierami, piłami, granatami, masakrowani w barbarzyński sposób
poprzedzony wymyślnymi mękami. Tylko jedna z tysięcy makabrycznych relacji: kobietom w
ciąży Ukraińcy rozcinali brzuchy,
wyszarpywali dziecko i wnętrzności a do środka brzucha tak rozpłatanej, dręczonej, krwawiącej
kobiety wrzucali... żywego kota.
Dziecko tak wyszarpane, jeszcze
żywe z wnętrznościami z rozdartej kobiety wrzucali do koryta,
gdzie było wyżerane przez świnie.
Polacy chronili się w kościołach,
klasztorach, w przekonaniu, iż
zbrodniarze nie odważą się naruszyć sacrum w świątyni. Nie podejrzewali, że tam syn podniesie
rękę na matkę bo jest Polką, mąż
na żonę czy dziecko bo z Polki, że ci którzy razem świętują,
biorą udział w pogrzebach, weselach, nabożeństwach liturgicznych odważą się na coś takiego
w świątyni. Polacy, którzy przetrwali przestali wierzyć swoim
sąsiadom, przestali wierzyć, że są
bezpieczni. Jak trudno żyć w takim zagrożeniu na swojej rodzinnej ziemi, w swojej ojczyźnie.
Podkamień – tu na terenie potężnego, warownego klasztoru,
schronili się okoliczni mieszkańcy
ze swoim dobytkiem. Jak przed
wiekami przed Tatarami, Kozakami, Turkami. Jesienią do klasztoru w Podkamieniu przybyła duża
grupa Polaków z ks. Stanisławem Fijałkowskim z Poczajowa.
Brama została wyważona przez
barbarzyńców uzbrojonych w
broń, granaty, siekiery i zaczęła
się rzeź w kościele i klasztorze.
Zamordowano ponad 300 osób,
których szczątki przez wiele miesięcy leżały utopione w studni i
podziemiach kościoła i klasztoru.
Podkamień to była stolica duchowa Polski od XVII wieku, tu
zawsze znajdowano schronienie,
to była podolska Częstochowa,
tu modlili się różnymi językami
obywatele polscy. Stoimy na ziemi przesiąkniętej krwią Polaków,
tu nie ma żadnej tablicy, informacji, krzyża, że tu dokonała się
taka barbarzyńska zbrodnia na
Polakach. Tylko dlatego, że byli
Polkami. Nieznane doły śmierci,
tam nikt ani wtedy, ani dziś, ani
w tym tygodniu ani nigdy, nie
zapali świecy. Łąki, pola, lasy,
około 2 tysiące miejscowości na
Wołyniu, około drugie 2 tysiące
na terenie Małopolski Wschodniej, we lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, wymazanych
z map i pamięci, ponad 130 000
zamordowanych. Stąpamy po
ziemi, która jest jednym, wielkim cmentarzem– kontynuuje
narrację dr Leon Popek, z którego rodziny bandyci ukraińscy
zamordowali kilkanaście osób.
Był specjalny rozkaz UPA, nisz-

czyć kościoły, kaplice, wycinać
drzewa w sadach po to, żeby nie
został żaden ślad, zatruć studnie,
wrzucać tam trupy by nigdy w tym
miejscu nie odrodziło się życie. W
ciągu kilku godzin ta kilkusetletnia kultura została zniszczona,
nie pozostał kamień na kamieniu.
To jest pomnik, który już od kilkunastu lat stoi w Lubomlu, poświęcony żołnierzom UPA tej
ziemi z lat 1939-1957. Kilkaset
nazwisk z kilkunastu okolicznych
miejscowości, z niektórych wsi
po kilka nazwisk, z innych kilkanaście i aż 68 nazwisk członków
UPA z miejscowości obok Woli
Ostrowieckiej. To nazwiska morderców Polaków. Tu mamy przykład pamięci ukraińskiej o UPA,
postać kobiety, wyobrażenie Matki Boskiej Dobrej Opieki, która
szalem otacza, przytula do serca
te tablice z nazwiskami ukraińskich członków OUN UPA.
75 lat temu, 30 sierpnia 1943
r. w sąsiadujących ze sobą
wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, Ukraińska Powstańcza Armia zamordowała 1055 Polaków.
Jest coraz gorzej – wyjaśnia ks.
prof. Mirecki podczas dyskusji po
projekcji. Pod koniec lat 80-tych
pojawiło się wielu duchownych z
Polski w byłych republikach sowieckich. Narracja religijna wydarzeń była propolska. Z czasem
duchowni ci odchodzili i zostawiali miejsca młodym kapłanom,
którzy uczyli się w Polsce. Ale
przyszli kapłani kształceni już na
Ukrainie gdzie przyjęli też święcenia i zderzyli się z nowa rzeczywistością czyli zamykaniem parafii rzymskokatolickich, gdyż starzy
Polacy umierają a młodzi wyjeżdżają. Wymieniony zostaje episkopat ukraiński czyli pozbywają się

tych biskupów, którzy byli z Polski
lub mieli polskie korzenie. Jedyny,
który pozostał i walczy o polskość
to arcybiskup lwowski, Mieczysław Mokrzycki. Na 160 osób
zakonnych i duchownych, którzy
zginęli od siekier nacjonalistów
ukraińskich prowadzony jest tylko jeden proces beatyfikacyjny
dzięki uporowi rodziny i zgromadzenia. Wszyscy inni nie są uważani za męczenników za wiarę, są
tylko ofiarami „konfliktu polsko
– ukraińskiego”. Nacjonaliści z
założenia uderzali w najczulsze
miejsce Polaków, kościół, Msza
św., nabożeństwo, chodziło im o
zbezczeszczenie świętego miejsca, sprofanowanie najświętszego sakramentu. Nadal następuje
niszczenie ksiąg metrykalnych,
cmentarzy, kościołów, klasztorów,
na których nie ma żadnej wzmianki, iż jest to zabytek kultury. A niektóre perły polskiej architektury
przerabia się, dodając banie, na
cerkwie, bez żadnej wzmianki o
ich rodowodzie. To świętokradztwo trwa.
Dlaczego kościół nie troszczy się
o pamięć i poświęcenie miejsc
zagłady polskich duchownych
mordowanych przez wiernych
kościoła greckokatolickiego przy
zachęcie a nawet udziale księży
greckokatolickich i prawosławnych na terenach II RP? Czy ta
męczeńska śmierć jest gorsza?
W przeddzień Dnia Papieskiego ogłoszono laureatów nagrody
Totus Tuus 2018. Kardynał Nycz
wręczył nagrodę specjalną Totus
Tuus byłej ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej, Hannie Suchockiej. Nie rozumiem, jak mając tak dobrego ambasadora usłyszeliśmy tak fałszywą historycznie i wyrządzającą szkodę wize-
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runkowi Polski i Polaków wypowiedź papieża Franciszka podczas wizyty na Litwie. Ambasador RP podczas kilkunastoletniej
obecności w Watykanie powinien
zabiegać o reakcję zwierzchnika
kościoła na sakralizację zbrodni
w kościele greckokatolickim, sakralizację zbrodni dokonanej na
Polakach przez bandytów ukraińskich spod znaku OUN UPA.
Podkamień - barbarzyńscy zaatakowali to święte miejsce a po
zamordowaniu Polaków przez
kilka dni wywożono dziesiątki
furmanek zrabowanego mienia z klasztoru, kościoła. I tak
było wszędzie. Przywłaszczali
nasz majątek a przede wszystkim tożsamość zamordowanych
Polaków, z którą jechali do Kanady, Ameryki, Europy i Polski.
Dlaczego do dzisiaj nie upominamy się o odszkodowanie za
wielką grabież dokonaną przez
ukraińskich sąsiadów, grabież
majątku zamordowanych i wypędzonych Polaków? Grabież
dziedzictwa narodowego i kulturowego gromadzonego przez
wieki przez światłych obywateli
państwa polskiego? Dlaczego
godzimy się, by Ukraińcy nadal
nabywali nasz polski majątek i
naszą polską tożsamość?
W sierpniu br. towarzyszyłam
znajomej w poszukiwaniu domu
jej dziadka, który przyjechał z
Krosna do Drohobycza „za pracą”
i wynajął mieszkanie w Rychcicach, podobno przy pałacu. Taksówkarz ze Lwowa, znający dobrze polski i ukraiński, podwiózł
nas na teren dawnych zabudowań.
Pałac zburzony, widoczny fragment bramy wjazdowej i okazały,
odnowiony, piętrowy budynek o
przedwojennej architekturze. W
krzakach pod budynkiem odnajdujemy panią, która pospiesznie
wyprasza panów siedzących przy
butelce na drewnianej skrzynce
i udziela nam wyjaśnień. Nikt
nie mógł przed wojną wynajmować budynku, na dole była kiedyś wielka kuchnia a na górze
mieszkała służba. A skąd pani

1 listopada 2018 - strona 12
wie? Jest obecnie właścicielką
tego pięknego budynku i posiada
wszystkie archiwalne dokumenty,
z których to wynika. Dzieci tej
Ukrainki są już w Polsce, niedługo urodzi się wnuk a ona sama
niebawem otrzyma kartę Polaka.
To taka bieda na Ukrainie czy
tylko lenistwo i nieumiejętność
zagospodarowania tego bogatego
w ziemię kraju? Pałac w Rychcicach zbudowany przez sławnego architekta króla Stasia – Jana
Chrystiana Kamsetzera należał do
hrabiów Bielskich (herbu Jelita).
W pamiętną noc 13/14 kwietnia
1940 roku państwo Bielscy zostali wywiezieni do Kazachstanu.
Pan Bielski zmarł w 24.09.1941
roku w Usz-Tube. Nasi wschodni sąsiedzi mordowali , wpisywali Polaków na listy wywózek
na Sybir lub do więzień NKWD,
wypędzali w bieliźnie i zagrabiali
majątek a teraz nabywają skrwawioną czyjąś ojcowiznę i wy-
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kupują naszą ziemię również w
Polsce. Tłusta ziemia, przez wieki
uprawiana przez naszych przodków leży odłogiem na Ukrainie.
Ukraiński szowinizm przybiera
na sile, ponieważ ma poparcie
antypolskich środowisk w USA,
polskiego rządu i sympatyków
banderowców w kraju. Obojętność polskich władz wobec tego,
co wyprawiali z Polakami upowcy
sprawia, że zaczynają oni znowu
podnosić głowy. A przecież ci
zbrodniarze wymordowali dziesiątki tysięcy Polaków oraz część
Żydów na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej oraz 40 tys. swoich
rodaków– ostrzegała w wywiadzie Dora Kacnelson w 2002 roku.
15 października 2018 roku w
siedzibie IPN uczestnicy panelu dyskusyjnego mówili o coraz
większym zagrożeniu banderyzmem, o doskonale prowadzonej
przez państwo ukraińskie akcji
fałszowania historii, o hardości

Ukraińców na pozór grzecznych
i uśmiechniętych, o tym, iż doskonale wiedzą o mordach na Polakach bo wciąż się nim chlubią
i to nie tylko po alkoholu, czego
byłam świadkiem wraz z katowickim dziennikarzem przy fontannie przed Gmachem Opery we
Lwowie. O odmowie pochówku
i poświęcenia miejsc zbrodni, o
sakralizacji zbrodni przez kościół
greckokatolicki i odchodzeniu
greckokatolickiego kościoła od
katolicyzmu, o niszczeniu wszelkich śladów polskości czyli cywilizacji łacińskiej. Był też głos
z sali dopominający się ostrzejszej reakcji rządu (zgadzam się,
zwłaszcza konsula RP na Ukrainie, który w żaden sposób nie
przeciwstawia się antypolskim
działaniom), o debanderyzację i
obowiązkową edukację milionów
przyjeżdżających Ukraińców, a
nawet składanie przez nich deklaracji o potępieniu zbrodni na Po-

lakach. Młody student ukraiński
zalecił obecnym, by nie rozdrapywać ran bo to negatywnie wpływa
na relacje polsko ukraińskie, najlepiej przebaczyć . Tylko jakie to
złe relacje dla niego, skoro może
tu przyjechać, studiować (dostaje 1500 stypendium, za które na
Ukrainie opływa w dostatek liczna rodzina, gdy niejeden Polak
musi ciężko zapracować na 1500
zł, za które trudno utrzymać siebie nie mówiąc o rodzinie), pracuje, żeni się, kupuje mieszkanie,
zakłada firmę itp. Niestety, propaganda sowiecka wciąż obecna. A w tym szafowaniu słowem
przebaczenie widać tę zasadniczą
różnicę między cywilizacją łacińską a wschodnią czyli ukraińską, którą zaznaczyła pani Ewa
Siemaszko w swoim wystąpieniu. Do przebaczenia potrzebna
jest świadomość własnego, złego czynu, okazanie żalu, czyli
znienawidzenie złego czynu,
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postanowienie poprawy, szczere
wyznanie czyli dobrowolne samooskarżenie się, zadośćuczynienie Bogu i pokrzywdzonemu
czyli naprawa spowodowanego
zła. Trudno nazwać chęcią naprawy wyrządzonego zła sakralizację zbrodni dokonanej przez
bandy OUN UPA przez kościół
greckokatolicki i jego wiernych,
odmowę pochówków i poświęceń zbroczonych polską krwią
ziem, ukrywanie szczątków
Polaków w grobach zbrodniarzy banderowskich, niszczenie
śladów cywilizacji łacińskiej
wprowadzanej przez wieki na te
tereny przez Polaków, usuwanie
wszelkich śladów polskości w
architekturze, sztuce, kulturze,
gospodarce, rolnictwie , religii,
sporcie itp., podszywanie się
pod narodowość tych, których
z taką nienawiścią mordowano.
Bożena Ratter

NRedakcja
i g dy n i e p rz e s ta li by ć P o l a ka m i
W 1920 roku II Rzeczpospolita
zatrzymała hordy bolszewików u
wrót Europy. Rok później w Rydze, 18 marca, podpisano traktat pokojowy między Polską a
Rosją i Ukrainą. Traktat zawarty
w Rydze kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice
państwa polskiego na wschodzie.
Niestety w wyniku tego na
Wschodzie pozostało od 1,2 do
2 milionów Polaków, których,
objęło sowieckie obywatelstwo.
W 1936 roku Stalin, jednym swoim podpisem skazał Polaków na
wysiedlenia, prześladowania, katorgę, głód i bardzo często śmierć.
Wówczas kilkadziesiąt tysięcy
Polaków z terenów Ukraińskiej
SRR zostało deportowanych do
Kazachstanu. W 1945 r. „Przesiedleńców z 1936 roku nie obejmowała repatriacja wojenna
gdyż w chwili wybuchu II wojny światowej nie byli obywatelami Rzeczypospolitej”. Według
danych spisu powszechnego z
1989 roku tylko 12 proc. Polaków
przyznawało, że posługuje się
językiem przodków, a wszystko
dlatego, że w ZSRR w szkołach
rosyjskojęzycznych, polski był na
cenzurowanym, sowietyzacja w
największym stopniu objęła właśnie Polaków. Pierwsi polscy repatrianci do ojczyzny wracali na
własną rękę. W latach 2001-2017
do Polski wróciło 6054 repatriantów. Według rządowych szacunków do Polski wciąż chce przyjechać ok. 10 tysięcy osób polskiego pochodzenia, chociaż różne
źródła podają liczby trochę wyższe. Książka „Witajcie w Polsce.
Powroty Rodaków z Kazachstanu” Jerzego Danilewicza ukazała się nakładem wydawnictwa
Muza porusza ten bardzo bolesny problem. Bardzo interesującą
informację o książce prezentuje
wydawca na : https://muza.com.
pl/literatura-faktu/3044-witajcie-

w-polsce-powroty-rodakow-zkazachstanu-9788328707832.
html: Najstarsze pokolenie repatriantów pamięta 1936 rok, gdy
na mocy decyzji Rady Komisarzy
Ludowych Sowieci deportowali
ich z rodzimych terenów obecnej
Ukrainy do Kazachstanu. Trafili
tam, gdzie komisarz postawił palec na mapie. Polacy, podobnie
jak Niemcy, Ukraińcy i inni znajdowali się pod tzw. komendanturą. Bez jej zgody nie mogli nawet
odwiedzić krewnych w sąsiedniej
wiosce. Przeżyli tam ponad pół
wieku jako członkowie narodu radzieckiego. W dużym stopniu się
zasymilowali. Wiara pozostała zawsze ich wyróżnikiem. Polaków w
Kazachstanie odkryła na nowo III
RP w latach 90. XX wieku. Pierwsi repatrianci wracali do Polski
na własną rękę, załatwiając sobie prywatne zaproszenia. Polski
Sejm uchwalił ustawę repatriacyjną dopiero w 2000 roku. Na podstawie ustawy do Polski wróciło
około 8000 osób, według różnych
źródeł w kolejce czeka 15 – 20 tys.
osób. 7 kwietnia 2017 roku Sejm
przyjął nową ustawę o repatriacji,
ułatwiającą powrót Polaków do
kraju. W życie weszła od 1 maja
2017 roku. Według jej założeń
do Polski będzie mogło wrócić
ok. 10 tys. osób zamieszkujących
azjatycką część dawnego ZSRR.
Autor śledzi losy kilkunastu repatrianckich rodzin. Każda z nich
to inna historia. Jedną z bohaterek jest Zofia Teliga-Mertens (90
lat), która po powrocie do Polski, na własną rękę sprowadziła z
Kazachstanu 40 rodzin polskiego
pochodzenia, w sumie ponad 200
osób.
Jan i Luba Szkorupińscy (siedemdziesięciolatkowie), potomkowie
Polaków zesłanych w 1936 roku
z Żytomierszczyzny do Kazachstanu. W Kazachstanie przez dwa
lata zbierali dokumenty potwier-

dzające ich polskie pochodzenie.
Dziś Szkorupiński
mówi o sobie, że
jest najszczęśliwszym człowiekiem
w Polsce.
Mieczysław Popławski przyjechał
do Polski wraz z
rodziną w 1997
roku. Po powrocie
pracował w straży
pożarnej. Obecnie jest na rencie i
stara się o emeryturę. Mieszka we
własnym domku w
gminie Goleniów.
Maria i Aleksander Wanowie
mieszkają w Rudzie Śląskiej od
kilku
miesięcy.
Otrzymali odnowione i wyposażone mieszkanie i
polską emeryturę.
Alfons i Mieczysław Kułakowscy,
bracia, wrócili do
Polski, gdy byli już
po siedemdziesiątce. Alfons, mimo
podeszłego wieku,
jest aktywnym artystą malarzem.
Są
bohaterami
filmu „Bracia”.
Książka jest próbą odpowiedzi na
pytanie, jak powracający Polacy
radzą sobie w Polsce? W jakim
stopniu zmienia się nasz stosunek
do repatriantów? Czy w relacjach
bohaterów jest więcej radości, czy
rozpaczy? Tekst uzupełniają zdjęcia z prywatnych zbiorów.
Trudno powiedzieć czy to jest pocieszające czy nie, ale jak podaje
„Gazeta Krakowska” cytujemy:

Gmina Tarnów sprowadziła już
cztery rodziny repatriantów. Niedawno z Kazachstanu przyjęto też
w gminie Żabno. To rodzina Kruczyninów, która kilka lat starała
się o przyjazd Polski. Początkowo chęć ich przyjęcia wyraziła
Dąbrowa Tarnowska. Samorząd
wycofał się jednak ostatecznie z
tej obietnicy. Na szczęście sprawą

zainteresował się lokalny przedsiębiorca, który przygotował dla
Kruczyninów mieszkanie w Odporyszowie. ( https://gazetakrakowska.pl/koszyce-male-rodakom-zkazachstanu-zaczyna-spelniacsie-sen-o-nowym-zyciu-zdjecia/
ar/13550392 ) Mamy jednak
nadzieję, że Polacy wrócą do ojczyzny.
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Lwowski patriotyzm. Jak
Szpak Orlęciem został
Bogusław Szarwiło
W roku setnej rocznicy odzyskania „Niepodległości” i obchodami święta „11 listopada”, 1918
r. ukazała się następna książka
Piotra Tymińskiego, tym razem pod zagadkowym tytułem
„Lwowski ptak”.
W sierpniowym numerze KSI
zamieściłem materiał dotyczący
książki „Wołyń bez litości” również autorstwa pana Piotra Tymińskiego. Ten tytuł mówił sam za
siebie, a powieść doskonale wprowadzała czytelnika w historyczne realia Wołynia. Tytuł obecnie
promowanej powieści, „Lwowski
ptak” zwraca na siebie uwagę z
jednej strony prostotą, a z drugiej
tajemniczością. Nim otrzymałem
książkę do przeczytania, zapytałem autora co kryje się w treści tej
powieści? Odpisał co poniżej prezentuję:
Powieść o „Lwowski ptak” napisałem dla uczczenia pamięci setek lwowskich dzieciaków, które
w listopadzie 1918 roku chwyciły
za broń. Fenomenem tego zrywu
było to, że przecież nie znały one
Polski nawet z opowieści swych
dziadków. Niesłychany patriotyzm,
heroiczne bohaterstwo i co za tym
idzie krwawe straty, doprowadziły
w rezultacie do spełnienia marzeń
pokoleń. Jesienią 1918 mieszkańcy Lwowa z nadzieją oczekiwali
wskrzeszenia ojczyzny. Zaskakujące nocne wydarzenia z 31X/1XI
wzburzyły polską większość miasta. Ukraińcy zwani wówczas Rusinami dochodząc do porozumienia
z austriackim okupantem obstawili
najważniejsze punkty w mieście,
ogłaszając powstanie ukraińskiej
państwowości ze stolicą we Lwowie. Polska konspiracja zaskoczona i nieprzygotowana, została postawiona przed faktem dokonanym.
Młodzież polska pierwsza sięgnęła
po broń atakując uzurpatorów z
niebiesko-żółtymi chorągwiami.
Głównym bohaterem książki jest
piętnastoletnia Antonina zwana
Tońką. Swój protest przeciw próbie zawładnięcia polskim Lwowem
wyraża przyłączeniem się do młodzieży wstrząśniętej takim obrotem
spraw. Dziewczyna wychowana w
patriotycznej rodzinie pragnie walczyć z bronią w ręku. Początkowo
obserwuje bój niejako z boku nieustannie podejmując próby wzięcia w nim udziału w taki czy inny
sposób. W końcu zostaje wtłoczona
w wydarzenia powstańcze i broń
trafia w jej dłonie. W trakcie krwawych zmagań o Dworzec Główny
prowadzonych ze zmiennym szczęściem, o mało nie zostaje zgwałcona. Tam po raz pierwszy zabija.
Te przeżycia prowadzą do podjęcia
przez nią kolejnej decyzji, w efekcie Tońka przyjmuje nowe imię
– Hipolit A. i w przebraniu gimnazjalisty wciela się w rolę chłopca.
Pociąga to za sobą wszelkie konse-

kwencje z tym związane.
W trakcie walk zaprzyjaźnia się z
bezpośrednim przełożonym, który nadaje jej przydomek SZPAK.
Wspólnie z bohaterką uczestniczymy w niektórych istotnych bojach
dla Obrony Lwowa. Począwszy
od Szkoły Sienkiewicza poprzez
Pocztę Główną, Szkołę Kadetów,
Zamarstynów i Górę Straceńców.
Poznajemy autentyczne postaci dowódców i współuczestników tych
wydarzeń. Poprzez osobę wymyślonej bohaterki bierzemy udział
w historycznych wydarzeniach,
często mało znanych. Spotykamy
prawdziwych mieszkańców miasta,
jak i postaci stworzone na potrzeby
beletrystycznej opowieści, bazujące jednak na przekazach z epoki.
Zaznajamiamy się z budowlami i
uliczkami miasta. Zbliżamy się do
rodziny Tońki oraz do jej dziewczęcych myśli i obserwujemy przemianę jaka w niej następuję w czasie
22 dni śmiertelnych zmagań „Orląt Lwowskich”.
Pierwszoosobowa narracja ma za
zadanie ukazać odczucia protagonistki. Czasem bohaterka pisze do
swego zaginionego brata w pamiętniku. Z listów dowiadujemy
się między innymi o wydarzeniach
nieopisanych w akcji powieści.
Dopełnienie całokształtu sytuacji
wnosi narrator wszechwiedzący
obserwujący rozmowy toczące się
w Komendzie Naczelnej Obrony
Lwowa. Otrzymujemy wiedzę o
istocie działań WP. Dwudziestego drugiego listopada dociera do
Lwowa upragniona odsiecz przy
pomocy której następuje ostateczne wygnanie wojsk ukraińskich z
miasta.
Dzięki uprzejmości wydawnictwa
Novae Res otrzymałem bezpłatny
egzemplarz recenzyjny i zapoznałem się z treścią książki. Powieść
oparta na faktach historycznych
prezentuje wielki patriotyzm,
hodowany w rodzinach polskich
przez lata niewoli, który wybuchł
w młodych sercach po pierwszej
iskrze nadziei na niepodległość
ojczyzny, jaka pojawiła się w listopadzie 1918 r.
Autor przedstawił 22 dni walki
młodzieży lwowskiej w obronie
swojego rodzinnego miasta „Polskiego Lwowa”.
Główna bohaterka, młoda dziewczyna zostaje wrzucona przez autora w wir wydarzeń, trudnych i bolesnych szczególnie dla tak młodej
osoby. Dziewczyna nie chce być
tylko sanitariuszką zajmującą się
rannymi i zabitymi, ona chce walczyć. Przebrana za chłopaka otrzymuje przydomek „Szpak” bierze
udział w obronie ważnych miejsc
Lwowa. Świetna książka nie tylko
dla starszego pokolenia ale może
przede wszystkim dla młodzieży.
Pisana językiem współczesnym, a
więc zrozumiałym dla wszystkich

podejmuje tematykę zaniedbaną
od bardzo wielu lat. Uczy nie tylko patriotyzmu ale przypomina
lata świetności Rzeczypospolitej i
wyjaśnia nostalgię wymierającego
już pokolenia do „Polskich Kresów” i pozostawionego tam dziedzictwa kulturowego. Autor jest
nie tylko zawodowy historykiem
ale i dobrym pisarzem, piszącym
od serca. Podejmuje tematy bardzo istotne dla naszej narodowej
historii a marginalizowane nie tylko przez poprzedni system, ale i
dzisiejszych decydentów politycznych. Świętowanie nie tylko 100
rocznicy niepodległości, ale i tych

mniejszych nie powinno być pozbawione pamięci o wydarzeniach
na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Wystarczy przypomnieć
sobie jak to czyniono w II RP. Piotr
Tymiński pisząc swoją książkę, a
przypomnę, że nie posiada korzeni
kresowych, daje wyraźny sygnał i
przykład o jakich obszarach polskiego patriotyzmu należy pamiętać. Na końcu książki znajdujemy
rozdział „Od autora” gdzie pisze
między innymi: W dwudziestoleciu międzywojennym wspaniały
obraz zmagań lwowskich dzieciaków dał Artur Schroeder w zbiorze opowiadań „Orlęta”, były one

dla mnie inspiracją. Wzruszony
lekturą tej książki postanowiłem
napisać powieść, oddając w ten
sposób pokłon autorowi powyższego zbioru. Opowiadając Wam
tą historię, chciałem oddać hołd
439 obrońcom Lwowa poległym
w listopadowych bojach, spośród
tego grona 109 osób to uczniowie.
W ostatnich słowach autor dziękuje wielu osobom, które wsparły
go przy pisaniu tej pozycji , podkreślając fakt wsparcia przy wydaniu, jakiego udzielił Mazowiecki
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”.
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Ukraińskie morderstwa
polityczne

Aleksander Szumański
Prezentuję dramatyczne oświadczenie Eleny Bondarenko, deputowanej Rady Najwyższej Ukrainy wydane we wrześniu 2014
roku, w którym informuje ona
o pogróżkach, jakie otrzymuje
ze strony przedstawicieli partii
rządzącej Ukrainą. Stawia ono
w zupełnie innym świetle sprawę ostatnich mordów politycznych dokonanych na Ukrainie
przez rządzących.
„Ja Elena Bondarenko deputowana Partii Regionów, będącej
ugrupowaniem
opozycyjnym
względem partii rządzącej na
Ukrainie, składam oświadczenie
w kwestii pogróżek jakie otrzymuję od partii rządzącej pozbawiającej wolności słowa tak w
parlamencie, jak i w innych miejscach oraz przymykających oczy
na przestępstwa dokonywane na
politykach opozycji i ich dzieciach. Są to permanentne groźby,
zakaz pojawiania się w mediach
publicznych, celowe szczucie-te rzeczy stanowią codzienność
życia politycznego na Ukrainie.
Każdy kto nawołuje do pokoju
na Ukrainie staje się natychmiast
wrogiem panującego reżimu,
podobnie jak w faszystowskich
Niemczech Adolfa Hitlera. Kilka
dni temu zagrożono mi śmiercią
z broni palnej. Ową groźbę wypowiedział minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Avakov: „Kiedy Elena Bondarenko
schodzi z parlamentarnej trybuny
sięgam po bron palną”. Podkreślam fakt, iż są to słowa wypowiedziane przez osobę sprawującą
najwyższą władzę nad ukraińską
policją. Poprzednio przewodniczący ukraińskiego parlamentu
Aleksander Turczynow zakazał
mi przemawiania z trybuny parlamentarnej. Uczynił to dlatego,
iż powiedziałam z trybuny parlamentarnej, iż reżim, który wysyła
armię i bombarduje pokojowo
nastawione miasta, mordując
ludność jest przestępczy. Następnie Aleksander Turczynow wezwał z trybuny parlamentarnych
radykałów do odstrzelania opozycji. W ubiegłym roku mój samochód został ostrzelany. Jestem w
obawie o życie własne i rodziny
i wypadki owe traktuję bardzo
poważnie. Piastujący władzę na
Ukrainie reżim chroni przestępców, którzy ośmielili się podnieść
rękę na syna opozycyjnego polityka Wladimira Olejnika. Jego
syn, prokurator Ruslan Olejnik
został pobity do nieprzytomności,
maltretowany i wyzywany. Jego
życiu zagraża niebezpieczeństwo.
Alarmuję o tym światową demokrację, co się dzieje na Ukrainie. Nie ma tygodnia, aby moi
asystenci nie informowali mnie,

iż zostali pobici, ich biura przeszukane, ich mienie i życie jest
zagrożone. Ukraińska przestrzeń
cybernetyczna jest całkowicie
ocenzurowana z tego typu informacji, a zwykły obywatel Ukrainy
nie ma pojęcia o tych kryminalnych politycznych przestępstwach
rządzących faszystowską i neobanderowską Ukrainą. Media
obawiają się podobnie jak ja tych
nacjonalistów ukraińskich będących u steru władzy. Wzywam
międzynarodowe
organizacje,
które ogłaszają swoje wartości
demokratyczne, aby dopomogły
w walce z tą przestępczością kryminalną premiera Arsenija Jaceniuka i Petro Poroszenkę. Tylko
walcząc razem możemy powstrzymać rządzącą juntę i bratobójczą
wojnę na Ukrainie”.
Olena Anatoliivna Bondarenko (z domu Kovalenko) ( w jęz.
ukraińskim : Олена Анатоліївна
Бондаренко) jest ukraińską dziennikarką, zasiadającą w Radzie
Najwyższej Ukrainy. Jest zastępcą Przewodniczącego Komitetu
Rady Najwyższej w sprawie wolności słowa i informacji; Szefowa
podkomisji Telewizji i Radiofonii
Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy w sprawie wolności słowa i
informacji. Członek Partii Regionów od maja 2006. W 2012 roku
została wybrana do parlamentu z
listy partyjnej Partii Regionów”.
MORDERSTWA POLITYCZNE NA UKRAINIE
Wczoraj (6 maja 2015 r.) w Kijowie zamordowano opozycyjnego dziennikarza Ołesia Buzinę, który współpracował przede
wszystkim z portalem RIA.RU.
Buzina wyznawał pogląd o jedności rosyjskiego narodu (Małorusów, Białorusów i Wielkorusów),
dlatego uważał się zarówno za
Ukraińca, jak i Rosjanina. Popierał federalizację Ukrainy, jej niezależność, dwujęzyczność kultury
ukraińskiej i powszechny rozwój
języków ukraińskiego i rosyjskiego.„Na ulicy Degtiarewskoj
w rejonie budynku nr 58, z forda
focusa koloru ciemnoniebieskiego
został zastrzelony znany dziennikarz Ołeś Buzina. Dziennikarz
został trafiony w głowę i klatkę
piersiową. Tablice rejestracyjne samochodu były albo łotewskie, albo białoruskie. Na pewno
nie ukraińskie”, - poinformował
w specjalnym komunikacie doradca szefa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Ukrainy Anton
Heraszczenko. „Wydaje się, że
odstrzał świadków w sprawie Antymajdanu trwa”, dodał.
Ukraińska policja prawie natychmiast określiła główną wersję
zabójstwa dziennikarza i pisarza

Ołesia Buziny: jego dziennikarska
działalność zawodowa. Poinformował o tym szef Głównego Departamentu MSW Ukrainy Ołeksander Tereszczuk. Według niego
rozpatrywana była także inna wersja zabójstwa: wrogich stosunków
osobistych. „W dochodzeniu jest
już siedmiu świadków”, — powiedział Tereszczuk.
Do zamordowania Buziny przyznała się dziś organizacja, która
nazywa sama siebie „Ukraińska
Powstańcza Armia”(UPA), czyli banderowcy. Twierdzi ona, że
„zlikwidowała” także kilku polityków. Znany ukraiński politolog
Wołodymyr Fesenko napisał na
Facebooku, że otrzymał on e-mail
od „Ukraińskiej Powstańczej Armii”, w którym przyznaje się ona
do zamordowania „Czeczetowa,
Piekłuszenki, Mielnika, Kałasznikowa, Buziny”. Fesenko twierdzi,
że w liście przytaczane są nieznane wcześniej szczegóły, jakoby
członkowie tej armii zabili Kałasznikowa z broni kalibru 7.65х17 i
9х18 i że polityk zdążył przedtem
do nich wystrzelić. Fesenko cytuje również fragment, w którym
mowa jest o tym, że członkowie
armii „rozwijają bezwzględną powstańczą walkę przeciwko antykryzysowemu reżimowi”. MSW
Ukrainy i kijowski oddział resortu
nie skomentowały tych doniesień.
„Z ostrym potępieniem zabójstwa
Buziny wystąpiła przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów
Dunja Mijatovic. „Ten przerażający akt jest kolejnym przypomnieniem
niebezpieczeństwa,
które dziennikarze napotykają w
wykonywaniu swoich obowiązków”, - podkreśliła. „Zabójstwo
dziennikarza Ołesia Buziny i deputowanego posła Partii Regionów do Rady Najwyższej Ukrainy
V kadencji Olega Kałasznikowa
jest celową prowokacją mającą
na celu destabilizację sytuacji politycznej na Ukrainie” - oświadczył Petro Walzman Poroszenko,
żydowski prezydent Ukrainy.
Powiedział, że „rozwiązanie tych
głośnych zbrodni to sprawa honoru dla organów ścigania”. „Żądam
od organów ścigania by jak najszybciej znalazły sprawców i organizatorów ostatnich morderstw.
Biorąc pod uwagę głośny charakter przestępstw, organy ścigania
powinny regularnie informować
społeczeństwo o postępach i wynikach działań śledczych” - dodał.
Informacje o zabójstwie Buziny
pojawiła się podczas linii specjalnej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. „To nie pierwsze takie morderstwo polityczne”
-powiedział rosyjski prezydent. W
ciągu ostatnich czterech miesięcy
na Ukrainie doszło do serii głośnych zabójstw. W marcu były gu-

bernator obwodu zaporoskiego,
były deputowany Partii Regionów
Aleksander Piekłuszenko zmarł
w wyniku rany postrzałowej. 15
marca we własnym mieszkaniu
znaleziono ciało dziennikarki,
redaktor naczelnej gazety „Nietieszinskij wiestnik” Olgi Moroz. 13 kwietnia zamordowano
dziennikarza, współzałożyciela
gazety internetowej „ProUA” i
„Obkom” Siergieja Suchoboka.
Niedawno popełnili bardzo podejrzane „samobójstwo” byli deputowani Rady Najwyższej z Partii Regionów Michaił Czeczetow i
Stanisław Melnyk. Niedługo potem przed jego własnym domem
zamordowano byłego posła Partii
Regionów Olega Kałasznikowa.
Meksykański dziennikarz Gabriel
Infante Carrillo w komentarzu
dla hiszpańskiej redakcji Sputnika powiedział, że zabójstwo
Olesia Buziny jest kolejnym przykładem polaryzacji ukraińskiego
społeczeństwa. „Zamordowano
go w jednym celu – uciszyć każdego, kto nie zgadza się z kijowskimi faszystowskimi władzami.
Najbardziej obrzydliwe jest to, że
te działania nie zostały potępione
na Zachodzie”. Profesor dziennikarstwa z Boliwariańskiego
Uniwersytetu Wenezueli Colomine Luisana uważa, że zabójstwo
Buzina ma charakter polityczny.
„Ukraińskim władzom nie jest
potrzebna prawda. Właśnie z tego
powodu został zamordowany
Oleś Buzina. Mam nadzieję, że ta
zbrodnia zostanie potępiona na całym świecie”. Hiszpański historyk
i profesor Daniel Trujillo Sanz powiedział, że to zabójstwo wpisuje
się w serię innych zbrodni ukraińskich władz. „Na początku przewrót państwowy, potem operacja
wojskowa na wschodzie Ukrainy
i ponad 6000 zabitych, następnie
zamknięcie wielu opozycyjnych
gazet i delegalizacja „niewygodnych” partii politycznych. Nie należy czekać na reakcję Zachodu.
Europejskie media unikają tematu
zbrodni politycznych na Ukrainie”.
Tymczasem szef Międzynarodowego Komitetu Rady Federacji
Konstantin Kosaczew wezwał
Zachód w związku z zabójstwem
opozycyjnego dziennikarza Ołesia
Buziny w Kijowie, aby zwrócił
większą uwagę na coraz częstsze
zabójstwa polityczne na Ukrainie
zamiast na retorykę sankcji wobec Rosji.„Kolejna ofiara — Ołeś
Buzina… Ile jeszcze potrzeba
ofiar, żeby świat zrozumiał — na
Ukrainie raz za razem dokonuje
się celowych zabójstw politycznych? Jak długo będą ukrywani i
wykluczeni spod odpowiedzialności ukraińscy radykałowie,
którzy rozprawiają się ze wszyst-
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kimi, którzy im zaleźli za skórę?
Czy na wszystko, co dzieje się na
Ukrainie, Ameryka i Europa ma
tylko jedną i tę samą odpowiedź:
wzmóc sankcje wobec Rosji?”
- zapytał Kosaczew.
Również społeczność Donbasu
wezwała dziś Niemcy, Francję i
Rosję, aby powstrzymały terror
polityczny na Ukrainie. Mowa jest
o tym w apelu ponad 40 ruchów
społeczno-politycznych skierowanym do liderów tych państw.
Podkreśla się w nim, że na Ukrainie każdy, kto apeluje o pokój i
sprawiedliwość jest szykanowany i prześladowany.„Dziś setki
i tysiące ludzi trafia do więzień
w Kijowie, Odessie, Charkowie,
Zaporożu, Dniepropietrowsku jedynie za to, że mieli oni odwagę
opowiedzieć się za niezależnością regionów, walką z ubóstwem,
przeciwko
nieograniczonemu
podporządkowaniu się dyktatowi
USA, przeciwko szaleńczej gloryfikacji popleczników Hitlera”,
- podano w apelu opublikowanym
na stronie Donieckiej Agencji Informacyjnej. Jego autorzy podkreślają, że na Ukrainie likwidowane
są osoby krytykujące władze. Jako
przykład podano zamordowanie
dziennikarzy Ołesia Buziny i Serhija Suchoboka, deputowanych
Ołeha Kałasznikowa i Ołeksandra
Piekłuszenki. „Na Ukrainie bez
wątpienia rozpętano masowy
terror wobec Ukraińców o odmiennych poglądach, wobec ludzi walczących o prawa Rosjan,
Żydów, Węgrów, Bułgarów, Tatarów, Gagauzow. Wszystkich
mieszkańców
południowego
wschodu Ukrainy, od Besarabii
po Charkowszczyznę, kijowska
klika uważa za niewiarygodnych i niemal otwarcie nazywa ludźmi drugiej kategorii”,
— podkreślono w apelu. Zgodnie ze słowami przedstawicieli
społeczności Donbasu, osobom,
które ośmielają się mieć swoje
zdanie od razu przykleja się łatkę separatystów i sympatyków
terrorystów. „A terrorystami
Walzman - Poroszenko nazywa
nas, mieszkańców Donbasu”, twierdzą autorzy apelu. Donbas
obawia się tego, że powrót DRL
i ŁRL w skład Ukrainy doprowadziłby do ludobójstwa ludności regionu. Przedstawiciele
ruchów politycznych wskazali
na to, że Kijów powinien przeprowadzić realną, a nie fikcyjną
reformę konstytucyjną, która
zagwarantuje prawa regionów
i mniejszości narodowych. W
apelu mowa jest i o tym, że „należy zapewnić Donbasowi prawo do samoobrony. Od władzy
należy odsunąć „ludzi chorych
psychicznie, żądnych przemocy,
zemsty i robiących karierę na
nowej krwi”.
Źródła:
Prasa USA, Kanady, RPA w
apelu Eleny Bondarenko
Bogusław Jeznach
http://jeznach.neon24.pl/post/121442,mordy-polityczne-na-ukrainie
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Niezłomny Kresowianin
Jan Baczmański

Ksiądz Antonii Reczuch , urodzony 19.V.1905 roku w Sokolnikach koło Lwowa. W tej wsi
biskup Wincenty Urban był wikariuszem i katechetą, który po
latach napisał:
”Sokolniki były krzewicielką
wiary katolickiej na wschodnich
rubieżach Polski”.
Wieś
Sokolniki
słynęła też z tego, że otrzymała Krzyż Obrony Lwowa
za liczny udział jej mieszkańców
w walkach o Lwów w 1918 roku.
Tam też działały liczne organizacje patriotyczno – niepodległościowe i religijne jak np.;
Drużyny Bartoszowe, Związek
Strzelecki i „Sokół”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
i Bractwo Różańcowe, które też
miały swój wpływ na dalsze życie
młodego wówczas Antoniego.
W takiej wsi ks. Antoni Reczuch wyrósł na dobrego patriotę i księdza, który swe życie
poświecił Bogu i ludziom.
Wyświęcony został 28.VI.1931
roku we Lwowie, a w latach 1936
– 1946 r. administrował parafiami w Husiatynie, Ponikwie i Brodach w województwie Tarnopol.
Tam też w czasie wojny był kapelanem miejscowego oddziału
Armii Krajowej. W 1943 r. nacjonaliści ukraińscy UPA wydali
na niego wyrok śmierci, który
planowano wykonać podczas
pogrzebu zamordowanych przez
nich braci Żeglińskich. Ta wiadomość dotarła do księdza i mimo
tego zagrożenia nie wystraszył
się. Pogrzeb przyspieszono i kiedy oprawcy przybyli na cmentarz ksiądz zdążył odjechać.
Księdzu
Antoniemu
Reczuchowi
mieszkańcy wsi Brodzkie Hucisko
z parafii w Ponikwie zawdzięczali życie, bo dzięki jego
odwadze i sprytowi uchronił wieś od wymordowania.
Otóż w niedzielę 13.II.1944
roku, kureń czerniakowskiego
UPA połączonymi siłami napadł na wieś Brodzkie Hucisko.
W tym czasie większość młody akowców uczestniczyła we
Mszy Św. w Ponikwie, którą
odprawiał ks. Antoni Reczuch.
We wsi pozostała tylko mała
grupa zdolna do obrony wsi oraz
kobiety i dzieci. Kiedy zauważono tyraliery band ukraińskich
otaczające wieś ze wszystkich
stron szybko przystąpili do walki. Tam gdzie bandziorom udało
się zlikwidować opór, rozjuszeni
banderowcy zaczęli mordować,
siekierami i toporami uciekają-

ce kobiety z dziećmi. Budynki
gospodarcze stanęły w ogniu a
krzyk mordowanych ludzi oraz
ryk płonących żywcem zwierząt
zagłuszał świst kul. Obrońcy
wsi walczyli z niewyobrażalną
determinacją, jednak przewaga
banderowców była ogromna.
W tym też czasie do ks. Antoniego Reczucha dotarła wiadomość o napadzie. Zdawał sobie
sprawę z tego, że sami nie zdołają obronić tamtej wsi. Szybko
wpadł na pomysł i zorganizował
delegację gospodarzy aby udała
się do stacjonującej w Ponikwie
niemieckiej jednostki wojskowej
i przekazała komendantowi o
napadzie na wieś Hucisko partyzantów sowieckich. Niemiecki
komendant nie dowierzał Polakom i wysłał na rozpoznanie
motocyklistów, którzy na szczęście zostali ostrzelani prze UPA.
To sprawiło, że natychmiast
wysłano kolumnę niemieckiego wojska pod osłoną czołgów,
która rozgromiła banderowców.
Pozostałą część wsi uratowano ale i tak zginęło 37 osób.
Kiedy stwierdzono, że zabici pod wsią to ukraińskie
bandy, Gestapo rozpoczęło
śledztwo. Na przesłuchaniach
Tadeusz Kozaczewski jeden z
członków delegacji do komendanta stracił oko ale przeżył.
Śledztwem objęto też ks. Reczucha ale nikt nie wyjawił prawdy i nie zdołano udowodnić mu
winy, że to był jego pomysł.
Kara za udzielenie pomocy
Polakom nie ominęła jednak
Niemca, kapitana jednostki z
Ponikwy i natychmiast zesłano
go na front wschodni, wraz z
całym jego oddziałem, w którym służyło wielu Ślązaków.
Kiedy tamte tereny opanowali już Rosjanie i powiedzieli Polakom, że tu „Polszy
niet” – ks. Antoni Reczuch
wraz ze swoimi parafianami
w 1945 roku przybył do
Oleśnicy, gdzie do 1953
roku
był
proboszczem.
Zaraz po przybyciu do Oleśnicy skupia wokół siebie parafian i nie boi się stawiać
czoła władzom komunistycznym. Na różnych spotkaniach
z parafianami a nawet z ambony mówi prawdę o zakłamaniach
władzy
ludowej,
o utracie ziem na Kresach i
kolejnym
rozbiorze
Polski
w wyniku czego terytorium kraju
pomniejszyło się prawie o 50 %,
o mordowaniu i prześladowaniach żołnierzy AK itp.
Już w styczniu 1946 r. ks. Antoni Reczuch zorganizował

parafialny Caritas, który pomaga
biednym,
prowadził
kuchnię, pralnię i szwalnię.
To nie podobało się władzom komunistycznym i Urząd Bezpieczeństwa uznał jego działania za
szkodliwe i wrogie dla Polski Ludowej. Został objęty ścisłym nadzorom licznych donosicieli tzw.
informatorów UB, którzy nieustannie siedzieli jego działania,
słuchali jego wypowiedzi, nawet
z kościoła i spisywali donosy.
W aktach IPN we Wrocławiu
natrafiłem na liczne donosy a
oto dla przykładu jeden z nich:
„Oleśnica, dn.29.IX.1947 r.
Przyjął ; Referent Gliński
Doniesienie
W dniu 28.IX.1947r. będąc w
kościele w Oleśnicy na kazaniu
o godz. 12 – tej, gdzie wygłaszał
kazanie Dziekan Reczuch Antoni
następującej treści, a mianowicie;
1/ że partie polityczne w Polsce
Demokratycznej są przeciwko
religii
chrześcijańskiej,
2/ że przymuszają ludzi bezpartyjnych
aby
wstępowali do partii demokratycznych,
3/ że na stanowiska urzędnicze wstawiają tylko ludzi partyjnych, natomiast bezpartyjnych usuwają ze stanowisk,
4/ że w szkołach w Polsce naszej nie są księża dopuszczani do wychowywania młodzieży w duchu religijnym,
5/ żeby wszyscy ludzie w Polsce
Demokratycznej nawrócili się
do wiary chrześcijańskiej i wiele
jeszcze innych spraw dotyczących wiernych kościoła.
Podpisał; (informator o pseudonimie) „Ptaszek”
Po niedługim czasie zakazano ks. A. Reczuchowi nauczania religii w szkołach,
bo miał zły wpływ na uczni.
Decyzją ówczesnych władz, Caritas w Oleśnicy został zlikwidowany w czerwcu 1950 r. Liczne
przesłuchania w Urzędzie Bezpieczeństwa, ostrzeżenia i groźby nie zdały egzaminu.
„Charakterystyka” ks. Antoniego Reczucha jaką sporządzono
w Urzędzie bezpieczeństwa w
Oleśnicy pod datą 10.VI.1952 r.
stwierdza;
„Wygłaszał z ambony wrogie
kazania nawołując by ludność
oddawała głosy w wyborach tylko na dobrych katolików”. Lub
inne stwierdzenie; „ Posiada poważny wpływ na reakcyjną część

/ Ks.Reczuch

księży z podległego mu terenu,
podobny wpływ ma również na
ludność świecką, z którą jest
związany z terenów wschodnich.
Jest on zaciekłym wrogiem obecnego ustroju Polski Ludowej.”
Aby pozbyć się z Oleśnicy
niepokornego
księdza
Oleśnicki i Wojewódzki Urząd
Bezpieczeństwa wymusił przeniesienie ks. Antoniego Reczucha do innej parafii w 1953 r.
Nie natrafiłem na akta UB dotyczące ks. A. Reczucha za okres
1953 – 1960 r. ale zapewne też
były, bo po kolejnym przeniesieniu w 1960 r. do parafii pw.
Św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnica, są kolejne notatki świadczące o dalszej inwigilacji. W
tym nowym miejscu ks. Antoni
Reczuch jest nadal śledzony
nie tylko przez UB, ale i przez
Wojskową Służbę Wewnętrzną.
Tym razem niepokoi te służby
nawiązana współpraca z Jednostką Wojskową w Leśnicy.
Mimo zakazów i różnych prze-

śladowań wojskowi współpracują z parafią. Pomagają w remontach, uczestniczą w różnych
uroczystościach kościelnych itp.
Mimo różnych szykan, ciągłej inwigilacji i przesłuchań w UB. ks. Antoni Reczuch pozostał niezłomnym.
Po latach na ścianie kościoła w
Leśnicy pojawiła się tablica upamiętniająca zmarłych już wojskowych, tych którzy tak odważnie współpracowali z parafią.
Ks. Antoni Reczuch nie doczekał się odzyskania przez Polskę
tej prawdziwej niepodległości – wolnej od komunizmu .
Zmarł 20.XII.1980 r. i spoczywa przy kościele w Leśnicy, tam
gdzie pełnił posługę kapłańską.

Źródła
;
- W obronie ojczyzny i wiary
Anna Barbara Kołodrubiec Wrocław 2015.
- Akta IPN Wrocław

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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Dokument czasu oparty na bezspornych
faktach historycznych, może nadal służyć
celowi, dla którego został opracowany
Bożena Ratter

Dokument czasu oparty na bezspornych faktach historycznych,
może nadal służyć celowi, dla
którego został opracowany
Lwów jako kresowa strażnica wysunął się w ciągu wieków w obronie Polski na miejsce czołowe.
Dawne „Ornamentum Regini”,
zwane jeszcze przez Władysława
Warneńczyka „tarczą i murem
przeciw poganizmowi”, broniło swoich murów i strzegło nieugiętości ducha nie tylko w imię
własnego bezpieczeństwa. O hart
ducha mieszczan lwowskich i o
ich męstwo rozbijały się w ciągu
wieków jak o skałę przemożne
nawały tatarskie, wołoskie, kozackie, moskiewskie i tureckie.
Lwów, dawne genueńskie „Lolleo”, ów znany w Europie „Leopolis”, był niegdyś ośrodkiem
złotodajnego handlu z koloniami
Wenecji i Genui nad Morzem
Czarnym i krajami bogatego
Wschodu. Gród ten, w którym
polscy królowie często przebywali i który licznymi przywilejami obdarzyli, dzięki wysiłkom,
pracy i przedsiębiorczości jego
mieszkańców stał się nie tylko
wzorem mądrze rządzonego miasta, ale także ośrodkiem potęgi
Rzeczypospolitej na naszych Ziemiach Wschodnich – fragment
odczytu Mariana Hełm - Pirgo
pt. „Zew Lwowa”, który odbył się w związku z 50 rocznicą
obrony Lwowa z lat 1918-1919
w siedzibie Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku,
w dniu 28 listopada 1968 roku.
We wstępie do wydanego odczytu „Zew Lwowa” przez Polską
Fundację Kulturalną w Londynie
w 1989 roku, Marian Hełm-Pirgo
pisze – odczyt przypadł na okres
nakazanego przez Breżniewa brutalnego najazdu na Czechosłowację, które to wydarzenie nie pozostało bez echa w wygłoszonej prelekcji. Wydaje się , że mimo upływu wielu lat od „Praskiej Wiosny” wymieniony wyżej odczyt,
jako dokument czasu oparty na
bezspornych faktach historycznych, może nadal służyć celowi,
dla którego został opracowany.
A chodziło mi o to, aby mając
naszą nieustanną walkę o wolność i całość ziem ojczystych na
względzie, przyczynić się do zaznajomienia, w szczególności naszych nowych, powojennych pokoleń, z wybitną rolą jako Lwów
odgrywał w obronie i budowie
państwa polskiego. ..Ze względu na ograniczony czas trwania
prelekcji starałem się ująć temat
raczej fragmentarycznie, pozostawiając czas także na objaśnienie
załączonych ilustracji. Pochodzą
one z różnych źródeł. Część tych

ilustracji wykonano z uratowanych reprodukcji niektórych moich przedwojennych prac malarskich wystawianych przeważnie
w warszawskiej „Zachęcie” i w
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych we Lwowie. Żadnych
przedwojennych
oryginalnych
moich prac nie udało się po wojnie odszukać. Są w załączonych
ilustracjach także reprodukcje
moich szkiców ołówkowych wykonanych po kryjomu w sowieckim „Ifdiel-łagrze”, na Uralu.
Jakie projekty realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji,
Minister Szkolnictwa Wyższego,
samorządy w związku z 100
rocznicą Obrony Lwowa? Jak zapoznają z „wybitną rolą Lwowa
w budowie państwa polskiego” i
„bezspornymi faktami historycznymi” powołane i finansowane
z moich pieniędzy, rządy, samorządy, przeróżne organizacje,
stowarzyszenia i fundacje jak
choćby Niepodległa.gov. pl ? Co
czynią w przestrzeni publicznej,
w mediach, w edukacji, w nauce, w kulturze dla upamiętnienia
100-lecia Obrony Lwowa ? Czy
w warszawskiej Zachęcie lub na
wystawie w Muzeum Narodowym jest reprint obrazu Mariana
Hełm – Pirgo „Lwowskie dzieci”?
Czy reprint odczytu z 1968 roku
został włączony w lektury szkolne, przetłumaczony na obce języki i rozpowszechniony w świecie
( by za chwilę nie oskarżano nas
o współudział w „zbrodni”) a
instytuty naukowe podjęły badania nad fenomenem Lwowa?
Uroczystości sprowadzają się
do koncertów znanego zespołu
„Mazowsze”, który utworzony
w Polsce Ludowej w 1948 roku,
śpiewał już wtedy, gdy wagonami bydlęcymi wywożeni byli
polscy inteligenci do łagrów, w
ubeckich katowniach mordowani
byli inni, na ukrywanie się i wykluczenie skazani jeszcze inni,
a polscy generałowie i oficerowie pozbawieni praw, majątku i
możliwości powrotu do Polski?
A przecież to była polska elita,
brali udział w obronie Lwowa a
później w wojnie bolszewickiej,
w obronie Polski w 1939 roku
przed agresorami, odwiecznymi
wrogami, Niemcami i Rosją. A
niektórzy, jeśli przeżyli to piekło zgotowane Polakom wiernym hasłu Bóg Honor Ojczyzna, współtworzyli czy wspierali
„Solidarność” , jak generał Boruta – Spiechowicz czy Stefan
Korboński (przepraszam innych
wiernych wolności Polski, to tylko skromny przykład). A gdzie
praca organiczna stowarzyszeń
kresowych choćby na cmenta-

rzach, przez porządkowanie grobów i zapalanie zniczy , w jakim
celu zbierane są pieniądze przez
Miłośników Lwowa w Warszawie przez cały rok, przy różnych
okazjach, skoro nie ma śladu ich
działania na grobach na cmentarzu na Powązkach? Dzień Zaduszny był zawsze dniem pamięci
narodowej o czym zaświadczył w
swoim dziele Adam Mickiewicz.
Marian
Hełm-Pirgo
pisał:
Samorząd i Sejm galicyjski nie
zostały nam podarowane. Wywalczyła je postawa uciskanej przez
zaborcę społeczność, której przewodził Franciszek Smolka-federalista, przez 4 lata więzień polityczny skazany przez Austriaków
na śmierć. Jego nieugięta walka
wsparta ofiarami straconych patriotów, hartem ducha tysięcy
więźniów politycznych i memoriałami nieustraszonych przywód-

ców polskich wstrząsnęła rządami Austriaków i upominała się
o nasze prawa. Lwów uważając
się wtedy za rzecznika nie tylko
całego zaboru austriackiego, ale
też całego naszego ujarzmionego
narodu, owocnie przeciwstawia
idee wolności i równości znienawidzonym rządom absolutnym.
Lwów jako stolica tych ziem stał
się w drugiej połowie XIX wieku nie tylko wspomnianego Sejmu Galicyjskiego i jego władz
wykonawczych, mających duży
wpływ na gospodarkę kraju, ale
także dominującym ośrodkiem
nauki i kultury polskiej. Posiadał trzy polskie uczelnie, w tym
Uniwersytet Jana Kazimierza
ustanowiony jeszcze w Polsce
niepodległej, w 1661 roku. Prace
lwowskich zrzeszeń i towarzystw
oraz akcja wydawnicza, w której
na pierwsze miejsce wysunął się

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, miały ogromny wpływ na
życie intelektualne i na uświadamianie społeczności w sprawach
narodowych ( to zdanie polecam
prezesom stowarzyszeń, by ich
działalność nie ograniczała się
do pozowania do zdjęć, świątecznych spotkań z konsulami i wywiadami w mediach, BR).
Nic więc dziwnego, iż kiedy w
dniu 1 listopada 1918 roku mieszkańcy Lwowa obudzili się ze snu,
budynki wojskowe i publiczne
obsadzone były przez silne oddziały uzbrojone w karabiny maszynowe, a wojska ukraińskie
masowo pojawiły się na ulicach
miasta, tegoż dnia rozpoczęła się
spontaniczna, narzucona lwowianom walka, znana jako „Obrona
Lwowa z roku 1918”. Nie było
wtedy na terenie Lwowa żad-

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

www.ksi.btx.pl
nych polskich oddziałów wojskowych. Polacy nie mieli broni, ani
amunicji i nie było początkowo
żadnego zorganizowanego kierownictwa tej walki. Utworzyło
się ono z członków organizacji
niepodległościowych
dopiero
w czasie trwania tych pamiętnych zmagań, w których dzielne
lwowskie dzieci nazwane potem
„Orlętami”, nie mające chyba
sobie równych, zdobywały broń
na przeciwniku i wołały wielkim
głosem, że Lwów do Polski należy. Dowódcą listopadowej obrony Lwowa był kapitan artylerii
austriackiej Czesław Mączyński.
Bili się wtedy nasi lwowianie
niemal dosłownie o każdy próg,
nie mając żywności, światła ani
wody. Wreszcie po trzech tygodniach doczekali się odsieczy, jej
dowódcą był podpułkownik Michał Karaszewicz-Tokarzewski.
Oblężenie zakończyło się dopiero
po świętach Wielkiej Nocy 1919
roku. Walczyli wówczas o ukochane miasto nie tylko mężczyźni
i owe bohaterskie „Orlęta”, ale
także starcy i kobiety, których odwagi i ofiarnych serc nie brakło
nigdy w naszych bojach o Polskę.
Inny świat, inni ludzie, to atmosfera serca, jak pisał Makuszyński,

„we Lwowie znajdziesz serce na
ulicy” – wspomina ze wzruszeniem Władysław Stargardzki, który jako 14 latek wraz z kolegami
udał się do biura werbunkowego
we Lwowie. Przyszedłem do Boruty - Spiechowicza, stanąłem na
baczność i mówię: panie kapitanie, melduję posłusznie, szeregowiec Stargardzki Władysław chce
wstąpić do wojska. Tak ładnie
się zameldowałeś, to muszę Cię
przyjąć – odpowiedział Boruta
- Spiechowicz. Walczyłem na
Bema, tam byli batiarzy lwowscy, to byli najlepsi nasi żołnierze, nieuki, męty , wychowani w
marnych warunkach ale bardzo
odważni. Oni mi imponowali.
Na wieść o zajęciu Lwowa przybywali na ratunek Polacy z zaboru
rosyjskiego, niemieckiego i zaboru austriackiego, czyli z polskich
ziem wydartych Polsce począwszy od pierwszego rozbioru 1772
roku. Ukraińcy względnie Kozacy nigdy nam Lwowa nie zabrali.
Lwów od 1340 roku zawsze pozostawał przy Polsce, tyle że tak
jak Kraków, Warszawa, Gdańsk,
Poznań… był przez 123 lata kolonią jednego z trzech zaborców.
Czy w związku z obchodami
100-lecia odzyskania Niepodle-

głości nie czas wymienić na liście cenzury Polski Ludowej listę
„wyklętych” wydarzeń historycznych jak i nazwiska ludzi nauki i
kultury ? Przypomnieć choćby
Kornela Makuszyńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa
Mackiewicza, Grażynę Lipińską,
Zofię Kossak, Szpotańskiego,
Krasińskiego,
Paźniewskiego,
mamy tylu wspaniałych ludzi kultury oprócz Zbigniewa Herberta i
Bruna Schulza ? I nie trzeba wielkich środków, czego przykładem
jest prezentacja „wyklętego w
Polsce Ludowej” pisarza Ferdynanda Goetla w serii telewizyjnej
„Chuligan literacki”. W Polskim
Radio dziennikarka audycję o
emigracji XIX wieku zaczyna
cytatem Jerzego Borejszy tworzącego w Polsce Ludowej a mamy
próby syntezy choćby Jana Bielatowicza „Literatura na emigracji”
czy Wojciecha Jerzego Podgórskiego „Emigracja walczących”,
niemile widziane w Polsce Ludowej ale doskonałe warsztatowo.
TREŚĆ DOKUMENTU WMUROWANEGO W KAMIEŃ
WĘGIELNY POD POMNIK
CHWAŁY NA CMENTARZU
OBROŃCÓW
LWOWA W
DNIU 28 KWIETNIA 1929 R.

Ułożył dr Stanisław Łempicki, profesor uniwersytetu J. K.
Polegli w wielkim i krwawym boju, który toczyło miasto Lwów o polskość swą i
ich murów i swojej ziemi, bo
duszę miało zawsze polską.
A działa się ta walka w roku 1918,
1919, 1920 w pierwszych latach
nowego żywota Odrodzonej Ojczyzny, gdy Wolny Orzeł Polski
rozprostował skrzydła do lotu. Padli na polu chwały z bronią w ręku,
lub umarli w szpitalach z ran, lub,
doczekawszy zwycięstwa, później
złożyli głowę na spoczynek wśród
dawnych towarzyszów. Leżą w
rym grobie pospólnym Obrońcy
Lwowa; małe orlę, młodzieniec,
mąż dojrzały, starzec i niewiasta, jako że wszyscy piersiami
swemi zastawiali gród ukochany.
W mundurach jedni, a w zwykłym tużurku drudzy, ale wszyscy żołnierze prawi i wierni spod
sztandaru Ojczyzny. Opłakali ich
współrodacy, a na ich trumnach
złożyli wieńce sławy i wdzięczności, która nie przeminie nigdy.
W dniu 28 kwietnia 1929 roku
za rządów w Rzeczypospolitej
Prezydenta Ignacego Mościckiego, gdy urząd Ministra Spraw
Wojskowych dzierżył Pierwszy
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Marszałek Polski Józef Piłsudski,
a Prezesem Rady Ministrów był
Kazimierz Świtalski, gdy Województwem lwowskiem władał
Wojciech hr. Gołuchowski, arcypasterzami Diecezji lwowskiej
byli ks. Bolesław Twardowski
i ks. Józef Teodorowicz, a włodarzem miasta Otto Nadolski.
W dniu dzisiejszym o godzinie
10 rano Najprzewielebniejszy
ks. Biskup Franciszek Lisowski uroczyście poświęcił kamień
węgielny, który staraniem Stowarzyszenia Straży Mogił Polskich Bohaterów został złożony
w ziemię Cmentarza Obrońców
Lwowa. Stanie na nim POMNIK
CHWAŁY OBROŃCÓW LWOWA co mówić będzie potomnym
o najwyższej ofierze tych, którzy
tu spoczywają: iż, jako żołnierze
Leonidasa pod Termopilami położyli się tutaj na świadectwo swej
gorącej miłości Polski i na świadectwo niewzruszonej wierności
Lwowa względem Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej.
Spisano we Lwowie, dnia 28
kwietnia 1929 roku
i podpisami niżej opatrzono
Bożena Ratter

W 75 rocznicę wydania rozkazu rozpoczęcia
akcji „Burza” na Kresach Wschodnich
Bogusław Szarwiło
W roku obchodów 100 rocznicy
odzyskania niepodległości, potomkowie żołnierzy AK z Kresów
II RP z przykrością obserwują
fakt wybiórczej pamięci o wydarzeniach z nasze narodowej historii. II RP trwająca niespełna 20
lat potrafiła uszanować nie tylko
pamięć legionistów 1914 -1918r.,
ale i powstańców styczniowych
1963 r. O naszych powstańcach
kresowych z 1944 r. wspomina
się marginalnie i mimochodem,
a i to wyłącznie dzięki determinacji samych żołnierzy AK oraz
pamięci ich potomków. Co roku
obserwujemy głośne obchody
kolejnych rocznic „Powstania
Warszawskiego” identyfikując je
z Akcją „Burza”, wypaczając w
ten sposób historię i krzywdząc
pamięć tysięcy żołnierzy AK
biorących udział w „Burzy” na
Kresach i w pozostałych rejonach
kraju. Pierwszym, który publicznie to powiedział, był śp. Janusz
Kurtyka, dyrektor krakowskiego
oddziału IPN z okazji 60 rocznicy akcji „Burza”: „Przez całe lata
oficjalnie nie mówiło się o tym,
że Rzeczpospolita zaczynała się
nie na Sanie, ale na Zbruczu
i tam się zaczęła „Burza”. Od
lat 60. identyfikowało się ją z
Powstaniem Warszawskim. Ale
„Burza” to nie tylko Powstanie Warszawskie”. Prawdą jest,
że Warszawa w planie „Burzy”
nie była przewidywana jako teren
działań wojskowych z powodu
bezpieczeństwa ludności i zgromadzonych dóbr kultury narodowej. Oddziały AK miały jedynie

ochraniać ludność cywilną podczas ewentualnej ewakuacji. Plan
taki, o kryptonimie „Burza”,
opracowano w KG AK jesienią
1943 r. Wybuchu ogólnego powstania w Warszawie w planie
tym nie przewidziano. Ryzyko
zniszczenia miasta było zbyt
wielkie ( http://niniwa22.cba.pl/
strzelba_na_scianie.htm )
Naczelny Wódz, gen. broni Kazimierz Sosnkowski, 27
października 1943 przesłał do
kraju instrukcję, w której nakazuje władzom krajowym
poprzedzenie wejścia Armii
Czerwonej wzmożoną akcją
sabotażowo-dywersyjną oraz
poleca pozostanie w konspiracji. Odmiennego zdania w kwestii pozostawania w konspiracji
byli Delegat Rządu na Kraj Jankowski i gen. Bór-Komorowski.
Uważali oni, że brak czynnika
reprezentującego legalną władzę
Rzeczpospolitej na terenach operowania wojsk sowieckich stworzy możliwość do zajęcia jego
miejsca przez uległe Sowietom
organizacje i w raporcie z 14
lipca 1943 gen. Bór-Komorowski meldował, że bezczynność
AK na terenach zajmowanych
przez wojska sowieckie byłaby szkodliwa, ponieważ „... nie
byłoby wtedy przeszkody aby
upozorować wolę narodu polskiego stworzenia 17 republiki
sowieckiej”. Na jesieni 1943 roku
premier Stanisław Mikołajczyk
przedstawił prezydentowi Władysławowi Raczkiewiczowi sta-

nowisko rządu dotyczące wejścia
wojsk radzieckich na tereny Polski. Dokument ten pt. „Instrukcja
dla kraju” został także przedstawiony premierowi Wielkiej Brytanii Winstonowi Churchillowi,
jednak Brytyjczycy zignorowali
go .W kraju instrukcja posłużyła
komendantowi głównemu Armii
Krajowej do opracowania planu
„Burza”. Dlatego w listopadzie
1943 Delegat Rządu wydaje odezwę do ludności ziem wschodnich
oraz nakazuje tajnej administracji
występowanie wobec Armii Czerwonej w charakterze gospodarzy
terenu – przedstawicieli rządu
polskiego. Natomiast Komendanta AK, gen. Tadeusza Komorowskiego. „Bór” świadom,
że 100 tys. żołnierzy przygotowanych do walki , może nie
przypaść do gustu sojusznikowi
naszych sojuszników uważał ,
że rozpoczęcie akcji „Burza” to
jedyna szansa, aby pokazać kto
tak naprawdę może zawiadować tymi terenami.
28 października 1943 r. gen.
Tadeusz Bór - Komorowski zameldował (do sztabu Naczelnego
Wodza w Londynie) , że według
jego oceny należy spodziewać się
rychłego wkroczenia Armii Czerwonej na obszar państwowy II
Rzeczypospolitej. 20 listopada
1943 r, generał Tadeusz Komorowski „Bór”, jako komendant
główny AK, wydał rozkaz do
przeprowadzenia akcji „Burza” na Kresach Wschodnich.
Celem tej akcji było zazna-

czenie polskiej suwerenności
wobec zbliżającego się frontu
sowieckiego. Niestety, te fakty
są celowo pomijane lub marginalizowane w ogólnonarodowej pamięci. W 75 rocznicę
wydania tego rozkazu i na kilka miesięcy przed 75 rocznicą
rozpoczęcia „Burzy”, trudno
cokolwiek usłyszeć na temat
w naszych mediach. A przypomnijmy, że 15 stycznia 1944 r.
padł rozkaz rozpoczęcia „Burzy” na Wołyniu. To 27 WDP
AK jako największa jednostka
partyzancka, od stycznia 1944
r. do lipca 1944 r. działała nieprzerwanie jako zwarty i zorganizowany związek taktyczny.
Zapoczątkowała akcję „Burza” i
najdłużej realizowała jej założenia na Wołyniu i Lubelszczyźnie.
„Burza” przetoczyła się przez
całe Kresy, poczynając od Wilna
aż do Lwowa, znacznie później
i trwała krótko. Dopiero 21 lipca 1944 roku Komenda Główna
Armii Krajowej zadecydowała,
aby objąć akcją „Burza” również Warszawę. Pomimo negatywnej opinii Naczelnego Wodza
gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
który był przeciwny wywołaniu
powstania, gen. „Bór” zdecydował o jego rozpoczęciu jako
zwieńczenie akcji „Burza”. Władze podziemne liczyły na to, że
uda się oswobodzić miasto i jako
przedstawiciele rządu polskiego
w roli włodarzy stolicy wyjdą na
spotkanie wkraczających jednostek sowieckich. Kalkulowano, że
w takiej sytuacji Stalin być może

ugnie się, uznając krajowe władze
Rzeczypospolitej. W innym przypadku dokona na „oczach świata”
aresztowań żołnierzy AK, podobnie jak uczyniono to w Wilnie i
we Lwowie. Była to niewątpliwie decyzja dramatyczna, mająca na celu ratowanie za wszelką
cenę niepodległości. Na decyzję
o rozpoczęciu powstania wpłynęły również prowokacyjne apele nadawane w końcu lipca 1944
roku z Moskwy przez rozgłośnię
Związku Patriotów Polskich z
przewodniczącą Wandą Wasilewską ,wzywające mieszkańców
stolicy do rozpoczęcia spontanicznej walki z Niemcami. Dowodziły one, że komuniści, mimo
braku większych sił i wpływów,
w chwili wkroczenia do miasta
Armii Czerwonej której jednostki
znajdowały się w pobliżu warszawskiej Pragi, wystąpią zbrojnie, by narzucić swoją władzę.
Podjętą decyzję uzasadniano po
wojnie również nastrojem żołnierzy AK i mieszkańców stolicy,
którzy domagali się odwetu za powszechny, trwający blisko pięć lat
terror niemiecki, oraz wolę podjęcia walki w chwili widocznej
przegranej III Rzeszy. W wyniku
tego 1 sierpnia 1944 roku o godz.
17:00 oddziały Okręgu Warszawskiego AK dowodzone przez płk
Antoniego Chruściela „Montera”,
rozpoczęły działania, które przeszły do historii jako Powstanie
Warszawskie, które było de facto
ostatnim akordem tego wielkiego
zrywu niepodległościowego
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KWESTIA ŻYDOWSKA
W OUN - UPA
Aleksander Szumański
W listopadzie 2007 roku podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Izraelu Wiktor Juszczenko nieoczekiwanie
obwieścił, że OUN i UPA w
żaden sposób nie prowadziły
antysemickiej działalności i że
statutowe dokumenty tych organizacji nie zawierają żadnych
antysemickich ustaleń.
“Żadne archiwum nie potwierdza dzisiaj ani jednej akcji typu
egzekucyjnego (karnego) przeciwko Żydom, w której braliby
udział bojownicy UPA lub inne
podobne organizacje” – oznajmił szef państwa ukraińskiego.
„Rozumiem, że wiele działań
propagandy sowieckiej nabrało
siły stereotypu, ale my mamy
prawo mówić, że prawda jest
inna.”
Przyczyny tak kategorycznego stwierdzenia ukraińskiego
prezydenta są zrozumiałe. Na
Ukrainie obecnie dokonuje się
proces konstruowania nowej
świadomości narodowej, w ramach którego członkowie OUN
i UPA zostali ogłoszeni bohaterami narodowymi. Przecież bohaterowie narodowi nie mogą
być zamieszani w przestępstwa
przeciwko ludzkości.
Nic dziwnego, że oskarżenia
OUN – UPA o udział w likwidowaniu Żydów są gniewnie
odrzucane przez pro banderowsko nastawionych historyków
ukraińskich.
„Rozpatrując zagadnienie stosunków ukraińsko – żydowskich w XX wieku, jakikolwiek
badacz styka się z problemem
stosunku Żydów do narodowo-wyzwoleńczego ruchu ukraińskiego. Zazwyczaj obraz tego
zagadnienia budowany jest na
fundamencie stereotypów propagandy sowieckiej: pogromy,
ukraińscy nacjonaliści to antysemici, udział ukraińskich policjantów w Holokauście i t. d.
„Jednak obiektywny badacz
nie może nie zauważyć, że takie przedstawienie problemu
jest zupełnie nie uprawnione” –
twierdzą na przykład Aleksander Gołun i Aleksander Wołk.
(Gołun А., Wołk А. „Żydzi w
walce o niepodległą Ukrainę”
// Korzenie (Kijów - Moskwa).
2005. N25. s. 133.)
Jest to oświadczenie wystarczające mocne.
Spróbujemy rozpatrzyć zagadnienie o stosunku nacjonalistów ukraińskich do Żydów i o
uczestnictwie Żydów w Ukraińskiej Powstańczej Armii.
WSPÓLNICY
ZBRODNIARZY NIEMIECKICH
Związek ukraińskich nacjona-

listów z niemieckimi organami
wywiadu nie jest dla nikogo tajemnicą od czasów procesu w
Norymberdze. Co najmniej od
1938 roku służby specjalne III
Rzeszy zasilały ukraińskie nacjonalistyczne ugrupowania, mając
nadzieję wykorzystać je do destrukcyjnej działalności najpierw
przeciwko Polsce, a potem przeciwko ZSRS.
Przed kampanią przeciwko Polsce Abwehra otrzymała jednoznaczne zadanie: wykorzystać
ukraińskich nacjonalistów do
wywołania powstania w Polsce,
“mającego na celu zniszczenie
Polaków (chodziło o polską inteligencję) i Żydów w Polsce. O
tym osobiście mówił Ribbentrop
Canarisowi”.
(Wilhelm Franz Canaris (ur. 1
stycznia 1887 w Aplerbeck obecnie dzielnica Dortmundu) –
zm. 9 kwietnia 1945 we Flossenbürgu) – admirał niemiecki, szef
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehry od 1935 do
1944 roku, wysoki dygnitarz III
Rzeszy, wieloletni członek tajnej
organizacji „Czarna Orkiestra”).
Kierownictwo NSDAP nie miało
żadnych wątpliwości co do gotowości podlegających im ukraińskich nacjonalistów do realizowania przez nich antyżydowskich
pogromów. I kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, i szeregowi jej członkowie
wyznawali zdecydowanie antysemickie poglądy.
W maju 1941 roku, bezpośrednio
przed niemieckim wtargnięciem
w granice Związku Sowieckiego,
OUN (b) opracowała nowy plan
powstania – instrukcję “Walka i
działalność OUN w czasie wojny”.
Zgodnie z 16 punktem rozdziału
“Wytyczne na pierwsze dni organizowania państwa”, pryncypia
polityki OUN co do stosunku do
mniejszości narodowych przedstawiały się następująco:
“Mniejszości narodowe dzielą się
na:
- Przyjazne nam, to znaczy członkowie wszystkich ujarzmionych
narodów.
- Wrogie nam, Moskale, Polacy,
Żydzi; mające jednakowe prawa
z Ukraińcami, oni mogą wrócić
do swojej ojczyzny.
- Niszczone w walce, oprócz tych
którzy przestrzegają porządku ;
przesiedlenie na ich ziemie, niszczyć przede wszystkim inteligencję, której nie wolno dopuszczać
do jakichkolwiek państwowych
instytucji, w ogóle należy uczynić niemożliwym pojawienie się
inteligencji, to jest uniemożliwić
dostęp do szkół i t. d. Na przykład
tak zwanych polskich rolników

należy asymilować, uświadamiając ich, tym bardziej w te gorące,
przepełnione fanatyzmem czasy,
że są Ukraińcami, tylko obrządku
łacińskiego, przymusowo spolonizowani.
- Przywódców niszczyć. Żydów
izolować, usuwać z państwowych
instytucji, aby uniknąć sabotażu,
tym bardziej Moskali i Polaków.
Gdyby zaszła absolutna konieczność pozostawić w aparacie gospodarczym Żyda, postawić przy
nim naszego milicjanta i likwidować za najmniejszą przewinę.
- Kierownikami poszczególnych
urzędów mogą być tylko Ukraińcy, a nie obcokrajowcy – wrogowie. Asymilacja Żydów jest
wykluczona.”
Te antysemickie plany nacjonaliści ukraińscy zaczęli wcielać w
życie od pierwszych dni agresji
Niemiec na Związek Sowiecki.
Już wczesnym rankiem 30 czerwca 1941 roku do opuszczonego
przez sowieckie wojska Lwowa wkroczył sformowany przez
Abwehrę pododdział niemiecko
- ukraiński – rozpoznawczo- dywersyjny batalion “Nachtigall”
(„Słowiki”).
Niemcy i nacjonaliści ukraińscy
zorganizowali w mieście okrutną
rzeź żydowskiej i polskiej ludności.
Dzisiaj historycy ukraińscy i niektórzy pro banderowscy polscy
jak Grzegorz Motyka, czy Ewa
Kurek próbują zanegować ten
fakt, obwiniając o organizację pogromu postępującą za wojskami
„spec - grupę S”. Jednak badania
niemieckich specjalistów wykazały, że ugrupowania tej „spec
- grupy S” weszły do Lwowa dopiero 2 lipca.
Szczególnie perfidne kłamstwa
wygłasza „naukowiec” Ewa Kurek, na łamach „Warszawskiej
Gazety” i w swoich „naukowych”
wykładach w USA, jakoby Ukraińcy z Niemcami oszczędzali w
swoich masowych lwowskich
mordach Żydów, kierując swe
zbrodnie wyłącznie na Polaków,
przez co zmuszali Polaków do
noszenia opasek żydowskich z
gwiazdą Dawida, co miało ratować im życie.
Wygłaszanie i wyjaśnianie takich
„naukowych” kłamstw koresponduje idealnie z ostatnim wyczynem gazety ukraińskiej, samozwańczej „Gazety Polskiej” z posadowieniem przez „nieznanych
- znanych sprawców” grobowca z
gwiazdą Dawida w cokole, swojego dziennikarza Dawida Wildsteina na katolickim cmentarzu
przy kościele św. Katarzyny w
Warszawie.
Dzisiaj te opaskowe kłamstwa
powielane są przez wielu blogerów, szczególnie w www.salon24.

pl o co zatroszczył się już sam
właściciel salonu b. dziennikarz
Igor Janke, w myśl goebelsowskiej zasady: „1000 kłamstw staje
się jedną prawdą”.
Polaków można dzisiaj oszukiwać na różne sposoby, ale nie
świadków historii Kresowian, do
których i ja się zaliczam w wieku
83 lat.
A w dzień rzezi, 30 kwietnia, szef
najbardziej wpływowej frakcji
OUN Stepan Bandera zwrócił się
do swoich stronników z nie wymagającym żadnego komentarza
hasłem: “Narodzie ! Wiedz ! Moskwa, Polska, Węgrzy, Żydostwo
to Twoi wrogowie. Niszcz ich
! Lachów, Żydów, komunistów
zniszcz bez miłosierdzia !”
Kilka dni później z podobnym
apelem wystąpił Andriej Mielnik.
“Śmierć żydowskim sługusom –
komuno-bolszewikom !” – było
stwierdzone w jego wezwaniu.
Kierownictwa konkurujących ze
sobą frakcji ukraińskich nacjonalistów były jednomyślne w jednym: w realnym wspieraniu przeprowadzanej przez niemieckich
okupantów nazistów likwidacji
Żydów.
Okrutne mordowanie przez nacjonalistów ukraińskich Żydów
i Polaków już latem 1941 roku
zdarzało się wszędzie; czasami
Niemcy byli zmuszeni powstrzymywać swoich “sojuszników”.
We wsi Turbow nacjonaliści wyrżnęli wszystkich mężczyzn Żydów (temu Niemcy nie sprzeciwiali się), i chcieli spalić żywcem
pozostałe kobiety i dzieci (tego
jednak Niemcy, nie wytrzymując,
zabronili).
Uciekających z miast Żydów
także likwidowali. Żołnierz batalionu “Nachtigal” zapisał w
dzienniku: “ W czasie naszego
przemarszu… w dwóch wioskach
zastrzeliliśmy wszystkich opierających się Żydów… Zastrzeliliśmy wszystkich napotkanych tam
Żydów.”
Aleksander Gołun i Aleksander
Wołk udziałowi OUN w Holokauście uparcie zaprzeczają:
“ W ogólności rzecz polega na
różnych incydentach, a nie na
zaplanowanym uczestnictwie w
ludobójstwie.”
Jednak w rzeczywistości było
zupełnie przeciwnie: przykłady
bezpośredniego udziału nacjonalistów ukraińskich w likwidowaniu Żydów latem – jesienią czterdziestego pierwszego roku można
przytaczać bardzo długo.
To nie były incydenty – to było
ludobójstwo. „Żydzi – na hak !”
Bardzo szybko, jednakże, ukraińscy nacjonaliści zauważyli, że
naziści nie uważają ich za sojuszników i nie mają zamiaru przeka-

zywać im władzy nad „oswobodzoną Ukrainą”.
I wtedy hasła OUN zmieniły się.
Zgodnie z niemieckimi dokumentami, nowe hasło nacjonalistów
brzmiało tak:
“Niech żyje niezależna Ukraina
bez Żydów, Polaków i Niemców.
Polacy za San, Niemcy do Berlina, Żydzi na hak !”
Przejście nacjonalistów ukraińskich do opozycji przeciwko okupantom niemieckim nie wpłynęło
na ich skrajnie negatywny stosunek do Żydów. Metody rozwiązania kwestii żydowskiej na Ukrainie, wysuwane przez nacjonalistów, były nie mniej radykalne,
niż metody nazistów. Możliwe,
że metody OUN były dużo bardziej radykalne – przecież hasło
„Żydzi na hak” było wysunięte
wcześniej, niż odbyła się słynna
konferencja w Wansee, która zadecydowała o “ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej.”
Tym niemniej, na początku 1942
roku niemieckie służby specjalne
odnotowały zadziwiające zjawisko: ukraińscy nacjonaliści zwinęli swoją antysemicką propagandę.
Jakkolwiek to trudne do zrozumienia, spostrzeżenie to odpowiadało rzeczywistości: w drukowanej propagandzie nacjonalistów
w latach 1943 – 1945 (czasopisma “Do broni” i “Powstaniec”)
nie znajdujemy bezpośrednich
antysemickich wypadów.
To wydarzenie można byłoby
interpretować jako świadectwo
tego, że kierownictwo OUN jednak odcięło się od swoich poglądów na Żydów jako głównych
wrogów ukraińskiego nacjonalizmu.
Można by – gdyby nie masa świadectw o tym, że podejście nacjonalistów do kwestii żydowskiej
nie zmieniło się. Znikając z drukowanej propagandy antyżydowska tematyka po dawnemu istniała w propagandzie ustnej. W 1943
roku , w czasie mordów UPA na
Wołyniu propagandyści OUN UPA wzywali do zniszczenia nie
tylko miejscowej polskiej ludności, ale i Żydów.
“Duchowny greckokatolicki powiedział: “Bracia i siostry, nadszedł czas, kiedy możemy zemścić się na Polakach, Żydach i
komunistach” – wspominał jeden
z naocznych świadków. Takie
same hasła znajdujemy w doniesieniach, dostarczanych do ukraińskiego sztabu ruchu partyzanckiego przez sowieckich partyzantów: “Na zebraniach wiejskich
wzywają do zniszczenia komunistów, Żydów i Polaków.
Należy także przypomnieć, że
Ukraińska Powstańcza Armia w
znacznym stopniu składała się
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z kadry dowódczej i żołnierzy
zorganizowanej przez Niemców
ukraińskiej policji pomocniczej.
Wczesną wiosną całe pododdziały ukraińskiej policji uciekły do lasu, stając się kośćcem
UPA. Stopień zorganizowania tej
ucieczki a także jej następstwa,
nasuwają domysł o wielkiej i
skutecznej operacji niemieckich
służb specjalnych. Jednak istotne jest to, że trzon UPA składał
się z ludzi, całkiem niedawno
uczestniczących w antyżydowskich akcjach. I swojego stosunku do Żydów nie zmienili. Kiedy
dowódca sowieckiego oddziału partyzanckiego Jan Nalepka
próbował prowadzić rozmowy z
przedstawicielami UPA, otrzymał
następującą odpowiedź: “Jeżeli
usuniecie najpierw wszystkich
swoich Żydów, wtedy będziemy
z wami prowadzić rozmowy”.
Równolegle z rzezią Polaków na
Wołyniu przebiegało niszczenie
Żydów, jeszcze pozostających
na kontrolowanych przez nacjonalistów terytoriach. Jak zanotowano w sztabie partyzanckim,
“wg znajdujących się w naszym
posiadaniu oficjalnych dokumentów SB UPA (Służby Bezpieki),
nacjonaliści na bezpośredni odgórny rozkaz likwidują polską i
żydowską ludność”.
O prawdziwości tej informacji
można sadzić, w szczególności,
po losie tych nielicznych Żydów,
którym udało się zbiec z położonych na Zachodniej Ukrainie gett.
W lasach nie czekało ich ocalenie, lecz śmierć.
Zbiegowie z getta w Tuczynie,
kilka setek Żydów mogło przetrwać zimę, ale warunki życia w
przeciągu kilku miesięcy w lesie,
gdzie w sąsiedztwie stacjonowały
lub przechodziły bandy pseudo –
partyzantów, grabieżców i formacje UPA, okazały się zgubne dla
prawie wszystkich uciekinierów.
W rezultacie na terenie Zachodniej Ukrainy przeżyło bardzo
mało Żydów – i przyczyną tego
były działania ukraińskich nacjonalistów.
Wiedząc to wszystko, o czym powiedziano dotychczas, nietrudno
zrozumieć, że zaniechanie drukowania antyżydowskiej propagandy było podyktowane dążeniem
ukraińskich nacjonalistów, aby
w oczach światowej społeczności prezentować się bardziej
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przyzwoicie. Antysowiecka działalność OUN -UPA była prowadzona pod wzniosłym hasłem
“Wolność narodom, wolność
człowiekowi”, lecz informacja
o masowym wyniszczaniu przez
nich Żydów nieuchronnie obnaża
kłamliwość takich haseł. Dokładnie dlatego propaganda UPA uporczywie zwalczała stwierdzenia
o udziale nacjonalistów ukraińskich w Holokauście.
W czasie rajdu do Słowacji propagandyści biorących w nim
udział pododdziałów ogłaszali:
“W całej naszej literaturze politycznej, podziemnej prasie i w
proklamacjach ani teraz, ani w
czasie niemieckiej okupacji daremnie będziecie szukać choćby
słowa przeciwko Żydom. Takie
oskarżenia – to czysty wymysł i
kłamstwo”. Jednak właśnie podobne oświadczenia propagandzistów UPA były kłamstwem.
Różnica pomiędzy słowami i czynami ukraińskich nacjonalistów
znajduje dobre odzwierciedlenie
w meldunku, przekazanym do
ukraińskiego sztabu partyzanckiego przez dowódcę działającego na Wołyniu wielkiego sowieckiego zgrupowania partyzanckiego Fiedorowa:
“Nacjonaliści w swoich drukach
propagandowych piszą i oskarżają naród rosyjski o dzikość i
ciemnotę. Jednocześnie w swoich
licznych ulotkach zwracają się
do wszystkich narodów zachodu
i wschodu z wezwaniem do budowania swoich niepodległych
państw narodowych. Razem z
tym prowadzą dziką nieokiełznaną krwawą rozprawę, likwidując
zupełnie całą polską i żydowską
ludność, a także wszystkich, niezależnie od narodowości, sprzyjających władzy radzieckiej i
pomagających partyzantom. Palą,
zabijają, rąbią toporami”.
Dzisiaj, tej oczywistej różnicy pomiędzy propagandowymi
oświadczeniami ukraińskich nacjonalistów a ich krwawą działalnością nie życzą sobie widzieć
niektórzy politycznie zaangażowani historycy, nie tylko ukraińscy, ale również amerykańscy,
pochodzenia żydowskiego, co
wyraźnie stwierdza amerykański
historyk Richard Lucas w „Zapomnianym holokauście”, jak również Ukrainiec Wiktor Poliszczuk
m.in., w „Gorzkiej prawdzie”.

ŻYDZI W OUN - UPA
Na tle przedstawionych powyżej
faktów paradoksem może wydawać się to, że informacja o udziale Żydów w UPA nie okazuje się
czystą nieprawdą.
W swoich wspomnieniach naczelnik SB OUN Mykoła Łebedź
pisze:
“Większość lekarzy UPA była Żydami. Lekarze – Żydzi byli uważani za pełnoprawnych obywateli
Ukrainy i dowódców – oficerów
ukraińskiej armii. Tu koniecznie
należy podkreślić, ze oni wszyscy
rzetelnie wypełniali swoje ciężkie
obowiązki, pomagali nie tylko
żołnierzom, lecz także ludności,
dokonywali objazdu terenu, organizowali szpitale polowe.
Nie porzucali bojowych szeregów
w ciężkich sytuacjach nawet wtedy, gdy mieli możliwość przejścia
do czerwonych. Wielu z nich poległo żołnierską śmiercią w walce
za te ideały, za które walczył cały
naród ukraiński”.
Słowa te można byłoby nazwać
zwyczajnym kłamstwem, gdyby
nie znajdowały potwierdzenia
w sowieckich dokumentach. 30
października 1943 roku komisarz
i dowódca działającego na Wołyniu partyzanckiego zgrupowania Begma zawiadomił ukraiński
sztab partyzancki:
“Nacjonaliści w Dąbrowicy zmobilizowali wszystkich krawców
do przygotowania ciepłej odzieży na zimę. Według ostatniego
rozporządzenia sztabu nacjonaliści obecnie przyjmują do siebie
wszystkich za wyjątkiem Polaków. Obecnie wśród nacjonalistów znajduje się wielu Żydów,
szczególnie lekarzy”.
Żydzi – nie specjaliści byli od
razu skrycie likwidowani. Specjaliści żyli dalej, ale przy nadejściu Armii Czerwonej ich także
zabijano. Na korzyść tego przypuszczenia świadczy następująca okoliczność. W 1944 roku ,
spodziewając się nadejścia Armii
Czerwonej, banderowcy zorganizowali w kontrolowanych przez
siebie rejonach czystkę, likwidując podejrzanych. Pierwszymi
ofiarami czystki dokonywanej
przez ukraińskich nacjonalistów
stali się byli jeńcy wojenni, przechowywani na wsiach. Niektórzy
z nich byli wypuszczeni z obozów

w czterdziestym pierwszym, niektórzy zbiegli – jednak w każdym
przypadku ci ludzie mogli znać
system i metody działania banderowskiej organizacji. Dlatego
krajowe kierownictwo OUN rozkazało zlikwidować wszystkich.
“Zabójstwa miały najbardziej bestialski charakter – pisze historyk
Aron Szneer. – Tylko w jednym
Goszczańskim rejonie Równieńskiego powiatu było zamordowanych 100 jeńców. Trupy zabitych,
w wielu przypadkach i żywych
ludzi z przywiązanymi do szyi
kamieniami, banderowcy wrzucali do rzeki Horyń. W ten sposób zostały zlikwidowane tysiące
jeńców, żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej, w tej liczbie pochodzący z wschodnich rejonów
Ukrainy”.
Trudno uważać, że likwidując
swoich rodaków – Ukraińców
tylko z powodu podejrzenia o
ewentualna współpracę w przeszłości z Sowietami, nacjonaliści
mogliby oszczędzić znienawidzonych przez siebie Żydów. Wystarczającym opisem losu Żydów
pozostających w UPA okazuje się
następująca historia, opowiedziana przez jednego z cudem ocalonych zbiegów z gett Zachodniej
Ukrainy.
“W czasie ucieczki do lasu i likwidacji obozu Kurowice niektórzy “wolni” Żydzi nawiązali
styczność z ukraińskim podziemiem, banderowcami, i zaczęli z
nimi współpracować. Inicjatywa
była podtrzymywana przez banderowców, którzy byli zainteresowani pracą żydowskich specjalistów. Licznym lekarzom i technikom z obozu w Kurowicach
banderowcy proponowali pomoc
w uwolnieniu.
Doktor Skoropadski i doktor Kalfus zgodzili się i poszli do banderowców. Skoropadski, sprawiedliwy i naiwny człowiek, wierzył
przedstawicielom ukraińskich nacjonalistów, że nie stanie się mu
krzywda. On był przez długi czas
przy nich i niósł pomoc medyczną rannym i chorym.
Do doktorów Skoropadskiego i
Kalfusa ukraińscy nacjonaliści
dołączyli także jednego stomatologa. Jemu udało się zbiec w dniu
wielkiej rosyjskiej ofensywy – 22
czerwca 1944 roku uciekł w pola
i kiedy nadszedł oddział Rosjan,
wyszedł ze swojego ukrycia z
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podniesionymi rękami i stanął
przed nimi. Opowiedział nam
później, że ukraińscy nacjonaliści
jeszcze przed nadejściem Rosjan
zabili doktora Skoropadskiego i
doktora Kalfusa, bo ostatnio zbyt
wiele wiedzieli”.
MITY I RZECZYWISTOŚĆ
Od początku II Wojny Światowej ukraińscy nacjonaliści kierowali się zdecydowanie antysemickimi poglądami i brali bezpośredni udział w Holokauście.
Utworzenie nielegalnej Ukraińskiej Powstańczej Armii i
zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą – rzemieślników i medyków – zmusiły
kierownictwo nacjonalistów do
wykorzystywania w tych celach
Żydów.
Jednocześnie
kontynuowane
było masowe likwidowanie Żydów nie będących fachowcami,
w tej liczbie także tych, którzy
wstąpili do UPA. W przededniu
wkroczenia Armii Czerwonej
Żydzi – specjaliści również byli
likwidowani.
Obecność Żydów w UPA nosiła
znaczący fakt , należy jeszcze
raz przypomnieć, że i kierownictwo UPA, i szeregowi członkowie tych formacji byli antysemitami i brali aktywny udział
w Holokauście.
To nie “stereotypy sowieckiej
propagandy”, na które gniewnie powołują się Aleksander
Gołun i Aleksander Wołk. To
są fakty, których nie może nie
zauważyć żaden obiektywny
badacz.
Antysemickie nastroje istnieją
również w dzisiejszej po majdanowej Ukrainie, co należy
uznać za paradoks w świetle
obecności w banderowskim
rządzie Ukrainy wielu Żydów z
prezydentem Petro Poroszenką
i premierem Arsenijem Jaceniukiem.
Opracował Aleksander Szumański „Głos Polski” Toronto
Źródła:
http://www.ivrozbiorpolski.
pl/index.php?page=kwestia-zydowska-w-oun-upa
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ZNAD
WILII
nr
3/75
Romuald Mieczkowski

Szanowni Państwo, u przejmie informuję, że w dystrybucji jest nr
3/75 (jesienny) kwartalnika. Nabywając go, wspieracie Państwo
polskie słowo na Litwie! Informacja, gdzie można czasopismo
nabyć, po omówieniu treści.
ZNAD WILII to 160 stron fascynującej i różnorodnej, fachowo
podanej lektury. Polecam m.in.w
numerze:
MÓJ KĄT EUROPY Felieton redaktora naczelnego W OCZEKIWANIU NA DRUGĄ ZMIANĘ
o potrzebie zmian pokoleniowych
w największych polskich organizacjach społecznych na Litwie.
ZNAD DNIEPRU Już z perspektywy Berlina Maciej Mieczkowski wspomina cztery lata pobytu
na Ukrainie.

KAWIARNIA
LITERACKA
Znajdziemy w niej esej Ewy
Ziółkowskiej ŚLADAMI SŁÓW
SKRZYDLATYCH o polskiej
spuściźnie literackiej na Białorusi
pt. KRAJ LAT DZIECINNYCH.
Prezentowane są wiersze uczestników Festiwalu Poezji „Maj nad
Wilią”: Pawła Kuszczyńskiego,
Marii Duszki i Tomasa Tamosiunasa. W recenzji PORT OCALENIA Józef Szostakowski omawia
nowy tomik młodego poety wileńskiego Tomasa Tamosiunasa
PIWO Z ANIOŁEM STRÓŻEM;
Piotr Janaczek poleca książkę
prof. Władysława Zajewskiego
TRUDNA DROGA DO NIE-
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(jesienny) kwartalnik)

PODLEGŁOŚCI; zaś o edycji
KATEDRA
GRODZIEŃSKA
pisze Andrzej Kotecki. Przedstawiony został ciąg dalszy słownika
biograficznego POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ OD XVI WIEKU DO
1945 ROKU (odcinek 23, litera
P). Z DOLINY ŁOSOŚNY tym
razem Leonard Drożdżewicz w
artykule SEN NAD ŻURAWIĄ
DOLINĄ relacjonuje przebieg
pleneru malarskiego, z elementami poezji i filmu.
JEROZOLIMA PÓŁNOCY Polecam artykuł prof. Mieczysława
Jackiewicza ŻYDZI W WILNIE
OD KOŃCA XIX W. DO ROKU
1945.
NIEISTNIEJĄCE DZIELNICE
WILNA Tym raz z szerszego
cyklu proponujemy esej PIÓROMONT I ŁOSIÓWKA. ZABŁOCKI I MYDŁO, z historią i
ciekawostkami nt. tych dzielnic.
PONADTO:

LISTEM I MAILEM. POCZTA
REDAKCYJNA Jak zwykle bogata, piszą tym razem m.in. ks.
Zbigniew Jacuński, Gintauras
Ereminas, ks. prof. Edward Walewander, Helena Musiaka, Tamara
Justycka.
LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA
NA MIESIĄC. WYDARZENIA,
FAKTY, OPINIE. STATYSTYKA
I RANKINGI. POLACY NA LITWIE, LITWINI W POLSCE. A
TAKŻE INNE DZIAŁY. Nigdzie

Państwo nie znajdą tak pełnej
kroniki relacji polsko-litewskich,
z przedstawieniem wydarzeń z
udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (np. Instytutu
Polskiego w Wilnie, Litewskiego
Centrum Kultury w Warszawie,
Domu Kultury
Polskiej i in.). Sygnalizowane są
ważniejsze nagrody i nobilitacje,
nowości wydawnicze. Są to informacje szczególnie przydatne
dla zainteresowanych regionem
badaczy, studentów, ludzi stąd pochodzących.
*** Czasopismo jest bogato ilustrowne, w kolorowej wklejce
tym razem są prezentowane zdjęcia z pleneru Doliny Łosośny.
ZNAD WILII w Wilnie w ksiegarniach ELEPHAS (w Domu

Kultury Polskiej, Naugarduko
76), AKADEMINE KNYGA
(Universiteto 4), KATALIKU
PASAULIS (Pl.Katedralny). W
Polsce i w Warszawie: W salonikach-kioskach RUCHu, w Domu
Spotkań z Historią (Karowa 20),
w księgarni im.B.Prusa (Krakowskie Przedmieście 7). Czasopismo wysyłamy pocztą. Zamówić
można mailem lub telefonicznie:
48 508764030 (w Polsce) i 370
68469052 (na Litwie) Informacja
o naszych działaniach na www:
facebook.com
facebook.com/
znadwilii Przypominam, że można zamówić numery archiwalne,
roczniki , wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii: Tomas Tamosiunas, Piwo z Aniołem Stróżem,
Biblioteka Znad Willi/8, Młode
Wiersze/2 (dalej: BZW), Wilno
2018, ISBN 978-9986-532-10-1,
s.36, 8 fotogramów Wilna. W du-

szy pozostaję twórcą, dla którego
po studiach i pracy socjalnej szukanie wyrazu artystycznego jest
codziennością: poezja i sztuka są
tak mocno powiązane ze sobą,
że jedno bez drugiego nie dałoby
rady istnieć – przyznaje młody
poeta wileński Tomas Tamosiunas
To drugi jego tomik poezji, będący
wyróżnieniem w „Turnieju Jednego Wiersza Młodych o Nagrodę
Czeladnika Poezji” podczas XXV
Międzynarodowego
Festiwalu
Poezji „Maj nad Wilią” i w konkursie naszego czasopisma „Polacy Wielu Kultur”. Wiersze odznaczają się szczerością narracji
oraz świeżością widzenia spraw
codziennych. Romuald Mieczkowski, Pomiędzy, Biblioteka
Znad Willi 7, Wilno 2018, ISBN
978-9986-532-09-5, s.76. Nie
jesteśmy sami, żyjemy wśród innych ludzi, w najprzeróżniejszych
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kontekstach i scenariuszach, jakie
nam pisze los, pomiędzy różnymi
sytuacjami i sprawami. Wszystko jest pomiędzy. I wiersze powstawały pomiędzy. Pomiędzy
podróżami, pomiędzy Wilnem a
Warszawą, pomiędzy smutkiem a
radością, pomiędzy szukaniem a
odnajdywaniem. W książce znalazło się 66 nowych wierszy, które
zostały umieszczone w rozdziałach: I. Gotyckość, II. Fatamorgana innego życia, III. Do przydrożnego świerka, IV. Jesienią nie
zadawaj pytań. Autor też zamieścił kilka wklejek z fotografiami
w sepii, które sam wykonał, sam
też zaprojektował jego okładkę tomiku. Zenowiusz Ponarski,
Przyjaciel Litwy i ptaków. Wokół
Oskara Miłosza, BZW 6, Wilno
2017, ISBN 978-9986-532-08-8,
s.196 W latach 2012-2015 drukowana w odcinkach w „Znad
Wilii”, rozbudowana – o „dziwnym krewnym” noblisty, znanym
poecie – już francuskim z wyboru, mistyku, który nieoczekiwanie został rzecznikiem interesów
odradzającej się Litwy w Paryżu.
O człowieku dość skomplikowanego pochodzenia, z rodowodem herbowym na terenie WKL.
Ukazująca zawiłość stosunków
wzajemnych pomiędzy Litwinami i Polakami, próby ułożenia
racjonalnych relacji z ówczesnymi i jakże aktywnymi społecznie
mniejszościami narodowymi Wilna, z całym spektrum myśli i działalności Żydów, Białorusinów,
Rosjan, Tatarów czy Karaimów
– z tragicznym finałem podstępnych rozgrywek Rosji Sowieckiej
oraz Niemiec faszystowskich – w
obliczu Apokalipsy, która zawisła
złowieszczą chmurą i niebawem
miała się dopełnić. Stąd autor sporo miejsca poświęcił m.in. prof.
Marianowi
Zdziechowskiemu,
całej plejadzie myślicieli tamtego
okresu, w tym rosyjskich, prawosławnych. Z nutką mistycyzmu
i tego, co przeminęło. Tomasz
Snarski, Werblista, BZW 5, Wyd.
Znad Wilii, Wilno 2016, s.40,
ISBN 978-9986-532-07-1 Werblista to tytuł tomiku poetyckiego
Tomasza Snarskiego, urodzonego
w 1985 roku w Gdańsku, w rodzinie o wileńskich korzeniach.
Prawnika, piszącego wiersze. W
dodatku działającego na forum
europejskim na rzecz praw językowych Polaków na Litwie. W
zeszłym w roku został laureatem
konkursu „Polacy Wielu Kultur”,
organizowanego właśnie przez
redakcję kwartalnika „Znad Wilii” – za tekst pt. Wilno moich
marzeń. Wydanie Werblisty w
serii jest nagrodą w tym konkursie. Tomasz Snarski tomik zadedykował swej Babci Basi, której
zawdzięcza Wilno. Na pewno o
nim, jako poecie, usłyszymy nieraz. Romuald Mieczkowski, Na
litewskim paszporcie, BZW(4),
Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s.
160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie;
Pokochać Warszawę; Białe i czarne oraz Dwa miody. Stron 160.
Na planie pierwszym są kwestie
tożsamości, spuścizny dziejowej,
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szukania ojczyzny przez tych,
których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL,
które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na
pytanie: co dziś oznacza pisać po
polsku na Litwie i gdziekolwiek
bądź poza Polską. W wydaniu 28
fotografii Wilna. Przenieść Wilno
do serca. Portret Miasta Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009,
ISBN 978-9986-532-05-7 Poezja
Polaków (z Wilna, Polski i na
emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i
Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi
wierszami 50 autorów. Są to m.in.:
Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas
Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja
Rybałko, Ramute Skucaite, Józef
Szostakowski, Tomas Venclova,
Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne
wklejki z 24 fotografiami Wilna.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie
woła, BZW 2, Wilno 2007, ISNB
978-9986-532-04-0 82 wiersze
ukazują Wilno, widziane przez
Polaka, mocno związanego z tym
Miastem. Dostrzega on złożoność
nieodwracalnych zmian, stara się
uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych
Ojczyzn. Wilno w tych wierszach
bywa zawsze, nawet gdy mowa
jest o czymś innym. To widzenie
świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje
Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć. Romuald
Mieczkowski, Objazdowe kino
i inne opowiadania wileńskie,
BZW 1, Wilno 2007, ISBN 9789986-532-03-31 Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało
niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie
w większości opisywała wojenną
gehennę, życie na obczyźnie. A co
działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele.
Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych
świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej
tradycji, ale żyjącego w twardych
sowieckich realiach. Zdarzenia,
mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie
noszą swe prawdziwe nazwiska.
To hołd, który oddałem rodzinie,
krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas
wojny rodziny żydowskiej.
Jest to próba przypomnienia o nas,
Polakach na Wileńszczyźnie. W
książce zawarłem drogie dla mnie
zdjęcia z archiwum rodzinnego
(RM). Zapraszam serdecznie! J
eśli ktoś z Państwa nie życzy sobie
otrzymywać tych anonsów, proszę poinformować. Pozdrawiam
Romuald Mieczkowski tel.48
508764030, znadwilii@wp.pl
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A 1 listopada dzieci broniły
Lwowa
Redakcja

.....dokończenie ze strony 1
....bo w pewnym momencie
Lwów znalazł się w rękach Węgrów. Ostatecznie to królowa
Jadwiga odebrała ten gród Węgrom, potwierdzając przywileje
miasta (prawa miejskie nadano
w 1356 roku). Tu również królowa odebrała hołd lenny od
władcy Mołdawii. Lwowianie
zmuszeni byli do walki z Tatarami, Szwedami oczywiście z Kozakami. To we Lwowie w 1656
roku Jan II Kazimierz ogłosił w
katedrze słynne śluby lwowskie
- przysięgał walczyć z wrogami o wyzwolenie Polski i oddał
kraj pod opiekę Matki Bożej.
Niestety po walkach z konfederacją barską Lwów został zajęty
przez Rosjan, a następnie przez
Austriaków. Ta ostatnia okupacja trwała od 1977 do 1918 r.
Zakończenie I wojny światowej
nie oznaczało jednak powrotu
Lwowa do II RP. Miasto stało
się miejscem krwawych walk z
Ukraińcami którzy dzięki intrydze
władz Austrii poczuli się gospodarzami miasta. Ukraińcy mieli w
tym czasie we Lwowie ok. 5 tys.
żołnierzy. Pułki te były dotąd integralną częścią wojsk austriackich,
a niewygodnych Polaków służących w tych oddziałach austriacka komenda wcześniej usunęła.
1 listopada 1918 r. w godz. 2 –
4:00 , Ataman Witowskij, dowódca wojsk austriacko – ukraińskich
wyprowadza wojsko ukraińskie z
koszar i zajmuje niespodziewanie
dla Polaków ważniejsze obiekty
we Lwowie Podzieleni politycznie
Polacy zbagatelizowali doniesienia o wrogich przygotowaniach.
We Lwowie pozostali jedynie nieliczni wojskowi, wśród których
znajdował się m.in. por. Ludwik
de Laveaux i kpt. Czesław Mączyński. W dniu 1 listopada 1918
r. nad ranem Ukraiński Komitet
Wojskowy dokonał zbrojnego
zamachu przy użyciu wspomnianych wcześniej pułków i
opanował najważniejsze obiekty
w mieście, jednakże na szczęście
dla strony polskiej – nie całego
Lwowa..Wskutek zaistniałej sytuacji wojennej zachodnia część
miasta pozostawała w rękach polskich, wschodnia – ukraińskich
Miasto Lwów w przeważającej
większości zamieszkiwali Polacy
( W 1910 roku Polacy stanowili
51 proc ludności Lwowa, Żydzi
28 proc., Ukraińcy 19 proc.), i nie

mogli oni pogodzić się z myślą,
że mają być oderwani od powstającej po latach niewoli Ojczyzny.
Dowództwo nad polskimi oddziałami (złożonymi z członków
POW, Polskich Kadr Wojskowych, byłych żołnierzy Polskiego Korpusu Posiłkowego) objął
1 listopada kpt. Czesław Mączyński. W szeregach obrońców
Lwowa znalazło się 6022 osób, w
tym 427 kobiet. 1422 obrońców
Lwowa nie miało ukończonych
17 lat. . Tych ostatnich nazwano „Orlętami Lwowskimi”. To
młodzież poczęła zgłaszać się do
polskich punktów werbunkowych
p. Pomyślnym zbiegiem okoliczności w dniu 31 X odbywał się
ogólno-akademicki zjazd młodzieży polskiej. Oni to nazajutrz 1
XI podjęli uchwałę o przyłączeniu
się do walki o miasto i wezwali
do tego innych. Apel zyskał szeroki odzew, gdyż do szeregów
walczących poczęła napływać
młodzież pochodząca z różnych
warstw społecznych: studencka,
szkolna, rzemieślnicza, robotnicza, wiejska oraz grupa dziewcząt
Najbardziej znany wśród nich jest
Jurek Bitschan, syn Aleksandry
Zagórskiej, która podczas obrony
Lwowa była komendantką Ochotniczej Legii Kobiet. Czternastoletni Bitschan, uczeń gimnazjum,
poległ na cmentarzu Łyczakowskim. Warto tu wspomnieć, że w
pierwszych dniach walki Polacy
pozbawieni byli często broni, którą musieli zdobywać na przeciwniku. 22 dni dzieci lwowskie
walczyły z pułkami ukraińskimi.
W ulicznych walkach Polacy wygrali z Ukraińcami przede wszystkim dlatego, że było to ich miasto,
ich bramy, podwórza, zaułki, to
oni znali je na o pamięć, bo tam
się bawili i wychowali. Odsiecz
oddziałów Wojska Polskiego,
dowodzona przez ppłk Michała
Tokarzewskiego-Karaszewicza
dotarła do Lwowa 20 listopada.
Wspólne uderzenie obrońców
Lwowa i sił odsieczy, które nastąpiło 21 listopada zmusiło oddziały ukraińskie do opuszczenia
miasta. 22 listopada nad ranem
Lwów znalazł się w polskich rękach. W listopadowych walkach
zginęło 439 obrońców Lwowa.
Największą grupę poległych –
109 osób – stanowili uczniowie
szkół średnich. Po zakończeniu
wojny z Ukraińcami i bolszewikami w 1920 r. władze niepodległej

Polski postanowiły wydzielić z
Cmentarza Łyczakowskiego fragment, który nazwano Cmentarzem
Obrońców Lwowa, powszechnie
dziś nazywanym Cmentarzem
Orląt. Cmentarz urządzono według projektu Rudolfa Indrucha
– studenta Wydziału Architektury
Politechniki Lwowskiej i uczestnika walk o Lwów. W okresie
międzywojennym cmentarz stanowił swego rodzaju mauzoleum pamięci. Po zakończeniu
II wojny światowej, gdy Lwów
znalazł się w granicach Związku
Radzieckiego, cmentarz pozostał
opuszczony, a władze sowieckie
zbezcześciły go. W katakumbach
urządzono garaże i zakład kamieniarski, dobudowano do obiektu
piętro, a przez część nekropolii
przeprowadzono drogę. W sierpniu 1971 r. na cmentarz wjechały
sowieckie czołgi, które zrównały
go z ziemią, niszcząc przy okazji
kolumnadę. W okresie upadku
ZSRR i kształtowania się niepodległej Ukrainy, pracownicy polskiej firmy Energopol, pracujący
na terenie Ukrainy półlegalnie odremontowali w pewnym stopniu
nekropolię. Przez następne lata
ukraińskie władze miejskie Lwowa blokowały na różne sposoby
odbudowę i nie wyrażały zgody
na uroczyste otwarcie cmentarza.
Dopiero 24 VI 2005 r. stało się to
możliwe, w obecności rezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
i Wiktora Juszczenki. To co się
dzieje obecnie na cmentarzu Orląt
przechodzi ludzkie wyobrażenie,
ale o tym piszemy w aktualnych
wydarzeniach.
W drugą rocznicę zakończenia
listopadowych walk o Lwów, 22
listopada 1920 roku, marszałek Józef Piłsudski odznaczył
herb miasta orderem „Virtuti
Militari”. Podczas dekoracji
powiedział: „Za zasługi położone dla polskości tego grodu i
jego przynależności do Polski,
mianuje miasto Lwów kawalerem Krzyża Virtuti Militari”.
Miasto Lwów jako jedyne w Polsce które zostało uhonorowane
za bohaterską postawę orderem
Virtuti Militari. Dnia 29 X 1925
r. z Cmentarza Obrońców Lwowa
zabrano wybrane losowo szczątki
nieznanego obrońcy, przewieziono do Warszawy i złożono w Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie
spoczywają po dziś dzień.
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Antypolski sojusz
Bhdan Piętka

Węgiersko-ukraiński
konflikt
związany
z
dyskryminacją
mniejszości węgierskiej na
Ukrainie na tle ustawy językowej
oraz wydawania węgierskich
paszportów obywatelom Ukrainy
doprowadził do obustronnego
wydalenia
dyplomatów
i
bardzo ostrych wypowiedzi
pod adresem Kijowa ze strony
władz węgierskich. Minister
spraw zagranicznych Węgier
Peter Szijjarto oświadczył,
że Ukraina nieustannie łamie
podstawowe normy i wartości,
a także narusza zobowiązania
międzynarodowe. Jego myśli
rozwinął prawicowy publicysta
Zsolt Bayer, który stwierdził,
że
„obecne
kierownictwo
ukraińskie to bez wyjątku
łajdacy”.
Zdaniem
Bayera
ograniczanie praw mniejszości
narodowych na Ukrainie jest
skierowane przeciw Rosjanom,
ale w kraju tym żyją także
przecież
Węgrzy,
Rumuni,
Polacy i inne mniejszości.
„Świetlany Zachód – napisał
Bayer – natomiast siedzi jak
mysz pod miotłą, bo uważa
za dopuszczalne pozbawianie
rosyjskiej mniejszości praw.
Ale nas to nie interesuje.
Nie tylko z powodu Węgrów
zakarpackich.
Uważamy
za
niedopuszczalne
także
naruszanie praw tamtejszych
Rosjan czy Rumunów. Właśnie
dlatego trzeba łajdackiemu
ukraińskiemu
kierownictwu
jasno powiedzieć: w takich
warunkach niech nawet nie
marzą o członkostwie w NATO
czy UE. Niech najpierw się
nauczą jeść nożem i widelcem
i zachowywać jak homo
sapiens”[1].
Słowa te nie wywołały żadnego
rezonansu wśród głównych
sił politycznych w Polsce
i ich mediów. Natomiast
Stany Zjednoczone i Kanada
natychmiast stanęły po stronie
Ukrainy. Od Kay Bailey
Hutchinson – ambasador USA
przy NATO – usłyszeliśmy znaną
od dawna narrację: „Ukraina
jest jednym z kluczowych
partnerów, naszych sojuszników
(…).
Rosjanie
się
temu
sprzeciwiają. Chcemy być silni i
myślę, że chce tego całe NATO,
aby pomóc Ukraińcom uzyskać
niepodległość, którą oni już
rozpoczęli dla siebie zdobywać.
Na Majdanie w sposób cudowny
zwrócono się do narodu, aby
być w Unii Europejskiej i NATO
i chcemy zrobić wszystko, aby
pomóc w tej misji”. Od Węgier
pani Hutchinson zażądała, żeby
nie blokowały pracy Komisji
NATO-Ukraina.
Brak
oficjalnej
reakcji
polskiego
rządu
i
MSZ
oznaczał pełne poparcie w tej

sprawie dla amerykańskiego
sojusznika, co nie dziwi,
ponieważ tzw. polska polityka
wschodnia
–
uzasadniana
propagandowo
majaczeniem
o Polsce jagiellońskiej i
Trójmorzu – polega na pełnym
podporzadkowaniu
celom
politycznym USA, co sprowadza
się
do
bezwarunkowego
wspierania
pomajdanowej
Ukrainy.
Że tak jest, dowiodło spotkanie
ministra spraw zagranicznych
Jacka Czaputowicza ze swoim
ukraińskim
odpowiednikiem
Pawlo Klimkinem w dniu 23
października w Warszawie. W
oficjalnym komunikacie MSZ
czytamy, że przedmiotem tych
rozmów były kwestie „wsparcia
Polski na rzecz suwerenności
i integralności terytorialnej
Ukrainy, sytuacji na nielegalnie
anektowanym
przez
Rosję
Półwyspie
Krymskim
oraz
pokojowego
rozwiązania
konfliktu na wschodzie kraju,
a także zagadnienia z zakresu
relacji
dwustronnych
(…).
Minister Jacek Czaputowicz
ogłosił
także
przyznanie
ukraińskiemu
reżyserowi
Ołehowi Sencowowi nagrody
Pro Dignitate Humana”. Warto
w tym miejscu przypomnieć,
że ów Ołeh Sencow to
nacjonalista ukraiński i członek
Prawego Sektora, w którego
szeregach
uczestniczył
w
puczu na Majdanie, skazany
w Rosji za planowanie działań
terrorystycznych. „Tytuł tej
nagrody: »Na Rzecz Godności
Ludzkiej« w pełni oddaje ideały,
o które walczy Ołeh Sencow.
Jego gotowość do poświęcenia
swojego zdrowia i życia w
celu zwrócenia uwagi świata
na to, co dzieje się na Krymie,
zasługuje na nasz najwyższy
szacunek” – podkreślił minister
Czaputowicz. Takich bohaterów
promuje polski rząd. Przedtem
na taki „najwyższy szacunek”
polskiego rządu zasługiwała
Nadia Sawczenko – obecnie
już zapomniana, bo siedząca
w ukraińskim więzieniu pod
zarzutem współpracy z Rosją.
W komunikacie MSZ czytamy
dalej: „Będziemy niezmiennie
podnosić kwestie nielegalnej
aneksji Krymu i rosyjskiej
zbrojnej agresji na wschodzie
kraju na forach organizacji
międzynarodowych,
których
jesteśmy członkami – Rady
Bezpieczeństwa ONZ, UE i
NATO – zapewnił minister
Czaputowicz. Strona polska
zadeklarowała dalsze popieranie
euroatlantyckich
aspiracji
Ukrainy i jej wysiłków na
rzecz reform, których celem
jest gruntowna modernizacja
państwa i gospodarki kraju.
Rozmówcy
odnotowali

pozytywne trendy we współpracy
dwustronnej, począwszy od sfery
obronności po rosnącą wymianę
towarową i obecność w Polsce
bardzo licznej grupy studentów
i pracowników z Ukrainy. –
Obecność w naszym kraju ponad
miliona obywateli Ukrainy jest
pozytywnym zjawiskiem dla obu
państw. Chcemy, żeby Ukraińcy
dobrze się czuli w naszym
kraju – powiedział szef polskiej
dyplomacji. Podczas rozmów
poruszono
również
trudne
kwestie dotyczące przeszłości
obu narodów, w tym potrzeby
umożliwienia
prowadzenia
poszukiwań
i
ekshumacji
szczątków Polaków – ofiar
wojen i represji politycznych na
terytorium Ukrainy, polskiego
dziedzictwa kulturowego na
Ukrainie oraz sytuacji miejsc
pamięci narodowej po obu
stronach granicy”[2].
Od
razu
zwraca
uwagę
sformułowanie
„szczątków
Polaków – ofiar wojen i represji
politycznych na terytorium
Ukrainy”, a przecież chodzi o
ofiary ludobójstwa, którego na
Polakach dokonali nacjonaliści
ukraińscy. Takie sformułowanie
jest dla MSZ widocznie nie
do przyjęcia, czyli mamy do
czynienia z przyjęciem narracji
historycznej strony ukraińskiej.
Z
komunikatu
MSZ
nie
wynika, by Ukraina zmieniła
swoje negatywne stanowisko
w sprawie ekshumacji ofiar
ludobójstwa popełnionego przez
OUN i UPA na Polakach oraz
ich upamiętnienia. Natomiast
sformułowanie, że „rozmawiano
o sytuacji miejsc pamięci
narodowej po obu stronach
granicy” świadczy o tym, że
Ukraina
nie
zrezygnowała
ze
swojego
stanowiska
polegającego
na
szantażu:
zgodzimy się na upamiętnienie
polskich ofiar OUN i UPA, jeśli
Polska zgodzi się na istnienie na
swoim terytorium pomników ku
czci UPA.
Tyle
Ukraina
zaoferowała
polskiemu
rządowi
w
zamian
za
bezwarunkowe
wsparcie polityczne na arenie
międzynarodowej
oraz
za
wsparcie
ekonomiczne,
polegające m.in. na tworzeniu
w Polsce setek tysięcy miejsc
pracy dla Ukraińców oraz
bezpłatnym
kształceniu
dziesiątków tysięcy Ukraińców
na polskich uczelniach. Tak
wygląda w praktyce budowanie
„Trójmorza”
i
„polityka
jagiellońska”.
Z komunikatu MSZ nie wynika
również, by – w przeciwieństwie
do Węgier – strona polska miała
jakieś zastrzeżenia do ukraińskiej
ustawy językowej. „Radykalizm
przyjętej ustawy świadczy o
tym, że to parcie ukraińskiego

nacjonalizmu, które widzimy
niemal
codziennie,
coraz
bardziej się potęguje i nie liczy
się z żadnymi uwarunkowaniami
i przeszłością” – stwierdził
prof. Włodzimierz Osadczy,
kierownik Centrum Ucrainicum
KUL. W wypowiedzi dla portalu
kresy.pl prof. Osadczy zauważył
również, że „wszystko co dzieje
się w kierunku banderyzacji
Ukrainy
jest
absolutnie
sprzeczne
z
wartościami
europejskimi”. Ze strony UE
„to, co dzieje się na Ukrainie
jest absolutnie pomijane i
zbywane milczeniem, panuje na
to przyzwolenie. Podczas gdy
nacjonalizm zatacza na Ukrainie
coraz szersze kręgi”. Ustawa
językowa „została zupełnie
pominięta, a nawet pochwalona
przez USA, a społeczność
europejska,
deklarująca
wrażliwość
na
sprawy
mniejszościowe, również to
przeoczyła. To pokazuje, że
panuje całkowite przyzwolenie,
a nawet zachęcanie strony
ukraińskiej do tego, by podążać
w tym kierunku”.
Prof. Osadczy zwrócił dalej
uwagę, że uchwalenie na
Ukrainie szowinistycznej ustawy
językowej zbiegło się w czasie
z przyjęciem ustawy oficjalnie
wprowadzającej do ukraińskiej
armii i policji banderowskie
pozdrowienie „Sawa Ukrainie!
Herojam
Sława!”.
„Mamy
dążenie do konfrontacji –
zauważył prof. Osadczy – i
żadnych możliwości ustępstw
ze strony władz ukraińskich
nie ma. Jest silna determinacja
i świadomość bezkarności,
przyzwolenia na wszystko, co
będzie się działo”.
Podkreślił również, że „elity
polskie są zupełnie niewrażliwe
na sprawy mniejszości polskiej”,

a „za sprawą planowej polityki
polskich rządów od 1991 roku,
mniejszość polska na Ukrainie
została de facto zniszczona”.
Swoją wypowiedź prof. Osadczy
zakończył
taką
refleksją:
„Nieliczne
pozostałości
mniejszości polskiej zostały
zupełnie wyzute z cech polskości.
Zostały
zdepolonizowane.
A co gorsza, przy milczącej
zgodzie władz w Warszawie,
uległy też potężnemu wpływowi
banderyzmu. Niestety, mamy
również do czynienia ze
zjawiskiem bardzo smutnym, jak
osoby polskiego pochodzenia,
które hołdują nacjonalizmowi
ukraińskiemu (…). Warszawa
jest zresztą stolicą przodującą
w przyzwoleniu, a nawet
zachęcaniu strony ukraińskiej do
tego, co jest przez nią obecnie
realizowane”[3]
O stosunku władz polskich
do poczynań pomajdanowej
Ukrainy świadczy chociażby
brak ich reakcji na interwencję
ambasadora Ukrainy w Pradze,
który chciał zablokować emisję
filmu „Wołyń” w czeskiej
telewizji. Ani ze strony USA i
UE – gdzie indziej wrażliwych
na przejawy szowinizmu i
neonazizmu – ani tym bardziej
ze strony Polski nie było
też żadnej reakcji na „marsz
chwały UPA”, który przeszedł
ulicami Kijowa 14 października.
Uczestniczyło w nim 10-15
tys. młodych ludzi z zakrytymi
twarzami i płonącymi petardami
w rękach. Wśród nich było
wielu uczestników pacyfikacji
Donbasu i członków organizacji
ultranacjonalistycznych.
Organizatorem tego marszu były
banderowska partia „Swoboda”,
Prawy Sektor, Korpus Narodowy,
Organizacja
Ukraińskich
Nacjonalistów, neonazistowska
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organizacja C14, „Tryzub”
Stepana Bandery i Kongres
Nacjonalistów
Ukraińskich.
Wznoszono takie hasła jak:
„Ukraina ponad wszystko”,
„Chwała narodowi – śmierć
wrogom”, „Moskala na gałąź”,
„Bandera i Szuchewycz naszymi
bohaterami” i „Przywrócimy
Ukrainę Ukraińcom”. Na Placu
Europejskim – gdzie miały
miejsce oba tzw. Majdany z
2004 i 2014 roku – odbyło
się bicie rekordu w masowym
wykonaniu hymnu Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów[4].
W tej hucpie uczestniczyli
też jako goście ukraińskich
nacjonalistów neonaziści z
Niemiec. Tego polskie władze
też nie dostrzegają i nie chcą
wyciągnąć
jakiegokolwiek
wniosku.
Dla nikogo nie powinno być
tajemnicą jakie jest oblicze
pomajdanowej Ukrainy i kto
nią rządzi oraz jakim celom
polityki amerykańskiej służy
kreowanie
i
utrzymywanie
neobanderowskiego skansenu w
tej części Europy. Zsolt Bayer
wyraził to ostro, ale szczerze. W
pełni świadome są tego również
władze polskie i to akceptują w
imię podległości swojej polityki
celom polityki amerykańskiej.
Przedstawiciele
obozu
rządzącego Polską przestali już
nawet ukrywać to, że uważają
nacjonalistów ukraińskich za
swoich sojuszników przeciw
Rosji i akceptują banderowską
Ukrainę.
Następnego
dnia
po
neobanderowskiej, a właściwie
neonazistowskiej manifestacji
w Kijowie odbyła się w stolicy
Ukrainy konferencja poświęcona
tematyce tzw. Międzymorza.
Organizatorem tej konferencji
była
ultranacjonalistyczna
partia Korpus Narodowy, która
wyrosła z neobanderowskiego
szwadronu śmierci nazywanego
oficjalnie pułkiem „Azow” i jest
uważana za neonazistowską.
To daje wiele do myślenia i
przede wszystkim uświadamia,
że współczesne Międzymorze
(Trójmorze) nie jest polską
koncepcją
geopolityczną
mającą cokolwiek wspólnego
z
dawnymi
koncepcjami
piłsudczyków i Giedroycia o
tej samej nazwie, ale pomysłem
nacjonalistów ukraińskich, który
oni podsuwają polskiej prawicy.
Gośćmi
tej
konferencji
byli dr Jerzy Targalski –
publicysta „Gazety Polskiej” i
kierownik Studiów Przestrzeni
Postsowieckiej
Akademii
Sztuki Wojennej w Warszawie,
Damian Duda – dowódca Legii
Akademickiej
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego,
Dariusz Materniak – autor książki
o litewsko-polsko-ukraińskiej
brygadzie LITPOLUKRBRIG,
Michał Marek z Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Mariusz
Patey – dyrektor Instytutu im.
Romana Rybarskiego.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Jerzy Targalski wygłosił referat
pt. „Trójkąt Polska-UkrainaRumunia jako ważny element
bezpieczeństwa regionalnego”.
Postulował w nim, by Polska
i Ukraina stworzyły strukturę
konkurencyjną
dla
Unii
Europejskiej. Stwierdził wprost,
że „jest dla nas korzystne
stworzyć swoją konkurencyjną
Unię dla obrony interesów
państw Europy Wschodniej”[5].
W czyim imieniu Targalski to
powiedział? Przecież nie w
imieniu swoim, tylko w imieniu
środowiska „Gazety Polskiej”,
które
stanowi
najtwardsze
jądro rządzącej w Polsce partii
Prawo
i
Sprawiedliwość.
Damian
Duda
mówił
o
polskich
doświadczeniach
związanych
z
tworzeniem
formacji
paramilitarnych,
Dariusz
Materniak
o
perspektywach
projektu
LITPOLUKRBRIG, a Michał
Marek o polsko-ukraińskim
projekcie
modernizacji
technologicznej sił zbrojnych
Ukrainy. O czym mówił dr
Mariusz Patey – przedstawiciel
środowiska
powołującego
się na spuściznę polityczną
Romana Dmowskiego, co musi
zdumiewać, a nawet szokować
– portal kresy.pl dyskretnie
przemilczał.
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/ Polska szkoła powszechna w Tustanowicach. Tu moi przodkowie pobierali pierwsze nauki. Dziś to ukraińska. Foto: Marian Koch

Ze strony wpływowego w obozie
władzy środowiska „Gazety
Polskiej” mamy już zatem do
czynienia z otwartym sojuszem
nie z łajdakami rządzącymi
Ukrainą, ale z pogrobowcami
nazizmu ukraińskiego. Za ten
sojusz przyjdzie prędzej czy
później zapłacić wysoką cenę
społeczeństwu polskiemu, czyli
tzw. zwykłym Polakom, żyjącym
tu i teraz. Dzisiaj jeszcze nie
wiemy jak wysoką. Mam
jednak też nadzieję – chociaż
może nie powinienem jej mieć
– że odpowiedzialność za ten
sojusz i jego skutki poniesie też
partia Prawo i Sprawiedliwość
wraz z kibicującymi jej w tej
sprawie oponentami z Platformy
Obywatelskiej.
[1] Cyt. za: „Ostre słowa szefa
węgierskiego MSZ na temat
Ukrainy”,
www.rmf24.pl,
11.10.2018.

/ Z polskiego kościoła w Tustanowicach, w których ochrzczono moich przodków, zrobiono cerkiew greko-kato. Foto: Marian Koch

[2] „Rozmowy ministra Jacka
Czaputowicza
z
ministrem
spraw zagranicznych Ukrainy
Pawło Klimkinem”, www.msz.
gov.pl, 23.10.2018.
[3]
„Ukraina
przyjmuje
totalitarne
ustawy
mając
świadomość bezkarności, przy
poparciu polskich władz”, www.
kresy.pl, 5.10.2018.
[4] Marsz nacjonalistów na
ulicach
Kijowa.
„Moskala
na
gałąź”,
www.tvn24.pl,
15.10.2018; Ulicami Kijowa
przeszedł „marsz UPA”, www.
krersy.pl, 14.10.2018.
[5] „Targalski gościem Azowa”,
www.kresy.pl, 15.10.2018.

/ Zbrodniarzy z UPA uhonorowano nazwą ulicy. Foto: Marian Koch

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

1 listopada 2018 - strona 24

www.ksi.btx.pl

OBRONA LWOWA - POSZLI
DO WALKI JAK W TANIEC
Aleksander Szumański
- Były to bohaterskie dni, ale
jednocześnie bardzo tragiczne
– mówił o odsieczy Lwowa w
1918 roku gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, dowódca
polskich oddziałów na antenie
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa.
Gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, dowódca polskiego
wojska, opowiada o walkach w
obronie Lwowa w listopadzie
1918 roku. Archiwum Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa.
- Moi żołnierze lwowiacy, a
wśród nich i krakowiacy, poszli
do walki jak w taniec, ale walka była ciężka – mówił generał
Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski, ówczesny podpułkownik. – Walczyliśmy całą
noc do 6. rano następnego dnia.
O świcie zajęliśmy Łyczków.
Ponieśliśmy ciężkie straty.
Wojska, które przybyły do Lwowa pod dowództwem ówczesnego ppłk Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, liczyły około
tysiąca żołnierzy. Wyruszyli oni
z Krakowa do Przemyśla.
19 listopada 1918 na trasie do
Lwowa wojska polskie stoczyły
pierwszą zwycięską potyczkę z
Ukraińcami pod Gródkiem Jagiellońskim. Potem dotarły do
Lwowa. Przy wsparciu małoletnich powstańców Orląt Lwowskich, pokonano armię ukraińską,
całkowicie wypierając ją z miasta
następnego dnia.

Co o obronie Lwowa od 19 d0 23
listopada 1918 mówił gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski w
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa:
„Bitwa o Lwów 1918-1919, w
polskiej historiografii określana jako Obrona Lwowa, był to
szereg walk polsko-ukraińskich
trwający od 1 listopada 1918 do
22 maja 1919 roku, zakończony
zniesieniem ukraińskiego okrążenia.
Walki rozpoczęły się od opanowania 1 listopada przez żołnierzy
austro-węgierskich pochodzenia
ukraińskiego większości gmachów publicznych we Lwowie
oraz proklamacji utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpiły
polskie organizacje konspiracyjne, polscy mieszkańcy Lwowa, w
tym młodzież, nazwana później
Orlętami Lwowskimi. Pomocy
udzieliło im wojsko polskie, m.in.
oddziały z Krakowa pod dowództwem gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego.
Pierwszy etap konfliktu 19181919 roku zakończył się w nocy
z 22 na 23 listopada 1918, gdy
oddziały ukraińskiej Armii Halickiej wycofały się ze Lwowa,
rozpoczynając
równocześnie
jego oblężenie. Wobec ofensywy
Wojska Polskiego wojska ukraińskie zakończyły oblężenie

/ Michał Karaszewicz-Tokarzewski (1893-1964) - General of the Polish Army

/ https://dobroni.pl/rekonstrukcja-zdjecia/63551 - Zdjęcie do artykułu: „GRH Legion 1920 rok – podsumowanie roku 2010.”

Lwowa i wycofały się 22 maja
1919.
Polsko-ukraiński konflikt o
Lwów w 1918 roku był jednym
z frontów wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919.
W listopadzie 1920 roku do
Lwowa przyjechał marszałek
Józef Piłsudski. W uznaniu zasług odznaczył Lwów - jako jedyne polskie miasto - krzyżem
Virtuti Militari. Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
znajduje się Cmentarz Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt).
GEN. MICHAŁ TOKARZEWSKI - KARASZEWICZ
Urodził się we Lwowie (ur. 5
stycznia 1893 r., zm. 22 maja
1964 w Casablance).
Był synem Bolesława Tokarzewskiego i Heleny z domu Lerch
de Lerchensfeld. Wychowywany był przez matkę i ciotki.
Ukończył gimnazjum w Drohobyczu. Podczas demonstracji w
dniu wyborów do parlamentu
austro-węgierskiego 19 czerwca
1911 r. został ciężko ranny, kiedy jeden z żołnierzy tłumiących
zamieszki, przeszył mu pierś
bagnetem. W 1913 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i
Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Franciszkańskiego
we Lwowie, kontynuowane później na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie.
W czasie studiów związał się z
ruchem socjalistycznym. Działał
w organizacjach niepodległościowych Józefa Piłsudskiego. Był
członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji Rewolucyjnej.
Należał do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Był
dowódcą oddziałów Towarzystwa
„Strzelec” w Drohobyczu i Samborze oraz inspektorem Okręgu
Krakowskiego ZS, w ramach którego odbył latem 1913 roku elitarny kurs oficerski w Stróży koło
Limanowej za co otrzymał prawo
noszenia odznaki Parasola. Przed
I Wojną Światową, jako obywatel
Austro-Węgier, został wcielony
do armii, w której ukończył kurs

oficerów rezerwy.
W sierpniu 1914 roku wstąpił do
Legionów Polskich, dowodząc
kolejno V, a następnie II batalionem 5 pułku piechoty, III batalionem 6 pułku piechoty, następnie
objął dowodzenie 5 pułkiem piechoty. 24 października 1914 roku
został ciężko ranny podczas bitwy pod Laskami-Anielinem . W
1915 roku Piłsudski awansował
go do stopnia majora. W czasie
kryzysu przysięgowego został na
krótko internowany, później (pozostając w konspiracji) działał w
strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), m.in. w
Lublinie, a następnie na terenie
Ukrainy i Białorusi, gdzie za swoją działalność m.in. w Moskwie
był 3-krotnie aresztowany przez
władze bolszewickie. Zwolnienia
zawdzięczał kontaktom Kazimierza Pużaka, kierującego pracami
PPS na terenie Rosji.
W 1918 roku Tokarzewski ponownie objął dowodzenie 5 pułku piechoty Legionów i w grupie
operacyjnej dowodzonej przez
płk Juliana Stachiewicza wspomógł oddziały polskie walczące
z Ukraińcami o Przemyśl, a 19
listopada 1918 roku zorganizował
odsiecz dla walczącego Lwowa,
która zaważyła na utrzymaniu
miasta. Przybył do Lwowa z odsieczą 20 listopada 1918 r.. Po
zdobyciu Lwowa dowodził do
początku 1919 roku oddziałami
polskimi walczącymi na południe
od miasta. W czerwcu 1919 został
awansowany do stopnia pułkownika. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w kwietniu 1919 r.
brał udział w tzw. wyprawie wileńskiej, w czasie której dowodził
brygadą w 1 Dywizji Piechoty
Legionów; następnie został zastępcą inspektora i szefem Departamentu I Piechoty, w 1924 roku
uzyskał nominację na dowódcę
19 Dywizji Piechoty w Wilnie.
1 grudnia 1924 roku Prezydent
RP Stanisław Wojciechowski na
wniosek Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Władysława
Sikorskiego awansował go na generała brygady ze starszeństwem
z dniem 15 sierpnia 1924 roku i
19. lokatą w korpusie generałów.

Nominację uzyskał jako jeden z
najmłodszych w Wojsku Polskim.
Był bardzo wysoko oceniany
przez Piłsudskiego, który w 1925
sugerując prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu obsadę
teki ministra spraw wojskowych,
wymienił
Karaszewicza-Tokarzewskiego obok generała Lucjana Żeligowskiego, Leona Berbeckiego i Leonarda Skierskiego. W
czasie przewrotu majowego 1926
roku opowiedział się po stronie
zamachowców. 17 marca 1927
został zwolniony ze stanowiska
dowódcy dywizji i mianowany
szefem Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych
i przewodniczącym Oficerskiego Trybunału Orzekającego. 21
marca 1929 r. został mianowany
dowódcą 25 Dywizji Piechoty z
miejscem postoju dowództwa w
Kaliszu. W listopadzie 1935 r. został dowódcą Okręgu Korpusu Nr
III w Grodnie. W poniedziałek 3
sierpnia 1936 roku Prezydent RP
mianował go dowódcą Okręgu
Korpusu Nr VI we Lwowie. W
1938 roku został dowódcą Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu.
Na tym stanowisku pozostawał
do 11 września 1939 roku.
W ramach obchodów 20-lecia
Obrony Lwowa otrzymał tytuł
członka honorowego Związku
Obrońców Lwowa, a 20 listopada 1938 r. jego imieniem nazwano jedną z ulic we Lwowie oraz
publicznej szkole publicznej we
Lwowie-Bogdanówce
nadano
imię „Odsieczy Lwowa grupy
ppłk Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego”. 19 listopada 1938
r. otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Drohobycz.
Podczas kampanii wrześniowej
od 11 września dowodził grupą
operacyjną swojego imienia (15 i
27 DP) w składzie Armii „Pomorze” i wraz z nią uczestniczył w
bitwie nad Bzurą. Po kapitulacji
Warszawy, 27 września 1939 generał stanął na czele organizacji
wojskowej – Służby Zwycięstwu
Polski, która była pierwszą organizacją konspiracyjną w okupowanej Polsce. Po utworzeniu
Związku Walki Zbrojnej – ZWZ
został komendantem Obszaru nr
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3 Lwów. W marcu 1940 został
aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD podczas próby
przekroczenia z dokumentami na
nazwisko Tadeusz Mirowy niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej na terenie okupowanej
Polski. Niezidentyfikowany trafił
do łagru pod Workutą, a po odkryciu jego prawdziwej tożsamości
do więzienia NKWD na Łubiance. Po tym, jak został zwolniony
w sierpniu 1941, podjął służbę
w Armii Polskiej w ZSRR jako
dowódca 6 Dywizji Piechoty
„Lwów”.
16 marca 1943 r. został zastępcą dowódcy Armii Polskiej na
Wschodzie, generała dywizji
Władysława Andersa. Obowiązki
zastępcy dowódcy armii łączył
z funkcją dowódcy Jednostek
Wojskowych na Środkowym
Wschodzie, a od sierpnia 1944 r.
dowódcy III Korpusu Polskiego.
Generał Sikorski w trakcie swojej
ostatniej podróży do oddziałów
polskich na Bliskim Wschodzie
zakończonej śmiercią w Gibraltarze rozważał odwołanie Tokarzewskiego z pełnionych funkcji
i przeniesienie go do Londynu w
związku z jego opozycją wobec
polityki Sikorskiego. Od grudnia
1944 r. do sierpnia 1946 r. pozostawał w dyspozycji Ministra
Obrony Narodowej zajmując się
„sprawami specjalnymi”.
Do 31 grudnia 1946r. przebywał
w Dowództwie 2 Korpusu Polskiego, a następnie Polskiego
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po zakończeniu II
Wojny Światowej pozostał na
emigracji w Wielkiej Brytanii,
biorąc czynny udział w życiu
polskiej emigracji, wygłaszając
liczne odczyty, między innymi na
temat początków tworzenia Armii
Krajowej. Pracował zawodowo
jako robotnik w fabryce sprzętu
radiowego. Od 1954 był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych
i ministrem obrony narodowej w
rządzie Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie. Zmarł 22 maja
1964 roku w Casablance, gdzie
przebywał na leczeniu. Pierwotnie został pochowany na cmentarzu Saint-Sauveur-des-Monts
w prowincji Quebec w Kanadzie. We wrześniu 1992 urna z
jego prochami została przeniesiona z Brompton Cemetery w
Londynie na Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
OBRONA LWOWA W 1920
ROKU
Literatura na temat obrony
Lwowa podczas wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. iest bardzo
skromna. Przed wojną ukazało
się kilka opracowań i trochę
wspomnień. W PRL przez długie lata był to temat tabu, i to
podwójnie. Nie można było pisać o Lwowie, a do tego jeszcze
o walkach z Armią Czerwoną,
tym bardziej że w tej wojnie osobiście był zaangażowany Stalin.
Tylko na emigracji ukazało się
kilka wspomnień uczestników
kampanii. Wprawdzie ostatnio
w związku z 70 rocznicą wojny
polsko-sowieckie j w licznych
artykułach i audycjach szeroko omawiano różne aspekty tej
wojny, ale o walkach pod Lwowem i j ego obronie - o ile mi
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wiadomo - wspomniano tylko
na jednej sesji naukowej.
Po krwawych walkach z Ukraińcami w listopadzie 1918 r., a
następnie oblężeniu i ciągłym
zagrożeniu aż do wiosny 1919 r.
ludność Lwowa zaczęła powracać do pokojowego życia. Przez
cały 1919 r. i w pierwszej połowie
1920 r. młodzież lwowska uzupełniała szeregi Wojska Polskiego, a
jednostki i oddziały sformowane w tym mieście brały udział w
walkach na frontach wojny polsko-sowieckiej.
Wiosną 1920 r. po krótkotrwałych
sukcesach Wojska Polskiego na
Ukrainie nastąpiła kontrofensywa
Armii Czerwonej. Już w pierwszych dniach czerwca 1920 r. l
Armia Konna dowodzona przez
Siemiona Budionnego przerwała
front polski pod Koziatynem, prowadziła walki na tyłach i szybko
zaczęła posuwać się na zachód.
Nadchodzące niebezpieczeństwo
od razu dostrzeżono we Lwowie.
Na początku lipca 1920 r. Wódz
Naczelny Józef Piłsudski ogłosił
zaciąg ochotniczy do wojska. Ale
nim jeszcze dotarły do Lwowa
odezwa i przepisy dotyczące werbunku do armii ochotniczej, już 7
lipca 1920 r. dowództwo okręgu
Generalnego we Lwowie, wykorzystując doświadczenie organizacji, które działały podczas obrony Lwowa, powołało do życia
Ochotniczą Legię Obywatelską.
Zadaniem Legii było współdziałanie z wojskiem w obronie zagrożonej niepodległości, głównie
pełnienie służby wartowniczej, a
także Utrzymanie ładu i porządku
w mieście.
W tym czasie w mieście znajdowały się tylko nieliczne oddziały
wojskowe: jeden batalion etapowy, dwa bataliony wartownicze i 5 kompania 54 pp. Wkrótce przybyła 5 dywizja piechoty,
składająca się głównie z lwowian,
ale bardzo wyczerpana walkami
odwrotowymi na froncie północnym. W skład Ochotniczej Legii
Obywatelskiej weszły wszystkie
istniejące we Lwowie organizacje
paramilitarne. Jak Miejska Straż
Obywatelska (MSO),
Pogotowie Narodowe i inne. Naczelnym dowódcą Legii został
kpt. Wit Sulimirski, dotychczasowy komendant MSO. Ochotnicza
Legia podlegała bezpośrednio
wojskowej komendzie miasta i
placu - płk. Marianowi Lindzie,
a władzę zwierzchnią sprawował
dowódca Okręgu Generalnego
we Lwowie gen. Robert Lamezan-Salins. Zaraz po powołaniu
dowództwo Legii wydało odezwę wzywającą do formowania
ochotniczego hufca bojowego w
celu obrony Lwowa. Utworzono też pluton żandarmerii Legii
do służby wojskowo-policyjnej.
Obok mężczyzn zgłosiły się też
lwowianki, które już poprzednio
z karabinem w ręku walczyły w
obronie miasta. Powstała Milicja
Obywatelska Kobiet, której komendantką była Maria Bednarska
i Ochotnicza Legia Kobiet pod
dowództwem Aleksandry Zagórskiej.
W ślad za powołaniem w Warszawie Inspektoratu Armii Ochotniczej, 10 lipca w dowództwie
Okręgu Generalnego we Lwowie
odbyła się konferencja z udziałem płk. Czesława Mączyńskie-

go, znanego komendanta podczas obrony Lwowa w 1918 r.
Na konferencji postanowiono
powołać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej (MOAO).
Zaraz potem płk Mączyński zaczął organizować te oddziały, do
których wcielono przede wszystkim Miejską Straż Obywatelską.
Szybko został utworzony Lwowski Okręgowy Inspektorat MOAO
i sztab inspektoratu, który mieścił
się w koszarach piechoty przy ul.
ZamarstynowskieJ 7 i w sąsiadującej szkole im. Sobieskiego.
Sztab składał się z działu organizacyjno-personalnego i agitacyjno-propagandowego. Działające
dotychczas osobno organizacje
werbunkowe podporządkowały
się Inspektoratowi MOAO, w tym
Polska Organizacja Wojskowa,
Związki Strzeleckie, Małopolska
Straż Obywatelska.
Do oddziałów ochotniczych
zgłaszała się młodzież szkolna, przede wszystkim harcerze (skauci) ze Lwowa i okolic,
młodzież szkól rzemieślniczych)
niekiedy całymi klasami. W historii zapisali się jako „Orlęta
Lwowskie”.
Zaciągali się też inteligenci, robotnicy i chłopi z okolicznych
wsi. Obok Polaków byli także
Żydzi oraz mniej liczni Rusini
(grekokatolicy). Wśród ochotników znalazła się też grupa
głuchoniemych, którzy podczas
ćwiczeń pilnie wpatrując się w
dowódcę wydającego komendę,
potrafili opanować musztrę,
Z przybywających ochotników
formowano bataliony piechoty,
oddziała kawalerii, karabinów
maszynowych,
samochodów
pancernych a także lotnictwa.
Zorganizowano też grupę partyzancką - oddział lotny złożony
z różnych rodzajów broni pod
dowództwem rtm. dr. Romana
Abrahama, słynnego obrońcy
Góry Stracenia podczas walk z
Ukraińcami w listopadzie 1918
r.
O nim to w swoich korespondencjach wojennych pisał Adam
Grzymała-Siedlecki: „Syn znakomitego profesora lwowskiego,
rotmistrz Abraham jest bożyszczem „wiary żołnierskiej” (...)
Wysoki, szczupły, wytwornie powściągliwy; może trochę urwis,
o czym świadczą jego miłe oczy
i uśmieszek, mówiący, że w sprawach uciech doczesnych nie z
jednego pieca chleb jadał - w
ruchach niedbały, daleki od pruskiej kawaleryjskiej sztywności,
od pierwszego ujrzenia ujmujący;
(...) a w sumie panicz lwowski. I
oto ten panicz za czasów obrony
Lwowa zasłynął, jako wspaniały zagończyk, jako jeden z najbardziej wytrwałych oficerów i
najpracowitszych robotników w
„branży niebezpieczeństwa”. Jego
odwaga, a może i ten uśmiech fredrowski zdobył mu bezgraniczną
miłość żołnierzy”.
W tym czasie, 27 lipca powstał
we Lwowie Centralny Komitet
Pomocy Obrońcom Wschodniej Małopolski, któremu przewodniczył delegat rządu Kazimierz Gałecki. Czynny udział
w organizowaniu i koordynacji wysiłku obronnego miasta
wzięli: prezydent Lwowa Józef
Neumann oraz wiceprezydenci
- Julian Obirek z Polskiej Par-

tii Socjalistycznej, dr Leonard
Stahl z Narodowej Demokracji
i dr Filip Schleicher, reprezentujący Żydów. Jak podkreślał J.
Obirek, wobec nadciągającego
niebezpieczeństwa ze wschodu,
jak i zagrożenia przynależności Lwowa do Rzeczypospolitej
ludność miasta reprezentuje
jednolite stanowisko: wszystkie
partie i ugrupowania w Radzie
Miejskiej wykazują jednomyślność; nie ma podziału na narodowych demokratów, socjalistów, mieszczan - „wszyscy jesteśmy wspólną partią polską” .
Wraz ze zbliżaniem się Armii
Czerwonej do Lwowa część ludności, zwłaszcza napływowa, uległa panice i uciekała na zachód.
Jednakże zdecydowana większość wzięła udział w przygotowaniach do walki. Na rzecz obrony wpływały dary w naturze i pieniądzach. Galicyjskie Towarzystwo Myśliwskie własnym kosztem wyposażyło grupę kawalerii.
Zjednoczenie Ziemian zaopatrzyło oddział kawalerii w potrzebną
liczbę koni i pełny ekwipunek,
kupiectwo lwowskie dostarczyło umundurowania, bielizny i
żywności. Deputacja ludności
żydowskiej złożyła na ręce gen.
Lamezana uroczystą deklarację w
sprawie obrony Lwowa i wręczyła mu 1,5 miliona marek na rzecz
Armii Ochotniczej. w mieście odbywały się nabożeństwa i modły
za pomyślność oręża polskiego;
w świątyniach katolickich przy
czynnym udziale ks. arcybiskupa
Józefa Bilczewskiego, a także w
synagogach żydowskich.
20 lipca na placu Kapitulnym
przed Katedrą Łacińską odbyła
się przysięga ochotników MOAO,
a 2 sierpnia w tym samym miejscu poświęcenie sztandaru. Już
27 lipca wyruszył na pole walki
ochotniczy oddział pościgowy
pod dowództwem rtm. Romana
Abrahama. Był to detaszowany
oddział 240 pp, składający się z
batalionu piechoty, jazdy, artylerii
i karabinów maszynowych.
W ciągu bardzo krótkiego czasu,
około 3 tygodni, zorganizowano
we Lwowie dwa pułki piechoty 240 i 238 (każdy po trzy baony),
dwa pułki jazdy - 209 i 214, pułk
artylerii (trzy dywizjony), kompanię szturmową z oddziałem samochodów pancernych (dwa auta
zbudowane w warsztatach lwowskich) i 3 dywizjon lotnictwa myśliwców. Wszystkie te oddziały
zostały wyposażone sumptem
społeczeństwa lwowskiego, które
dostarczyło umundurowania, bielizny, żywności, a także około 1,5
tys. koni i ponad 100 wozów (te
ostatnie głównie ziemianie).
W sumie do służby ochotniczej
zgłosiło się ponad 20 tys. osób,
z tego w Małopolskich Oddziałach Armii Ochotniczej znalazło się ponad 12 tys. Poza tym
Ochotnicza Legia Obywatelska,
pełniąca służbę pomocniczą,
liczyła prawie 30 tys., głównie
osoby starsze i poniżej 17 lat 4
. Część kobiet służyła w oddziałach liniowych, a inne jako kurierki, sanitariuszki, w oddziałach wartowniczych i innych
służbach pomocniczych.
Na początku sierpnia ukonstytuował się Komitet Obrony
Państwa we Lwowie, w skład
którego weszli przedstawicie-
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le różnych środowisk, m. in.
znany pisarz Jan Kasprowicz;
kobiety reprezentowała Kazimiera Neumannowa, żona prezydenta miasta. Organizacje te
prowadziły akcję propagandową, wzywającą do obrony miasta i kraju; opublikowały wiele
odezw - osobno do robotników,
chłopów. Żydów. Wydano także
i rozdawano skróconą wersję
książki Jana Parandowskiego
„O bolszewizmie”. W tym czasie wojska polskie pod naporem
przeważających sił sowieckich
w ciężkich walkach cofały się
coraz bardziej na zachód. Na
południowym teatrze działań
wojennych czołowe oddziały
Armii Czerwonej po sforsowaniu Horynia w początkach lipca
zbliżyły się do Równego.
Na Froncie Południowo-Zachodnim Armii Czerwonej, którym
dowodził Aleksander Jegorow,
a członkiem Rady Wojenno-Rewolucyjnej był Józef Stalin, walczyły: l Armia Konna oraz 12 i
14 armia. Głównym zadaniem
tych sił było wspieranie nacierających armii Frontu Zachodniego
w kierunku północno-zachodnim
- na Warszawę 5 . Tylko 14 armia miała działać w kierunku na
Rawę Ruską i Lwów i opanować
te miasta do 24 lipca- Jednakże
po zdobyciu Równego przez l Armię Konną (4 lipca) i sforsowaniu
Ikwy wzmógł się opór oddziałów
polskich. Doszło do zaciętych
walk na lewym południowym
skrzydle, toteż w obawie przed
atakami wojsk polskich dowództwo Frontu skierowało tam więcej
swoich sił.
W połowie lipca rząd sowiecki odrzucił propozycję ministra
spraw zagranicznych Wielkiej
Brytanii, lorda George’a Curzona
w sprawie zawarcia rozejmu na
froncie polsko-sowieckim. Lenin zawiadamiając o tym Stalina
prosił go o „przyspieszenie wściekłego spotęgowania natarcia na
Froncie Południowo-Zachodnim”
6 . W związku z tym A. Jegorow
w wydanej 23 lipca dyrektywie
nakazywał 12 armii działać w kierunku na Chełm-Kraśnik i przeprawić się przez Wisłę i San do 15
sierpnia. Natomiast l Armia Konna dostała rozkaz „gwałtownym
rajdem” opanować nie później niż
29 lipca Lwów i Rawę Ruską, a
następnie uchwycić przeprawę
przez San w rejonie Sieniawa-Przemyśl 7 . Z kolei 14 armia
miała działać na kierunku Tarnopol-Przemyślany-Gródek. W ten
sposób Armia Czerwona, przede
wszystkim l Armia Konna, rozpoczęła marsz na Lwów.
l Armia Konna była wyczerpana
długim marszem i licznymi walkami, ale stanowiła dużą i bardzo
ruchliwą siłę. Składała się ona z
czterech dywizji i kilku brygad
kawalerii, oddziału samochodów
pancernych, artylerii, a także oddziału lotniczego. Każdy oddział
kawalerii miał ciężkie karabiny
maszynowe na taczankach. Pociągi pancerne, które były w armii,
włączyły się do walki dopiero w
sierpniu.
Pod koniec lipca Budionny zameldował sztabowi Frontu, że
nie można na czas wykonać postawionego przed nim zadania z
powodu wielkiej koncentracji sił
polskich i ich zaciętego oporu. W

1 listopada 2018 - strona 26
odpowiedzi dowódca Frontu A.
Jegorow 29 lipca wysłał rozkaz,
podpisany też przez J. Stalina, w
którym nakazywał l Armii Konnej
bezzwłocznie wykonać zadanie,
podając nowy termin: „zajęcie
Lwowa przenoszę na 30 lipca”.
Zaznaczył przy tym, że zupełnie
niezrozumiały jest meldunek o
niemożności wykonania zadania .
Mimo tych rozkazów l Konna
znajdowała się wówczas nad
Styrem, powstrzymywana przez
Wojsko Polskie. W dniach 29 i 30
lipca musiała stoczyć bitwę pod
słynnym Beresteczkiem, a 2 i 3
sierpnia ciężkie walki pod Brodami. Następnie aż do połowy sierpnia oddziały polskie prowadziły
skuteczną obronę na Bugu i nie
pomagały kolejne rozkazy i ponaglenia Jegorowa i Stalina, którzy
co kilka dni przesuwali ostateczny termin opanowania Lwowa.
W tym czasie siły l Konnej zostały wzmocnione przez podporządkowanie jej 8 dywizji „czerwonych kozaków”. Sprawą zajęcia
Lwowa niewątpliwie interesował
się W. Lenin, na bieżąco informowany przez Stalina, który w
telegramie z 4 sierpnia zapewniał,
że Budionny rozbije przeciwnika
i Lwów będzie zajęty, chociaż z
pewnym opóźnieniem. Ale już
nazajutrz, po ciężkich walkach w
rejonie Brodów, informował Lenina, że w najbliższych dniach nie
można liczyć na zajęcie Lwowa .
W dniach 16 i 17 sierpnia oddziały l Konnej sforsowały Bug i po
stoczeniu wielu walk ruszyły na
Lwów. Budionny postanowił zaatakować Lwów z trzech stron:
od północy na Doroszów szła 4
dywizja kawalerii (najstarsza i
najbardziej zaprawiona w bojach
jednostka Budionnego), a nieco
powyżej na Kulików 14 dywizja
kawalerii, od wschodu z Borszczowic i Biłki Królewskiej 6 dywizja nawaleni i specjalna brygada kawalerii, która miała pierwsza
wedrzeć się do ciasta; od południowego wschodu z Dawidowa
11 dywizja kawalerii wspierana
przez grupę Jakira w składzie 45
i 47 dywizji strzeleckiej i 8 dywizji „czerwonych kozaków”.
Dowództwo l Armii Konnej było
pewne, że szybko zdobędzie miasto i Już zawczasu przygotowało
odezwę w języku rosyjskim „Do
pracujących miasta Lwowa” (niestety, bez daty). Odezwa podpisana przez S. Budionnego oraz
członków Rady Wojskowo-Rewolucyjnej Armii, K. Woroszyłowai S. Minina, głosiła, że wojska
czerwone RSFRS zajęły miasto
Lwów.
Nieco wcześniej naczelne dowództwo Armii Czerwonej poleciło Jegorowowi przygotować
rozporządzenie o przekazaniu
do dyspozycji Frontu Zachodniego l Konnej i 12 armii. Jednakże sprzeciwił się temu Stalin, który uważał, że najpierw
należy zdobyć Lwów. Jeszcze 21
sierpnia Jegorow informował
Tuchaczewskiego, że do 19 Budionnemu nie udało się zdobyć
Lwowa, ale zrobi to za dwa-trzy
dni. Jednakże tego dnia na wyraźne żądanie Tuchaczewskiego
l Armia Konna zaczęła się wycofywać spod Lwowa i ruszyła
na Zamość.
Mimo zwycięstwa wojsk polskich i klęski Tuchaczewskie-
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go w bitwie pod Warszawą, na
odcinku południowym Armia
Czerwona nadal zagrażała
Lwowowi. 24 sierpnia Jegorow
rozkazał 14 armii jak najszybsze opanowanie Lwowa i powtórzył to w rozkazie z 31 sierpnia- Jeszcze 6 września Jegorow
meldował głównodowodzącemu
Armii Czerwonej, że przeciwnik stawia opór na odcinku
lwowskim i prosił o dodatkowe
posiłki artyleryjskie dla wzmocnienia 14 armii. Wszystko to
wskazuje, że przywódcom sowieckim bardzo zależało na
zdobyciu Lwowa i wiązali z tym
plany dalszej ekspansji na zachód i południe Europy.
Marszowi Armii Czerwonej
na Lwów przeciwstawiały się
nieliczne jednostki i oddziały
Wojska Polskiego. Początkowo obroną kierował gen. Wacław Iwaszkiewicz, a od połowy
sierpnia nowy dowódca Frontu
Południowego, gen. Władysław
Jędrzejowski, którego sztab
mieścił się we Lwowie w gmachu VIII Gimnazjum przy ul.
Batorego 7.
Od początku sierpnia oddziały
ochotnicze wyruszały ze Lwowa na pobliską linię bojową. W
tym czasie w związku z przygotowaniem kontrofensywy wojsk
polskich pod Warszawą, do formującej się grupy uderzeniowej wycofano spod Lwowa l i
3 dywizję legionową i niektóre
oddziały jazdy. Pozostałe, osłabione oddziały polskie prowadziły przez dwa tygodnie tzw.
ofensywną obronę Lwowa.
Po sforsowaniu Bugu przez Armię
Czerwoną l Armia Konna wachlarzowe starała się ogarnąć Lwów.
Kontrakcje polskie nie powiodły
się, a oddziały poniosły liczne
straty. Zagony sowieckiej kawalerii niejednokrotnie atakowały
oddziały polskie z tyłu, z zachodu lub południowego zachodu.
Wówczas doszło do tragicznej bitwy pod Zadwórzem. Wspomniany wyżej detaszowany oddział
rtm. Abrahama po wyruszeniu ze
Lwowa walczył pod Radziechowem i zdobył miasto. Następnie
został przerzucony koleją na front
pod Tarnopolem; bił się pod Horodyszczem i Chodaczkowem.
Tam został ranny rtm. Abraham.
Po krótkim odpoczynku oddział
przerzucono do Krasnego. 16
sierpnia żołnierze stoczyli walkę
z kawalerią Budionnego i otworzyli drogę do Kozłowa.
Następnego dnia, 17 sierpnia jazda oddziału pod dowództwem
rtm. Tadeusza Krynickiego ruszyła na Gliniany, a batalion piechoty (około 500 ludzi) dowodzony
przez kpt. Bolesława Zajączkowskiego, pomaszerował torem
kolejowym w kierunku Lwowa.
Około godziny dwunastej koło
stacji Zadwórze artyleria sowiecka ostrzelała maszerujących
żołnierzy. Karabiny maszynowe
odpowiedziały ogniem, a por. Antoni Dawidowicz poprowadził tyralierę na stojące obok stacji działa. Spod pobliskiego lasu ruszyła
kawaleria sowiecka. Pierwszy
atak został odparty. Żołnierze, nazywający siebie „abrahamczykami”, do wieczora toczyli krwawy
bój, odparli jeszcze pięć ataków
kawalerii i wytrwali pod ciężkim
ostrzałem artylerii. Porucznik

Dawidowicz atakiem po krótkiej
walce zdobył stację kolejową, a
l kompania opanowała pobliskie
wzgórze.
Tymczasem jednak nadciągnęły nowe siły sowieckie, wróg
miał dużą przewagę. Okrążonym
„abrahamczykom” chwilowo pomogły trzy samoloty polskie, które nadleciały od Lwowa i ogniem
karabinów maszynowych oraz
bombami z góry zaatakowały pozycje wroga. Otoczeni żołnierze
walczyli, aż zabrakło amunicji.
Na wezwanie do poddania się
kpt. Zajączkowski odpowiedział:
„Chłopcy! Do ostatniego ładunku”. Przy budce na torze otoczona przez Rosjan bezbronna grupa
jeszcze krótko walczyła na kolby,
padając pod szablami Kozaków.
Kapitan Zajączkowski ostatnim
strzałem odebrał sobie życie, a za
nim strzelił sobie w skroń ppor.
Antoni Liszka.
Nastąpiła rzeź: Kozacy rozsiekali szablami i dobili kolbami 318
prawie bezbronnych młodych
żołnierzy, tylko nielicznych wzięto do niewoli. W walce zginęli
dowódca batalionu kpt. Bolesław
Zajączkowski, dowódca oddziału karabinów maszynowych por.
Antoni Dawidowicz, kpt. Krzysztof Obertyński, por. Józef Juszkiewicz, por. Jan Demeter, por.
Tadeusz Hanak, ppor. Antoni
Julian Liszka, pchor. Władysław
Getman, pchor. Władysław Marynowski, pchor. Tadeusz Zbroja
Rejchan, pilot pchor. Mieczysław
Piniński, wielu podoficerów i żołnierzy. Padli pod ciosami 6 dywizji kawalerii l Armii Konnej Budionnego 10 .
Bój batalionu kpt. Zajączkowskiego umożliwił innym oddziałom wycofanie się i zajęcie pozycji obronnych pod Lwowem. Stąd
w historii i w legendzie utrwaliła
się nazwa Zadwórze - Polskie
Termopile. Mała stacja Zadwórze
stała się symbolem bohaterskiej
walki młodzieży lwowskiej - „Orląt Lwowskich”.
W czasie, gdy toczył się bój pod
Zadwórzem, w nocy z 17 na 18
sierpnia, na rozkaz dowództwa
Frontu Południowego oddziały
polskie wycofały się na wschód
i zajęły linię obronną pod Lwowem. Na północy w rejonie Żółkwi dywizja jazdy i 38 pp, pod

Kulikowem 5 dywizja piechoty,
pod Dublanami dywizja piechoty, a w Grzybowicach 240 pp,
na wschód od Lwowa w rejonie
Winnik 4 pp i kilka oddziałów
ochotniczych, a od południa w
Żubrzy batalion załogi Lwowa. W
samym mieście, w tych groźnych
chwilach ogłoszono alarm. Powołano pod broń całą Miejską Straż
Obywatelską, nakazując utrzymanie ostrego pogotowia. Wokół
miasta ludność sypała szańce, a
nieliczna załoga łykowata się do
odparcia szturmu.
Zaraz po pierwszych sukcesach
wojsk polskich pod Warszawą
szala zwycięstwa zaczęta się przechylać również pod Lwowem. 19
sierpnia l dywizja jazdy w walce z 14 dywizją kawalerii odbiła
Żółtańce. Na wschodnim odcinku
batalion 12 pp w nocy z 19 na 20
dokonał udanego wypadu na specjalną brygadę jazdy (która miała
pierwsza wedrzeć się do Lwowa)
i zadał jej duże straty.
Opisał to I. Babel w swoim dzienniku: „Fiasko akcji specpułku
- planowali wypad na Lwów, w
specpułku wartownicy, jak zwykle, spali, Polacy podwieźli cekaem na 100 kroków, zagarnęli
konie, poranili połowę składu jednostki” .
Następnego dnia po wycofaniu
się armii Budionnego oddziały
polskie prowadziły walkę z grupą
Jakira, potem ruszyły do natarcia,
odrzucając oddziały sowieckie na
wschód. Jeszcze przez cały sierpień i połowę września toczyły
się walki w okolicach Lwowa,
a zwłaszcza na południowym
wschodzie.
Męczeńską śmiercią, w tym samym czasie co pod Zadwórzem,
zginęło 80 żołnierzy polskich
pod Horpinem, gdzie czerwonoarmiści dokonali krwawej masakry jeńców, a nieco później
koło Dytiatyna wymordowali i
obdarli z mundurów kilkudziesięciu jeńców. Podczas odwrotu
wojsk Budionnego we wsi Firlejówka Kozacy wymordowali 34
ochotników.
Po zakończeniu działań wojennych Małopolskie Oddziały
Armii Ochotniczej zostały rozwiązane. W pożegnalnym rozkazie dowództwa płk Czesław
Mączyński podkreślał: „Wasza
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w znacznej mierze zasługa, że
wróg nie ruszył na Lwów bezbronny” . Gdy 22 listopada
1920 r. marszałek Józef Piłsudski dekorował herb Lwowa, powiedział: „Za zasługi położone
dla polskości tego grodu i jego
przynależności do Polski, mianuję miasto Lwów kawalerem
Krzyża Virtuti Militari”.
Zwłoki pięciu oficerów, które
udało się zidentyfikować, pochowano na cmentarzu Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt)
we Lwowie, pozostali spoczęli
na miejscu swej męczeńskiej
śmierci, gdzie został usypany
kurhan i umieszczona tablica
pamiątkowa z napisem: „Orlętom, poległym w dniu 17 sierpnia 1920 r. w walkach o całość
ziem kresowych”. To do uczestników uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod
kurhan pisał 21 sierpnia 1927
r. ówczesny dowódca Okręgu
Korpusu we Lwowie gen. dyw.
Władysław Sikorski: „Kiedy
w śmiertelnej bitwie nad Wisłą
1920 roku rozstrzygały się losy
polsko-rosyjskiej wojny oraz
zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, Lwów, wiążąc na swych
przedpolach groźną armię Budionnego, spełnił historyczną
rolę. Tej pięknej roli najwymowniejszym świadectwem jest mogiła Zadwórza - symbol ofiarnego
żołnierza, który odcięty do swego
dowódcy - służył wiernie Ojczyźnie aż do ofiary życia włącznie” .
Bohaterom spod Zadwórza poświęcono wiele wierszy, a piękne
opowiadania pt. „Pod Zadwórzem” napisała Zofia Kossak-Szczucka.
W 1920 r. podczas wojny polsko-sowieckiej lwowianie jeszcze raz zadokumentowali wierność tradycji i dewizie: „Leopolis Semper Fidelis”.
Dokumenty, źródła, cytaty:
h t t p s : / / w w w. p o l skieradio.pl/39/156/
Artykul/980851,ObronaLwowa-poszli-do-walki-jak-wtaniec
http://www.lwow.com.pl/rocznik/obrona1918.html
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75.rocznica ludobójstwa:
Listopad oraz jesien1943
Stanisław Żurek

75.rocznica ludobójstwa LISTOPAD oraz JESIEŃ 1943
1 listopada (Wszystkich Świętych - Święto Zmarłych) 1943
roku:
W miasteczku Gołogóry pow.
Złoczów został zamordowany
przez Ukraińców Stefan Czada,
lat 39, buchalter („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”;
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Lipica Dolna pow.
Rohatyn: „01.11.1943 r. został
zamordowany Witkowski Władysław jako niewygodny świadek przewożenia broni.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie listy strat ludności
polskiej /.../. W: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom
8, Kędzierzyn-Koźle 2016, Za:
Ludobójstwo OUN-UPA tom 8 Stowarzyszenie Kresowian ).
We wsi Olesiów pow. Stanisławów banderowcy obrabowali
dom i pobili Bronisława Dąbrowskiego, w wyniku czego zmarł.
W kol. Ostrowy pow. Luboml
Ukraińcy zamordowali Józefa
Mielniczuka i jego siostrę Elżbietę.
2 listopada (Dzień Zaduszny,
Zaduszki) 1943 roku:
We wsi Baworów pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 2
Polaków: organistę Szymona Wiśniowskiego oraz proboszcza ks.
Karola Procyka, którego pobili,
uprowadzili w rejon wsi Smolanka i po torturach zamordowali. Pierwszy, nieudany napad na
plebanię nastąpił 28 października
1943 r. Drugi bandyci przeprowadzili 2 listopada 1943 r. o godz.
18. Najpierw sterroryzowali służbę w kuchni, a następnie pięciu
napastników wtargnęło do pokoju ks. Procyka, gdzie przebywali
wszyscy poszukiwani przez UPA
mężczyźni. Jedynie młodszemu
wikaremu udało się przeżyć. Widząc napad szybko cofnął się do
swojego pokoju i zamknął drzwi
na klucz. Kiedy bandyci zajęli się
ich wyważaniem, ksiądz wyskoczył przez okno. Uciekając wzywał pomocy. Tymczasem oprawcy przebili bagnetem stawiającego opór księdza Procyka, powalili
go na podłogę, włożyli knebel do
ust i skrępowanego wynieśli z
domu. Po wrzuceniu księdza na
wóz odjechali. Organistę Szymona Wiśniewskiego zastrzelili na
miejscu w pokoju. Ciała ks. Procyka nie odnaleziono.
We wsi Burdiakowce pow.
Borszczów został uprowadzony
z gajówki i zamordowany przez
UPA gajowy Jarecki, imię nie-

znane (Edward Orłowski, w:
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/
C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf
).
We wsi Jeziorany (Ozierany)
pow. Kowel 16 października lub
2 listopada 1943 roku: „W tym samym czasie co w Budach Ossowskich Ukraińcy dokonali pogromu
w Peresiece. Część mieszkańców
z Przesieki nie chciało jednak
porzucać swojej miejscowości licząc, że Ukraińcy ich nie ruszą.
Ci zaś powyciągali ich z domów,
zaprowadzili na cmentarz w Jeziorzanach, a następnie zamordowali, poddając wcześniej wyrafinowanym torturom. Z dołu
wygrzebała się jednak ranna
Zofia Padowska. Udało jej się
doczołgać do domu znajomych
Ukraińców i poprosić o wodę. Na
jej widok mężczyźni chwycili za
siekiery, ale w jej obronie stanęła
gospodyni tego domu, nie dopuszczając do dobicia kobiety. Została
ona przewieziona do punktu sanitarnego w Zasmykach. Pamiętam,
że przeraziłam się, jak zobaczyłam jej zmasakrowaną twarz. Kobieta ta przeżyła, ale jej cała najbliższa rodzina pozostała w dole
na cmentarzu w Jeziorzanach.”
(Marek A. Koprowski: Krwawe
lato 1943. W: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/krwawe-lato-1943 ). Patrz też: „16 października 1943 roku”.
We wsi Miętkie pow. Hrubieszów: Śledztwo IPN w sprawie
rozstrzelania przez Niemców, w
listopadzie 1943 roku w Hrubieszowie Jana K., który wcześniej
został zatrzymany przez policjantów ukraińskich z posterunku w
Sahryniu. (Sygn. S. 2/00/Zi) Jak
ustalono w śledztwie w dniu 27
października 1943 roku brat Stanisława K. - Jan K. (członek Armii Krajowej), został zatrzymany
przez ukraińskich policjantów z
posterunku w Sahryniu i osadzony w areszcie. W czasie przetrzymywania w/w w areszcie znęcano
się nad nim. Na początku listopada 1943 roku Jan K. został przewieziony do siedziby Gestapo w
Hrubieszowie, po czym w wykonaniu wyroku Sądu Doraźnego
Szefa Policji i Bezpieczeństwa
Okręgu Lubelskiego z dnia 2 listopada 1943 roku zamordowano
go.
3 listopada:
We wsi Gromada pow. Biłgoraj
w publicznej egzekucji rozstrzelano Bronisława Dumę i wzięto 5
zakładników, których stracono na
Rotundzie w Zamościu. (Tomasz
Osiński: Represje wobec ludności
cywilnej w ramach niemieckich
działań antypartyzanckich na terenie powiatu biłgorajskiego w

świetle materiałów byłej Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Zeszyt Osuchowski nr
5; Osuchy 2008).
We wsi Majdan pow. Kopyczyńce został zastrzelony przez okno
Jan Żywina, gospodarz. („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski
i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122).
W miasteczku Rozdół pow. Żydaczów: „03.11.43 r. został zamordowany Wiss – delegat Polskiego Komitetu Opiekuńczego.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8). Inni: Edward Weiss z
P.K.O.
(„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44;
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Trawniki pow. Lublin
podczas likwidacji obozu policjanci ukraińscy oraz Niemcy rozstrzelali około 10 tysięcy
osób: Żydów, Polaków i Rosjan;
ustalono nazwiska 20 Polaków.
We wsi Tuchla k/Sławska pow.
Stryj został zamordowany przez
UPA leśnik Władysław Gruczkan lat ok. 35 (Edward Orłowski..., jw.). Oraz: „3.XI.43. Tuchla.
Gruczkan Władysław,
leśnik, zamordowany.” (1944.
luty – marzec – Wykazy mordów i napadów na ludność polską
sporządzone w RGO we Lwowie
na podstawie meldunków przekazanych z terenu. W: B. Ossol.
16722/2, s. 219-253).
We wsi Turza Wielka pow. Dolina Ukraińcy obrabowali polskie
gospodarstwa i zastrzelili 75-letnią Polkę. „3.XI. br. o godz. 23
obrabowano w Turzy Wielkiej
Cisowskiego Józefa, zastrzelono
jego matkę 75 letnią staruszkę.”
(1943, 15 listopada – Pismo PolKO w Stryju do Delegata RGO
we Lwowie dotyczące napadów rabunkowych i mordów na
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/2, s. 19).
We wsi Wasylów Wielki pow.
Rawa Ruska (obecnie pow. Tomaszów Lubelski) ukraińscy policjanci z Turkowic zamordowali
13 Polaków.
4 listopada:
W powiatowym mieście Brody
zaginął bez wieści Artwiński Ryszard, lat 38.
We wsi Bryń pow. Stanisławów
banderowcy obrabowali polskie
gospodarstwa i zamordowali 2
Polaków. „Dnia 4.XI. br. w nocy
w Zygmuntówce and Bryń [Stanisławów] zostali napadnięci w
mieszkaniach swych: Hanas Władysław i Hanas Franciszek rolnicy, przez około 20 uzbrojonych

osobników, doszczętnie dom zrabowany, rzeczy zabrane na wóz
i napadnięci uprowadzeni. Żona
Władysława Hanasa została pobita. Napadnięci zostali rozebrani
przed uprowadzeniem do bielizny,
sprawcy zakazali rodzinie doniesienia o wypadku władzom.”
(1943, 10 listopada – Pismo Pol.
K. O. w Stanisławowie do Delegata RGO we Lwowie. Dotyczy
mordów i napadów na Polaków
w stanisławowskim. W: B. Ossol.
16721/1, s. 283-284).
We wsi Olchowiec pow. Brzeżany: „4.11.1943 r. został uprowadzony Zawadecki Wasyl.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej podanej przez Komańskiego i Siekierkę dla województwa tarnopolskiego, 2004;
w: Ludobójstwo OUN-UPA na
Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 7, pod redakcją
Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2015; w: http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf ).
W kol. Ugły pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali Anastazego i Stanisławę Felińskich oraz
ich dzieci, 17-letniego syna Edmunda i 20-letnią córkę Annę.
W mieście Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali 7-letnią
dziewczynkę polską Stanisławę
Flisińską.
W nocy z 4 na 5 listopada:
We wsi Skorodyńce pow. Czortków został zastrzelony w mieszkaniu przez grupę UPA gajowy
Demczuk, imię nieznane. („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski
i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122; Stanisław Dłuski: “Fragment wielkiej
zbrodni”; w: „Las Polski”, nr 11
z 1991 roku).
5 listopada:
We wsi Drohomyśl pow. Jaworów miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 młodych Polaków. Zamordowani zostali: Wackerman
Zofia, Sulimowski Jerzy lat 18,
Majda Tadeusz lat 25, buchalter („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Insty-

tut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No:PRM
– 122). Oraz: „05.11.43 r. zostali
zamordowani: Majda Tadeusz l.
25, księgowy w majątku; Wackermann Zofia żona zarządcy majątku.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Karolówka koło Podkarmienia
pow.
Rohatyn:
„05.11.1943 r. został zamordowany ksiądz rzymsko-katolicki
Kowalski i.n.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw., tom 7). Oraz bez daty: „Moi
dziadkowie pochodzili z Karolówki. Dziadek Wojciech MAREK,
babcia Karolina MAREK zd..
Bednarz. Uciekli z wioski przed
ukraińcami. Brat dziadka – Andrzej MAREK zaginął bez wieści,
siostra Antonina – zamordowana
przez ukraińców.” (Andrzej, 18
kwietnia 2015 - http://bezprzesady.com/aktualnosci/moje-kresy-bukaczowce/attachment/obraz10
, pisownia oryginalna).
W nocy z 5 na 6 listopada:
We wsi Oleszynka koło Niemirowa pow. Rawa Ruska:
„5/6.11.43 r. uprowadzono i zamordowano zarządcę majątku l.
75 NN.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
6 listopada:
We wsi Huta Nowa pow. Buczacz: „06.11.1943 r. zostały zam.
2 osoby z rodziny Typkiewiczów.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Jasionów pow. Brody:
„06.11.1943 r. zamordowano kolonistę Orłowskiego i.n.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W kol. Ledóchówka pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 3 starszych Polaków.
W miejscowości Mosty Wielkie
pow. Mościska został zamordowany przez banderowców w
okrutny sposób na oczach rodziny Polak Władysław Kladny.
Inni: 11 listopada 1943 roku we
wsi Mosty Wielkie pow. Żółkiew
Ukraińcy zamordowali krawca
Władysława Kładnego, lat 34.
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We wsi Nowa Huta pow. Buczacz został zabity przez bojówkę UPA leśniczy inż. Jan Vertze
(Edward Orłowski..., jw.). Miał
lat 28, został pojmany i uprowadzony do pobliskiego lasu. „Ślady na ciele świadczyły, że przed
śmiercią był okrutnie maltretowany” (Stanisław Dłuski: “Fragment wielkiej zbrodni” ; w: „Las
Polski”, nr 11 z 1991 roku).
6 listopada 1943 roku koło Przebraża partyzanci sowieccy płk
Nikołaja Prokopiuka zamordowali 3 partyzantów AK, w tym ppor.
Jana Rerutkę „Drzazgę”.
W nocy z 6 na 7 listopada:
We wsi Hładki pow. Tarnopol
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: był to Jan Świrek, lat 39
oraz 2 osoby NN (Komański..., s.
367). Oraz: „6/7.11.1943 r. został
zam. Wójcik Michał l. 38, gospodarz”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7).
7 listopada:
We wsi Bahnowate pow. Turka
banderowcy zamordowali 4-osobową rodzinę Jana Kuczarskiego,
obrabowali i spalili jej dom.
8 listopada:
W powiatowym mieście Borszczów woj. tarnopolskie został
zamordowany przez Ukraińców
lekarz Kazimierz Kolasiński
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7). Został on zastrzelony na ulicy („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM
– 122).
We wsi Huta Nowa k/Korościatyna pow. Buczacz został zamordowany przez UPA inż. leśnik Jan
Welce, dowódca oddziału leśnego
AK na Podolu (Edward Orłowski..., jw.).
W kolonii Janówka pow. Kostopol upowcy zamordowali co
najmniej 22 Polaków. „Wreszcie
nadszedł 8 listopada 1943. W
nocy rozległ się charakterystyczny, głuchy dźwięk. To ktoś uderzył
w słup. Ojciec pani Walentyny
krzyknął, aby wszyscy uciekali w
kierunku Słucza. Każdy jak stał,
w nocnej koszuli. W zamieszaniu
zginęła jedna ze starszych sióstr.
Uratowało ich to, że poziom wody
w rzece nie był zbyt wysoki. Jedni
podsadzali drugich, aby wdrapać
się na wysoki brzeg. Wówczas
matka odwróciła się i popatrzyła
za siebie: - Zobaczcie, nasz dom
się pali... Najpierw schronili się w
zgliszczach Wili, z ulgą zauważając, że nie ma tam banderowców.
Później małymi grupkami ruszyli
w różnych kierunkach, ich rodzina w kierunku Starej Huty. Tam,
na plebanii, poznał ją ksiądz - ten,
któremu nosiła chleb. Dzięki temu
znaleźli kąt. Odnalazł się ojciec,
a zaprzyjaźniony Ukrainiec przyprowadził siostrę. Leżała zmartwiała z przerażenia w krzakach
na polu. - Do Janówki wróciliśmy
na chwilę, pod eskortą partyzantów - wspomina pani Walentyna.

- Ale nie było po co. Zabraliśmy
z naszego domu tylko trochę soli.
Swój dowód osobisty tato znalazł
gdzieś pod lasem. Tamtej nocy zabili ponad 20 osób. I tylko jeden
chłopak zginął od kuli. Resztę porąbali... Przede wszystkim dzieci
i starszych ludzi. Pochowaliśmy
ich we wspólnej mogile”. (Wasze
Kresy: Przeżyliśmy dzięki mamie; 17 czerwca 2013; w: http://
www.gazetalubuska.pl/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20130617/
REPORTAZ/130619594 ). Siemaszko..., na s. 261 -262 datują
napad na noc z 8 na 9 września
1943 roku i mord dokonany na co
najmniej 22 Polakach.
We wsi Monasterzyska pow.
Buczacz Ukraińcy zamordowali Polaka, gajowego. Inni: był to
leśniczy Votrno („Sprawozdanie
sytuacyjne z ziem polskich”, nr
8/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie,
No: PRM – 122).
We wsi Waroniów pod Firlejowem pow. Rohatyn: „08.11.1943
r. zamordowany Ossowski Albin,
administrator folwarku.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom
8; oraz:
„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44;
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
9 listopada:
We wsi Błozew Górna koło Nowego Miasta oraz w dworze w
Wołczy pow. Dobromil upowcy
zamordowali 14 Polaków: 13
osób z rodzin Suchajów i Sychorów oraz pomoc domową Sychorów. Suchaj Marcin miał rozpłataną ostrym narzędziem czaszkę,
jego żona Ludwika miała kilkanaście ran kłutych i wybite zęby,
syn Marian miał 7 ran kłutych,
córka Zofia miała kilkanaście ran
kłutych, córka Anna miała kilkanaście ran kłutych i ślady bicia
po całym ciele, syn Eugeniusz
został zastrzelony. Ich zamężna
córka Maria Grabowska, lat 25,
miała kilkanaście ran kłutych;
jej córeczka Krystyna, lat 4, miała złamaną szczękę i rozpruty
brzuszek. „Zamordowani przez
Ukraińską Powstańczą Armię 9
listopada 1943 roku spoczywają
w dwóch zbiorowych mogiłach:
I. Rodziny Suchajów z Błozwi
Górnej
Suchaj Marcin - organista i kierownik agencji pocztowej ur.
6.11.1889 r - mąż.
Suchaj Ludwika z domu Chocińska ur. 10.03.1895 r - żona.
Grabowska Maria z domu Suchaj
ur. 4.02.1919 r - córka.
Grabowska
Krystyna
13.04.1940 r - wnuczka.

ur.

Suchaj Marian ur. 1912 r - syn.
Suchaj Zofia ur. 1922 r - córka.
Suchaj Anna ur. 1924 r - córka.
Suchaj Eugeniusz ur. 1928 r - syn.
II Rodziny Sychorów z dworu w
Wołczy.

Sychora Tadeusz inż. rolnik - mąż.
Sychora Janina z domu Kochanowska - żona.
Sychora Maria - córka.
Sychora Cecylia - córka.
Sychora Bolesław - syn.
Pietraszek Cecylia z Posady Nowomiejskiej - pomoc domowa”.
(http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html).
We wsi Cygany pow. Borszczów
Ukraińcy zamordowali 24-letniego Michała Puzyńskiego.
We wsi Czerkawszczyzna pow.
Czortków zamordowali Władysława Fedkowa, kolejarza.
We wsi Lubaszówka koło Lubieszowa pow. Kamień Koszyrski woj. poleskie o świecie „pijani bandyci z UPA dla zabawy zastrzelili 100 osób /.../, wśród pomordowanych byli Polacy i Ukraińcy”. („Skazani na niepamięć”,
w: Nasza Polska z 8.XI.2005 r.).
W miasteczku Lubieszów pow.
Kamień Koszyrski po rzezi w
Lubaszówce upowcy wkroczyli
do Lubieszowa i „na chybił trafił
wybrali około 200 Polaków i zamknęli ich w dwurodzinnym drewnianym domu należącym do rodziny Buttmanów i Piaskowskich,
budynek obłożono słomą i podpalono”. Wieczorem tego dnia dwaj
miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: aptekarza z żoną.
Upowcy zamordowali też zakonnika z klasztoru kapucynów. Tego
dnia w Lubaszowie i Lubaszówce
Ukraińcy zamordowali około 253
Polaków i około 50 Ukraińców
(„Skazani na niepamięć”, w: Nasza Polska z 8.XI.2005 r.). „Liczbę około 200 ofiar w Lubieszowie
potwierdza świadectwo Ukraińca
Myny Saszczuka, który 10 listopada 1943 roku wraz z innymi
sąsiadami przewoził nadpalone
zwłoki do wspólnego grobu na
cmentarzu katolickim”. Oraz:
„Wkroczywszy do Lubieszowa
pod wieczór, spędzili mieszkańców polskiej narodowości (183
ludzi) d chaty Buttmana, która
stała naprzeciwko obecnego wojskowego komisariatu, jakoby na
zebranie. Następnie rozpoczęli
swoje kainowe dzieło: ze wszystkich stron podpalili dom i czekali na tego, kto żywy wyrwie się z
tej trąby powietrznej, aby dobić
ofiarę i wrzucić ją z powrotem w
ogień. Mieszkańcy Lubieszowa
wspominają, jak pewna pięknisia
z długimi włosami błagała o ratunek swego narzeczonego, członka
bandy, a ten wyciągnął z pochwy
szablę i pod ogólny rechot zabójców jednym ciosem oddzielił głowę dziewczyny od ciała”
(„Lubeszywszczyna”, ukraińska
książka wydana w 1996 roku, s.
93 - 94; za: Zbigniew Małyszycki: „Potknięcia prof. Pawła Wieczorkiewicza”; w: „Myśl Polska”
z 26 października 2008). Wśród
nich były: siostra Jadwiga Alojza
Gano sercanka, przełożona klasztoru w Lubieszowie oraz siostra
Andrzeja Maria Ossakowska sercanka z klasztoru w Lubieszowie,

spalona żywcem wraz z siostrą
Gano.
W chutorze Reymontówka koło
Lubieszowa pow. Kamień Koszyrski woj. poleskie UPA wymordowała prawie wszystkich
Polaków i spaliła ich gospodarstwa; dorosłych wyrąbano siekierami i bagnetami, niemowlęta nabijano na pale. Zamordowanych
zostało 100 osób - według świadectwa Jana Bulwickiego, przedwojennego sołtysa tej kolonii,
który sporządził imienny wykaz
ofiar. Pozostali przy życiu Polacy
z Lubieszowa i Reymontówki, a
także z kolonii Choromeck i Czysta Łuża zbiegli bądź to na północ do Bałandycz nad Kanałem
Królewskim, bądź na południe do
kompleksu leśnego Krasny Bór.
W rezultacie po wojnie w Lubieszowie pozostało tylko dwoje
czy troje Polaków, zaś Reymontówka znikła z mapy, rośnie tam
teraz las, a po kolonii Choromeck
pozostało czyste pole, na którym sowieci zbudowali lotnisko.
„Śledztwo w sprawie zabójstw
na tle narodowościowym około
100 mieszkańców wsi Kolonia
Rejmontówka oraz co najmniej
183 mieszkańców Lubieszowa –
powiat Kamień Koszyrski, dawne woj. poleskie, przez nacjonalistów ukraińskich z UPA które
miały miejsce 9 listopada 1943 r.
tj. o przestępstwo określone w art.
118 § 1 kk w zw. z art. 3 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. (S 92/07/
Zi) Postępowanie dotyczyło zabójstw osób narodowości polskiej
, popełnionych na terenie gminy
Lubieszów i w jej okolicach przez
nacjonalistów ukraińskich, stanowiących jednocześnie zbrodnie
przeciwko ludzkości. Ponadto
śledztwo toczyło się w sprawie
zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w dniu 9
listopada 1943 r. w osadzie Kolonia Rejmontówka oraz miejscowości Lubieszów – dawny powiat
Kamień Koszyrski, ówczesne woj.
poleskie, łącznie co najmniej 283
ich mieszkańców – narodowości polskiej, przy użyciu ostrych
narzędzi, broni palnej oraz poprzez spalenie żywcem w budynku
mieszkalnym przez nacjonalistów
ukraińskich z lubieszowskiej i
moroczańskiej bojówki UPA w
której działali m. in. Danyło Jurko, Konstantin Szołomickij, mężczyzna o nazwisku Duna, Iwan
Jurko, Andrij Jurko, Archip Harasz, Jakow Jurko i inni, które to
czyny miały na celu wyniszczenie
ludności narodowości polskiej,
zamieszkałej na tych terenach,
tj. o czyn określony w art. 118 §
1 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej. Śledztwo w
przedmiotowej sprawie umorzono w dniu 4 kwietnia 2011 r. wobec śmierci ustalonych sprawców
stwierdzonych zbrodni oraz niewykrycia pozostałych sprawców
tych przestępstw.”
We wsi Wołcza Dolna pow. Dobromil banderowcy zamordowali
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6 Polaków: 5-osobową rodzinę
Sychorów z 3 dzieci oraz ich służącą będącą w ciąży. Patrz wyżej:
Błozew Górna, dwór w Wołczy.
We wsi Wólka Lubieszowska
koło miasteczka Lubieszów
pow. Kamień Koszyrski: „Pamiętam, szłam z pola przez polską
kolonię i zaszłam do Grabarzów.
Gdy otworzyłam drzwi wszystka
zamarłam: cała rodzina leżała
zarąbana! Taki sam obraz był
u Kozieradzkich, tyle tylko, że
oprócz tego tam niemowlę stało
nabite na pal” - pisze do Muzeum
w Łobnej mieszkanka Wólki Lubieszowskiej W. M. Dawydiuk”
(„Lubeszywszczyna”, ukraińska
książka wydana w 1996 roku, s.
93 - 94; za: Zbigniew Małyszycki: „Potknięcia prof. Pawła Wieczorkiewicza”; w: „Myśl Polska”
z 26 października 2008). Zbrodni
dokonał oddział UPA około 9 listopada 1943 roku.
10 listopada:
We wsi Klimkówka pow. Zbaraż banderowcy zastrzelili 10
Polaków (Komański..., s. 459).
Inni mord datują na 18 listopada
w nocy („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44;
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Plebanówka pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali
Jana Juchniewicza, młynarza.
W kol. Różyn pow. Kowel w
walce z UPA zginęło 6 partyzantów AK „Jastrzębia” pod dowództwem „Sokoła”, Polacy musieli opuścić kolonię.
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali
4-osobową rodzinę polsko-ukraińską Pawła Szajdy z 2 dzieci
(żoną Polaka była Ukrainką).
We wsi Zagórze pow. Zborów
zamordowali 20 Polaków, całe
rodziny, ich zagrody ograbili i
spalili.
11 listopada (Święto Niepodległości):
We wsi Bołozów koło Przemyśla
banderowcy zamordowali 11 Polaków (wg sprawozdania OUN,
więc nazwa wsi może być w wersji ukraińskiej).
We wsi Bełz pow. Sokal Ukraińcy zamordowali Polaka o nazwisku Pozagórski, właściciela
majątku.
W kol. Chwoszczowata pow.
Sarny upowcy zamordowali 10
Polaków, którzy przyszli do swoich zagród po żywność.
W kol. Dołhe pow. Sarny Ukraińcy siekierami i widłami zamordowali 11 Polaków, w większości
osoby starsze i 16-letnią dziewczynę o nazwisku Korytko.
We wsi Duliby pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali 4-osobową rodzinę: Bolesława Bańkę z zoną Janiną orz ich
3-letniego syna i 17-letnią córkę
Genowefę, którą przez 3 miesiące
przechowywał Ukrainiec Sdoruk,
aby szyła mundury dla UPA; za-
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mordowali także Ukraińca. Inni:
„W trakcie antypolskiej akcji z
30 sierpnia 1943 r. rodzinie Bolesława Bańka schronienia udzielił
mieszkaniec wsi Wilka Dulibśka,
Ołeksij Stoliaruk. W obejściu
Ukraińca Polacy ukrywali się do
12 listopada 1943 r. Schowek ten
został jednak odkryty przez banderowców, którzy zabili zarówno
rodzinę Bańków (małżeństwo i
dwoje ich dzieci), jak i ukrywającego ich Ołeksija Stoliaruka. Na
cmentarzu we wsi Duliby znajduje się mogiła tego ostatniego”.
(Iwan Olchowski: Ratowali niewinnych, ryzykując własne życie.
W: Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943. Lublin 2012).
W kol. Folwark /Ost-Folwark/
pow. Sarny zamordowali co najmniej 6 Polaków, w tym 8-letnią
dziewczynkę Teresę Wandę Dziekańską.
W kol. Janówka pow. Sarny
zamordowali co najmniej 14 Polaków, w tym spalili żywcem
9-osobową rodzinę Stolarczyków.
We wsi Kasperowce pow. Zaleszczyki: „11.11.1943 r. został
zam. Gąsowski Bolesław”. (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W kol. Konstantynówka pow.
Sarny podczas napadu upowcy
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków.
W kol. Osty pow. Sarny upowcy
zamordowali kilkudziesięciu Polaków, w tym 1-rocznego Ludwika Dziekańskiego.
We wsi Plebanówka pow. Trembowla zamordowano 11 osób, 6
osób poraniono, z których zmarły 3 osoby w Trembowli („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski
i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122).
W kol. Radzież pow. Sarny
wśród kilkunastu zamordowanych Polaków była 103-letnia Joanna Pankowska.
W kol. Romanówka pow. Sarny
spalili 9 polskich gospodarstw i
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków.
W kol. Różyn i kol. Truskoty pow. Kowel: „w drugi dzień
trwającej bitwy, w czasie wycofywania się z kol. Truskoty serdeczny kolega, pełny od dzieciństwa
sierota Stefan Skowron, lat 18,
został ciężko ranny w nogę i prosił o pozostawienie go na polu naszego sąsiada Gnata Jufimczuka,
ojca Mitki, sołtysa naszej kolonii.
Po zakończonej i przegranej drugiego dnia bitwie Stach Szymczyk
poszedł po Stefana. Niestety, ranny został już zamordowany, miał
rozpruty brzuch, wyciągnięte
wnętrzności i wydłubane oczy,
ponadto był bez butów, które
brat Zygmunt rozpoznał w 1944
r. u Ukraińca Lońki Oksiutycza,
mieszkańca wsi Lubliniec” (Tadeusz Kotarski: Moje tragedie, w:
„Świadkowie mówią” , s. 43).
We wsi Stryjówka pow. Zbaraż zamordowani zostali: Antochów Michał, Robak Paweł i

Sokół Jan (Kubów..., jw.). Oraz:
„11.11.1943 r. został zam. Paweł
Nagadżyna – kościelny.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Inni: 16
listopada w nocy: „3 zabili, kilku ciężko poranionych” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski
i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122).
W kol. Świętocin pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali ocalałych z poprzedniej
rzezi 23 Polaków – sztundystów,
całe rodziny.
W lesie między wsią Wiczynie
a wsią Woronczyn pow. Łuck
zamordowali 5-osobową rodzinę: Jana Gonczarowskiego z żoną
Marią oraz 3 ich niepełnoletnich
córek: Genowefą, Pelagią i Janiną.
W nocy z 11 na 12 listopada:
We wsi Sokole pow. Kamionka
Strumiłowa: „11/12.11.1943 r.
uprowadzono rolnika, Zaborniaka Józefa.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw.,
tom 7). „Zamordowany 12 listopada 1943 roku Józef Zaborniak,
gospodarz, l. 60” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”,
nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). „Zaborniak Józef, emerytowany funkcjonariusz p. p. zam. we wsi Sokole,
tutejszego powiatu Kamionka
Strumiłowa, uprowadzony dnia
11-12.XI.1943.” (1944, 4 stycznia
– Pismo Delegatury PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata
RGO we Lwowie dotyczące uprowadzeń i mordów dokonywanych
na Polakach w okolicy Kamionki
Strumiłowej i Radziechowa. W:
B. Ossol. 16721/1, k. 177).
12 listopada:
W gajówce we wsi Ruda Brodzka pow. Brodyw napadzie została ciężko ranna żona gajowego
Jeruszczaka i zamordowany Władysław Kustra z Brodów.Według
innej wersji było to 19 listopada
w Sokołówce k. Ożydłowa w
pow. Brody. (L. Kulińska: Dzieje
Komitetu Ziem Wschodnich na
tle losów ludności polskiej w latach 1943–1947, t. 2, s. 346, 350).
W mieście powiatowym Sarny
woj. wołyńskie Ukraińcy zamordowali 4 Polki, uciekinierki z kolonii Prurwa: Helenę Dziekańską
lat 30, Bronisławę Dziekańską lat
35, Stafanię Dziekańską lat 6 i Janinę Dubicką lat 6 oraz postrzelili pracownika kolei Antoniego
Wierzbickiego lat 31, który zmarł
z ran 16 listopada 1943 r.
13 listopada:
We wsi Wysuczka pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 4
Polaków: małżeństwo Olgę i Stanisława Sielczyńskich oraz narzeczeństwo Tadeusza Świdzyńskiego i Nadzieję Turczyńską lat
20. („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM
– 122). Inni: 15 ;listopada 1043

roku w mieście Borszczów woj.
tarnopolskie Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: Tarczyńską
Nadzieję l. 18 i jej narzeczonego Świdzińskiego Tadeusza l. 28
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
14 listopada:
We wsi Telatyn pow. Tomaszów
Lubelski: „14.11.1943 r. został
zam. przez upowców Kosuń Stanisław ps. „Gryf” żołn. AK.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
W nocy z 14 na 15 listopada:
W miasteczku Barysz pow. Buczacz: „14/15.11.1943 r. został
zam. Drozdowski Stanisław”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7). Inni:
„Uprowadzony w nocy kierownik
szkoły, Drozdowski, z Barycza
– Mazury w Czortkowskim oraz
rolniczka Maria Stasiów. Ciał ich
nie odnaleziono.” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”,
nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Plebanówka
pow.
Trembowla: „14/15.11.1943 r.
został zamordowany Malinowski
Władysław, szofer straży pożarnej
w Trembowli”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
15 listopada:
We wsi Gaje Smoleńskie pow.
Brody został uprowadzony i
zamordowany w leśniczówce
Hutniakowska leśniczy Gwidon
Prohazka; znalezione ciało miało
ucięty język, wydłubane oczy, połamane palce u rąk. Został pochowany na cmentarzu w Brodach.
„26 listopada 1943. Tamtego
piątku była u nas pani Pruchaska
i mówi, że partyzanci zabrali jej
męża, który był leśniczym na Bezodni. Ona chodziła na żandarmerię. Prosiła żandarmów, żeby
pojechali z nią szukać męża, I nic
nie znaleźli, tylko w biurku w szufladzie znalazła wszystkie dokumenty męża. Z tego można wnioskować, że jeszcze żyje.” (Danuta
Krystyna Danyluk – Żabska:
„Dzienniczki Danusi”; w: http://
www.brodzianie.pl/pdf/danusia.pdf ). Gwidonowi Prohazce
ucięto język, wydłubano oczy
i połamano palce. Inni: Nocą z
15 na 16 listopada 1943 r. z gajówki Hutniakowa pow.Złoczów
uprowadzono gajowego Ukraińca
Łuckowa oraz leśniczego Gwido
Prochaskę. Prochaska przepadł,
zaś Łucków wrócił „rzekomo silnie pobity”. Lekarz w Podkamieniu nie stwierdził u niego „żadnych obrażeń”.
We wsi Huta Pieniacka pow.
Brody został zwabiony podstępnie przez kolegę gajowego - Ukraińca do leśniczówki Hutniakowa
w Hucie Pieniackiej w celu złożenia wyjaśnień pożaru gajówki
gajowy Stanisław Mendelski lat
43 i stąd nigdy nie wrócił, ciała
nie odnaleziono (Edward Orłowski..., jw.). Inni: 18 listopada 1943
r. w Hutniakowej pow. Zbaraż (?)

uprowadzono gajowego Medelskiego. Kilka dni wcześniej spalono jego mieszkanie służbowe.
We wsi Isypowce gm. Cebrów
pow. Tarnopol: „15.11.1943 r.
zamordowano jednego Polaka
NN. Przez pomyłkę zamordowali
Ukraińcy także jednego Ukraińca”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7). Zabity J. Czarnuszka („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski
i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Kokutkowce pow. Tarnopol banderowcy zamordowali
5 Polaków i 2 Ukraińców. „Kokutkowce – wieś w obecnym powiecie zborowskim, przed II WŚ
należała do powiatu tarnopolskiego. Zamieszkała w większości przez Polaków. W 1908 roku
kosztem parafian i Franciszka
Sakowicza został wybudowany
murowany kościół p.w. św. Maryi, który obecnie stanowi ruinę.
Z dawnych czasów zachował się
nieduży, polski cmentarz, który
ma niespotykany urok. Znajduje
się na wzgórzu w zagajniku zaraz po lewej stronie od głównej
bramy wejściowej. Wśród starych nagrobków odszukaliśmy i
oczyściliśmy nieobco brzmiące
nazwiska: Laskowski, Kazik, Kołtowski, Krzemień, Stopyra, Świrski, Szary… Na szczególną uwagę
zasługuje zbiorowa mogiła pięciu
Polaków zamordowanych w dniu
15 listopada 1943 roku przez banderowców i wyryte w drewnianej
desce nazwiska: Szary Wawrzyniec, Migała Jan, Nowak Andrzej,
Świrski Władysław, Switłyk Dymitr. Zbiorowa mogiła Polaków
została oczyszczona, odmalowano napisy oraz złożono kwiaty,
których fundatorem była Czesława Józwa (córka Andrzeja Nowaka) – mieszkanka Chróściny.”
(Cmentarze w Iwanówce, Hleszczawie i Kokutkowcach ocalone od zapomnienia; 09.10.2016;
w:
http://www.studiowschod.
pl/cmentarze-w-iwanowcehleszczawie-i-kokutkowcachocalone-od-zapomnienia ).
We wsi Kowalówka pow. Buczacz zostali zamordowani przez
banderowców: proboszcz ks.
Bieńko Piotr i ks. Perucki Leon.
(Władysław Kubów: Terroryzm
na Podolu; Warszawa 2003).
Inni (Komański..., s. 158): zostali aresztowani w wyniku donosu
policji ukraińskiej 17 września
1943 roku razem z innymi 15 Polakami i zginęli w więzieniu (ks.
Bieńko zmarł na tyfus, ks, Perucki został rozstrzelany).
We wsi Maksymówka pow.
Zbaraż Ukraińcy zamordowali
Polaka o nazwisku Popiel, weterynarza.
We wsi Staje pow. Rawa Ruska
Ukraińcy, w tym miejscowi, zabrali z furmankami 10 młodych
Polaków i na łące za wsią zastrzelili 9 z nich, a jeden zdołał uciec;
rannych dobijali siekierami i kołkami.
We wsi Szack pow. Luboml
upowcy spalili polskie domy i
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zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków.
We wsi Sypowce gm. Jankowce
pow. Tarnopol: „15.11.1943 r.
został zabity Czarnuszka J. – gospodarz”. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7). Zapewne chodzi o wieś
Isypowce (patrz wyżej).
We wsi Ulaniki II pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
W mieście Włodzimierz Wołyński na peryferiach upowcy
zarżnęli nożami Józefę Uleryk z
9-letnim synem Mieczysławem;
jej męża zamordowali podczas
rzezi Dominopola 11 lipca 1943 r.
W liście z 15 listopada 1943 roku
greckokatolicki metropolita arcybiskup Andrzej Szeptycki pisał do lwowskiego arcybiskupa
rzymskokatolickiego Bolesława
Twardowskiego, w odpowiedzi
na jego wcześniejszą prośbę o
apel do swoich wiernych o powstrzymanie mordów na ludności
polskiej, że dokonują ich partyzanci sowieccy i bandy żydowskie.
16 listopada:
We wsi Czahary Zbaraskie
pow. Zbaraż: „W Czaharach
Zbaraskich, pow. Zbaraż 16 listopada 1943 r., około godz. 20-tej
zostali zamordowani przez banderowców następujący Polacy:
1. Mieczysław Kopiec, 2. Kazimierz Słonecki (ur. w 1914 r.),
3. Teofil Mazurkiewicz. W domu
Słoneckiego banderowcy wyrąbali drzwi wejściowe i zastrzelili
go w momencie, gdy próbował
uciec przez okno. Dwaj pozostali
mężczyźni zostali zamordowani w
swoich domach, a przed śmiercią byli torturowani. Zapewne
córki Kazimierza Słoneckiego –
Anna, ur. w 1930 r. i Renia ur.
w 1932 r. – mogłyby dużo więcej
powiedzieć na ten temat. Szkoda, że milczą. Mieszkają we wsi
Gierczyn, poczta Rębiszów, woj.
zielonogórskie.” (Józef Jarowicki; w: http://www.wbc.poznan.
pl/Content/8319/Biuletyn%20
nr51%202002.03.pdf). „Witam,
z opowiadań ciotki Anny i Reni,
która niestety zmarła w ub. roku
wiem, że Kazimierza - ich ojca
zastrzelili banderowcy, kiedy skakał z dachu, ukrył się na strychu.
Tej nocy zabito także Mieczysława - męża babci a brata ciotki
Stefanii. Część mężczyzn ukryła
się w lesie. Ciotkę Stefanię poturbowali okrutnie a córki, wtedy
małe dziewczynki, jedna ukryła
się pod łóżkiem, druga za piecem.
Po wszystkim wyszły na zewnątrz
szukać ojca i męża…Noc była
jasna z wielkim księżycem, Kazimierz leżał rozstrzelany. Ciota
Anna do tej pory bardzo to przeżywa, nie dziwię się, że nie chce
o tym rozmawiać z nikim.” (Elżbieta, 2 stycznia 2017; w: https://
kresy24.pl/szukam-rodzin-czahar-zbaraskich-maksymowki/).
Oraz: „16.11.1943 r. zostali zam.:
Sokół Jan l. 18; Antochów i.n. l.
50.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
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We wsi Huta Stara pow. Kostopol podczas napadu około 1200
upowców i tzw. „sekirnykiw”
(siekierników) czyli chłopów
ukraińskich uzbrojonych w siekiery, widły, kosy itp. zginęło kilkanaście osób polskiej ludności
cywilnej, 5 partyzantów AK oraz
około 100 napastników.
We wsi Ksawerówka pow. Stanisławów : „W dniu 16 listopada 1943 r. nacjonaliści ukraińscy
w Ksawerówce podpalili dom
rodziny Piwowarczyków. W płomieniach zginęli: Maria Piwowarczyk, jej córki – Wanda Kazimiera i Urszula oraz syn Ryszard.
Mąż Marii – Józef został przez
napastników postrzelony z broni
palnej, niemniej zdołał uciec z
miejsca zdarzenia” (IPN Wrocław: „Umorzenie śledztwa w
sprawie ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich
na 209 obywatelach narodowości polskiej na terenie b. powiatu
stanisławowskiego – Wrocław, 14
maja 2012”). Siekierka, Komański i Rózański w opracowaniu dotyczącym woj. stanisławowskiego na s. 508 podają 624 nazwiska
zabitych Polaków w powiecie
Stanisławów i szacunkową liczbę 1552 zabitych Polaków. Materiałów ze śledztw zakończonych, czyli umorzonych, IPN nie
publikuje, w tym tak istotnych
dla Pamięci Narodowej zeznań
świadków, co pozwala postawić
pytanie o cel i sens tych śledztw.
We wsi Maksymówka pow.
Zbaraż: „16.11.1943 r. został
zam. lekarz dr Antoni Szczepankiewicz z żoną.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
W kol. Miedzików pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków ze wsi Nyry idących do
Zasmyk: Eleonorę Grabarczyk
oraz 16-letnią Józefę Dymek i jej
17-letniego brata Wacława.
W kol. Moczulanka pow. Kostopol zamordowali 3 Polaków.
We wsi Stryjówka pow. Zbaraż: „Dnia 16 listopada liczna
banda uzbrojonych napadła na
wieś Stryjówkę i Czahary [pow.
Zbaraż]. W Stryjówce zamordowano Jana Sokoła, Pawła Robaka i Antochowa. Ciężko raniono
Marcina Koniuka, N. Szarą i Niedziałłową z dzieckiem.” (1943,
27 listopad – Pismo PolKO w
Tarnopolu do RGO w Krakowie
dotyczące napadów ukraińskich
na ludność polską. W: B. Ossol.
16721/2, s. 41).
W nocy z 16 na 17 listopada:
We wsi Potok pow. Rohatyn
banderowcy zamordowali 3 Polaków.
17 listopada:
W kol. Strzelecka pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali Agatę Hojarską,
uciekinierkę z kol. Żurawiec pow.
Horochów.
18 listopada:
W mieście Łuck woj. wołyńskie
na przedmieściu Krasne upowcy

zamordowali 16 Polaków, w tym
6 osób znajomych ks. biskupa
Adolfa Szelążka, nad którymi pastwili się.
W mieście Równe woj. wołyńskie Ukraińcy z Kripo oraz gestapowcy rozstrzelali na przedmieściu Cegielnia 160 więźniów, a
wśród nich ponad 100 członków
konspiracji AK, aresztowanych
przez policjantów ukraińskich.
Rozstrzeliwania trwały także w
innych dniach.
We wsi Sokołówka pow. Złoczów: „W Sokołówce (pow. Złoczów, woj. tarnopolskie) kilkunastu leśniczych 18 listopada
1943 r. przez kilkanaście godzin
odpierało atak UPA. W walce
zginął gajowy i jeden z urzędników nadleśnictwa, napastnicy
również mieli kilku zabitych i w
końcu odstąpili.” (http://www.
nawolyniu.pl/wspomnienia/lesnicy.htm ; Stanisław Dłuski:
“Fragment wielkiej zbrodni” ;
w: „Las Polski”, nr 13-14 z 1991
roku). Inni: 18 listopada 1943 r.
doszło do napadu na nadleśnictwo w Sokołówce pow. Złoczów.
Atak rozpoczął się ok. godz. 15.
Doszło do frontalnej walki, która
trwała do godz. 24.00, a według
innej wersji do rana. Piętnastu
Polaków uzbrojonych w strzelby
i karabiny stawiło opór. W walce
zginął gajowy i jeden z urzędników, ale też kilku (być może aż
dziesięciu) napastników. Ok. północy doszło do zawieszenia broni. W zamian za wypuszczenie
dwóch zakładników — kobiety i
dziecka (według innej wersji zakładników było pięcioro) — pozwolono Ukraińcom pozbierać
zabitych i rannych. Spalono stodołę oraz stajnię z czterema końmi, siedmioma krowami i dwoma
świniami.
19 listopada:
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż: „19.11.1943 r. zostały zamordowane następujące osoby:
1. Chemij Andrzej; 2. Mazur
Stefan; 3. Mandryka Mikołaj;
4. Pawluk Franciszek 5. Rybak
i.n.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7). Inni: 18 listopada 1943
roku zamordowanych zostało 10
Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44;
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122). „Dnia 18.XI. w nocy
banda zamordowała w Klimkowcach [???] 10 Polaków.” (1943,
27 listopad – Pismo PolKO w
Tarnopolu do RGO w Krakowie
dotyczące napadów ukraińskich
na ludność polską. W: B. Ossol.
16721/2, s. 41).
W mieście Równe woj. wołyńskie policjant ukraiński zabił
64-letniego Anastazego Pawełkę.
W osadzie fabrycznej Żytyń
pow. Równe Ukraińcy zamordowali 21-letniego Jerzego Kałużę.
20 listopada:
We wsi Plebanówka pow. Trembowla: „20.11.1943 r. został zam.
Sypniewicz i.n., młynarz (ranni: Maria i Tekla Brodiak, Onu-

fry Matkowski, Michał Tarka)”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W nocy z 20 na 21 listopada:
We wsi Semenów pow. Trembowla: „20/21.11.1943 r. został
zamordowany jeden Polak, NN”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7)
21 listopada:
We wsi Cygany pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 2
Polaków, w tym kobietę. Inni:
„zamordowani rolnicy: Piotr
Karwacki, Andrzej Radoł, Maria
Bednar” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44;
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Czesławice pow. Puławy
policjanci ukraińscy z Niemcami
zamordowali 12 Polaków (9 z
Czesławic i 3 kobiety ze wsi Dąbrowa Cynkowska; łącznie 6 kobiet, w tym dwie 16-letnie).
We wsi Malechów pow. Lwów
na skutek donosu Ukraińców
aresztowanych zostało 11 Polaków, z których 10 zostało zamordowanych: ks. proboszcz
Władysław Sarna, wikary, 2
siostry zakonne, 2 kobiety, radiooperator AK, podoficer AK i
organista. „Na plebanii w Malechowie działała tajna radiostacja Komendy Obszaru Lwów
Armii Krajowej. 21(27).11.1943
aresztowany przez Niemców, na
podstawie donosu ukraińskiego,
wraz z wikariuszem, ks. Bolesławem Józefem Mrozem, i czterema
siostrami zakonnymi. Podczas
przeszukania Niemcy wykryli nie
tylko radiostację, anteny ale i
ukrywaną broń. Na miejscu pobity i związany drutem kolczastym.
Więziony we Lwowie w więzieniu przy ul. Łąckiego. Prawd.
rozstrzelany/zamordowany wraz
z 9 innymi więźniami, prawd. w
piaskowni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie” (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/ISHRELIGIOUSmartyr2402.htm ).
22 listopada:
W leśniczówce Rąbana nadleśnictwa Podkamień pow.
Brody: 22 listopada 1943 r. w
nadleśnictwie Podkamień leśniczówce Rąbana zaginął praktykant leśnictwa Tadeusz Żelazny,
żołnierz AK. Po paru dniach jego
zwłoki znaleziono w pobliżu leśniczówki. Komański..., s. 84 podaje, że leśniczy Grzegorz /Jerzy/
Żelazny, ur. 7.03.1916 r. został w
grudniu 1943 roku uprowadzony
z leśniczówki Rąbana i zamordowany przez banderowców. Odnalezione po tygodniu w pobliskim
lesie zwłoki nosiły ślady tortur.
Miał ucięty język, uszy, wydłubane oczy. Został przez rodzinę pochowany w Podkamieniu koło kaplicy na dziedzińcu kościelnym.
We wsi Sielec Bełzki pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. „Greń Kazimierz, pracownik
kolejowy, zam. Sielec-Zawonie

[Sokal] dnia 22.XI.1943 udał
się na wieś po zakup art. żywnościowych i przepadł bez wieści.”
(1944, 4 stycznia – Pismo Delegatury PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we
Lwowie dotyczące uprowadzeń
i mordów dokonywanych na Polakach w okolicy Kamionki Strumiłowej i Radziechowa. W: B.
Ossol. 16721/1, k. 177).
We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów został zamordowany
przez UPA Jan Kotwic, żołnierz
BCh.
23 listopada:
We wsi Holibrody pow. Zaleszczyki zamordowany został Bazyli Sawczyński, rolnik („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski
i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Hordynia pow. Sambor: „Dnia 23 listopada napadła
uzbrojona w palną broń banda
złożona z około 100 ludzi na folwark w Hordyni i po sterroryzowaniu mieszkańców folwarku,
ograbiła ich całkowicie i czterech z nich uprowadziła ze sobą:
Stefana Becka, zarządcę folw.,
lat 53; Zofię Beck, jego żonę,
lat 43; Alinę Beck, ich córkę, lat
19; Władysława Kozaczyńskiego,
stróża folw., lat 25. Następnego
dnia znaleziono w lesie zwłoki
uprowadzonych” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”,
nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Iwanie Złote pow. Zaleszczyki zamordowany został
Aleksander Bednarowski, rolnik
(„Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM
– 122).
We wsi Plebanówka pow. Trembowla banderowcy zamordowali
10 Polaków, byli to:: Gliwa Jan l.
40, Krukowski Jan l. 41, Łamajda
Władysław l. 41, Malinowski Michał l. 41, Józef l. 39, Karol l. 40,
Mikuś Ignacy l. 45, Tarka Michał
l. 39, Turzański Karol l. 41, Smoleński Jan l. 41. (Kubów..., jw.).
We wsi Zagórzany pow. Zaleszczyki zamordowana została Teresa Podrucznik („Sprawozdanie
sytuacyjne z ziem polskich”, nr
8/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie,
No: PRM – 122).
24 listopada:
W miasteczku Barysz pow. Buczacz: „24.11.1943 został zam.
Niziołek Michał, rolnik” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Inni:
„wieczorem postrzelony i uprowadzony kolonista z Wołynia
Michał Niziołek, ojciec 5 dzieci
pozostawionych bez zaopatrzenia” („Sprawozdanie sytuacyjne
z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen
Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Plebanówka pow. Trem-
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bowla upowcy zamordowali
12 Polaków uprowadzonych w
okolice Trembowli. Oraz: w kolejnym napadzie banderowcy
zmordowali 2 Polaków, byli to:
Malinowski Ignacy i Pękowski
Piotr (Kubów..., jw.). Inni datują mord na dzień 25 listopada:
„Plebanówka - na przedmieściu
Trembowli zamordowanych 18
osób, 5 osób ciężko poranionych”
(„Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM
– 122). „Dnia 25.XI. w Plebanówce (przedmieście Trembowli)
banda składająca się z około 40
osób napadła na ludność polską,
po czym bronią palną i siekierami zamordowała 12 osób, a 5
ciężko raniła.” (1943, 27 listopad – Pismo PolKO w Tarnopolu
do RGO w Krakowie dotyczące
napadów ukraińskich na ludność
polską. W: B. Ossol. 16721/2, s.
41). Patrz też wyżej: 23 listopada
1943 roku.
25 listopada:
We wsi Koszów pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków (resztę przebywających tutaj) oraz Ukrainkę, żonę Polaka.
W majątku Lubliniec pow. Kowel Ukraińcy ze wsi Dołhonosy
zamordowali 3-osobową rodzinę
polską: właściciela majątku Zygmunta Konopackiego z synem i
córką a ciała spalili wraz z dworem.
We wsi Łubianki Wyższe pow.
Zbaraż Ukraińcy zamordowali
12 Polaków: 3 osoby zastrzelili
policjanci ukraińscy, 9 osób zamordowali banderowcy, w tym
dwoje dzieci do lat 5 (Komański..., s. 462). Jest to przykład
ludobójczej współpracy policji
ukraińskiej w służbie niemieckiego okupanta oraz „powstańców ukraińskich”. Zamordowani
zostali: Mucha Jan i jego córka l.
5, Sagan Piotr, Sławiński Stefan,
jego żona i dziecko, Tokarczuk
Jakub l. 34, Mikołaj l. 37, Tracz
Karol, Stanisław, Warak Karol l.
28. (Kubów..., jw.).
W nocy z 26 na 27 listopada:
We wsi Łubianki Wyższe pow.
Zbaraż: „26/27.11.1943 r. zostali zam.: 1-3. Kozak Stefan i Michalina i ich córka Stanisława.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
28 listopada:
We wsi Adamówka pow. Jarosław policjanci ukraińscy rozstrzelali 18 Polaków.
We wsi Holihrady pow. Zaleszczyki banderowcy strącili z wysokiej skały w przepaść
22-letniego Polaka Bazylego Soroczyńskiego. Inni: „26.11. 1943
r. został zam. Kawczyński Bazyli
przez strącenie ze skały”. (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Majdan Sieniawski
pow. Jarosław policjanci ukraińscy rozstrzelali 22 Polaków.
29 listopada:
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W miasteczku Ratno pow.
Kowel Ukraińcy zamordowali
20-letniego Stefana Kosickiego.
30 listopada:
W mieście Kowel woj. wołyńskie zmarł od ran zadanych przez
Ukraińców 22-letni Stanisław
Grzegorek.
W kolonii Muszkatówka pow.
Borsxczów: „Donosimy, że w
dniu 30 listopada br. uzbrojona
banda napadła w nocy na osadę
(kolonię) w Muszkatówce, powiat
Borszczów. W czasie napadu został zamordowany rolnik Michał
Pużyński lat 23. Bandyci strzelali
do domów oraz obrzucali domy
granatami.” (1943, 5 grudnia
– Pismo PolKO w Czortkowie
do RGO w Krakowie dotyczące
napadu zbrojnej bandy na osadę
Muszkatówka w pow. Borszczów.
W: B. Ossol. 16721/1, s. 73).
We wsi Rudka pow. Lubaczów:
„S 68/09/Zi – śledztwo w sprawie
zbrodni ludobójstwa dokonanej
przez nacjonalistów ukraińskich,
polegającej na zabójstwie Antoniego Sz. i usiłowaniu zabójstwa
Franciszka W. w dniu 30 listopada 1943 r. w Rudce, pow. Lubaczów” (IPN Rzeszów).
We wsi Szumlany Małe pow.
Brzeżany banderowcy uprowadzili do lasu i zamordowali 3 Polaków
W listopadzie 1943 roku
(świadkowie nie podali dnia):
W miasteczku Bełz pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali naczelnika poczty o nazwisku Kubiszewski.
We wsi Beremiany nad Dniestrem pow. Buczacz zamordowali 5 Polaków, w tym 2 kobiety.
Młodzi Ukraińcy zatłukli drągami młodego Polaka, który przyszedł na wesele ukraińskie; jego
ciało rzeka wyrzuciła na brzeg
pod Lataczem (Jan Adamski: Odwiedziny, s. 105 – 106).
W miasteczku Berezne pow.
Horochów podczas kolejnego
napadu upowcy zamordowali
co najmniej 28 Polaków, w tym
uciekających do Starej Huty, tuż
za mostem na Słuczy, całe rodziny.
W kol. Bielczakowska pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali ponad 15 Polaków pracujących przy
wykopkach ziemniaków, których
pochowano dopiero w lutym
1944 roku, gdy tereny te zajęli
Sowieci.
We wsi Bohorodyczyn pow.
Tłumacz miejscowi Ukraińcy
zamordowali Mieczysława Pieczonkę lat 30, brata księdza.
We wsi Bojanice pow. Sokal
banderowcy uprowadzili i zamordowali Polaka o nazwisku Kaniuk, organistę.
We wsi Boratyn pow. Sokal uprowadzili i zamordowali
22-letniego Polaka o nazwisku
Kusy.
W majątku koło miasta Brzeżany: „Rozbitkami z mojej rodziny zaopiekował się syn stryja
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Bernarda, Hieronim Pózichowski. który zabrał nas do Brzeżan,
gdzie pracował w majątku. W
końcu listopada 1943 r. opiekun
nasz, Hieronim, pojechał rano do
pracy w majątku koło Brzeżan i
już nie wrócił. Od jednego z pracowników dowiedziałam się, że
ukraińska banda zakatowała go
na śmierć w drutach kolczastych i
nawet ciała nie wydali.” (Regina
Owczarczak, b. mieszkanka Futoru Pazichowskiego: Moje wspomnienia z przeżyć na Wołyniu
do 1943 r.”; 23 kwiecień 2011;
w: http://www.pamiec-nadzieja.
org.pl/pin1/articles.php?article_
id=28 ).
We wsi Cygany pow. Borszczów
zamordowany został Pużyński
Michał l. 24. (Kubów..., jw.).
We wsi Darachów pow. Trembowla w pierwszej połowie listopada zamordowani zostali:
Świerk Jan lat 39, leśniczy; Wójcik Michał lat 36, gospodarz;
Rogowski, ajent pod. w Darachowie („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM
– 122).
We wsi Dereniówka pow. Trembowla: „Na początku listopada
1943 r. został zamordowany Szymański i.n., pracownik kolejowy.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Dobratyńskie Nowiny
pow. Dubno Ukraińcy zadźgali
nożami 2 Polaków: Józefa Rakowskiego z 13-letnim synem
Edwardem, przy czym pierwszego syna; byli to mieszkańcy Pańskiej Doliny i jechali furmanką do
Młynowa.
We wsi Herbutów pow. Rohatyn banderowcy zamordowali
Franciszka Okienko jadącego do
młyna.
We wsi Hładki Na początku listopada 1943 r. zginął leśniczy i
ogrodnik w Hladkach, woj. tarnopolskie, Jan Świerk. (L. Kulińska:
Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskiej w latach 1943–1947, t. 2, s.
345).
We wsi Hukałowce pow. Zborów zamordowali 10 Polaków, w
tym 19-letniego Filipa Błażków
powiesili na słupie, oblali benzyną i podpalili – spłonął żywcem.
„W jakiś czas potem dowiedziałem się, że stryjka banderowcy
przywiązali do słupa, oblali benzyną i podpalili. Spłonął żywcem.
Drugiego stryjka – Mikołaja, żonatego z Ukrainką /.../ namówiła
ona do zbrodni swego znajomego Ukraińca z amputowaną aż
do łokcia ręką, który pochwycił
stryjka kikutem za szyję, a drugą
ręką wcisnął mu do gardła łyżkę i
udusił go” (Edward Błaszków, w:
Komański..., s. 938). Inni: „NN,
kierownik poczty zastrzelony przy
próbie ucieczki z domu w czasie
napadu banderowców, Grabas …
(imię NN), nauczyciel, zamordowany; Juźwin … (imię NN) zamordowany; w źródle nazwisko
błędnie zapisane jako „Juźwij”;

Turecki … (imię NN), zamordowany” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).

Gazeta Polska z 3 kwietnia 2009,
wspomnienia Krystyny Terleckiej).

We wsi Ilnik pow. Turka upowcy
obrabowali polskie gospodarstwa
i zamordowali 5 Polaków.

W kol. Laski koło miasteczka
Brzozdowce pow. Bóbrka banderowcy zamordowali w lesie Polaka, gajowego; w nocy przyszli
do jego domu i zamordowali jego
żonę i córkę oraz 3 pracowników leśnych, leśniczówkę spalili;
łącznie zamordowali 6 Polaków.

We wsi Jasienica Solna pow.
Drohobycz miejscowi Ukraińcy
zamordowali 8 Polaków, którzy
nie opuścili wsi.
We wsi Jasionów pow. Brody
Ukraińcy zamordowali 2 rodziny
polskie z 4 dzieci (8 osób).
We wsi Jezierce pow. Kostopol
zamordowali Polkę w ciąży, Helenę Rudenko z Kuriatów, żonę
Ukraińca.
W mieście Kołomyja woj. stanisławowskie banderowcy zastrzelili na ulicy 24-letniego Zbigniewa Piskozuba oraz zamordowali
we własnym mieszkaniu 4-osobową rodzinę polską: dziadków
(małżeństwo Zabawowie) z 2
wnucząt.
We wsi Komarów pow. Sokal
obrabowali i spalili polskie gospodarstwa oraz zamordowali 15
Polaków.
We wsi Koniuszków pow. Brody uprowadzili i zamordowali
Bronisława Muszyńskiego lat 30.
W kol. Konstantynówka pow.
Dubno w studni gospodarstwa
Krasińskich znaleziono wiele
zwłok pomordowanych i potopionych rodzin polskich.
We wsi Kozówka pow. Brzeżany pod koniec listopada upowcy
obrabowali i spalili część polskich zagród oraz zamordowali
18 Polaków.
We wsi Krosienko pow. Przemyślany zamordowany został
Filip Szulc lat 23 oraz Jan Kopociński lat 30. „Gdy (Jan Kopociński – przypis S. Ż.) podchodził do
bramy, został ugodzony nożem.
Kiedy przewrócił się, banderowcy zaczęli okładać go pięściami
do nieprzytomności, po czym powlekli w stronę obory. W oborze
jeden z oprawców z wielką siłą
wbił w gardło drewniany kołek
grubości pięciu – sześciu centymetrów, drugi uderzył kilka razy
siekierą w kołek, który baz trudu
krtanią wyszedł po przeciwnej
stronie, wbijając się głęboko w
ziemię” (Wiktor Blaszków, w:
Komański..., s. 779).
We wsi Krzywcza Górna pow.
Borszczów uprowadzili z domów
i zamordowali w pobliskim lesie
5 Polaków, w tym 18-letnią Julię
Kamińską i 21-letnią Marię Kamińską. Odnalezione zwłoki miały ślady tortur, liczne rany kłute,
powyrywane paznokcie, poparzone ciała ogniem, obcięte piersi u
kobiet, które przed torturami były
gwałcone (Komański..., s. 44).
W miasteczku Kuty pow. Kosów Huculski policjanci ukraińscy w nocy aresztowali Rudolfa
Tymoczko oraz dyrektora gimnazjum, lekarza i kilku innych
Polaków. „Wiosną ojciec i wujek
zginęli na Majdanku” (Aleksandra Solarewicz: „Gwiazda wycięta na piersiach”, w: „Niezależna

Koło wsi Lubiąż pow. Kamień
Koszyrski w listopadzie 1943
roku w walce z UPA zginęły 4
osoby NN z Wielkiej Głuszy.
(prof. zw. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Straty ludności polskiej
w byłym województwie poleskim
na skutek ludobójstwa popełnionego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947, dane
wstępne. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich; Kędzierzyn-Koźle
2017, tom 9)
We wsi Lubitów pow. Kowel
upowcy zamordowali 4-osobową
rodzinę polsko-ukraińską Wiśniewskich.
We wsi Lubliniec Nowy pow.
Lubaczów zastrzelili 11 Polaków, furmanów skierowanych do
wywózki drzewa z lasu.
W mieście Lwów Ukraińcy
uprowadzili 15-letnią Polkę Kazimierę Deciuk, która zaginęła
bez wieści.
We wsi Łubianki Niższe pow.
Zbaraż banderowcy zamordowali 4 Polaków.
We wsi Łyszne pow. Łuck spalili 12 polskich gospodarstw, liczba
zamordowanych Polaków nie jest
znana.
We wsi Małnowska Wola pow.
Mościska obrabowali 7 polskich
gospodarstw i zamordowali 22
Polaków.
We wsi Mazów pow. Przemyślany: „W listopadzie 1943 r. zamordowano Szajdę Władysława
l. 21.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Michałów pow. Tomaszów Lubelski upowcy schwytali
i zamordowali 19-letnią Stefanię
Pieprzowską.
We wsi Młyniska pow. Trembowla został zamordowany przez
UPA praktykant leśny Stefan Kowalewski (Edward Orłowski...,
jw.).
We wsi Nagórzanka pow.
Czortków Ukraińcy zamordowali 24 Polaków.
W miasteczku Nałęczów pow.
Puławy oddziały ukraińskie na
służbie niemieckiej z żandarmami niemieckimi zastrzeliły na
stacji kolejowej około 200 osób,
Żydów i Polaków.
We wsi Niżniów pow. Tłumacz
banderowcy uprowadzili i zamordowali 7 Polaków.
W kol. Nowy Jagodzin pow. Luboml upowcy zastrzelili Tomasza
Weremko.
We wsi Olchowiec pow. Brzeża-
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ny Ukraińcy zamordowali Polaka
o nazwisku Uchman.
We wsi Palikrowy pow. Brody
zamordowali Franciszka Olszańskiego.
We wsi Pasieczna pow. Nadwórna banderowcy uprowadzili
12 Polaków, którzy zaginęli bez
wieści.
We wsi Petlikowce Stare pow.
Buczacz: „W listopadzie 1943 r.
został zamordowany Taida (Cwida, Twida?) Tadeusz i jedna osoba NN.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw.,
tom 7).
We wsi Poczapy pow. Złoczów
Ukraińcy zamordowali 2 Polki:
Kulczycką z córką Wandą.
We wsi Rudka pow. Lubaczów
upowcy zamordowali Antoniego
Szczygła lat 28, drugi Polak został ranny, ale zdołał uciec.
We wsi Seredyńce pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 4 Polaków.
We wsi Sokołówka pow. Bóbrka banderowcy zamordowali 11
Polaków.
We wsi Stopczatów pow. Kołomyja banderowcy uprowadzili i
zamordowali rolnika o nazwisku
Zrylski.
We wsi Strusów pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali syna
leśniczego. Inni: „W listopadzie
1943 r. został zam. Stawrowski
i.n., i jedna osoba NN.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Oraz: zginął
Kowalewski Stefan. (Kubów...,
jw.). Inni: zamordowani zostali:
Zieliński Zenon lat 32, Stawroński N. , pracownik NTS w Strusowie („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM
– 122).
We wsi Strzałkowce pow.
Borszczów zamordowali Karola
Konopackiego.
Koło miasteczka Torczyn pow.
Łuck zamordowali Klemensa
Rudnickiego.
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki w pierwszej połowie listopada
zamordowany został Burakowski,
naczelni poczty („Sprawozdanie
sytuacyjne z ziem polskich”, nr
8/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie,
No: PRM – 122)
We wsi Turówka pow. Skałat
zamordowali 28-letniego Polaka
o nazwisku Skwarek, ożenionego z Ukrainką. Jego zwłoki odnaleziono w marcu 1944 roku
nad brzegiem rzeki Zbrucz. Były
oplecione drutem kolczasty, a w
głowie ofiary odkryto kilka wbitych gwoździ (Komański..., s.
352).
We wsi Typin gm. Majdan Górny pow. Tomaszów Lubelski:
„W listopadzie 1943 poległ w
walce z policją ukraińską w Telatynie Pisklak Tadeusz, żołnierz
AK.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
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Seria – tom 8).
We wsi Uniów pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Urlów pow. Zborów zamordowani zostali ksiądz gr.- kat.
i 5 Polaków (Kubów..., jw.).
We wsi Uścieczko pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali Tadeusza Piątkowskiego.
We wsi Uwisła pow. Kopyczyńce zamordowali Polaka o nazwisku Dąbrowski.
We wsi Wasylówka pow. Łuck
w walce z UPA poległ Polak z
samoobrony o nazwisku Kazanowski.
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany: „W listopadzie 1943 r.
zostali zamordowani: Zagrobelni
– Stanisław l. ok. 30, Maria l. ok.
30 i Anna l. ok.10.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Wola Błażowska pow.
Sambor banderowcy obrabowali i spalili polskie gospodarstwa
oraz zamordowali 8 Polaków.
We wsi Worobijówka pow. Tarnopol banderowcy zamordowali
2 Polaków i 3 Ukraińców.
We wsi Woronna pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym byłego zarządcę
majątku i jego żonę zamordował
sąsiad – Ukrainiec.
We wsi Żółtańce pow. Żółkiew
banderowcy zastrzelili 24-letniego Kubę Żołnierza.
Jesienią 1943 roku (taką datę
podali świadkowie):
W kol. Andrzejówka pow. Równe Ukraińcy zamordowali 80-letniego Karola Urbanowicza.
W osadzie Batorówka pow. Horochów zamordowali 5-osobową
rodzinę polską Feliksa Skawińskiego, która za radą sąsiadów
Ukraińców pozostała i przeszła
na prawosławie.
W osadzie Bortnica pow. Dubno zamordowali 20 Polaków, w
tym całe rodziny.
W okolicy miasta Brody: „Wujek Władysław Schnitzer, ojciec
Jadzi, jesienią 1943 roku pojechał do Lwowa i nie powrócił.
Dopiero po wojnie dowiedzieliśmy się, że banderowcy złapali
kilku Polaków, m.in. wujka, zawieźli do lasu koło Brodów i tam
w okropny sposób zamordowali.
Przywiązano ich do drzew drutem
kolczastym, a wnętrzności wyciągano i owijano na drzewach.
Opowiadał to podobno naoczny
świadek, Ukrainiec, któremu kazano zawieźć furmanką bandytów
i ofiary do lasu.” (Wspomnienia
Marii Saluk ; w: www.podkamien.pl ).
Na terenie powiatu Brody, miejsce bliżej nieznane: „Olszański
Franciszek. Zamordowany w jesieni 1943 r. Zabrano mu ausweis.” (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0
).
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W kol. Cegielnia pow. Kowel
zamordowali 3 Polaków (w tym
14-letniego) oraz 8-letniego
chłopca żydowskiego, ukrywanego przez Polaków.
We wsi Ciemierzyńce pow.
Przemyślany: „Jesienią 1943 r.
Ukraińcy pobili Raka Feliksa,
tak, że umarł po 8 dniach.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.)
We wsi Czeremszanka pow. Kowel wszyscy mieszkańcy tej wsi
narodowości ukraińskiej, łącznie
z kobietami, dziećmi i starcami,
uzbrojeni w siekiery, widły, noże
itp. wymordowali 162 mieszkańców wsi oraz 9-letniego Tadeusza Frantczaka z kol. Piaseczno,
łącznie 163 Polaków. Uratowały
się 2 – 3 osoby, w tym mężczyzna
ze złamana ręką i rozciętą głową
oraz 14-letni chłopiec. „Wcześniej, gdy Polacy szykowali się do
wyjazdu – przestraszeni mordami
w okolicy – przyszła delegacja
Ukraińców z zapewnieniami, że
nic im nie grozi i mogą pozostać.
Majątek zamordowanych został
rozgrabiony” (Siemaszko..., s.
373).
W kolonii Dąbrowa koło wsi
Wielka Głusza pow. Kamień
Koszyrski Ukraińcy zamordowali ponad 30 Polaków. “Ten dzień,
kiedy ukraińscy bandyci przyjechali zlikwidować ich rodzinę
nadszedł, jak zwykle to bywa,
całkiem niespodziewanie. Byli już
zdecydowani, że należy przenieść
się do innej miejscowości, gdyż
nadchodziła jesień i trudno było
dalej wszystkie noce spędzać na
powietrzu. Ojciec Helenki i jego
bracia zamierzali wstąpić do partyzantki, ale najpierw pojechali
na rekonesans, dokąd przeprowadzić rodziny, by były w miarę
bezpieczne. Wyjechali o świcie
i zaraz potem bandyci wkroczyli
do ich miejscowości. W powietrzu
czuło się nastrój trwogi. Szczekały i wyły psy, od czasu do czasu
słychać było wystrzały i widać
wzbijające się wysoko płomienie. Mama z Helenką pobiegły
do jednej ze skrytek, zrobionej w
stogu siana. Przez szpary widziały, co się dzieje. Przed ich dom
zajechał wóz, na którym znajdowało się już dwóch związanych
Polaków, właścicieli ziemskich z
ich kolonii. W ich domu bandyci
nikogo nie zastali, więc wściekli
postanowili zabrać wszystko, co
się da. Zaczęły na nich szczekać
psy. Jednego od razu zastrzelili, a
drugiego dotkliwie ranili i biedne zwierzę cały czas wyło z bólu.
Słychać też było ryczenie niewydojonych krów i brzęk szkła, gdyż,
jak się później okazało, wybite
zostały wszystkie szyby w oknach.
Po latach, zaawansowana już w
wieku, Helena stwierdziła: - Tak
wyobrażam sobie atmosferę Sądu
Ostatecznego. Kiedy bandyci odjechali wyszły ze skrytki. Wnętrze
domu właściwie nie istniało. Nie
tylko wszystko zabrali, ale to czego nie dało się wziąć perfidnie
zniszczyli. Wrażenie sterowanej
nawałnicy, jakby niszcząca siła
natury znalazła się we władaniu
ludzi mających porachunki z ca-

łym światem. Poszły zobaczyć
co dzieje się u dziadka Helenki,
mieszkającego, podobnie do wielu osób z rodziny, nieopodal. Starszy pan, od śmierci żony mieszkający samotnie, nie chciał ukrywać
się, nie myślał nawet o zmianie
miejsca zamieszkania, gdyż uważał, że nikomu nie zrobił niczego
złego, więc i nikt nie powinien
mieć do niego pretensji. Jego dom
także był totalnie splądrowany.
Nie tylko wybito szyby w oknach,
ale próbowano również rozwalić
jedną ze ścian. Po gruzowisku
chodziły psy, które jakimś cudem
przeżyły najazd. Dziadka nigdzie
nie było. Przeszukanie zabudowań gospodarskich też nic nie
dało. Trudno było znieść widok
zniszczeń i przerażającą ciszę.
Mama mocno chwyciła Helenkę za rękę i zaczęły iść w stronę
domu. Ścieżka biegła między
lasem a polami, na których rosły dorodne konopie. W pewnym
miejscu były zdeptane, jakby niedawno ktoś tamtędy przechodził.
Gdy zrobiły w tę stronę kilka kroków zauważyły dziadka. Leżał w
kałuży krwi, z odrąbaną głową.
Siekiera była podstawową bronią band UPA. Obydwie zaczęły
się trząść. Szybko poszły dalej w
poszukiwaniu kogoś żywego, ale
w najbliższej okolicy nikogo nie
znalazły. /.../ Rano przyjechał
oddział partyzantów wraz z ojcem i jego braćmi. Trzeba było
pochować zamordowanych. Było
ich ponad trzydziestu. Całe rodziny, wraz z dziećmi i staruszkami,
wszyscy, którzy akurat znajdowali
się w swoich domach. Jednej z kobiet z malutkim dzieckiem na ręku
udało się uciec. Nie wzięła jednak
żadnych rzeczy potrzebnych dla
niemowlęcia, więc gdy wydało się
jej, że jest już bezpiecznie, wróciła po nie. Bandyci przyczaili się i
złapali ją. Przed zabiciem, znęcali się nad nią i obcięli jej obydwie
piersi. W centrum kolonii, przy
kapliczce Matki Boskiej, gdzie
zwykle odbywały się nabożeństwa majowe, wykopano ogromny
dół i do niego złożono wszystkie
ciała. /.../ Po tym strasznym pogrzebie, w czasie którego złożono
do wspólnego grobu ponad trzydziestu mieszkańców Dąbrowy,
większość ocalałych przeniosła
się do leżącej nieopodal miejscowości Wielka Głusza. Tam, nie
w domach, ale w ziemiankach
spędzili zimę”. (Agnieszka Lewandowska-Kąkol: „Na skraju
piekła. Opowiadania i reportaże
kresowe”; w: http://www.xlm.pl/
na-skraju-piekla-opowiadania-ireportaze-z-kresow/).
We wsi Dołha Wojniłowska
-- Ziemianka pow. Kałusz:
„Któregoś dnia w jesieni 1943 r.
wieczorem Ukraińcy uprowadzili z Ziemianki trzy przypadkowe
osoby: Adama Nieradkę i jego
brata Jaroszyńskiego i Stefanię
Ordyk. Związanych położyli na
furmance, usiedli na nich i jadąc
przez wsie: Dołhę, Niegowice i
Humanów śpiewali: „Polaków
wyriżem, Żydiw wydusym, wełyku Ukrainu zdobyty musym”. W
lesie przy ognisku odczytano im
„wyrok” i zamordowano” (Zofia

Marciak, w: Siekierka..., s. 209;
stanisławowskie).
W kol. Dubniki pow. Kowel
Ukraińcy przy pomocy motyki
i bagnetu zamordowali Polaka,
który wrócił na swoje pole po
ziemniaki.
We wsi Dunajów pow. Przemyślany: „Jesienią 1943 r. został
zam. Czak Jan l. 48.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Fraga pow. Rohatyn
zamordowali Władysława Bieńkowskiego.
We wsi Germakówka pow.
Borszczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: byli to strażnicy mostu: Konopski Aleksander
i Medyński Stanisław (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw., tom 7).
We wsi Gliniany pow. Przemyślany zamordowali 21-letniego
Polaka.
We wsi Głuszków pow. Horodenka banderowcy ostrzelali
Polaków podczas pogrzebu na
cmentarzu, w wyniku czego 1
osoba zmarła a 4 zostały ranne.
We wsi Kolendów będącej
przedmieściem Włodzimierza
Wołyńskiego: „Pojechaliśmy w
dzień na ukraińską wioskę Chrypalicze, a stamtąd na polską Kolendów. Wszędzie było cicho i
spokojnie. Minęliśmy Kolendów
i wjechaliśmy na szosę Uściług –
Włodzimierz, wtedy usłyszeliśmy
strzały, ale niczego nie widzieliśmy. Przejechaliśmy przez szosę i pojechaliśmy na Moczyska.
Później słyszałem od ludzi, że
wtedy zostali pomordowani przez
Ukraińców Gidulskie. To była
polska rodzina z Kolendowa.”
(Sławomir Tomasz Roch: Wspomnienia Bolesława Sawa z kolonii Ludmiłpol w pow. Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 1935
– 1945; w: http://lubiehrubie.
pl/region/wspomnienia-boleslawa-sawa-z-kolonii-ludmilpol-wpow-wlodzimierz-wolynski-nawolyniu ). Prawdopodobnie było
to jesienią 1943 roku.
W kol. Kopaczówka pow. Łuck
podczas napadu UPA zginął Władysław Stelmachowski.
W mieście powiatowym Kopyczyńce woj. tarnopolskie zostali
zamordowani: Kurkiewicz Ryszard, Modzelewska Irena, Szymańska Maria, jej NN. koleżanka, Reich Mieczysław, Zieliński
N. (Kubów..., jw.).
We wsi Krosienko pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali
3-osobową rodzinę Jakubowskich, rodziców z 8-letnią córką
Katarzyną.
Koło wsi i majątku Lityń pow.
Kowel patrol AK „Jastrzębia”
w lesie lityńskim natknął się na
upowców, gdy mordowali oni Polaków rozebranych do naga, kilku
zdołali już zabić.
W kol. Lulówka Węgierszczyzna pow. Horochów po lipcowych rzeziach pozostała za namową sąsiadów Ukraińców wie-
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lodzietna rodzina polska Józefa
Skawińskiego i została zamordowana, ocalała tylko 12-letnia
córka, którą Ukrainka ukryła pod
słomą i odwiozła do Horochowa.
W osadzie Łabędzianka pow.
Dubno upowcy zamordowali
po torturach rodzinę gajowego
Midura; jego żonę z dziećmi, w
tym 12-letnią córkę, którą przed
śmiercią zgwałcili; następnie w
osadzie bestialsko zamordowali
jeszcze 1 Polkę, Marię Szalast.
W miasteczku Łokacze pow.
Horochów Ukraińcy zamordowali Polaka o nazwisku Napłoszek.
We wsi Łukasze pow. Brody:
„Buczkowski Kazimierz, ok. 55
l. Dróżnik z Łukaszów, zamordowany z rodziną na przedmieściach Złoczowa na jesieni 1943
r. Przybity na ścianie jak Chrystus. Buczkowska, żona, ok. 50
lat. Buczkowski, syn, ok. 17 lat”.
(http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0 ).
We wsi Majdan pow. Żółkiew
miejscowi Ukraińcy zamordowali 27-letniego Michała Cholewińskiego.
W kol. Mańków pow. Horochów zamordowali 2 Polaków.
W kol. Marcelówka pow. Włodzimierz Wołyński upowcy
ostrzelali Polaków kopiących na
polu ziemniaki zabijając Zdzisława Dziubę.
We wsi Mohylno pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali Polaka, kolejarza, a podczas próby odbicia go zginęło w
walce z upowcami 2 Polaków z
samoobrony z Helenówki Werbskiej.
We wsi Mosur pow. Włodzimierz Wołyński Ukrainiec Petro
Misiuk „Dyczka” zamordował
Polkę Jadwigę Błaszczyńską, z
którą był w nieformalnym związku, jej córeczkę Jadwigę i niemowlę ze związku z Misiukom.
W kol. Natalia pow. Równe
Ukrainiec Danyło Demczuk, dowódca miejscowej bojówki UPA,
poranił swoją żonę Janinę i utopił, gdyż była Polką.
We wsi Nowosiółka pow. Zborów: „dziewięć NN osób; nie
ewakuowali się do bronionego
Reniowa, zamordowani w Nowosiółce” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).
We wsi Nowosiółka pow. Złoczów: „Prosiłbym o umieszczenie na liście ofiar nacjonalistów
ukraińskich mojego pradziadka
Wojciecha Jakubowskiego, zamordowanego w Nowosiółce
koło Złoczowa i pochowanego na
cmentarzu tamże w okolicy kwatery zakonnic. Z tego co wiem to
mordercy ( ponoć ukraińska policja) przyszli po pradziadka wieczorem, kazali się ubrać - niby
na podróż do jakiegoś urzędu, ale
powiedzieli że nie ma co ubierać
się ciepło, bo to niedaleko. Chwilę potem rodzina słyszała trzy
strzały. Został postrzelony dwa
razy w okolicę serca i raz w gło-
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wę. Według córki pradziadka - żyjącej jeszcze Katarzyny Jakubowskiej - było to jesienią 1943 roku”
(Daniel Jakubowski, daniel.jak@
wp.pl; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl ).
W kol. Ochocin pow. Łuck podczas napadu upowcy zamordowali kilkunastu Polaków, imiennie
znane są 2 ofiary.
We wsi Oseredek pow. Włodzimierz Wołyński: „Pewnego razu
samoobrona z Cegielni w liczbie
około 30 chłopaków oraz kobiety
na furmankach udali się ukraińskiej wsi Oseredek. Jeszcze nie
dojechali do pierwszych budynków, a już posypały się strzały
karabinowe ze wsi ukraińskiej
Kohylno. Jako pierwszy zginął
Hasiak lat około 20, a dwóch żołnierzy: Leonard Rusiecki i Piotr
Michalak zostali ranni w tej potyczce” (Eugeniusz Świstowski;
w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ; wspomnienia spisał
Sławomir Roch).
W kol. Osiecznik pow. Kowel
upowcy zamordowali kilkanaście
zwiezionych tutaj z okolicy rodzin polsko-ukraińskich; doły na
ich zwłoki kopali mali chłopcy.
We wsi Ośmigowicze (Usmogowce) pow. Kowel, świadek
Eugenia Wiktoriwna Kropewniuk
(ur. 1933 r., z domu Kmin): „Jak
zaczęli bić Polaków, u nas był
Polak, na jednej kolonii. Teofil
jego nazwisko, jak teraz pamiętam. Wielka u nich rodzina była.
Czworo dzieci, mąż, żona i mama
jego była. I jak to za czasów Polski, to tutaj była taka organizacja,
mówili „jaczejka” (komórka).
Ukraińska „jaczejka”. I oto w
tej „jaczejce” mój ojciec był sekretarzem. Gromadziło się dużo
osób w naszym domu, przychodzili mężczyźni. Ich było dużo.
Tą „jaczejkę” wykryli. I Polacy,
żeby nie wsadzić ich do więzienia,
bo to było jeszcze za Polski, przy
końcu Polski już, to odprawiali do
Ameryki. Dużo osób odprawiali
do Ameryki. Polacy Ukraińców
odprawiali do Ameryki, jedźcie
sobie i tam protestujcie. Między
innymi odprawiali mojego ojca
tam. Ten Teofil poręczył za ojca i
ojciec został tutaj na miejscu. Jak
zaczęła się wojna, Polaków zaczęli bić, ten Teofil z rodziną przyszedł do nas, do ojca, żeby ojciec
przechował ich. To były takie lata,
że była Ukraina, byli powstańcy
tutaj, oni wszyscy byli w lesie. A
w Usmogowcach lasu nie było, to
oni byli – powstańcy, po domach.
W naszym domu mieścił się sztab.
Nie można było mówić: „Ja was
nie przyjmę, bo to...”. I jeszcze w
sąsiedzkim domu był sztab, byli
ci naczelnicy, już powstańcy. Jak
przyszedł ten Teofil prosić ojca,
żeby ojciec go przechował, ojciec
nie mógł mu odmówić. On uratował ojca od Ameryki. W domu
byli powstańcy, a w chlewie, gdzie
zwierzęta, na podniesieniach było
siano, i tam w tym sianie ojciec
zrobił taką budę. Oni tam byli
[polska rodzina]. Trzeba było
nakarmić całą rodzinę, żeby oni
[powstańcy] w domu nie widzie-
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li, bo inaczej i ojcu koniec, i im
koniec. Matka, jakoby to nosiła
świniom jedzenie, nagotuje zupy,
czy barszczu. Do wiadra weźmie
i jakoby niesie. I z chlewu podawali jedzenie im. I jak, jednego
razu ojciec dowiedział się, że oni
jadą wszyscy na Rywuszkę tutaj...
Tam było ich... spotkanie jakieś.
Ja byłam malutka, on nie bał się
[mówić przy mnie]. Oni wyszli
całą rodziną tak, z chlewu. Клуня
[staroukr. – mały budyneczek, w
którym suszono snopy przed młóceniem] i тік [staroukr. – niewielka działka ziemi, wyrównana
i ogrodzona obok kluni, gdzie
młócono snopy zboża] jakby taki.
Na тік. I tak rozmawiali i rozmawiali oni. Mówi ojciec do niego:
„Teofil...”. Na Nowy Dwór, była,
Polacy chcieli przejść na Kupiczów, bo tam ich zbiórka była. Na
Nowy Dwór tylko jedna droga. Po
tej i po innej stronie tej drogi było
trzęsawisko, że inaczej nie można
było wyjść, tylko tą drogą przejść
na Nowy Dwór, wtedy na Kupiczów. Mówi ojciec, że: „Dyżuruje
Manifak” – taki człowiek u nas
był – „To on ciebie nie będzie bić.
Gdzie taki jak on będzie was bić?
To wy przejdziecie tamtą drogą”.
Babcia ze starszą dziewczynką
została się, a mąż i żona i troje
dzieci poszli. Jeżeli przejdą, to
wtedy pójdzie jeszcze babcia, dogoni ich. Ale słychać strzelanina
taka – „Pach! Pach!” Pięć razy.
A ich pięcioro szło: trójka dzieci i
ich dwoje. Ten człowiek, Manifak,
pozabijał tych Polaków. A babcia
została z tą dziewczynką. Ona
była u nas jeszcze trochę, a potem przeszła do innych ludzi. To
była wiosna. Gdzieś w konopiach
siedziała całe lato, a potem jakimś sposobem ich przeprawili w
Kupiczowie do Polaków. Oto taka
była historia”. (Relacja z książki
„Pojednanie przez trudną pamięć.
Wołyń 1943”). 17 maja 2012, Kułakowice Trzecie. Nagranie: Piotr
Lasota).
We wsi Połowce pow. Czortków: „Jesienią 1943 roku, banderowcy powtórnie zamordowali
w Połowcach 9 osób” (Eugeniusz
Szewczuk; w: http://panorama.
info.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=4880%3Aspenione-marzenia-sobodk
a-cz2&catid=1%3Az-ostatnichdni&Itemid=50 ). Komański…,
s. 192 – 193, nie wymienia tej
zbrodni.
We wsi Przekurka (Perekurka)
pow. Luboml pododdział sotni
Maśluka zamordował 7-osobową
rodzinę polską Petruka (przydomek Prystupa): dziadków, rodziców z synem Piotrem i 2 córkami.
W kol. Radowicze pow. Kowel
patrol AK „Jastrzębia” natknął się
na upowców mordujących w stodole mężczyznę; poodcinali mu
już różne części ciała i mężczyzna zmarł.
We wsi Rokitnica pow. Kowel:
„Masowy napływ uciekinierów
do Zasmyk spowodował, że we
wsi zaczęło brakować żywności
i paszy dla zwierząt - wspomina
Monika Śladowska. - Dokuczał

nam zwłaszcza brak ziemniaków.
Postanowiłyśmy więc z dziewczętami mieszkającymi w domu
babci zorganizować wyprawę na
pole pod Rokitnicę po ziemniaki.
Gdy zaczęłyśmy kopanie, nagle z
pobliskiego zagajnika ktoś zaczął
do nas strzelać! Instynktownie
wpadłyśmy w bruzdy, a później
zerwałyśmy się do ucieczki. Patrole UPA stale krążyły w okolicy
Zasmyk. Obserwowały je, a także
mordowały osoby, które pojedynczo odważyły się pojawić na polu
lub trakcie komunikacyjnym. Z
nami wozem był taki Siemiński,
ale on nie uciekał. Być może nie
chciał zostawić koni i banderowcy go złapali. Gdy dotarłyśmy do
domu babci, żona Siemińskiego
zaczęła strasznie rozpaczać. Mieli pięcioro dzieci i byli uciekinierami z Woronny. Uciekając z niej
zdołali wywieźć trochę rzeczy na
drabiniastym wozie. Siemińska
bez przerwy wychodziła na drogę,
żeby sprawdzić, czy mąż nie nadjeżdża. Członkowie samoobrony
zaraz udali się na pole i przywieźli wkrótce Siemińskiego. Miał odciętą głowę i palce u rąk. Oprawcy chcieli mu ściągnąć obrączkę,
a ponieważ nie chciała mu zejść
z palca, to mu go odcięli, odrąbując przy okazji resztę palców.”
(Marek A. Koprowski: Krwawe
lato 1943. W: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/krwawe-lato-1943 ).
We wsi Sawosze pow. Luboml
Ukraińcy zamordowali 2 Polki,
swoje żony i dzieci.
We wsi Sitowicze pow. Kowel
zamordowali 2 Polaków: Oleszka
z synem, gdy przyjechali do swojego gospodarstwa po żywność.
W kol. Smolarnia pow. Włodzimierz Wołyński utopili w studni
Polkę, która przyjechała do swojego domu po rzeczy.
W kolonii Smołowa pow. Włodzimierz Wołyński: „Do samoobrony we Włodzimierzu Wołyńskim wstąpiłem i ja, jesienią
1943 roku pojechałem z innymi
żołnierzami polskimi i niemieckimi na akcję jako furman. Naszym
celem była wieś Smołowa, gdy
dotarliśmy na miejsce zatrzymaliśmy przy kościele katolickim i weszliśmy do środka, ponieważ był
otwarty. Naszym oczom ukazał
się makabryczny obraz, na drewnianej podłodze Kościoła znajdowało się dużo zaschniętej krwi,
już wtedy byliśmy prawie pewni,
że tu nikt świni nie szlachtował.
Poza tym świątynia znajdowała
się w bardzo dobrym stanie. W
późniejszym czasie nasze przewidywania się sprawdziły, kiedy
dowiedzieliśmy, że w Smołowej,
w Kościele ukraińscy nacjonaliści pomordowali bardzo dużo
Polaków. Świątynia stała nieco
na uboczu te wsi. /.../ Wiele lat po
wojnie, gdy po raz kolejny uczestniczyłem w Zjeździe 27 WDPAK,
spotkałem jednego z żołnierzy
naszej dywizji, mieszkańca byłej
polskiej kolonii Smołowa. Niestety jego imienia i nazwiska już
dziś nie pamiętam, rozmawiali-

śmy jednak wtedy o tej krwi na
podłodze Kościoła, a on powiedział tak: „W naszym kościele w
Smołowej Ukraińcy wymordowali
wielu Polaków podczas trwania
mszy świętej!” Pamiętam, że nawet wymieniał niektóre nazwiska
ofiar, które znał ale niestety i tych
osób już dziś nie mogę sobie przypomnieć” (Eugeniusz Świstowski, w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl ; wspomnienia
spisał Sławomir Roch).
We wsi Smordwa pow. Równe
„Rodzina Stankiewiczów mieszkała tuż przy lesie smordewskim,
a podobno czasami kryła się tam
polska partyzantka. Jednym z „leśnych” był syn Stankiewicza Antoni (nazywali go Tońko). Jesienią ktoś doniósł o obecności partyzantów, przyjechała ukraińska
milicja. Niektórych rozstrzelali
na miejscu, większość spalili w
mieszkaniu. Uratowała się tylko
żona Antoniego z dzieckiem (kilkumiesięcznym chłopczykiem),
którą aresztowali, a dziecko oddali do żłobka. Został w Rosji i
tam też się wychował. W Koszalinie mieszkała jego ciotka, Joanna Maliszewska. Po wojnie kilka
razy przyjeżdżał do Koszalina, a
jego głównym daniem była „wodka”. Po sąsiedzku mieszkał brat
Antoniego – Walerian, po kilku
tygodniach ponownie przyjechała
milicja i podpalili drugiego z braci, tym razem nikt nie przeżył.”
(Petronela Giszczak z domu Raczyńska: Wspomnienia z Wołynia
– Witosówka i okolice. W: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
witosowka-wspomnienia.html ).
We wsi Sołotwina pow. Nadwórna banderowcy zamordowali
11 Polaków, w tym 3-osobową
rodzinę i 5 kobiet.
We wsi Staryki pow. Sarny
Ukraińcy zamordowali 11 Polaków, którzy wracali do swoich
domów po żywność.
We wsi Wilcze gm. Silno: „po
upadku Huty Stepańskiej część
ludności wróciła w lasy koło Wilczego, wykonali tam szałasy i tak
koczowali. Jesienią zostali wyśledzeni i wymordowani, zginęło
kilkadziesiąt osób, najwięcej z rodziny Chorążyczewskich”. (http://
isakowicz.pl/wolynskie-krzyze-wilcze-gm-silno/ ).
W mieście Włodzimierz Wołyński w okrutny sposób zamordowali na przedmieściu 2 Polaków,
lat 17 i 40.
We wsi Wojsławice pow. Sokal
upowcy zamordowali 24 Polaków, głównie kobiety i dzieci.
We wsi Zabłotów pow. Śniatyń:
„Jesienią 1943 r. uprowadzono
kierownika kopalni NN i jednego
pracownika NN.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Zbaraż Stary pow. Zbaraż banderowcy zamordowali 4
Polaków, w tym 35-letnią kobietę.
Jesienią 1943 roku na Wołyniu
działało 9 oddziałów partyzanckich Armii Krajowej:
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1) Oddział „Łuny” (potem
„Krwawej Łuny”) – liczył 107
partyzantów, przebywał w Przebrażu. 6 listopada 1943 roku dowódca ppor. Jan Rerutko „Drzazga” został zamordowany przez
partyzantów sowieckich. Od 10
listopada dowódcą został por.
Zygmunt Kulczycki „Olgierd”,
oddział powiększył się do 170
partyzantów i przeniósł do Pańskiej Doliny.
2) Oddział.„Jastrzębia” – liczył
około 150 partyzantów i działał w
rejonie wsi Zasmyki – Kupiczów.
3) Oddział „Sokoła” – liczył około 120 partyzantów i działał razem z „Jastrzębiem”.
4) Oddział „Korda” – liczył około
80 partyzantów i działał w rejonie
wsi Rymacze – Jagodzin.
5) Oddział „Piotrusia” – liczył
około 80 partyzantów i działał w
rejonie wsi Spaszczyzna – Bielin.
6) Oddział „Bomby”, „Wujka”
- liczył około 500 partyzantów i
działał we wsi Stara Huta.
7) Oddział „Gzymsa” – liczył
około 80 partyzantów i działał w
rejonie wsi Stójło – Witoldówka.
8) Oddział „Strzemienia” – liczył
około 100 partyzantów i działał
we wsi Rudnia Lwa, pod koniec
1943 roku połączył się z oddziałem ”Bomby”.
9) Oddział „Ryszarda” – liczył
około 80 partyzantów i działał w
rejonie wsi Lubomirka – Klewań.
Oddziały liczyły łącznie około
1200 partyzantów, polska samoobrona na Wołyniu liczyła około
3600 słabo uzbrojonych osób.
Oddziały UPA liczyły ponad 30
tysięcy uzbrojonych strzelców.
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania,
które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich
na Polakach na Lubelszczyźnie
w latach 1939 – 1947; Wrocław
2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946;
Wrocław 2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim 1939
– 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz:
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław,
bez daty wydania, 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia
1939 – 1945; Warszawa 2000.
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RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA,
ŁUPASZKI, RONINA ARMII KRAJOWEJ
NA WILEŃSZCZYŹNIE
III.1943 – VII.1944. Część 9
Opracowanie Leszek Bednarczuk
WYDRA -Kundro Kazimierz
Po dołączeniu do „Łupaszki” zostałem przydzielony do III plutonu,
a później szwadronu, dowodzonego przez “Maksa” i otrzymałem
pseudonim “Wydra”. Do oddziału
dołączyłem uzbrojony w obrzynek
karabinu z kilkunastoma nabojami, a tu otrzymałem normalny
kara-bin systemu mauzer sporo
amunicji i zostałem przydzielony
jako amunicyjny do erkaemisty
ps. „Zaranek”. Okres jesieni 1943
roku był dla nas bardzo ciężki ponieważ w tych terenach przebiegała zakrojona na szeroką skalę
prowadzona przez Niemców akcja pacyfikacyjna w której brały
udział oddziały litewskie łotewskie i estońskie pod dowództwem
niemieckim. W czasie pacyfikacji
zostało spalonych dużo wsi, kolonii i folwarków położonych w
pobliżu lasów. inwentarz był zabierany a ludność wywożono na
przymusowe roboty. Z drugiej
strony musieliśmy się wystrzegać
partyzantki sowieckiej do której po
gorzkich doświadczeniach Z bazy
nie mieliśmy zaufania. Wzmocnione zostały posterunki i garnizony niemieckie, policję białoruską
i litewską. Szczegóły działalności
partyzanckiej dotyczą bardziej III
szwadronu, w którego składzie
byłem przez cały czas. Najczęstszym miejscem postojów były
takie miejscowości jak: Żukojnie,
Niestaniszki, Niedroszla, Jasień,
Supronięta, Radziusze i inne miejscowości których nazw już nie pamiętam, że często przebywaliśmy
w wsi Syrowatki razem z innymi
plutonami. Jednym z pierwszych
po-ległych był kapral “ Murzyn”
śmiertelnie ranny przez policję li¬tewską pochowany z honorami
wojskowymi na cmentarzu w Żukojniach. W odwet wysłany patrol
w biały dzień zastrzelił na ulicy

Świra dwu oficerów litewskich o
czym „Rakoczy” zameldował gdy
siadaliśmy do kolacji wigilijnej.
W ostatnich dniach stycznia
stoczyliśmy ciężką walkę z Niemcami w miejscowości Worziany.
Przebieg walki był następujący
:We wsi przebywała część brygady natomiast III szwadron w położonej niedaleko w lesie miejscowości Sosnówka. Po pierwszych
strzałach od strony wsi natychmiast zajęliśmy stanowi¬ska na
skraju lasu obok mnie był strzelec
„Mucha” z prawej stro¬ny z lewej
strony zajął stanowisko erkaemista
„Śmigły” za nim na stanowisku
był
“Budzik”. W tym czasie we Wsi
trwała gęsta strzelanina. Niemcy
nadjechali od strony Podbrodzia
i atakowali wieś nagłe zauważyliśmy że polem między naszymi
stanowiskami a wsią przebiega
grupa Niemców wzdłuż zabudowań w celu okrążenia wsi. Natychmiast odtworzyliśmy do nich
ogień zaskoczeni Niemcy zalegli i odtworzyli ogień w naszym
kierunku po wymianie strzałów
część Niemców cofnęła się pod
zabudowania . Padł wówczas rozkaz do ataku tyralierą w chwili
podnoszenia się został śmiertelnie trafiony “Budzik”. Obok Mnie
biegł w tyralierze “Irenek” przebiegliśmy obok zabitego Niemca.
Gdy dobiegliśmy do za¬budowań
strzelanina ucichła. Część Niemców zdołała się wycofać natomiast
około 60 poległo. Naszych poległo
około 20, których pochowaliśmy
w prowizorycznym grobie później
zostali pochowani na skraju lasu w
osobnych grobach.
W końcu marca przeprowadzona została akcja w miejscowości Strunojcie, gdzie rozbrojono Litwinów wyposażonych w
broń przez Niemców. W połowie

/ Worziany. Kwatera żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK. Stan z 2009r. - https://www.
flickr.com/photos/polandmfa/7309113332

kwietnia miała miejsce akcja której przebieg był następujący: Do
miejscowości Bołosza przybyła
z Podbrodzia kilkoma samochodami ciężarowymi ekspedycja
niemiecka w celu ściągnięcia
kontyngentów. Zaatakowani zostali gdy już część kontyngentów
w tym bydło mieli już zebrane po
zaciekłej walce Niemcy wycofali
się a ludność odzyskała zabrane
im mienie. Zdobyto trochę broni i
amunicji najcenniejszą zdobyczą
był niemiecki lkm wzór „mg-42”,
który otrzymał do obsługi „Krop”.
Poza tym „Juhas” w pojedynkę
rozbroił i doprowadził do oddziału jednego Niemca zdobywając
nowy karabin mauzer oraz pas z
ładownicami i bagnetem. Kolejną
akcją było zatrzymanie pociągu
pomiędzy Podbrodziem a Pohulanką w celu zdobycia broni jak
się okazało w czasie akcji w pociągu jechała duża ilość żołnierzy
z frontu na urlopy i wywiązała się
strzelanina a w dodatku nadjeżdżał
pociąg wezwany na ratunek z akcji
musieliśmy się wycofać bez strat
własnych.
W początku lipca V Brygada posuwała się na zachód przez Puszczę Rudnicką ,gdzie spotykaliśmy
patrol III brygady „Szczerbca”,
od którego dowiedzieliśmy, ze
dowódcą kompanii „Joe” został
ciężko ranny przy torach kolejowych koło Nowej Wilejki. Po zakończeniu walk o Wilno oddział
nasz udał się w kierunku południowo-zachodnim. Po okrążeniu
przez sowieckie oddziały frontowe kawaleria została rozbrojona.
Pod konwojem doprowadzono
nas do Wilna i zamknięci w drewnianych barakach na Belmoncie.
Stamtąd zostaliśmy doprowadzenia na dworzec, załadowani do
wagonów towarowych i wywiezieni do Kaługi. Tam po zarejestrowaniu i dokonaniu segregacji
według roczników, zaprowadzono
do łaźni i po ostrzyżeniu i ogoleniu
ubrano w sowieckie mundury a
następnie podzielono na bataliony
i kompanie oraz plutony i drużyny.
Dowódcami wszystkich pododdziałów byli oficerowie i podoficerowie sowieccy byli uzbrojeni.
W ten sposób sformowano 361
zapasowy pułk piechoty pod d-ctwem ppłk. gwardii Jermołowa, a naszego batalionu kpt. Sas.
Po jakimś czasie wywieźli nas na
wschód od Moskwy, wyładowano
w lesie przy torach, zaopatrzono w
łopaty i piły i topory. Ładowaliśmy drzewo do wagonów. Wyżywienie było bardzo ze, przeważnie
kapuśniaka, gotowane ryby, proso,

a kromki chleba były losowane dla
szczęśliwych.
Ja w tym czasie posługiwałem
się nazwiskiem Szczęsny nazwisko to podałem w czasie rejestracji
w Kałudze ponieważ obawiałem
się represji w stosunku do rodziny
ze strony NKWD za przynależność do AK. Jak się okazało później postąpiłem słusznie ponieważ
agenci NKWD poszukiwali już w
Kałudze a później w lesie żołnierzy z oddziału „Łupaszki” nie mogli darować! Prawdziwe nazwisko
podałem dopiero po powrocie do
kraju w 1946. Na początku grudnia 1945 r. kazano nam oddać narzędzia i zostaliśmy przewiezieni
do miejscowości Kirowo gdzie
umieszczono nas w ziemiankach
po jednostkach frontowych. Tam
przemundurowano i otrzymaliśmy
część umundurowania sowieckiego natomiast część tj. płaszcze i
buty z armii angielskiej. Do kraju przyjechaliśmy na początku
stycznia 1946. W Białej Podlaskiej otrzymaliśmy zaświadczenia Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego stwierdzającego że
jesteśmy zwolnieni. Był to jedyny
dokument stwierdzający tożsamość który pozwalał na podróż po
kraju w celu poszukiwania rodziny,
ponieważ większość rodzin z tamtych terenów w ramach repatriacji
przyjechała do Polski. Rodzinę tj.
matkę i młodsze rodzeństwo za
wyjątkiem ojca który został przez
NKWD zamordowany oraz brata który był w obozie odnalazłem
w Pasłęku, gdzie zamieszkuje do
dziś. Wspomniane zaświadczenie
M.B.P potraktowano jako dokument ujaw¬nienia się .
LIS - Koziełowicz Romuald
W drugiej dekadzie października
1939 zostaliśmy skierowani do
Wilna, ul. Zawalna, nr domu nie
pamiętam. Było to spotkanie w
suterenie, gdzie zostaliśmy wcieleni do konspiracji. Po złożeniu
przysięgi i zebraniu danych personalnych skierowano nas do domu,
tj. do Smorgoń. Mieliśmy wyczekiwać. Wyczekiwaliśmy do wybuchu wojny niemiecko–sowieckiej. Zbieraliśmy broń, której było
wszędzie. W grupie tej znajdowali
się: 1. Zygmunt Kasperowicz,
późniejszy żołnierz w brygadzie
„Nietoperza”, 1. Słabki Stanisław
vel Sadowski „Sęp”. Smorgonie
leżą na głównym trakcie Wilno – Mińsk, dlatego było na tym
trakcie pełno broni i sprzętu wojskowego. Pamiętam, bo tego nie
da się zapomnieć, jak chowaliśmy
ja i Zygmunt Kasperowicz – ckm

„maksim”, mieliśmy dwa magazyny z bronią. W XI.1941 przybył
z Wilna kol. Dunowski Tadeusz-”Ali” znów skladaliśmy przed
nim przysięgę. Pracowaliśmy razem tj. „Sęp” (Słabki Stanisław),
„Flip” (Karlikowski Edward) i
ja na stacji Smorgonie w magazynach zbożowych. Ze względu
na lokalizacje magazynów przy
stacji obserwowaliśmy transporty wojskowe i przekazywaliśmy
dane st.sierżantowi Woltmanowi,
który był w konspiracji, a przed
wojną instruktorem „Strzelca”
i PW w Gimnazjum Kupieckim.
Zbieraliśmy dane o transportach i
razem dokarmialiśmy jeńców sowieckich, którzy byli zatrudnieni
w magazynach ze słomą i sianem.
Po kryjomu wynosiliśmy żyto,
jęczmień i owies w specjalnie
uszytych woreczkach i tak trwało
do 18.IX.1943 w tym dniu skierowano nas do Brygady „Kmicica”.
Skierowanie wręczył nam st.sierż.
13 PU Kazimierz Załupski – członek konspiracji. Punkty kontaktowe podane ustnie, pierwszy w Żodziszkach u Petruneli Stefańskiej.
Dobrnęliśmy, podjedliśmy blinów
i dalej do Niestaniszek do leśniczówki. Leśniczym był Kotowski
(którego spotkałem po wojnie w
Jabłonkach).Hasłem było, czy
można kupić 7 mp. opału olchowego – odzewu nie pamiętam. Dalej
iść nie mogliśmy, gdyż dowiedzieliśmy się, że Brygada „Kmicica”
została rozbrojona, ale powstaje nowa brygada, którą dowodzi
por. Łupaszko”. Poczekaliśmy w
leśniczówce do końca września.
Było to 29 lub 30. IX, dotarł do
nas „Żbik” z kilkoma żołnierzami
i włączył nas pod swoją komendę.
Byliśmy w kilku punktach kontaktowych w okolicach Świra i dotarliśmy do miejscowości Bujaki
(dokładnie nie pamiętam nazwy).
Były to pierwsze dni października.
Do tej miejscowości zaczęli napływać chłopcy z Bazy „Kmicica” :
„Maks”, „Kitek”, „Zapora”, „Jarek”, „Foksal”, „Lalka”, „Akacja”,
„Chmura” i inni, a po południu
dołączył „Łupaszko” i „Ronin”,
którzy podzielili się z nami przygodą, jaka ich spotkała w drodze
na punkt. Wpadli Sowietom w
ręce, którzy dokonali rewizji ,
szukali, niczego nie znaleźli (broń
była ukryta za pasem z tyłu) i wypuścili.
Przytoczę swoją przygodę,
jaka nas spotkała podczas marszu do punktu w Niestaniszkach.
Po wyjściu z Żodziszek zostaliśmy we wsi Syrowatki zatrzymani przez wartownika partyzantki
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sowieckiej. Doprowadził nas do
komandira, który wraz ze swoimi
podwładnymi byli kompletnie pijani. No i dawaj „daprosy”, przesłuchania. Do przyjemności to nie
należało z pijanymi, prowadzono
nas rozstrzelać. Na końcu wsi Syrowatki po lewej stronie idąc w
kierunku Niestaniszek ustawiono
nas pod żywopłotem ze sniguliczki, no i jeszcze coś bełkotali. I tu
na nasze szczęście przybiegła kobieta, partyzantka sowiecka lat 25.
Zaczęła na nich krzyczeć, żeby
nam nic nie robili . (Okazało się,
że ta kobieta była w miejscowości
Switlany przy budowie lotniska.
Było tych więźniów Rosjan kilka
tysięcy. Ja znając położenie tych
więźniów zabierałem z domu pajdy chleba i rozdawałem. I właśnie
ta dziewczyna mnie rozpoznała,
że jej też chleb dałem i stanęła w
naszej obronie). Wyprowadzono
nas z Syrowatek i zatrzymaliśmy
się w jednej z kolonii, dali nam
gotowane jajka, które nie chciały
wchodzić do żołądka. Wreszcie ta
dziewczyna wyprowadziła nas na
podwórko i powiedziała: „Idicie, a
ja postoję, żeby do was nie strzelali”. Nikt za nami w tym czasie
nie strzelał, ale napadli na nas w
tych Bujakach w porze obiadowej.
Nie wiem, czy to byli ci sami. Po
ich stronie był jeden zabity i jeden
ranny. Rannemu założono opatrunek. Nie mógł chodzić, położono
go w stodole na słomie. Pod klapę
kurtki włożono list. W liście były
opisane okoliczności tej bitwy; kopertę tą włożył „Maks”. Miało to
miejsce 3-5. października 1943.
W tym czasie w Bujakach zostaliśmy podzieleni na plutony. Ja
zostałem przydzielony do III plutonu „Maksa” i do drużyny „Akacji”. Koledzy moi „Sęp” i „Flip”
do IV plutonu „Zapory” , później
„Bohuna”. U „Maksa” byłem do
końca grudnia 1943, od stycznia
do 24.VII.1944 w kawalerii, było
to moim marzeniem być partyzantem–kawalerzystą.
ŻODZISZKI. Wymarsz Brygady z Syrowatek do Żodziszek w
celu odprawienia mszy św. Na
szpice został wyznaczony patrol
konny, d-ca „Grom”, „Wilk” i ja.
W odleglości ok. 3 km przed Brygadą wjechaliśmy do Żodziszek.
Byliśmy w środku miasteczka na
skrzyżowaniu dróg do Smorgoń
i Wojstomia usłyszeliśmy z kierunku Wojstomia warkot samochodów. Niemcy dojeżdżali do
Żodziszek. „Grom” dał mi rozkaz
powiadomienia Brygady, a sam z
„Wilkiem” otworzyli ogień. Wyjeżdżając z miasteczka w kierunku
Syrowatek zauważyłem Brygadę
w tyralierze, którą „Łupaszko”
prowadził do ataku. Niemcy zatrzymali się na drodze Wojstom
– Żodziszki. Widząc taka sytuację
zawróciłem z powrotem i włączyłem się do walki. Niemcom
został zadany poważny cios. Zdobyto działko ppanc., 6 erkaemów
czeskich i inna broń. Poległo 14
Niemców (Dane o poległych dowiedziałem się z konspiracji ze
Smorgoń, po przyjeździe do kraju; byli to Niemcy ze Smorgoń
i Wojstomia). Działko zostało
zniszczone, a potem zabrane przez
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partyzantów sowieckich, którzy w
czasie walki siedzieli na dzwonnicy kościoła w Żodziszkach. Po
naszym wycofaniu się zeszli z
dzwonnicy i opowiadali, iż to oni
walczyli z Niemcami i zdobyli
działko.
WORZIANY. W pierwszej fazie
walki dużą rolę odegrała kawaleria. Wyruszyliśmy przez otwarte
pole w kierunku cmentarza. Tam
rozgorzała walka na całego. W dużej mierze do powodzenia naszej
bitwy przyczyniło się to, że niemieckie granaty nie wybuchały;
sam to obserwowałem. Odnośnie
poległych Niemców dowiedziałem się po wojnie od mieszkańców okolic Podbrodzia (zamieszkałych w Krośnie Odrzańskim) ,
którzy byli na podwodach i podwozili tych Niemców do Worzian,
że wielu zmarło w okolicznym
lesie z odniesionych ran. Niemcy
po swoich zabitych przybyli po
kilku dniach, a ranni w tym czasie
umierali.
RADZIUSZE. Przed atakiem sowieckim dwukrotnie były wysyłane patrole konne. Żaden z tych patroli nie powrócił. Przypuszczalnie
wpadli w ręce sowieckie. Pseudonimów tych ułanów nie pamiętam
poza jednym. Był nim „Dąb”. Kiedy napadli na nas Sowieci „Foksal”, który po śmierci „Dornika”
dowodził kawalerią, wydał rozkaz
„do koni”, żeby obejść Sowietów
od tyłu. Niestety, konie nie chciały
wyjść ze stajen, więc wyszliśmy
na stanowiska za stodołami i trwaliśmy do rozkazu wycofania. Było
już ciemno, a Sowieci strzelali
bez rozpoznania sami do siebie, o
czym powiadomił „Franko”, który nie zdążył wycofać się z nami
i przesiedział w kurniku do rana.
JASIEŃ. Byliśmy wysłani w patrol we trójkę: ja, „Grom” i „Pirat” celem rozpoznania terenu. Po
przejechani kilku km. zostaliśmy
zasypani gradem pocisków z broni
maszynowej i „Pirat” został zabity
na miejscu. Myśmy zdążyli wejść
do przydrożnego rowu puszczając
konie , które same poszły do naszego mp. Ja z „Gromem” wycofaliśmy się do lasku, gdzie spotkaliśmy Brygadę, która wyruszyła na
odgłos strzałów. Po zbliżeniu się
na miejsce, gdzie zginał „Pirat”
ponownie zostaliśmy zasypani
huraganowym ogniem. Komendant dał rozkaz wycofania się. Następnego dnia „Pirata” pochowała
miejscowa ludność.
JANISZKI. W porze obiadowej
podeszliśmy pod Janiszki. Kawaleria miała za zadanie zaskoczyć
i zdobyć posterunek .Szwadron
podjechał pod Janiszki, czapki z
głów, odmówiliśmy modlitwę i
hurra szarżą na bunkry. Przed posterunkiem znajdowało się 3 policjantów, którzy otworzyli ogień.
Pękł mi popręg, zeskoczyłem z
konia, upadłem uderzając głową
o ziemię. Litwini podskoczyli do
mnie, kopiąc i strzelając – udałem
zabitego. Nasi zaczęli prać do Litwinów i po bunkrach. Ja się poderwałem, 2 policjantów pobiegło
do bunkra, a 1 do ubikacji. Ja się
poderwałem i za tym policjantem, krzyknąłem „ręce do góry”..
Uniósł ręce, zabrałem karabin i

kazałem mu iść do bunkrów, żeby
się poddali, że nic im nie będzie.
W tym momencie nadbiegł „Rakoczy” i to samo mu powiedział.
Dałem mu chusteczkę, którą trzymał w uniesionej ręce. Po chwili
zaczęli wychodzić Litwini.
ROZBROJENIE
„TATARA”.
Znaleźliśmy się koło Porzecza,
gdzie znaleźlismy się w okrążeniu
oddziałów sowieckich. Przjeechało dwóch oficerów, każąc iśc Bryganie za nimi. Wtedy „Łupaszko”
wysłał z nimi pod dowództwem
„Tatara” wybranych kawalerzystówi ze stażem partyzanckim,
zmieniono otoki czerwone na
czapki-polówk i pojechaliśmy za
samochodem z oficerami sowieckimi. Po drodze nie było możliwości ucieczki. A reszta Brygady
miała iść za nami.Wszędzie było
pełno wojska. Dobrnęliśmy do
Jelnik. Na podwórku cisza, pustki.
„Tatar” zwrócił się do mnie: „Lisku, rozejrzyj się dokoła, wystawić wartę”. Poszedłem za stodołę
i zauważyłem w krzakach warty
rozstawione przez Rosjan. Udając,
że ich nie widziałem zawróciłem z
powrotem. Przez otwarte na oścież
drzwi stodoły zauważyłem, że kawalerzyści stoją w szeregu z por.
„Tatarem” i składają broń. Podszedłem i ja również złożyłem swoją
pepeszę. Oficer, który był przy
rozbrojeniu, powiedział, że otrzymamy nowa broń po przybyciu
na punkt zborny. Na stacji Orany
załadowano nas na wagony-węglarski i wieziono w kierunku Wilna do stacji Szumsk, a dalej pod
konwojem do Miednik. Stamtąd
uciekł „Tatar” .Dał Sowieciarzowi
zegarek, ten wypuścił go po wodę,
wykorzystał i zbiegł. W Wilnie został rozpoznany u fryzjera, aresztowany i wywieziony do Rosji.
Spotkałem go w Białej Podlaskiej
13.I.1946. Osiedlił się w Gorzowie
Wlkp. , a ja w Krośnie Odrzańskim. Zmarł w 1954 roku.
SZTEKER – Stacewicz Jerzy
Urodziłem się 17.XI.1917 w Wilnie, tam też ukończyłem szkołę
powszechna nr 24 im. Adama
Mickiewicza. Po śmierci ojca
przenieśliśmy się na wieś do miejscowości Kosinka koło Miednik,
gdzie mieliśmy po ojcu dom i 2,
5 ha pola, które uprawialiśmy z
matką i młodszym bratem. Starszy
brat był w wojsku na szkole podchorążych w Ostrów-Komorowo.
Po wybuchu wojny w 1939 r. i
po zajęciu terenów Wileńszczyzny przez Sowietów pracowałem
nadal na swoim gospodarstwie z
młodszym bratem, ponieważ matka już nie żyła, a starszy brat jako
podporucznik został internowany
na Litwie, a następnie po zajęciu
Litwy przez Sowietów został wywieziony do łagrów. W roku 1941
gdzieś w czerwcu Sowieci zaczęli
masowo wywozić polską ludność
w głąb Rosji. Ja jako syn i brat
oficera polskiego byłem na pierwszym miejscu do deportacji. Ale za
radą starszych, doświadczonych
ludzi ukrywałem się i nigdy w
domu nie nocowałem, tak że udało
mi się uniknąć wywózki do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.
Do 1943 spokojnie pracowałem

na gospodarstwie. Na wiosnę 1943
zostałem wciągnięty do konspiracji przez kolegów mego starszego
brata. Zadaniem moim było organizowanie młodzieży do walki
zbrojnej i kolportowanie „Biuletynu Informacyjnego”. Później polecono mi zadanie wyszukiwania
i skupywania broni, pracowałem
na rzecz I Brygady „Juranda”. W
X lub XI zostałem aresztowany
przez Niemców i chwilowo uwięziony w Kowalczukach, gdzie stał
oddział własowców. W pierwszą
noc udało mi się uciec.
Zgłosiłem się do Wilna do
tych kolegów, którzy mieli dołączyć do oddziału. Za dwa dni
zostałem powiadomiony, gdzie
mam się zgłosić, o której godzinie.
Otrzymałem również hasło. Spotkanie odbyło się bez przeszkód i
w pięciu, oczywiście nie w jednej
grupie, wyruszyliśmy w kierunku
Niemenczyna. Po drodze z miasta
jechało dużo chłopskich furmanek,
więc poprosiliśmy o podwiezienie.
Trzech siadło na pierwszą furmankę, wśród nich był łącznik, a ja z
kolegą na następną. Dojechaliśmy
do Niemenczyna i chłop pyta dokąd chcemy jechać, bo on teraz
skręca w lewo. Zeskoczyliśmy z
wozu, a tylko oprócz Niemców
nikogo nie widać, a już zapada
zmierzch. Naradziliśmy się, co robić, postanowiliśmy przenocować.
Zachodzimy do jakiegoś domu
z prośbą o nocleg, a gospodarz
mówi: „Proszę iść do sołtysa, tam
zostawić dokumenty, a on wyznaczy nocleg”. A my nie mamy żadnych dokumentów, bo nie wolno
było ze sobą zabierać. Szczęściem
jakaś starsza kobieta zaprosiła nas
do siebie, tam powiedział swojemu synowi, że ma nas przenocować i o nic nie pytać. Dostaliśmy
kolację i położyliśmy się na jednym łóżku spać. Później przyszedł
jakiś sąsiad i zaczęli z gospodarzem coś szeptać, ale słyszeliśmy,
że rozmawiają o partyzantach i ten
sąsiad powiedział gospodarzowi,
że był wczoraj w Sużanach. Z rana
poczęstowali nas śniadaniem, a
kolega miał ładny sweter, więc go
zdjął i dał chłopakowi, bo widząc
było, że bieda u nich aż piszczy,
ale ludzie bardzo życzliwi. Na
odchodnym podziękowaliśmy i
zapytaliśmy ile km do Sużan i w
jaki kierunku – było 15 km drogi.
Po przybyciu do Sużan oczywiście
nikogo tam nie zastaliśmy, a pytać
nie było sensu, bo i tak nikt by nie
powiedział. Znów szczęśliwie los
nam sprzyjał, bo ledwie uszliśmy
jakieś dwa kilometry i przy jakiejś
wiosce zostaliśmy zatrzymani
przez posterunek partyzancki. Zażądałem, aby nas zaprowadzono
do dowódcy. Wkrótce przyszedł
patrol i zabrał nas do dowódcy.
Zameldowałem, jak sprawa się
przedstawia, a on oznajmił nam w
ten sposób „Jesteśmy V Brygadą
„Śmierci”, komendantem jest „Łupaszko”, a ja jestem d-ca 2-go plutonu ps.”Kitek” i przyjmuję was w
swoje szeregi.
Ja miałem pseudonim w konspiracji „Czarny”, ale w V Br. już
taki pseudonim był, więc przybrałem ps. „Szteker”, a kolega, który
był ze mną ps. „Marynarz”. Bra-
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łem udział w kilku bitwach: pod
Worzianami z Niemcami, pod Radziuszami z sowiecka partyzantką,
pod Dawciunami z Litwinami,
w Glinciszkach też z Litwinami i
w wielu mniejszych potyczkach.
W początku lipca 1944 zostałem
wysłany w patrol pod Oszmianę
po amunicję do pistoletu „nagan”
i list doręczyć do rodziny „Kitka”.
Byłem już wtedy d-cą drużyny po
szkole podchorążych. Wracając
po wypełnieniu zadania zostałem
zablokowany przez cofające się
wojsko niemieckie, tak że w żaden sposób nie można było przejść
przez tory i dwie szosy. wszędzie
masa wojska i spóźniłem się na
spotkanie ze swoją Brygadą o dwa
dni. W tym miejscu stał „Jurand”
ze swoją I Brygadą. Zameldowałem się u „Juranda”, a on mi powiedział, że „Łupaszki” już nie
znajdę i mogę przyłączyć się do
niego. Tak też uczyniłem. Około
7-8.VII. wyruszyliśmy pod Wilno od strony Kalwarii. Ja miałem
przydział jako drużyna ochrony
sztabu. Następnie „Jurand” wysłał
mnie z drużyna pod Mejszagołę,
skąd miały najeść niemieckie czołgi, a ja miałem dać znać rakietnicą
o ich nadejściu. Zatrzymałem się o
jakieś 2-3 km od Mejszagoły i mieliśmy pod obserwacją miasteczko
oraz drogę prowadzącą do Wilna.
Po jakimś czasie zaczął krążyć
nad nami samolot dwukadłubowy (rama) i odleciał. Mając jakieś
złe przeczucie wycofałem ludzi z
pagóra na skraj lasu i dalej obserwowaliśmy drogę. Po kilkunastu
minutach przyleciały 3 samoloty
i doszczętnie zostało zbombardowane nasze poprzednie stanowisko – można mówić o wielkim
szczęściu i Opiece Boskiej
Czołgi nie nadeszły i nikt mnie
z tej placówki nie ściągnął. Skądś
się dowiedziałem, że Jurand zginął
więc wróciłem na pozycję wyjścia
w rejon Nowosiółki - Krawczuny
- Gierule. Było tam pełno naszego
wojska i sowieckiego. Wtedy został ogłoszony alarm – okazało się,
że wojska niemieckie okrążone w
Wilnie przerwały pierścień wojsk
sowieckich i wycofują się na północny zachód. I akurat natrafiły na
nasze zgrupowanie mjra „Węgielnego”. Ja walczyłem na swoją rękę
bez żadnego przydziału. Wtem
spotyka mnie „Ronin”, komendant
IV Brygady, który mnie znał, bo
przedtem był adiutantem w naszej
Brygadzie, pokrótce wszystko wyjaśniłem. Wówczas złapał mnie
za ramię, a czułem, że mu ręka
drżała i powiedział mi tak „Słuchaj „Szteker”, bierz swoich ludzi
i pędź tam (wskazał ręką), tam wynoszą rannych, a Niemcy atakują.
Furmanki tam są i trzeba ich osłaniać. Szybko udałem się we wskazane miejsce. Zastaliśmy tam 4
furmanki i zajechaliśmy na obronne stanowisko na małym wale w
lesie i zaraz zostaliśmy ostrzelani.
Odpowiedzieliśmy ogniem i powstrzymaliśmy chwilowo Niemców. Wkrótce nasi żołnierze nieśli
rannych. Załadowaliśmy na trzy
furmanki, jedną zostawiając w rezerwie, ponieważ mówili, że maja
jeszcze jednego rannego. Zobaczyłem jak dwóch niesie rannego,
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a trzeci co chwila przyklęka i odstrzeliwał się do tyłu, bo Niemcy
byli tuż za nimi. W pewnej chwili
zostawili rannego i sami się wycofali. Złapałem wówczas jednego
ze swoich chłopców i skoczyliśmy
pod ogniem. Porwaliśmy rannego
na furmankę i po koniu. Wróciłem
na stanowisko, a tam już moi ludzie się wycofali na drugi pagórek.
Wszystko to działo się w lesie,
tak że nieprzyjaciel był widoczny
wtedy, jak był blisko. Zobaczyłem,
że Niemcy są już bardzo blisko i
odbezpieczają granaty. Więc nie
było innej rady jak wiać do swoich
i wtedy dostałem postrzał w lewą
dłoń, ale zwiałem. Po zrobieniu
opatrunku, a ponieważ było już po
bitwie, wróciliśmy do wsi Nowosiółki i stamtąd wycofano nas na
obrzeża Wilna do miejscowości
Wołkorabiszki.
Mnie rannego odesłano do
Wilna do szpitala św. Jakuba przy
Placu Łukiskim. Tam byłem 2 tygodnie i prawie byłem wyleczony
po operacji. Zostałem ostrzeżony
przez sanitariuszkę, żebym zawczasu uciekał, bo już było słychać, co Sowieci robią z Akowcami. Uciekłem ze szpitala, miałem
znajomych na ul. Trębackiej, bo
tam kiedyś mieszkałem. Dostałem cywilne ubranie i wróciłem
do domu koło Miednik. Po jakimś
czasie wszystkich Akowców internowanych w Miednikach wywieźli do Rosji, a tych którzy pouciekali zaczęło NKWD wyłapywać i
kogo złapali, straszliwi torturowali
na przesłuchaniach. Więc postanowiłem, że żywcem nie dam się
zabrać. Sowieci zarządzili pobór
do wojska, ale nikt z młodzieży nie
poszedł mimo imiennych wezwań.
Porobili sobie schrony i kryjówki
i skutecznie ukrywali się. Znów
miejscowe władze NKWD dobierali miejscowych komunistów
i tworzyli z nich oddziały tzw.
„strebitele” i zaczęli robić łapanki.
W październiku został schwytany
nasz kolega os „Szczerbca” ps.
„Boniek” (Wołożyński). Został
osadzony w sielsowiecie w Mokrzycach. Wiedzieliśmy , jakie są
tam przesłuchiwania, więc postanowiliśmy go odbić. Skrzyknęliśmy się 12, broń mieliśmy, nawet
jeden erkaem. Niestety ktoś chyba
zdradził, że przyjdziemy odbić,
ponieważ „Bońka” wywieźli w
inne miejsce, a na nas zrobili zasadzkę. Mimo to brawurowym atakiem zdobyliśmy ten posterunek,
ale straciliśmy jednego człowieka
i zabiliśmy jednego istrebitela, a
reszta uciekła. Rozwaliliśmy granatami cały sielsowiet (gminę),no
i od tego czasu zaczęło się prawdziwe piekło. Obławy szły jedna
za drugą z dużą ilością wojska.
W styczniu 1945 odnalazłem
brata i postanowiliśmy wstąpić do
Polskiej Armii Ludowej. Przyjęcia
były w Wilnie przy ul. Mostowej.
Potajemnie dobrnęliśmy do Wilna i stanęliśmy przed komisją
poborową. Brat miał dokumenty
na swoje nazwisko i miejsce zamieszkania na wsi, więc został
od razu przyjęty i skoszarowany.
Ja zaś miałem na inne nazwisko i
miejsce zamieszkania Wilno, więc
tym co z Wilna kazali udać się do
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domów i czekać na wezwanie od
NKWD. Pożegnałem się z bratem
i musiałem wracać, ale gdzie? Jakoś szczęśliwie wydostałem się z
Wilna, bo krążyły gęsto sowieckie
patrole i legitymowali podejrzanych. Po przyjściu w swoje strony odszukałem kolegę z naszego
plutonu. Nazywał się Jan Aszkiełowicz, ps. „Flinta” i we dwóch
postanowiliśmy uzyskać łączność
z którymś z oddziałów, który nie
złożył broni. Dowiedzieliśmy się,
do kogo mamy się zgłosić koło
Lidy. Ta jest łączniczka, która doprowadzi nas do oddziału. Akurat
była kolejna obława, był zrobiony kocioł i przeszukiwali dom po
domu. Pożyczyliśmy narty od takich młodych chłopaków. Jeden
nazywał się Skorynkiewicz, a drugi Makarewicz, i nocą polami wyszliśmy z okrążenia. Zgłosiliśmy
się do łączniczki, i gdy tam nocowaliśmy, w pobliżu rozgorzała
bitwa, która trwała parę godzin.
Okazało się, że to NKWD udając
„zielonych” zaprosili do siebie
dowództwo i aresztowali, a resztę
ludzi około 50 okrążyli i wybili do
nogi. ocalał tylko jeden, który później dołączył do nas i o wszystkim
opowiedział.
Dołączyliśmy do małego oddziału 12 ludzi, którymi dowodził „Iskra”. Był to oddział, który
istniał tylko na przetrwanie bez
żadnej koncepcji. Nie podobało
się nam to, ale nie było innej rady,
zawsze było jakieś oparcie. Po jakimś czasie przybył do nas nowy
komendant por. „Dąbrowski”,
który wziął pod swoją komendę
nasz oddział. Został przysłany z
ramienia organizacji „Rada Obrony Ziem Wschodnich, Zgrupowanie Północ”. Okazało się, że był to
doskonały oficer jako organizator
i dowódca. Mieliśmy za zadanie zorganizować powstanie, jak
przyjdzie czas, trzy gminy – Gieranony, Sobotniki, Lipniszki, razem
11 wiosek dużych = 11 kompanii w
rezerwie uzbrojonych. Po krótkim
czasie dla „Iskry” to się nie podobało, bo była dyscyplina, a on lubił
popić, więc namówił swoich ludzi
i wymówili posłuszeństwo „Dąbrowskiemu”. Ja i Flinta” opowiedzieliśmy się za „Dąbrowskim”, a
reszta za „Iskrą”. Mało nie doszło
do bratobójczej strzelaniny, ale jakoś się rozeszło i „Iskra” poszedł
swoją drogą i jak się okazało w
niedługim czasie jego oddział został rozbity, a on sam zginął. My
dobraliśmy jeszcze ośmiu ludzi i
ja zostałem dowódcą grupy osłonowej komendanta „Zgrupowania
Północ”. Trudno było lawirować,
bo NKWD o nas wiedziało, ale te
11 wiosek były dobrze zorganizowane, szpicle polikwidowani, tak
że trudno było nas wyśledzić i zlikwidować.
W czerwcu 1945 r. przyszedł
rozkaz, wysłać młodzież do Polski
po spełnieniu zadania rozbroić się
i samym wyjechać. Na ten cel, aby
wyposażyć młodych ludzi, ponieważ nie wszyscy byli zamożni,
potrzebne były pieniądze, więc
opodatkowaliśmy podległe wioski
i zebraliśmy odpowiednie fundusze. Jednego razu o mało nie przypłaciłem życiem razem z „Flintą” i

jeszcze jednym kolegą. Po pewnej
akcji na sielsowieta zaciągnięto
olbrzymią obławę. Wszystkie lasy
naokoło zostały obstawione i my
mieliśmy na razie cicho siedzieć w
lesie parę dni. Gdy skończyła się
żywność i nie wiedzieliśmy, jaka
jest sytuacja, postanowiłem wysłać łączniczkę na wywiad. W tym
celu udałem się z dwoma ludźmi
po łączniczkę, która mieszkała z
rodzicami w domu koło lasu. Był
ranek trochę mglisty, przyszliśmy
pod dom. Ja zostałem za kupą kamieni na obserwacji, a „Flintę” i
tego drugiego wysłałem do domu,
aby zabrali łączniczkę. Patrzę,
a tu w odległości jakieś 50 m z
młodego lasku, który przylegał
do drogi stoi i przygląda się przykryty pałatką Sowiet i w tej chwili
wychodzą z domu „Flinta” i ten
drugi. „Flinta” blady jak ściana i
mówi szeptem, że tu jest zasadzka. Ja mu mówię, że widzę, ale nie
odwracajcie się i idźcie jakby nic
nie było. I wtedy pokazałem ręką
Sowietowi, aby położył się i ten o
dziwo natychmiast się położył, a ja
zawróciłem i idę z moimi chłopcami, a tu czyste pole. Wtedy usłyszałem gwizdnięcie, odwróciłem
się i zobaczyłem już dwóch kacapów. Wówczas zerwałem czapę z
głowy i dałem gwałtowny znak,
żeby padli. Oni myśleli chyba, że
to swoi i że tu coś tajemniczego się
dzieje, bo natychmiast upadli. Do
lasu mieliśmy jakieś 200 m. i tu
nagle ta lekka mgiełka opadła, ale
już wchodziliśmy do lasu i wtedy
ja odwróciłem się i pokazałem,
gdzie babcia koszyk nosi. A oni
jak nie rąbną z erkaemu, tylko nam
gałęzie posypały się na głowy, ale
nic nikomu się nie stało. Dostałem
straszny opeer od „Dąbrowskiego”. W lipcu 1945 rozbroiliśmy
się i wyjechaliśmy do Polski na
lewe papiery repatrianckie, ale też
z przygodami, bo na jednym przejściu granicznym na st. Czeremcha
zostaliśmy zawróceni. Pojechaliśmy wtedy przez inne przejście
i udało się dobrze. Jak przyszła
amnestia, to się ujawniłem w marcu 1947 i wróciłem do swojego
nazwiska.
ATOS - Sienkiewicz Kazimierz
12 stycznia 1944 r. wspólnie z
Aleksandrem i Wacławem Przewłockimi zgłosiliśmy się do 5-tej
Bygady. Ja przyjąłem pseudonim
„Atos” a koledzy „Luk” i „Wak”.
Do oddziału przyjechałem ze swoim pistoletem typu belgijka z 7 nabojami. Do końca stycznia byłem
taborytą. W początkowych dniach
lutego zostałem przeniesiony do
zwiadu konnego por. „Tatara” i
przez niego zostałem zaprzysiężony. Brałem udział w wyprawie na
Litwę po cukier. W połowie lutego
w potyczce z partyzantką sowiecką zdobytą broń rozdzielono wśród
żołnierzy i ja również dostałem
automat pepeszę. Po utworzeniu
4 Brygady „Narocz” zostałem
przeniesiony do plutonu konnego
zwiadu por. „Ola” .Brałem udział
pod Mejrańcami i Wiszniewem. W
pierwszych dniach kwietnia przypro¬wadziłem własnego konia z
domu, a dotychczasowego konia
przekazałem innemu ułanowi. W

pierwszej połowie kwietnia rajd
patrolowy pod Worniany, Świr,
Michaliszki i łapanie niemieckich
żołnierzy jako zakładników do
wymiany za „Łupaszkę” .W drugiej kwietnia brałem udział w akcji
na pociąg z wojskiem niemieckim,
następnie pod Bołoszą w rozbiciu
niemieckiego oddziału rekwizycyjnego. Koniec maja pod Janiszkami rozbicie oddziału litewskiego. 21VI. pod Łokcianami akcja
w wysadzeniu pociągu nie¬mieckiego ze sprzętem wojskowym.
25-27.VI marsz pacyfikacyjny na Litwę dla powstrzymania
akcji represyjnych przez Litwinów
i Niemców na inteligencji polskiej
jaka miała miejsce w Glinciszkach. Zaczynało świtać, gdy wpadłem z dowódcą mojej drużyny do
wsi, jako pierwsi skierowaliśmy
się pod bunkier posterunku po¬licji. Ja zeskoczyłem z konia i z granatem odbezpieczonym podczołgałem się pod bunkier i w szczelinę
wrzuciłem granat. Następnie wpadłem za d-cą drużyny do mieszkania komendanta posterunku,
którego zastaliśmy w łóżku. Włozył rękę pod poduszkę‚gdzie miał
broń i wtedy d-ca strzelił w pierś
zabijając go na miejscu. Po zakończeniu akcji zbieraliśmy co aktywniejszych Litwinów i wymierzyliśmy im po 25 wyciorów w gołe
po¬śladki. W czasie marszu pod
Wilno przy przekraczaniu szosy
Podbrodzie – Niemenczyn natknęliśmy się na kolumnę pancerną
wojsk niemieckich. W wywiązała
się krótka walka i cała brygada
zdążyła się oderwać od nieprzy¬jaciela tracąc jednego czy dwóch
zabitych. Niemcy ostrzeliwali nas
nadal, ale ogień był niecelny. Pod
Mejszagołą, gdzie nasza brygada
wspólnie z Armią Radziecką prowadziła walki z oddziałami niemieckimi znajdującymi się w tym
mieście. Ciągłe naloty samolotów
myśliwskich ostrzeliwujących i
bombardujących utrudniały walkę, a w szczególności zwiadu konnego. Byli ranni żołnierze i zabite
konie. Jeden samolot na moich
oczach strącił żołnierz radziecki z
rusznicy ppanc. strzelając oparty o
drzewo przydrożne.
Po opanowaniu Mejszagoły
wyruszyliśmy pod Wilno, gdzie
rano 13 lipca zwiad konny znalazł
się pod Gierulami na skaju lasu.
Podchorąży „Dobek” żądał dwóch
ochotników na parlamentariuszy. Zgłosiłem się jako pierwszy,
a drugi zgłosił się „Leliwa” znający język niemiecki. I on zabrał
białą flagę. Gdy znaleźliśmy się
na wzgórzu i widzieliśmy z daleka Niemców, wtedy padł strzał i
„Leliwa” ugodzony kulą w czoło
padł martwy. Natychmiast wyczołgałem się do tyłu zabierając
zabitego. Po dotarciu do oddziału
przekazałem ciało, a sam razem
z oddziałem na lewym skrzydle
ruszyliśmy do natarcia. Poruszaliśmy się po ujrzeniu Niemców skokami od drzewa do drzewa. Drużyna nasza zabiła trzech Niemców
i jednego kapitana-lekarza. Ponieważ zachodziła obawa okrążenia
plutonu,
otrzymaliśmy rozkaz
wycofania się skokami w prawo
do natarcia w celu dołączenia do
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brygady i branie udziału w walkach z całą brygadą. Po zakończeniu walk brygada odmaszerowała
na miejsce koncentracji, gdzie
dokonano przeglądu oddziałów,
awansów i odznaczeń. Między
innymi zostałem awanso¬wany
na starszego ułana i odznaczony
„Krzyżem Walecznych”.
Po aresztowaniu komendantów brygad i sztabu gen. „Wilka” pozostali jeszcze oficerowie
prowadzili oddziały przez Puszczę
Rudnicką w kierunku Warszawy.
W Puszczy Rudnickiej 3 pluton
zwiadu konnego 4-tej brygady
wy¬znaczono jako oddział rozpoznania przedniego. Byłem w
szpicy tego oddziału. Po drodze
spotykaliśmy śpiących żołnierz
radzieckich wzdłuż drogi, a w
górze krążył „kukuruźnik” .Po
przekroczeniu szosy Wilno – Lida
natknęliśmy się na dwie amfibie
stojące po prawej stronie.¬ Po rozpoznaniu drogi polnej do Jaszun
zawróciliśmy z powrotem i gdy
przejeż¬dżaliśmy obok amfibii,
otworzyli ogień do nas, lecz nie
był on celny. Po przekroczeniu
powrotnym szosy przybiegł żołnierz AK oznajmiając że brygady
zostały rozbrojone przez żołnierzy
radzieckich. D-ca patrolu wysłał
jednego ułana w celu sprawdzenia tej wiadomości i po powrocie
potwierdził tę wiadomość. Otrzymaliśmy krótki rozkaz samorozbrojenia się. Zdjęliśmy siodła a
konie puściliśmy wolno. Siodła,
broń, płaszcze wojskowe i mundury schowaliśmy u gospodarza
w stodole zakupując w sąsieku i
przywalając grubą warstwą słomy.
Ja, sanitariuszka, d-ca drużyny i
jeszcze dwóch kolegów weszliśmy do mieszkania tego gospodarza w celu wymienienia ubrania
wojskowego na cywilne. Gdy już
mieliśmy wychodzić z mieszkania, widzieliśmy z dala dwóch
żołnierzy radzieckich zdążających
do zabudowania. Gospodarz kazał
nam wejść na piec wiejski i przykrył nas domowymi rupieciami.
Po wejściu żołnierza i zapytaniu
czy byli tutaj „biełyje sałdaty”,
gospodarz stwierdził, że tak, ale
kilkanaście minut temu poszli w
kierunku Wilna. Odczekaliśmy
odejście żołnierzy radzieckich,
wyszliśmy z ukrycia i każdy pomaszerował w swoim kierunku zamieszkania, biorąc od gospodarza
to kosę, to grabie, upodabniając się
do kosiarzy.
LOTNIK – Bujko Władysław
(„Tego się nie da zapomnieć”,Warszawa 2002 –fragmenty)
Nasza szóstka składała się z: Feliksa Marynowskiego Ps. „Blok”
(dowódca), Władysława Bujko
ps. “Lotnik”, Longina Lipińskiego ps. “Longin”, Konstantego
Szuszkiewicza Ps. “Niemen”,
Hieronima Szwedowicza ps.
„Szczygieł”‚ Pawła Bejnarowicza
ps.,, Malec”. Oczy¬wiście kiedy
szliśmy do party¬zantki jeszcze
nie mieliśmy pseu¬donimów, z
wyjątkiem “Bloka”, “Szczygła”
i “Malca”. Pozostała trójka wybrała sobie pseudo¬nimy już w
piątej brygadzie wi¬leńskiej. Podczas chodzenia z „B¬łyskawicą”
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braliśmy udział w jej wszystkich
zmaganiach i akcjach. bojowych.
Dowódca „Błyska¬wicy” Anatol
Rymaszewski “An¬drzej” namawiał naszego “Blo¬ka”, aby pozostał w „Błyskawicy” z całą swoją
szóstką, ale “Blok” zawsze, przy
każdej namowie powtarzał, że “ja
swojego do¬wódcy Łupaszki” nigdy nie za-wiodę i muszę go odnaleźć cho¬ciaż na końcu świata”.
Aż wreszcie nastał dzień 1 marca
1944 roku. Przed wschodem słońca, kiedy jeszcze spaliśmy wygodnie (mimo, że na podłodze w tej
wiejskiej chacie była tylko słoma)
obudził nas podoficer z brygady
„Błyskawicy”, już nie pamiętam
pseudonimu, pamiętam tylko, że
był w stopniu kaprala i był w średnim wieku. Po ogłoszeniu alarmu
natychmiast wyruszyliśmy forsownym marszem, a właściwie to
biegliśmy. Kiedy dobiegliśmy do
wsi Mejrańce to już świtało. Gdy
wszyscy biegliśmy, nikt z nas nie
wiedział dokąd tak się śpieszymy,
ale domyślaliśmy się, że pewnie
„Blok” wiedział doskonale, że
mamy rozbić bandę „Boroda¬cza”
i połączyć się z pierwszym plutonem porucznika „Rakoczego”,
który pewnie był umówiony przy
pomocy siatki AK. Porucznik Jan
Wiktor Wiącek ps. ,,Rakoczy”
był dowódcą pierwszego plutonu
w piątej brygadzie majora Szendzielarza Zygmunta „Łupaszki”.
Muszę przyznać, że pod Mejrańcami pierwszy raz w moim życiu
biegłem w tyralierze z chłopcami
z „Błyskawicy”. Po wbiegnięciu
na jakąś górkę, pod kilkunastoma
małymi sosenkami obraliśmy sta¬nowiska ogniowe. Leżeliśmy z
„Blokiem” i innymi chłopakami
z Nowej Wilejki i z „Błyskawicy” wśród tych małych sosenek
i wszystko widzieliśmy co się
działo na dole. Od nas po prawej
stronie stała stodoła i tam przebiegali bandyci z chat. Wtedy „B1ok”
rozkazał strzelać w stodołę zapalającymi pociskami. Ja wy¬strzelałem dwa magazynki z kb. Stodoła
zaczęła się palić, a i obok nas kule
zaczęły bzykać blisko. Wiedziałem dokładnie, z której strony do
nas strzelają. „Blok” strzelał z
cekaemu i bardzo często musiał
ładować nową amunicję. Po kilkudziesięciu minutach, może po
pól godzinie, dokładnie już nie
pamiętam, oddział “Borodacza”
został całkowicie rozbity. Sam widziałem na własne oczy, jak “Boro¬dacz” leżał na łące na wznak,
oczy miał otwarte, a ładnie rozcze¬sana biała broda sięgała mu prawie do pasa. Po rozbiciu oddziału
“Borodacza” „Rakoczy” rozkazał
mam us¬tawić się w dwuszereg i
po odliczeniu, pożegnaliśmy się z
od¬działem Błyskawicy”. Życzyliśmy sobie wzajemnie wszystkiego co najlepsze. Następnie pomaszerowaliśmy każdy w swoją
stronę. Podczas rozbijania oddziału „Borodacza” ze strony polskiej
nikt nie zginął, ani też nikt nie
został ranny, natomiast po stronie
ban¬dytów zginęło 90% bojców,
część trafiło do niewoli, a kilku
udało się uciec. Od tej pory oddział „Borodacza” przestał istnieć
i nigdy już nie rabował, i nie gwał-
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cił polskich córek. Żywot „Borodacz” za¬kończył się jak na to zasłużył. Ludność polska odetchnęła
z ulgą, że to już koniec gwałtów i
bezprawia.
Po pożegnaniu się w Mejrańcach z „Błyskawicą” maszero¬waliśmy różnymi drogami,
aby wreszcie połączyć się z piątą
brygadą wileńską, którą dowodził
major Zygmunt Szcndzielarz ps.,,
Łupaszka”. Dokładnej daty nie pamię¬tam, ale wiem na pewno, że
nastąpiło to w pierwszej połowie
marca 1944 roku. Po przybyciu do
brygady zostałem przydzielony do
pierwszego plutonu pod dowództwem „Rakoczego”. W dru¬giej
połowie marca 1944 roku zostałem zaprzysiężony W Kiemieliszkach. Przed przysięgą dowódca
przemawiał. Mówił, że przy¬sięga
nie jest obowiązkowa i ci, którzy
nie chcą lub nie mogą jej złożyć,
mogą opuścić brygadę i pójść sobie do domu, i nic im nie grozi.
Wystąpiło tylko dwóch partyzantów‚ którzy nie mogli, albo nie
chcieli złożyć przysięgi. Oddali
broń, a w zamian otrzymali widły i
opuścili nasze szeregi. Po przysiędze, brałem udział we wszystkich
akcjach pier¬wszego plutonu. Pod
Dubinkami, pod Malatami i przeciwko Lit-winom w Janiszkach.
W akcjach przeciwko Niemcom
na torach kolejowych pod Zułowem, koło Pohulanki i przeciwko
ekspedycji niemieckiej pod Bołoszą, gdzie zdobyłem „empi”, który zabrali mi jeszcze tego samego
dnia. Jak przypominam sobie brałem też udział w akcji Świr - Michaliszki złapaniu prominentów
litew¬skich, w akcji represyjnej
przeciwko Litwinom w odwecie
za zamordowanie czterdziestu Polaków w Glinciszkach‚ jak również w działaniach związanych z
operacją “Ostra Brama”.
Opiszę teraz bitwę z Niemcami pod
Zułowem koło Pohulanki (linia
kolejowa Wilno - Dyneburg). Pociąg, który jechał na front wschodni Blok” zatrzymał fanarem. Ktoś
krzyknął, aby pociąg podjechał
jeszcze trochę dalej. Tak się stało,
pociąg ruszył do przodu, podciągnął trochę dalej, gdzie było więcej naszych party¬zantów z bronią
automatyczną. Wtedy “Malec”
wskoczył do paro¬wozu z pistoletem gotowym do strzału. Okazało
się, że maszy¬nistą był Niemiec.
Maszynista gdy zobaczył co się
dzieje, złapał za „empi” i zaczął
strzelać, najpierw po maszynowni,
bo za wcześnie pociągnął spust.
,,Malec” wystrzelił mu prosto w
twarz i unieruchomił go. Pomocnik maszynisty krzyczał, ile miał
sił, że jest Polakiem. W tym czasie
z naszej strony po niemiecku ktoś
krzyknął, żeby wszyscy Niemcy
wychodzili z wagonów z rękoma
do góry, bo pociąg stoi na minach
i w każdej chwili mogą wyle¬cieć
w powietrze. Niemcy zaczęli wybiegać z wagonów na prze¬ciwną
stronę niż byliśmy. Niektórzy partyzanci zaczęli wpadać do wagonu
bez rozkazu i rozbrajać Niemców,
którzy jeszcze nie zdążyli wyskoczyć z wagonów jak ich koledzy.
Ja początkowo le¬żałem za ostatnim wagonem, bo taki dostałem

rozkaz, ale później dowódca plutonu “Zyga” zmienił rozkaz i kazał
mi położyć się w rowie tuż przy
pociągu. Leżałem przy drugim
wagonie, a tym samym na styku
dru¬giego plutonu, którym dowodził „Kitek”. Widziałem, jak często wychodził za nasyp kolejowy i
przyprowadzał chłopaków, którzy
nie mogli nerwowo wytrzymać takiej strzelaniny. Pociski ryko¬szetem odbijały się od wagonów tak,
że było widno jak w dzień, chociaż
noc była pochmurna i wokoło było
bardzo ciemno. Po ja¬kimś czasie
wyczołgałem się z rowu i podczołgałem się pod koło wagonu, które
było tak zbudowane, że nie miało
żadnych szprych, a całość była
lana. W ten sposób koło chroniło
mnie przed kulami i odłamkami.
W chlebaku miałem dość dużo
róż¬nego rodzaju granatów. Postanowiłem rzucać je pod wagonem
do przeciwległego rowu, gdzie
znajdowali się żołnierze niemieccy, którzy wyskoczyli z wagonów.
Akcja rozwijała się bardzo dobrze,
ale jej dowódca Mieczysław Potocki. ps. „Węgielny” przerwał
ak¬cję i wydał rozkaz wycofy¬wania się. W akcji z pierwszego
plutonu zginął „Jastrząb”, ciężko
ranny został „Mrówka”. Po stronic
niemieckiej zostało zabitych 75
żołnierzy i 17 osób cywilnych.
Przed wyruszeniem na akcję piątej brygady na pociąg staliśmy
we wsi Bujki. Dostaliśmy rozkaz,
aby zaopatrzyć się w żelazną po¬rcję żywności na drogę. Tak się
złożyło, że byłem zakwaterowany u mojej wujenki. Córka wujenki Stefa, miała nowiusieńki
kożuch, który kazała mi włożyć
na akcję. Oczywiście stanowczo
odma¬wiałem tłumacząc jej, że
przecież ja mogę zginąć, a kożuch
prze¬padnie wraz ze mną. Stefa
nie ustępowała, namawiając mnie
usil¬nie, abym jednak wziął ten
kożuch, “bo jest dość zimno, a życie i zdrowie jest najważniejsze,
a ty Władku powinieneś wrócić
cały i zdrowy”. Tak mnie przekonywała, usilnie namawiała, że w
końcu uległem namowie i kożuch
nałożyłem na mundur. Po akcji
zauwa¬żyłem, że ten kożuch jest
przestrzelony na prawym rękawie,
z przodu była jedna dziura, a z tyłu
rękawa kilka. W środku ko¬żucha
nie było wcale wełny, wyglądało to tak, jak by ktoś ją wygo¬lił.
Natomiast mundur był całkowicie
nie tknięty. Chodziłem z tym kożuchem pewnie miesiąc i nigdy
nie miałem okazji zwrócić go
Stefie. Gdy było już dość ciepło,
to kożuch mi tylko przeszkadzał.
Któregoś dnia kwaterowaliśmy w
Koreniatach, wsi odległej od Wsi
Bujki o dwa kilometry. Zapytałem
gospodarza, u którego kwaterowaliśmy czy zna Stefę. Okazało się,
że tak i to bardzo dobrze. Wtedy
poprosiłem go, aby zwrócił jej ten
kożuch. Zgodził się i w ten sposób
pozbyłem się kożucha swojej kuzynki. W 1982 roku będąc na Wileńszczyźnie odwiedziłem Stefę w
Podbrodziu. Dopiero wtedy miałem okazję zapytać, czy kożuch
do niej trafił. Odpowiedziała, że
tak, otrzymała go jeszcze w 1944
roku. Chciałem go zobaczyć, a

raczej kupić za każde pienią-dze.
Nic z tego nie wyszło. Kożuch był
noszony przez pół wieku, porwał
się i został wyrzucony na śmietnik.
Chciałem go szukać na śmietniku,
bo byłby dla mnie dużą pamiątką,
ale już dawno go nie ma, nie udało mi się go odnaleźć. Dziś Stefa
już nie żyje. Gdy ostatnio odwiedziłem jej dom, to zastałem tylko
jej męża i syna. Tego samego dnia
zabraliśmy samochodem jej męża
i pojecha¬liśmy złożyć kwiaty na
jej grobie. Zrobiliśmy kilka zdjęć,
tak za¬kończyła się historia kożucha i mojej kuzynki Stefanii.
Pamiętam rajd na teren gminy Wiśniewo. Podczas postoju od¬bywało się szkolenie partyzantów
w używaniu granatu obron¬nego.
Szkolenie prowadził „Szczupak”.
Wtedy miało miejsce takie zdarzenie. Siedzieliśmy przy dużym
stole w pokoju, a było nas około
dziesięciu. “Szczupak” wydostał
z chlebaka granat obronny, zaczął nam tłumaczyć jednocześnie
manipulując granatem. Mó¬wił,
że najpierw trzeba wyciągnąć zawleczkę i zrobił to, następnie jak
należy trzymać rączkę wraz z granatem, że po zwolnieniu rączki należy liczyć do trzech. Tak mówiąc
wszystko dokładnie wykonywał.
Następnie położył granat na stole,
a my wszyscy pou¬padaliśmy jedni pod ścianę, inni pod stół. Ja padłem na brzuch pomiędzy jednym
a drugim pokojem, a ręce założyłem na głowę. Wszyscy czkaliśmy
w ogromnym napięciu na wybuch
granatu, aż któryś z kolegów partyzantów złapał granat ze stołu i
wyrzucił przez okno. Przy oknie
na zewnątrz chaty chodził duży
pies wil¬czur uwiązany przy swej
budzie. Gdy nastąpił wybuch, chata za¬drżała, wszyscy odetchnęli, ale pies i jego buda zniknęli.
Wszyscy bardzo żałowaliśmy niewinnego psa. Później gospodyni
powie¬działa mam, że lepiej to niż
gdyby granat wybuchł w pokoju.
Tak zakończył się ten epizod w
drodze na teren gminy Wiśniewo.
Gdy dotarliśmy do Wiśniewa, zastaliśmy w nim porządki “czerwonej” partyzantki. Ustawiliśmy posterunki. Na warcie nad jeziorem
stał szeregowy „Cygan”. Wiem,
że miał szesnaście lat. Nagle wtargnęli ruscy partyzanci, było ich
około sześciu. „Cygan” natychmiast wystrzelił i zabił jednego
z nich. Za wykazaną czuj¬ność
został potem awansowany na stopień starszego strzelca. Po¬zostali
ruscy partyzanci zaczęli uciekać
przez jezioro, które było zamarznięte. Doskonale pamiętam, ponieważ i ja znalazłem się w tym
miejscu i widziałem jak „Chrobry”
z naszej drużyny zaczął strzelać
krótkimi seriami w stronę partyzantów rosyjskich, którzy uciekali
po lodzie. Rosjanie zaczęli rozsypywać się na boki, aby nie biec w
grupie. Ktoś powiedział: „Słuchaj
„Chrobry” szkoda amunicji, są już
bardzo daleko i nie trafisz nikogo”.
Po tej uwadze “Chrobry” przestał
strzelać. Tu muszę napisać, że na
przełomie marca i kwietnia 1944
roku po¬rucznik „Rakoczy” odszedł do sztabu, a pierwszy pluton
objął kapral „Zyga” i z nim wal-
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czyłem do końca piątej brygady.
Pod jego rozkazami została zorganizowana akcja chwytania niemieckich zakładników pro¬wadzona przez patrole piątej brygady
w rejonie Worniany - Michaliszki Świr dla ewentualnej wymiany na
komendanta „Łupaszkę”. Między
innymi pluton „Maksa” schwytał
burmistrza Świra.
Przed 7. lipca 1944 roku staliśmy
w pobliżu Suderwy na pół¬nocny
zachód od Wilna. Szykowaliśmy
się do drogi na za¬chód. Kiedy
Niemcy już wiali gromadnie na
zachód, to „Zyga” zorganizował
wypad z częścią pierwszego plutonu. Podczas tej wyprawy mój dowódca drużyny „Chrobry” został
ranny w głowę. Tego samego dniu
została przeprowadzona operacja
w stodole przez naszego lekarza
ps. „Strumyk” przy po¬mocy naszych sanitariuszek, „Kici” z naszego plutonu i „Myszki” z drugiego plutonu, którym dowodził
„Kitek”. Podczas tego naszego
wypadu ani broni, ani amunicji nie
zdobyliśmy, na¬tomiast zdobyliśmy motocykl z przyczepą. Jednak
bak z benzyną był przestrzelony,
stało się to podczas strzelaniny,
potem ben¬zyna wyciekła jak go
pchaliśmy do miejsca postoju.
Muszę wspomnieć, że „Blok” też
brał udział razem z nami w tym
wypadzie. W połowie lipca 1944
roku wyruszyliśmy całą brygadą
pod dowództwem “Łupaszki” w
kierunku Olity. Kaprala “Chrobrego”, który już był po operacji
głowy również zabraliśmy na wóz
i razem z taborem jechał razem z
nami, z całą maszerującą bry¬gadą. Kiedy przechodziliśmy w niewielkiej odległości od Wilna, na
własne oczy widziałem, jak Wilno
stało w ogniu. Było to widać doskonale, bo przechodziliśmy w
nocy. W drodze na zachód wy-łapywaliśmy żołnierzy niemieckich,
którzy nie zdołali uciec przed wojskami radzieckimi. Posuwaliśmy
się na zachód zaraz za wojskami
niemieckimi, a przed wojskami
radzieckimi. Wyglądało to tak jak¬byśmy byli w środku frontu.
Podczas marszu, kiedy natykaliśmy się na wojska niemieckie
zazwyczaj wybuchała strzelanina.
Część Nie¬mców poddawała się
nam, inni stawiali opór, chociaż
w ostatecz¬ności i tak zostawali rozbrojeni i wzięci do niewoli.
Tych żołnierzy prowadziliśmy ze
sobą pod strażą, traktując ich jak
jeńców.
Zbliżaliśmy się do Niemna. Niedaleko Olity zatrzymaliśmy się w
ja¬kiejś wsi, której nazwy już nie
pamiętam. Nie pamiętam też ilu
dokładnie żołnierzy niemieckich
wzięliśmy do niewoli, wiem na¬tomiast, że wszystkich zamknęliśmy
w stodole, a było ich około 140 150 żołnierzy. Oczywiście pilnowała ich straż z AK. W nocy kiedy
spałem w jakiejś chacie, przyszedł
do mnie ka¬pral „Malec” Paweł
Bejnarowicz. Obudził mnie i powiedział mi żebym poszedł na
wartę. Tak się złożyło, że to było
tuż nad ra¬nem. Dzień zapowiadał
się słoneczny, było bardzo pięknie
kiedy szedłem razem z “Malcem”
na wartę. Stałem na warcie pod
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da¬chem jakiegoś zabudowania,
a przede mną jakieś 50 metrów
wiła się szosa żwirowana, nie było
na niej asfaltu. Było bardzo pięknie kiedy stałem na warcie, lekki
wiaterek osuszał mi twarz, którą
umyłem wychodząc na wartę i
nie wytarłem, bo chyba nie było
czym. Po jakimś czasie zaczęły
drogą jechać radzieckie czołgi. Ja
widzę ich, a oni widzą mnie. Zasalutowałem im, a oni zasaluto¬wali do mnie. Pamiętam jak jeden z
salutujących pokazywał dwa palce
przed swoją pilotką innemu czołgiście i tak powtarzał kilka¬krotnie. Raz całą dłonią, a drugi raz
dwoma palcami. Tak śmiejąc się
powtarzał to kilkakrotnie i ja też
się uśmiałem. Po jakiś dwu¬dziestu minutach czołgi przejechały.
Po niedługim czasie zaczęła iść
piechota. I znów się widzimy i
znów historia się powtarza z tym
salutowaniem. Piechota szła gęsiego, jedni z prawej, a druga grupa
z drugiej strony szosy, też jeden
za drugim, gę¬siego. Tyle pamiętam. Raptem pojawił się „messerschmit”, dość nisko leciał i zaczął
strzelać z broni maszynowej do
idących bojców. Bojcy powpadali
do rowów i zaczęli strzelać z całej
posiadanej broni, nawet z pis¬toletów. Najwięcej jednak strzelali z
karabinów i automatów. Sa¬molot
niemiecki ciągle zawracał, zniżał się i ponownie ostrze¬liwał
leżących w rowach. Ja to ciągle
obserwowałem. Raptem pojawił
się rosyjski samolot myśliwski
na większej wysokości i za¬częli
walczyć ze sobą. Trwało to około
dwudziestu minut, a ja tę walkę
powietrzną także obserwowałem.
Strzelanina trwała dość długo,
chyba jakieś piętnaście minut i
raptem zobaczyłem jak nie¬miecki messerschmit zaczął dymić, potem zobaczyłem ogień. Wi¬działem też pilota niemieckiego, który
wyskoczył ze swojego sa¬molotu.
Najpierw zobaczyłem kadłub samolotu, który bardzo szybko spadał i palił się, a za nim leciały oddzielnie skrzydła, a na końcu pilot
niemiecki na spadochronie. Tam
gdzie ten pilot spadł, wiem, że już
czekali na niego żołnierze radzieccy. Na pewno trafił do niewoli.
Wkrótce przyszła moja zmiana i
wró¬ciłem do swoich kolegów.
Wracając z posterunku widziałem
jak nasi żołnierze przekazywali
jeńców niemieckich żołnierzom
ra¬dzieckim. Żołnierze radzieccy
podziękowali naszemu komendan¬towi i uścisnąwszy sobie dłonie
zasalutowali sobie równocześnie.
W ten sposób pożegnaliśmy się z
żołnierzami radzieckim. Po ce¬remonii żołnierze radzieccy utworzyli konwój i uśmiechając się do
nas wydali rozkaz jeńcom: “a nuka
frycy szagom marsz w pie¬rot” i
popędzili ich na wschód.
Gdzieś koło południa zarządzono zbiórkę i całą brygadą ru¬szyliśmy na południowy zachód, w
kierunku Grodna. W trakcie marszu dowiedzieliśmy się, że Alianci
wylądowali na wybrzeżu Francji.
Niemcy mieli już na wschodzie
front z Rosjanami, a teraz i na
zachodzie z Aliantami. Wywiad
radziecki zaczął się interesować

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
naszą brygadą. Do-staliśmy więc
rozkaz, aby mówić, że nasz oddział nosi imię Wandy Wasilewskiej. Rosjanie chcieli znać prawdę, więc zaczę¬liśmy się nazywać
brygadą „Żelaznego” czy coś w
tym rodzaju, już dokładnie nie pamiętam. Wreszcie doszliśmy po
kilku dniach w okolice Porzecza,
podobno 6 kilometrów od Grodna. Przed obiadem staliśmy w jakiejś wsi i w tedy przyjechali do
nas Rosja¬nie, podobno wyższej
rangi. Przez jakieś dwie godziny o
czymś rozmawiali z komendantem
i raptem nasza kawaleria odprowa¬dziła tych Sowietów. Samochód
terenowy jechał pierwszy, a za nim
cała nasza kawaleria z naszym dowódcą.
Zaraz po ich odjeździe zarządzono
zbiórkę i natychmiast for¬sownym marszem, prawie biegiem
dotarliśmy do pobliskich la¬sów,
które były oddalone o około cztery
kilometry. Piechurzy i ta¬bory wyszli razem z nami. Pan komendant
„Łupaszka” przemawiał do nas i
dziękował za nasze bohaterstwo i
dyscyplinę oraz przedstawił nam
wszystkim trzy możliwości. Tu
muszę wspomnieć, że podczas
przemowy ko¬mendanta „Łupaszki” wszyscy żołnierze naszej brygady płakali jak dzieci i nie było
nikogo wśród nas kto by nie ronił
łez. Pier¬wszy wariant – kto chce
może iść do niewoli sowieckiej,
drugi przebrać się w cywilne ubrania i wracać na Wileńszczyznę do
domu, a kiedy nadejdzie czas to
znów włączyć się do walki. Trzeci
wariant był dla tych, którzy chcą
dalej walczyć o niepod¬ległość
Ojczyzny. Małymi grupami do
sześciu żołnierzy prze¬prawić się
przez Niemen i po przedarciu się
dalej na zachód spot¬kamy się w
lasach augustowskich. Ja oczywiście, mając wtedy osiemnaście lat,
należałem do tych, którzy chcą dalej walczyć. Zacząłem intensywnie poszukiwać „Bloka”, długo to
nie trwało. Kiedy go odnalazłem
zameldowałem się i oświadczyłem, że pragnę dalej walczyć za
niepodległą Ojczyznę i chcę jakoś
przedostać się w lasy augustowskie. ,,Blok” oświadczył, że to bardzo dobrze, że do nich trafiłem, bo
oni właśnie zbierają się potrzebują
kogoś do szós¬tki, aby ruszyć na
zachód w lasy augustowskie. Jak
do¬łączałem to brakowało nam
jeszcze jednego żołnierza. Parę
minut później znalazł się szósty.
“Blok” oświadczył, że dużo czasu
nie mamy, i że musimy ruszać, bo
wojska ra-dzieckie są w pobliżu i
mogą w każdej chwili nas zaatako¬wać. „Blok” wyznaczył na
szperacza tego ostatniego, który
dołączył do nas jako szósty. Po
przejściu około jednego kilometra
stwierdzi¬liśmy, że nasz szperacz
zre¬zygnował i zniknął. „Blok”
roz¬kazał nam abyśmy szybciutko
powrócili do miejsca, z któ¬rego
wyruszyliśmy i tam we¬źmiemy
konie. Było tam bardzo wiele osiodłanych koni. Spytałem „Bloka”,
którego konia mogę wziąć, a on mi
powiedział „Bierz, któ¬rego sobie
chcesz”. Na koniach mieliśmy
przedostać się w lasy augustowskie‚ tak jak postanowił nasz do-

wódca „Blok”. Po przybiegnięciu
do tego samego miejsca, z którego
wyruszyliśmy złapałem pierwszego z brzegu konia, wgramoliłem
się na niego i jazda z całą piątką.
Je¬chałem konno jako ostatni,
pierwszy jechał „Blok” jako nasz
do¬wódca. Na moje nieszczęście
wybrałem klacz. Za nami biegł
osiodłany ogier i bardzo głośno
rżał. Raptem “Blok” podjechał
do mnie i zwymyślał mnie za to,
że wziąłem czarną klacz i jak się
później okazało, była to klacz komendanta „Łupaszki”.
Wróciliśmy więc, pozostawiliśmy
wszystkie konie i całą piątką po
raz trzeci ruszyliśmy z tego samego miejsca, gdzie rozstaliśmy się
z brygadą. Po zostawieniu koni,
zobaczyliśmy, że już nikogo nie
ma. Udało nam się w końcu wyruszyć. Szliśmy gęsiego przez pola
i zagajniki, aż na przeszkodzie
po¬jawiła się przed nami mała
rzeczka, której nie można było
prze¬skoczyć i trzeba ją było sforsować po dnie. „Blok” postanowił
iść po dnie jako pierwszy. Automat niemiecki „empi” podniósł
nad głowę i wszedł do rzeczki.
Na środku rzeczki zanurzyła mu
się głowa, ale automat pozostał
suchy. Trochę dalej głowa “Bloka” wynurzała się, jeszcze parę
kroków i „Blok” znalazł się na
drugim brzegu. Ja, jako drugi poszedłem w jego ślady, a za mną
pozostali koledzy i w przeciągu
kilku minut wszyscy znaleźliśmy
się na przeciwległej stronie rzeczki. Dookoła słychać było krótkie serie z broni maszynowej w
odległości od nas około jednego
kilometra. Po przedostaniu się na
drugi brzeg natychmiast zacząłem wy¬lewać wodę z saperek.
Pozostali koledzy zaczęli robić to
samo. Kiedy już wylałem wodę z
jednego buta i zacząłem zdejmować drugi, widzę w odległości nie
większej niż dwadzieścia metrów
od nas sześć głów ostrzyżonych
na zero, a przed nimi sześć auto¬matów sowieckiej produkcji.
Plują ogniem w naszą stronę, a ja
jeszcze nie zdążyłem z buta wylać
wody. „Blok” rzucił w ich stronę
granat obronny, po wybuchu granatu nastała cisza. „Blok” wydał
rozkaz krzycząc: „Kierunek ten,
las biegiem marsz!”. I całą piątką
ruszyliśmy biegiem w kierunku
lasu. Muszę przyznać, że miałem
kłopot z tym biegiem, bo woda z
lewego buta, wybuchała mi prosto w twarz i w oczy. Biegliśmy
po świeżo zaoranym polu, „Blok”
biegł jako ostatni, a ja jako czwarty. Kiedy się obejrzałem do tyłu
zobaczyłem jak „Blok” przewrócił się. Natychmiast wró¬ciłem
do „Bloka” i pytam czy może
został rany. Strzelanina nie ustaje, a nawet wzmaga się. On mnie
zbeształ, powiedział, że się tylko
potknął i dlatego upadł. Poleca:
“Szybko w las”. Dookoła słychać
coraz mocniejszą i gęstszą strzelaninę z różnej broni ma¬szynowej.
Wreszcie dobiegliśmy do upragnionego lasu i poczuliśmy się jak
w domu. W lesie wylałem z lewego buta wodę, pozostali żoł¬nierze zrobili to samo. Kiedy weszliśmy w głąb lasu usiedliśmy i

zaczęliśmy się naradzać. Byliśmy
wszyscy bardzo głodni, zasta¬nawialiśmy się jak zdobyć coś do zjedzenia. Wszyscy wiedzie¬liśmy
doskonale, że w każdej wiosce i w
każdym domu kwaterują żołnierze
radzieccy i nie można nawet nosa
wsadzić do jakiejkol-wiek chaty,
w której oni kwaterują. Jeden z
naszej piątki ujawnił, że ma chleb
z tym, że mokry, bo woda dostała
się do chlebaka podczas forsowania rzeczki. Ktoś z nas powiedział,
żeby dawał chleb, bo wszyscy są
głodni. Z chleba jeszcze ociekała
woda. Po-dzieliliśmy się możliwie jak najsprawiedliwiej. Każdy
z nas otrzymał kawałek mokrego
chleba. Po spożyciu tego mokrego
chleba nadal myśleliśmy wszyscy
o jednym, jak przedostać się w
lasy augustowskie.
Po posiłku poszliśmy dalej, aż
doszliśmy do małego zagajnika.
Po usłyszeniu rosyjskiej mowy
stanęliśmy i nadsłuchiwaliśmy,
aż zobaczyliśmy, że jedzie fura z
sianem. Na furze siedział żołnierz
radziecki, a z tyłu szli uzbrojeni
w automaty żołnierze radzieccy. Schowaliśmy się za drzewa
i odbezpieczyliśmy broń. Gdyby Ros¬janie nas zauważyli, to
pierwsi otworzylibyśmy do nich
ogień. Po paru minutach przejechali z dziesięć metrów od nas, a
my nie zo¬staliśmy zauważeni.
Odetchnęliśmy i po krótkim marszu weszliśmy do większego lasu.
Tam zaczęliśmy rozważać naszą
sytuację. W końcu postanowiliśmy się rozbroić. Ja swoim automatem „empi” uderzyłem o drzewo myśląc, że skrzywię lufę, ale
mi się nie udało, tylko ręka mnie
mocno zabolała. Wobec tego rozebrałem automat na najdrobniejsze części, a lufę mocno wbiłem
w mech. Mundur powiesiłem na
drzewie, a pierścionek z trupią
czaszką zdo¬byty w Bołoszy,
również wsadziłem na sęk. Podobnie zrobili wszyscy.
Po rozbrojeniu się całą piątką
przedzieraliśmy się w stronę Niemna. „Blok” zorganizował krótką
naradę i oświadczył, że gdy¬byśmy trafili do niewoli mamy wszyscy mówić to samo, to znaczy, że
jesteśmy chłopami z Wileńszczyzny, a Niemcy wycofując się na
zachód kazali nam wieźć żołnierzy
niemieckich. Gdy już nas zwolnili, to zabrali nam nasze chłopskie
ubranie, a pozostawili nam swoje
wojskowe. I tak wszyscy wymieniliśmy wojskowe nie¬mieckie
spodnie za wyjątkiem “Bloka”
bo on miał zielone spodnie i nie
chciał ich wymienić. Zresztą chłopi często nosili spodnie. To były
spodnie do butów na wzór wojskowy. Teraz maszerowaliśmy
już trochę odważniej. Po drodze
“Blok” wyrzucił kompas do żyta,
a widząc co „Blok” zrobił i gdzie
kompas wylądował, ja go podniosłem myśląc, że go zatrzymam.
Jednak „Blok” zauważył, że go
znalazłem, natychmiast kazał mi
go wyrzucić z powrotem do jeszcze nie żętego żyta. Kompas był
wyjątkowo ładny, ale cóż zmuszony byłem rozstać się z nim. Wrzuciłem go z powrotem do żyta. Pod
wieczór natknęliśmy na jakiś dom,
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który był niezamieszkały. ,,Blok”
postanowił zająć strych, do którego była przysta¬wiona drabina.
Weszliśmy po drabinie, a potem
drabinę odrzuci¬liśmy od strychu.
Wszyscy, mimo że jeszcze częściowo byliśmy mokrzy zasnęliśmy twardym snem. Następnego
dnia obudził nas gromki krzyk:
“Ruki w wierch!” Natychmiast
wstaliśmy i podnieśliśmy ręce w
górę. Byli to Rosja¬nie, żołnierze frontowi. Kazali nam szybko
schodzić ze strychu, a następnie
zrewidowali nas i pod konwojem
zaprowadzili do ja¬kiejś komendy, w której zaczęło się śledztwo.
Wzywano nas poje¬dynczo z
piwnicy, w której nas zamknięto
i postawiono żołnierza przy wejściu do piwnicy, aby pilnował,
żeby nikt z nas nie uciekł. Podczas
przesłuchania mówiliśmy to czego
nauczył nas wcześniej “Blok”, że
jesteśmy chłopami z Wileńszczyzny, i że mamy spodnie i buty niemieckie, bo nam Niemcy, których
wieźliśmy furman¬kami zabrali
nasze ubrania, a zostawili swoje. Każdy z nas mówił to samo.
W końcu uwierzyli i pognali pod
konwojem do jakiejś placówki, w
której była komisja poborowa. Jak
się okazało była to polska komisja
poborowa, przez którą zostaliśmy
wcieleni do Lu¬dowego Wojska
Polskiego. Ale broni nam jeszcze
nie dali.
Starszyna, co odpowiadało naszemu sierżantowi, rozmieścił naszą
piątkę i innych chłopaków, którzy
otrzymali zaświadczenie z Wojenkomatu. Na zaświadczeniach tych
były umieszczone na¬zwiska, a
miał je u siebie wspomniany starszyna. Ten starszyna podzielił nas
na grupy od pięciu do siedmiu
chłopaków, poprzy¬dzielał do
poszczególnych chat chłopskich
I gospodarzom pole¬cił, aby dali
nam nocleg i jedzenie. Wszyscy
mieliśmy budować drewniany
most przez Niemen, który Niemcy wycofując się wysa¬dzili w
powietrze. Mieliśmy wybudować
nowy obok starego. Pracowaliśmy przy budowie mostu jakieś
pięć dni. Gospodarz dawał mam
codziennie wyżywienie i nocleg
zgodnie z zalece-niem starszyny.
O godziny siódmej rano już byliśmy po śniadaniu i szliśmy do pracy. Pracowaliśmy głównie przy
wbijaniu pali w dno Niemna. Wbijaliśmy za pomocą tzw. “baby”.
Była to kłoda dość gruba i miała
przymocowane cztery uchwyty.
Na ko¬mendę raz - dwa, przeważnie nas dwóch podnosiło ją, a potem z wielkim wysiłkiem biliśmy
o pal. W ten sposób pal wbijał się
centymetr po centymetrze w dno
rzeki. „Blok” wpadł na pomysł,
aby powiedzieć starszynie, że w
odległości około 10 kilometrów
ma ciotkę, która pędzi samogon i
że mógłby przy¬nieść od niej co
najmniej dwadzieścia litrów. Dobrze się stało, że “Blok” dobrze
władał językiem rosyjskim, dzięki temu świetnie się dogadał ze
starszyną. “Blok” domagał się od
starszyny dla nas pięciu, którzy
rzekomo byliśmy spokrewnieni z ciotką, która pędzi bimber,
zaświadczenia z Wojenkomatu.
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Było nam bardzo potrzebne na
wypadek, gdyby nas zatrzymała
jakakolwiek wła¬dza. Początkowo starszyna sprzeciwiał się temu,
ale “Blok” prze¬konał go, że bez
tak zwanej sprawki z Wojenkomatu nie pójdzie do ciotki, bo się
boi, gdyż nie posiada żadnych
dokumentów, a te które mieliśmy
z Wileńszczyzny zrabowali nam
Niemcy. W końcu „Blok” przekonał starszynę i ten wydał nam
wszystkim sprawki. Starszyna na
pożegnanie tak powiedział do nas
wszystkich: “Kak nie pryjdziotie
obratno, to mienia roztrelajut, za
to czto ja wam dał w ruki sprawki
z Wojenkomata”
Kiedy w piątkę ruszyliśmy w
drogę, to pierwszego dnia prze¬szliśmy około sześćdziesięciu
kilometrów. Po drodze do Nowej
Wilejki szliśmy dniami i nocami, a
spaliśmy przeważnie u pol¬skich
chłopów, a bywało że i w lesie.
Było lato, a noce dość ciepłe i
krótkie. Do Nowej Wilejki dotarliśmy gdzieś w połowie sierpnia.
Każdy z naszej piątki poszedł do
swego domu. W domu za¬stałem
moją mamę i siostrę Kasię. Po
przybyciu do domu spod Grodna
niczym się nie zajmo¬wałem i
nigdzie nie pracowałem. Spotykałem się z kolegami, którzy byli w
Armii Krajowej, aż wreszcie dostałem wezwanie abym się stawił
na komisję wojskową do Wojenkomatu na pobór do wojska. Po
skontaktowaniu się z kolegami z
AK postanowi¬liśmy zarządzenie
zbojkotować. Krążyły pogłoski, i
były też ulotki, które informowały,
że ci, którzy pójdą do Ludowego
Wojska Polskiego będą zdrajcami
Ojczyzny. Motywowano to tym,
że Ludowe Wojsko Polskie jest za-

przedane Moskwie i ten, który pójdzie do tego wojska będzie zdrajcą
przysięgi akowskiej i bę¬dzie w
przyszłości sądzony jako zdrajca
Ojczyzny. Tak mijały dni i tygodnie, aż wreszcie doszły słuchy
do naszych kolegów z AK, że tego
i tamtego aresztowało NKWD i
osadziło w więzieniu w Wilnie.
Po kilku następnych dniach poprosiłem panią Husz¬czową, aby
pozwoliła mi przebywać w chlewiku, który już znalem z grudnia
1943 roku, kiedy chowałem się w
nim po ucieczce z Wierzbałowa.
Pani Huszczowa zgodziła się, a
i Halina, córka pani Huszczowej
też nie miała żadnych zastrzeżeń.
W tym skła¬dziku chowałem się
przez parę tygodni, aż wreszcie
zachciało mi się porządnie wyspać, choć jedną noc w swoim
łóżku. Nasze mieszkanie składało się z jednego pokoju i kuchni.
Moja mama spała w kuchni, a ja
i siostra w pokoju. Siostra miała
swoje łóżko pod jedną, a ja swoje
pod drugą ścianą. Tego wieczoru
kiedy już byłem w łóżku, bardzo
mi się chciało śpiewać i to tylko
partyzanckie piosenki. Śpiewałem
dość długo aż siostra powiedziała:
„Władek jest już dawno po dwunastej, daj spać, już dosyć tego
śpiewu”. Mama za¬przeczyła i
powiedziała siostrze:”Może kiedyś będziesz jeszcze chciała, aby
ci brat zaśpiewał, daj mu spokój,
niech śpiewa, ile chce”.
Zaraz jak przestałem śpiewać, a
było już dawno po dwunastej, ktoś
za¬pukał do drzwi i chwilę później do okna. Nasze mieszkanie
było parte¬rowe i dlatego stukano
i wołano do okien, abyśmy szybko
otworzyli drzwi. Po chwili mama
otworzyła drzwi i weszło trzech

z NKWD.Po wejściu do naszego
mieszkania enkawudziści zaczęli
wszystko przewracać, a na koniec
aresztowali mnie I moją siostrę.
Kiedy mama wyszła za nami i
powie¬działa, żeby I ją zabrali
razem z dziećmi, powiedzieli jej
żeby została w domu, bo nie jest
im potrzebna. Mama pozostała
sama w domu i domyślam się jak
jej było ciężko. Ja i siostra by¬liśmy pilnowani tuż przy naszej
ulicy, kilkanaście metrów od na¬szego mieszkania przez trzech
enkawudzistów. Była pogodna i
ciepła noc, świecił księżyc. Jak
na tę porę roku we wrześniu było
dość ciepło. Raptem usłyszeliśmy
kilka strzałów z pistoletu dobiegających od strony domu państwa
Usowiczów, gdzie mieszkała nasza polonistka, która uczyła jeszcze przed wojną mnie i moją siostrę. Był tam duży sad, a od ulicy
Narutowicza ścieżka, która pięła
się do zabudowań w górę jakieś
sto metrów. Raptem zauważyliśmy jak z góry pędzi co sił w naszą stronę Henryk Tom¬kiewicz,
a za nim enkawudzista trzymający
w prawej dłoni pis¬tolet i próbujący strzelać. Jeden z naszych konwojentów wymie¬rzył w Heńka
i krzyknął: “Stój!” – Ja widzę, że
nasz konwojent ma wymierzony
prosto w Heńka karabin i krzyczę:
„Heniek stój, jesteś na muszce, jak
się poruszysz to cię zastrzelą”. W
ogrodzie u państwa Usowiczów
brama była za¬mknięta i Heniek
już dalej nie miał gdzie uciekać.
Został osaczony. Po chwili dobiegł
do niego oficer NKWD i uderzył
go kilka razy w głowę pistoletem.
Po kilku minutach Heniek z za¬krwawioną głową dołączył do
nas i po jakiejś godzinie popędzi-

li nas wszystkich na posterunek
NKWD w Nowej Wilejce, gdzie
mieszkaliśmy. Tej jeszcze nocy
zaprowadzili nas, pod konwojem
oczywiście, do dużej sali przy ul.
Wileńskiej na pierwszym piętrze.
Tam zasta¬liśmy bardzo dużo ludzi aresztowanych tej nocy. Po
kilku godzi¬nach bardzo chciałem
wyjść za potrzebą i poprosiłem
o to jed¬nego z konwojentów z
czerwoną opaską na rękawie, który nas pilnował z karabinem. Ku
memu zdziwieniu okazało się, że
był to człowiek, którego znałem.
Miał na imię Meśka, był narodowości żydowskiej i mieszkał
w Nowej Wilejce, a jego rodzina
miała sklep spożywczy, w którym robiłem zakupy, ho był blisko
miejsca gdzie mieszkaliśmy. Poprosiłem go, aby mnie wypuścił
na chwi¬leczkę, bo już dłużej nie
mogę wytrzymać i muszę oddać
mocz. Meśka odpowiedział mi po
rosyjsku, chociaż bardzo dobrze
mówił po polsku. Jeszcze wtedy
nie znałem rosyjskiego, ale do¬myśliłem się, że mnie nie wypuści. Odpowiedziałem, że dłużej
nie wytrzymam, że muszę oddać
mocz, bo jak nie to posiusiam się
na tej sali. Wówczas usłyszałem
pogróżki, że nigdy stamtąd nie
wyjdę. Męczyłem się, aż do rana
strasznie, a rano załadowali nas
wszystkich do samochodów ciężarowych i wywieźli do Wilna na
ulicę Mickiewicza 29, gdzie była
siedziba NKWD. Przebywaliśmy wszyscy w jednej dużej sali,
gdzie enkawu¬dziści wstępnie nas
przesłuchiwali. Byliśmy w tej sali
kilka dni i nocy, ale dokładnie nie
pamiętam ile. Wiem, że następnego dnia dowieźli do nas jeszcze
kilkanaście osób, między innymi
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mego kolegę Heńka Sobolewskiego, którego aresztowali dzień później, to jest 6 września 1944 roku
i to z moim pistoletem siedmiostrza¬łowym typu FN produkcji
belgijskiej. Podczas aresztowania udało mi się dać mamie znać,
żeby za¬wiadomiła Heńka Sobolewskiego, aby zabrał ze schowka
moje rzeczy. Ani siostra ani mama
nic nie wiedziały o tym pistolecie.
Tylko Heńkowi się zwierzyłem,
i tylko on znał miejsce kryjówki.
Mama moja dokładnie zrozumiała
o co chodzi i raniutko poszła do
Heńka Sobolewskiego. Mama, jak
się później dowiedziałem od Heńka, przyszła do państwa Sobolewskich zapłakana. Moją siostrę oddzielili, a nas wsadzili do innych
cel. Trafiłem do celi, w której zastałem Feliksa Marynowskiego ps.
,,Blok”, który został aresztowany i
doprowadzony godzinę wcześniej.
„B¬loka” nie widziałem od tego
czasu, gdy całą piątką pod jego
do¬wództwem przyszliśmy z pod
Grodna do Nowej Wilejki.
Gdzieś w połowie grudnia 1944
roku przenieśli nas na Łu¬kiszki. Śledztwo zostało zakończone.
Dostałem wyrok z artykułu 193,
punkt 10, część druga B. Zostałem
skazany za dezercję, uchylanie się
od służby wojskowej. Później ten
artykuł zmieniono mi, już na Łukiszkach, na artykuł 58 - 1.a, który
głosił, że jestem zdrajca Ojczyzn.
Nas, mieszkańców Wileńszczyzny
traktowano jak obywatel ZSSR.
Skazano mnie na 10 lat więzienia.
Zostałem wysłany do kopalni na
Uchcie, skąd zostałem zwolniony
po 4 latach jako schorowany inwalida do Polski wrociłem 8.X.1948
roku.

Moje Kresy
-Ludwika Józefkiewicz cz. 1
Eugeniusz Szewczuk

/ Ludwika Józefkiewicz zd. Serwadczak

Wojna to niezwykle
ciężkie czasy dla
wszystkich, zwłaszcza
dla dziecka. Jeszcze
dwa
lata
przed
wyjazdem na tzw.
Ziemie
Zachodnie
razem
z
innymi
dziewczynkami
s y p a ł a m
kwiatki
podczas
procesji
n
a
Boże Ciało. Uroczysta
procesja szła tylko
wokół
naszego
kościoła parafialnego
w Prusach. Było to
dokładnie 8 czerwca
1944 roku, kiedy
trwała
jeszcze
okupacja niemiecka
naszych
ziem,
na jeden miesiąc
przed
sowieckim
oswobodzeniem

naszej wsi. Prusy leżały w
niewielkiej
odległości
w
kierunku północno – wschodnim
od Lwowa nad rzeką Pełtew.
Procesji Bożego Ciała w dniu
31 maja 1945 roku już nie
było, gdyż trwały gorączkowe
przygotowania do opuszczenia
naszej rodzinnej wsi, zostaliśmy
po prostu z Prus wygnani, co
było
wynikiem
sowieckiej
polityki wobec Polski i Polaków.
Wygnani z ojcowizny, a stało
się to za przyczyną „układu
jałtańskiego”. Stalin od początku
zakładał, że nasze polskie ziemie
po przejściu Armii Czerwonej
należeć będą do Związku
Sowieckiego.
Okrutny
los
spotkał nie tylko mieszkańców
Prus, lecz także mieszkańców
setek innych miejscowości z
Galicji Wschodniej. Pierwszy
transport
przesiedleńczy
dotarł na nieznane miejsce

przeznaczenia, stację kolejową w
Rogalicach, już po trzech dniach
jazdy, w czwartek dnia 7 czerwca
1945 roku. Późnym wieczorem,
w zupełnych ciemnościach,
nieopodal gęstego lasu, musieli
szybko się rozładować i czekać…
To szybko minie, po dwóch,
trzech tygodniach z powrotem
powrócimy na swoje – twierdzili
wszyscy zgodnie. W Prusach
tymczasem trwały gorączkowe
przygotowania do załadunku
kolejnego transportu. Pierwszym
transportem wyjechali ludzie
z północnej części wsi zwanej
Górka,
Zagrody
i
Łęgi.
Do wyjazdu szykowali się
mieszkańcy drugiej połowy
wioski. To południowa część, ta
od strony Lwowa: Zakarczmie,
Zakopy,
Zagumienki
i
Zakościele. Dla naszej ostatniej
grupy wysiedlanych, droga do
„drugiej Polski” była straszliwą

udręką. Jeszcze w ostatni
dzień oktawy Bożego Ciała
nieznani Ukraińcy napadli na
koczujących przez trzy dni na
łące obok stacji kolejowej w
Barszczowicach naszych ludzi,
kradnąc im parę sztuk krów,
między innymi nam dwie krowy,
również Pawlaczkom i Mykitom.
W końcu Sowieci podstawili
wagony,
przed
wieczorem
załadowaliśmy
wszystko,
co
wolno
było
wywieźć
i czekaliśmy na ruszenie
lokomotywy.
Tego
samego
dnia na tejże łące, parafianie
skupieni
wokół
wikarego
ks. Alfonsa Gogoła, ustawili
polowy ołtarz, na którym kapłan
odprawił mszę świętą w intencji
szczęśliwej podróży pod opieką
Matki Bożej. Stację kolejową
Barszczowice
opuściliśmy
wcześnie rano w sobotę,9
czerwca. Po wielu perypetiach
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dotarliśmy
najpierw
do
Kędzierzyna, potem do Byczyny,
by ostatecznie wyładować się w
Bierutowie (dawne województwo
wrocławskie). Dotarliśmy tam
dopiero w święto Apostołów
Piotra i Pawła, w piątek 29
czerwca 1945 roku. Jechaliśmy w
odkrytych wagonach bez żadnego
dachu nad głową. W naszym
wagonie jechały ukryte szaty
liturgiczne, kielichy i obrazy
stacji Drogi Krzyżowej, zabrane z
kościoła św. Bartłomieja Apostoła
w Prusach. Siostra Maria
wspominała zawsze, jak to było
podczas jazdy. My z mamą w tym
samym wagonie, co kościelny
dobytek, zaś na wierzchu
leżały brony. Tak spałyśmy
cały czas na tych bronach dla
niepoznaki, by nam Sowieci nie
zabrali dóbr kościelnych lub
ktoś przypadkowo, zwłaszcza
na postojach na bocznicach
kolejowych, niczego nie ukradł.
W dolnej części wagonu, w
kąciku, jechała babcia – mama
taty wraz z moją siostrą Heleną.
Każdy wyjeżdżający gospodarz,
który wiózł inwentarz żywy, w
jakiś sposób zabezpieczył dla
nich karmę na czas podróży.
Liczono, że w drodze będziemy
najwyżej
tydzień.
Jedzenia
zwierzynie starczyło na 2
tygodnie, a jechaliśmy prawie
trzy. Tak więc większości ludziom
zaczęło brakować pożywienia
dla krów i koni. Jednakże
każdy chłop był zaopatrzony w
najbardziej pospolite wówczas
narzędzie – kosę i sierpy. Podczas
dłuższego postoju, a każdy o tym
wiedział po umówionej długości
gwizdu z lokomotywy, ludzie z
kosami wyskakiwali z pociągu
i starano się ukosić co się tylko
dało. Po odjeździe transportu
mogło być wielkie zdziwienie
miejscowych chłopów, kiedy
zobaczyli ogołocone pole czy
łąkę. Większa trwoga mogła
być w każdej miejscowości,
gdy nagle miejscowi zobaczyli
wyskakujących
z
widłami
i kosami ludzi, mogąc to
traktować jak banderowski napad.
Wieźliśmy skrycie załadowane
nasze dobra kościelne, co było
srodze zakazane przez władzę
sowiecką. Każdy gospodarz miał
wyszczególnione, co mógł zabrać
i co wiezie oraz jaki majątek
pozostawił na ojcowiźnie. W
transporcie na Zachód jechały
więc kielichy mszalne, dwie
przepiękne monstrancje, które
trafiły do kościołów w Dobrzyniu
i parafialnego w Szydłowicach,
sztandar
ufundowany
przez
przedwojenne
społeczeństwo
Prus
ochotnikom
straży
ogniowej, a wręczony podczas
uroczystego otwarcia remizy
strażackiej w 1938 roku przez
Wojewodę Lwowskiego Alfreda
Biłyka i gen. Władysława
Langnera, późniejszego dowódcę
obrony Lwowa. Było też coś
wyjątkowego, nasz największy
skarb – cudowny obraz Matki
Boskiej z Prus. Wszystkie dobra
kościelne załadował i ukrył w
naszym wagonie szanowany
organista Tomasz Bobra ze
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swoimi braćmi: Kazimierzem
i Józefem. Spokrewnieni z
tamtymi Bobrami - Emilia i Józef
Bobra, byli naszymi sąsiadami w
Prusach. Dom ich stał pierwszy
od cmentarza. Rodzice tego
rodzeństwa
pomarli
jeszcze
w Prusach, oni jako kawaler
i panna przyjechali z nami na
Ziemie Zachodnie i osiedli w
Mikowicach, powiat Namysłów.
Mieszkaliśmy na jednym gruncie
razem z Bobrami. Mój dziadek
Piotr Serwadczak przyszedł za
zięcia do Bobrów, do mojej babci
Agnieszki i po weselu zamieszkali
obok nich. Urodziło się im
pięcioro dzieci: mój tato Alojzy
Serwadczak (1891 – 1970), Józef,
Rozalia (potem Chmielewska),
Maria (potem Kowalkowska)
i
Magdalena
(późniejsza
Koziarska). Dziadek Piotr, rolnik
z krwi i kości, każdemu dziecku
pragnął zapewnić odpowiedni byt
materialny. Był jednak lichego
zdrowia. W pewnym okresie
swego życia zaczął chorować i
szybko zmarł. Babcia Agnieszka
Serwadczak dożyła 85 lat,
przyjechała z nami na Zachód i
zmarła w 1949 roku.
28 lipca 1914 roku wybuchła
I. wojna światowa. Pochłonęła
14 milionów istot ludzkich.
Był to największy konflikt
zbrojny w Europie od czasu
wojen
napoleońskich.
W
wyniku porozumienia polskich
środowisk konserwatywnych i
demokratycznych, w Krakowie
powstaje Naczelny Komitet
Narodowy. Z jego inicjatywy
były tworzone Legiony Polskie u
boku armii austriackiej. Na czele
sekcji lwowskiej staje Tadeusz
Cieński. Prusy leżące opodal
Lwowa podlegały zaborowi
austriackiemu. Władze zarządziły
powszechną mobilizację, w czasie
której wielu mieszkańców naszej
wsi zostało objętych poborem do
wojska austriackiego. Walczyli
na wielu frontach: serbskim,
francuskim, włoskim, a przede
wszystkim rosyjskim, gdzie
musieli
walczyć
przeciwko
Polakom z zaboru rosyjskiego,
wcielonych do armii carskiej.
Tato służył w Legionach Polskich
i po zakończeniu działań
wojennych szczęśliwie powrócił
do domu. W 1921 roku ożenił się
z Ewą Lewicką, córką Wojciecha
i Zuzanny zd. Serwadczak. Moi
dziadkowie, czyli rodzice mojej
mamy, mieszkali w Prusach
na Górce. Moja mama, Ewa
Lewicka urodziła się w 1895
roku. Kiedy miała 9 lat, czyli
w 1904 roku umiera jej mama
i zostaje półsierotą. Dziadek
Wojciech żeni się powtórnie,
tym razem z Zofią Piotrowską.
W tym związku urodziło się troje
dzieci; Bartłomiej Lewicki, Jan
Lewicki i jeszcze jeden męski
potomek, którego imienia w tej
chwili już nie pamiętam. Ślub
Alojzego Serwadczaka i Ewy
Lewickiej odbył się kościele św.
Bartłomieja Apostoła w Prusach
w 1921 roku. Po hucznym
weselisku mama idzie za synową
do Serwadczaków mieszkających
na Zakościelu, drugi dom od

cmentarza. W rok później przyszła
na świat ich pierworodna córka
Bronisława (1922), umiera mając
zaledwie 10 lat. Mama zawsze
mówiła, że to było kochane ich
pierwsze dziecko, pieszczone
i niestety, bez odporności na
choroby. Bronia przeziębiła się,
dostała zapalenia płuc i w 1932
roku zmarła. Po Bronisławie na
świat przyszła Stanisława (1923).
W czasie II wojny, w listopadzie
1942 roku, wyszła za mąż za
Grzegorza Kotlińskiego. Była to
dość późna pora jak na wiejskie
wesele, było dość chłodno i
deszczowo i nawet nasza chata
była już przygotowana do zimy,
ogacona
otawą.
Pamiętam,
jak szwagier przychodził z
Kamienopola do mojej siostry.
W ich wsi ziemia była bardzo
twarda, gliniasta, zaś u nas w
Prusach czarna. Sądzę, że lepsza,
że to był urodzajny czarnoziem.
Nasi gospodarze mówili na
tamte pola „kamienopolskie
błoto”. Po Stanisławie urodziła
się Zofia (1925), potem wyszła
za mąż za Jana Bobrę. Następnie
u Serwadczaków urodziła się
Maria (1928), brat Kazimierz
(1931), siostra Helena (1933) i
ostatnia Ludwika (1937), czyli
moja skromna osoba. Tato Alojzy
Serwadczak był wyróżniającym
się gospodarzem w Prusach
i
działaczem
społecznym.
Był prezesem dętej orkiestry
i skarbnikiem w Spółdzielni
Mleczarskiej.
Nauczył
się
krawiectwa, bo jeszcze służąc w
wojsku, pracował w wojskowych
warsztatach krawieckich jako
krawiec,
zdobywając
tak
potrzebne w tym zawodzie
doświadczenie. Kiedy powrócił z
wojska kupił maszynę do szycia
„Kayser”. To był - jak mawiał
-pierwszy sort. Zawsze twierdził,
że maszyna firmy „Singer” jest
dla niego zbyt mała, bo klientów
miał coraz więcej. Zresztą ten
zawód w Prusach był bardzo
popularny i najlepsi powojenni
krawcy
brzeskiego
„Domu
Mody” pochodzili z naszej wsi
Prusy. „Kayser” różniła się
od innych okazałym blatem,
niewielką pod nim szufladką
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/ Ojciec Ludwiki Alojzy Serwadczak

i żeliwnymi nogami, od góry
nakrywana drewnianym wiekiem.
Tato doszedł do wielkiej wprawy i
szył nawet buty dla naszej licznej
8-osobowejrodziny. Szył buty z
cholewkami, a do nich spodnie
zwane rajtkami, wówczas bardzo
popularne, jedno do drugiego
bardzo pasujące. Mama także
musiała brać się krawiectwo w
domu, gdyż u nas był taki mały
babiniec, czyli 5 dziewcząt i trzeba
było nas jakoś ładnie ubrać. Warto
zaznaczyć, że organizowane
w Prusach przez Lwowskie
Towarzystwo Szkoły Ludowej
kursy krawieckie ukończyły
moje starsze siostry: Zosia i
Stasia. Dużą uwagę w Prusach
przywiązywano do hodowli koni,
bowiem wieś miała ku temu
odpowiednie warunki ze względu
na dużą ilość łąk i pastwisk w
części wsi zwanej Zakopą i na
osuszonych terenach zalewowych
lwowskiej rzeki Pełtew. Co roku
Związek Hodowców Koni we

/ Ludwika przed swoim domem w Dobrzyniu

Lwowie, podczas wrześniowych
Targów Wschodnich przy ulicy
Ponińskiego, organizował pokazy
najładniejszych koni z całego
województwa
lwowskiego,
Wołynia i Podola. Mający
najładniejsze konie w Prusach,
mój tato Alojzy i inny gospodarz
Józef Owsiak w latach 1935 –
38 zdobywali liczne nagrody
rzeczowe na owych targach,
przywożąc do domu piękną
uprząż dla koni.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał:
Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach,
nabyć moją książkę pt. „Moje
Kresy” ze słowem wstępnym
prof. St. Niciei, proszone są o
kontakt ze mną tel. 607 565 427
lub e-mail pilotgienek@wp.pl
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MATKA POLKA- KRESOWE
LOSY PANI MARII I JEJ RODZINY
Anna Małgorzata Budzińska

Panią Marię poznałam gdy była już u kresu swego ciężkiego żywota. Ostatnie lata mieszkała ze swoją córką Anną we
Wrocławiu. To właśnie dwie córki pani Marii opowiedziały
mi ich historię i udostępniły pamiątki- Anna i Welina.
Najpierw taka scenka:
Maria z córką Anną spacerują razem po osiedlu. Są to już
lata 90 dwudziestego wieku. Córka prosi:
-Mamo podnieś głowę.
-Daj spokój- odpowiada Maria
-Mamo, czemu zawsze chodzisz ze spuszczoną głową?
-Żona wroga ludu nie może nosić wysoko głowy, nie może
patrzeć ludziom w oczy. Nie wiesz?!
I staruszka drepcze dalej z głową schowaną między ramionami, patrząc w ziemię. Tak zawsze chodziła. Nie mogła
się pozbyć tego przyzwyczajenia. Ona- niemal heroina,
wychowująca sama szóstkę dzieci, ona- która przeszła
przez piekło sowietów, wojny i powojennej drogi do socjalizmu- nie potrafi chodzić wyprostowana, z głową uniesioną do góry!.
A powinna. To, co ona dokonała dla swoich dzieci upoważnia ją do tego, a nawet predestynuje. Nie ona jedna to
zniosła. Nasze Matki- Polki taki już miały los. Wyrośliśmy
z pokolenia Matek- Polek. To one uratowały naszych rodziców- swoje dzieci przed zagładą, lub głodowa śmiercią.
Brzmi to patetycznie, ale tak było. Dziadkowie wojowali,
ginęli, walczyli za sprawę, - a matki walczyły o byt dla
swoich dzieci. Bez nich nie byłoby nas. Tak też było z Marią.

Maria- to właśnie ta nasza Matka- Polka. Podobno była
bardzo ładna, zgrabna i powabna jako panienka. Niejeden
chciał się o nią starać. Rodzice wybrali jej za męża Piotra.
Dzięki nim dwojgu powstały następne pokolenia.

/ Dom, który postawił Bronek po powrocie z Workuty- z 10-letniej zsyłki

Anna odwiedziła rodzinne strony matki w roku 1966. Spotkała się tam z rodziną, była serdecznie goszczona w domu
pradziadków w Łaszanówce koło Sławuty.
/ Łaszanówka k/ Sławuty- dom rodziców Marii. Mówi się, że mieszkali w
Sławucie, ale to było tuż obok Sławuty.

/ Łaszanówka w 1966 roku.

/ Maria frasobliwa

Schylona głowa, schodzenie ludziom z oczu, skrytość,
wytrwałość, znoszenie upokorzeń, zatracenie własnego
„ja”, ciężka praca, walka z wyjącym w sercu strachem- to
wszystko dla dzieci, to wszystko to sztuka dostosowywania
się by przetrwać.
Maria musiała to opanować do perfekcji. Jej mąż został
przez sowietów aresztowany, wywieziony na Sybir jako „
wróg narodu” . Oskarżyli go o zdradę, o szpiegostwo i skazali na najcięższe katorgi. Zginął w więzieniu w Magnitogorsku. Rodzina dowiedziała się o tym dopiero po wojnie.
No, ale zacznijmy od początku, a raczej od tego co wiem,
co udało się ustalić ze wspomnień Anny i Weliny.

/ Maria z najmłodszą siostrą Stanisławą już we Wrocławiu

Maria była najstarsza, miała sporo rodzeństwa. W kolejności byli to: Maria, Jan, Bronisław, Antonina, Jadwiga,
Czesław, Kamila, Stanisława.
Bronisław- brat Marii, tak jak i jej mąż Piotr został zesłany na Sybir- skazany na 10 lat. Z tą jednak różnicą, że on
podpisał ten wyrok i się przyznał. Dzięki temu miał prawo
otrzymywać korespondencję i paczki z domu. Dzięki tym
paczkom przeżył i wrócił po 10 latach- ale wrak człowieka, ze zrujnowanym zdrowiem. Na Syberii budował kolej.
Opowiadał, że właściwie pod każdym podkładem tych torów zostawał jeden trup- tylu ich tam codziennie ginęło. Po
powrocie zbudował dla rodziny mały domek w Krzemionce koło Sławuty i tam żyli z żoną i córką Janką.
/ Maria z córkami i z siostrą Stasią we Wrocławiu

Po wojnie rodzina Marii się podzieliła. Część została w
okolicach Sławuty na terenie ZSRR, gdyż nie dostali zgody
na ewakuację do Polski. Druga część, za pomocą szczęśliwego zbiegu okoliczności uzyskała zgodę, mogła wyjechać
do Polski i osiadła na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Na ziemiach rodzinnych, które po wojnie zagarnął Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zostały rodziny Bronka, Antoniny, Jadwigi i Kamili. Czesław zaginął.

/ Maria

Natomiast Maria i Stanisława wyjechały ze swoimi rodzicami do Polski i ich rodziny osiadły na Dolnym Śląsku,
zaś brat Janek z rodziną osiedli w Człuchowie na Pomorzu.
5-Bronisław z żoną Weroniką i córką Janką
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Piotr i Maria mieszkali tam wraz z całą rodziną aż do 1935
roku. Był to rozległy majątek, ich ziemie sięgały dalekoaż za Wilbowno. Tam też urodziły się i spędziły wczesne
dzieciństwo ich dzieci (oprócz najmłodszej Jadzi). Żyło im
się tam bardzo dobrze i dostatnio. Piotr miał opinię bardzo dobrego gospodarza i świetnego rzemieślnika- kowala.
Zatrudniali też sporo ludzi. Piotr wyuczył zawodu kilku
chłopców, między innymi bratanka nauczył kowalstwa. A
nie było to zwykłe, proste kowalstwo- robił on zamki, mechanizmy i różne metalowe urządzenia, często własnego
pomysłu, był więc też zdolnym mechanikiem. Sam też robił w drewnie meble, miał również stolarnię.
/ Rodziny Bronka, Jadzi, Toni, Kamili, - ci którzy zostali po tamtej stronie

Pośrodku Anna- odwiedziła ich w 1966 roku.
Wróćmy jednak do naszej Matki Polki- Marii. Wyszła ona
za mąż za Piotra i osiedli w rozległym majątku w Niecieszynie koło Ostroga.

15-młodaWelina

/ To jest siekiera zrobiona przez Piotra.

/ Maria i Piotr na ławeczce pod domem w Netiszynie

Przez wiele lat pracowali dla Sanguszków a ich kuźnia znana była w całej okolicy. Mieli pięć córek i jednego syna.
Dzieci rodziły się kolejno: w 1925 roku Leokadia (Lodzia),
potem Wincentyna (Wicia, Wikta), Welina (Welusia, Lusia), Bolesław, Anna i w 1936r. najmłodsza Jadwiga .

Najpierw po prostu służyła w gospodarstwie domowym,
potem była narzędziem pracy w kołchozie, a także do
pozyskiwania opału, a w końcu córka Ania używała ją w
ogródku, we Wrocławiu. Siekiera przeszła daleką drogę- z
Netiszyna, przez Krzywin, Człuchów, Szczytną- do Wrocławia. Zawsze towarzyszyła rodzinie w jej tułaczce. Tak
samo było z żelazkiem i maszyną do szycia.

Pamięta duży dom i przepiękne kwiaty przed domem w
ogródku kwiatowym. To była duma każdej tamtejszej gospodyni i każda się starała, żeby jej kwiaty były najokazalsze. Lusia wspomina też duży sad wiśniowy za domem, a
także kuźnię. Najbardziej jej jednak utkwił w pamięci magazyn na zboże. Była to duża budowla na murowanych nogach, jakby na palach i pod spodem była wolna przestrzeń.
Tam właśnie, pod spodem tego magazynu najchętniej bawiły się dzieci, to była ich kryjówka i zaciszny kątek. Natomiast na stryszku tego magazynu były prawdziwe skarby- tam właśnie były układane jabłka na zimę i cudownie
pachniały. Teren gospodarstwa był bardzo rozległy- dom,
ogród, sad, magazyn, kuźnia, duże podwórko ze studnią.
Wszystko to było ogrodzone i dzieci tylko tam mogły się
bawić. Poza furtkę nie wolno było wychodzić. Dzieci najczęściej bawiły się w chowanego i inne typowe zabawy
pod dużą gruszą, ale tylko we własnym, rodzinnym gronie.
Nie było biegania po cudzych podwórkach, do koleżanek a
i do nich nikt nie mógł przychodzić.
Rodzice też żyli tylko w kręgu własnej rodziny. Nigdy nie
było spotkań towarzyskich, czy sąsiedzkich. Najwyżej
kilka razy do roku przyjechał ktoś z rodziny. Nie ma się
co dziwić- nie byli to już wtedy przyjaźni dla nich ludzie
w okolicy. Jedyna polska rodzina mieszkała daleko a do
Ukraińców nie mieli zaufania – i słusznie, bo potem się
okazało, że to właśnie jeden z sąsiadów doniósł władzom
na Piotra.

/ Żelazko zaprojektowane, wykute i zmontowane przez Piotra. Do środka wkładało się węgiel drzewny, potem trzeba było pomachać, żeby się
dobrze rozpalił.

/ Maria i Piotr z dziećmi i dziadkami przed wojną

Rodzinny majątek był w polskim Niecieszynie (potem radziecki Netiszyn, a teraz ukraiński Netisyn)

W ich domu nigdy nie było głodu, czy niedostatku. Stać
ich było na powóz, konie, sanie, strojne ubrania, porządne
sprzęty w domu, a także na służbę. W Niecieszynie uznawano ich za panów. Maria za młodu była ładną kobietąwysoką, postawną o władczym spojrzeniu- i bardzo dobrą
gospodynią. Potrafiła trzymać w ryzach nie tylko służbę ale
i dzieci. Nie znosiła próżniactwa. Od małego każdy miał
jakiś przydział prac, zakres obowiązków. Każdy coś robił.
Odpoczywali tylko w święta. Piotr był wesoły i pogodny,
ale gdy ktoś go zdenerwował to piorunował surowym spojrzeniem. Przeważnie ten wzrok wystarczał dzieciom.
Każde z dzieci było inne, ale mieli wszyscy wspólną cechę- byli inteligentni, zdolni i oczytani. W domu było sporo
pięknych książek i dzieci odziedziczyły to zamiłowanie po
rodzicach. Szkoda, że nie wszyscy mogli to wykorzystać.
Codzienne życie i losy tej rodziny spisałam na podstawie
wspomnień ich córek Weliny i Anny.
Starsza, Welina- Lusia pamięta jeszcze wczesne, szczęśliwe dzieciństwo.

Niecieszyn

przed wojną w 1936 roku

No, ale nie wybiegajmy w przyszłość. Na razie jeszcze
trwała umiarkowana sielanka. Piotr pracował w kuźni, był
wesoły. Czasem brał dzieci do lasu, a właściwie najbardziej
Lusia wspomina spacery na pole jęczmienia- to jej utkwiło
w pamięci. Chodzili na mogiłę małego dziecka – pierwszego synka Piotra, który zmarł przy porodzie.
Natomiast w obrębie gospodarstwa dzieci mogły same
wszędzie chodzić, ale jedynie do kuźni nie wolno im się
było zbliżać. Lusia raz nie posłuchała. Pamięta jak weszła
do kuźni i zobaczyła coś ładnego. Najpierw to było bardzo
czerwone a potem zrobiło się niebieskie. Małe dziecko z
ciekawości złapało. Był to rozżarzony w ogniu pręt! Cała
skóra z dłoni została na nim. Przerażony Piotr złapał córkę,
a że nie było tam żadnego lekarza to kazał jej iść za stodołę i posikać na tę rękę. O dziwo, zagoiło się bez żadnej
infekcji!
Opisuję tu życie rodziny- dostatnie i szczęśliwe, choć było
to już po roku 1921. Ten rok był tragiczny w późniejszych
skutkach dla nich i dla wielu innych polskich, a także ukraińskich rodzin. Wtedy to na mocy traktatu między Polską
a Rosją i Ukrainą ustalone zostały nowe granice. Poniżej
przytaczam fragment tego traktatu i mapkę z czerwoną kreską- nową granicą.
1921 marzec 18, Ryga
Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą
Polska z jednej a Rosja i Ukraina z drugiej strony, powodowane pragnieniem położenia kresu wynikłej między nimi
wojnie i dążąc do zawarcia, na podstawie podpisanej w
Rydze dnia 12 października 1920 raku Umowy o przed-
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wstępnych warunkach pokoju, ostatecznego, trwałego, honorowego i na wzajemnym porozumieniu opartego pokoju,
postanowiły wszcząć rokowania pokojowe i w tym celu
wyznaczyły w charakterze swoich pełnomocników:
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
Jana Dąbskiego oraz
Stanisława Kauzika, Edwarda Lechowicza, Henryka Strasburgera i Leona Wasilewskiego
Rząd Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Rad w swoim własnym imieniu i z upoważnienia Rządu
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad
oraz
Rząd Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad
Adolfa Joffego
oraz
Jakuba Haneckiego, Emanuela Kwiringa, Jura Kociubińskiego i Leonida Oboleńskiego
Wymienieni pełnomocnicy zjechali się w Rydze i po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za wystarczające
i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na postanowienia następujące:
Artykuł I
Obie Układające się Strony oświadczają, że stan wojny pomiędzy nimi ustaje.
Artykuł II
Obie Układające się Strony, zgodnie z zasadą stanowienia
narodów o sobie, uznają niepodległość Ukrainy i Białorusi oraz zgadzają się i postanawiają, że wschodnią granicę
Polski, a, więc granicą między Polską z jednej a Rosją, i
Białorusią i Ukrainą z drugiej strony, stanowi linia: (….)
…
dalej wzdłuż drogi z w. Milatyna do m. Ostroga
(Ostrog), pozostawiając wsie: Moszczanówkę (Moszczanowka), Krzywin (Kriwin) i Sołowje po stronie Ukrainy,
a wsie: Moszczanicę (Moszanica), Badówkę (Bodowka),
Wilbowno, miasto Ostróg i drogę po stronie Polski;
dalej w górę rzeki Wilii (Wilia) do w. Chodaki, która zostaje po stronie Polski; (…. )
...i tak dalej…

zwlekać. W ostatniej chwili sprzedał dom w Niecieszynie
i kupił pól domu po diaku w niedalekim Krzywinie (Kriwin). Dzielili ten dom z jeszcze jedną rodziną, był to dom
przy cerkwi. Piotr pracował w depo- na kolei. Dzięki temu
mieli działki kolejowe- ogród okopowy i kawałek pola na
zboże. Mieszkali w Krzywinie od 1935 roku. Ich majątek
się niemożebnie skurczył, ale dzięki pracowitości i zdolnościom umieli sobie i tu poradzić.
Niestety przyszła pamiętna noc 17 października 1937 roku.
Dom otoczyło NKWD i zaczęła się całonocna rewizja.
Przekopali wszystkie zakamarki, wywalali wszystko na
środek pokoju- książki, bielizna, sztućce, bibeloty- wszystko na jednej kupie, przejrzeli każdy papierek. No, i znaleźli
dowód- list. Oskarżyli Piotra o szpiegostwo na rzecz Polski. Ktoś z sąsiadów zadenuncjował go do władz. Chodziło
o to, że korzystając z legalnej przepustki przez granicę dla
uprawiania pola, przeprowadził tamtędy do Polski kilka
osób z rodziny i być może innych. Był między nimi bratanek Stanisław- syn brata - Józefa.
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powiedział, że konwojował go z Magnitogorska do Żytomierza. Powiedział też, że zakapował go chłop z Netiszyna,
zaś sąsiedzi z Krzywina nic złego o nim nie powiedzieli
policji pomimo przesłuchań. Tak więc Maria wiedziała już,
że nieprędko męża zobaczy, nie wiedziała jednak, że nigdy.
Może szkoda, że był taki uparty. Może gdyby podpisał
wyrok i się z nim zgodził to by przeżył, tak jak brat Marii
Bronek. A może to nie miało znaczenia, nie wiem. Faktem
jednak jest, że inni aresztowani z Piotrem za takie samo
przestępstwo przeżyli i wrócili do rodzin, a on nie. Już
nigdy go nie zobaczyli.
Maria została sama z gromadką dzieci. Tę pierwszą zimę
jeszcze przetrwali bez głodu, bo byli dobrymi gospodarzami i już jesienią zrobili zapasy. Niestety zaraz po aresztowaniu Piotra zabrali Marii i ten mały ogród, który miała.
Pozwolili tylko zebrać ziemniaki i to co tam jeszcze rosło.
Przyszedł przednówek i zaczął się głód. Marii nie chcieli
przyjąć do kołchozu, bo była wrogiem narodu. Czasami
prała bieliznę w szpitalu, czasami pomagała jej żydowska
rodzina Paszkowskich. Mieli oni sklep i restaurację i też
dawali jej bieliznę do prania a także coś do jedzenia.
Maria chwytała się każdej dorywczej pracy. Wstawała o
4 rano i paliła w szkole w piecach. Nosiła ciężkie wiadra
węgla i cieszyła się, że może to robić. Nauczyciele mieli
swoje ogródki i nieraz dostawała coś do jedzenia z tych
ogródków, a niektórzy pozwalali jej na boku coś uprawiać.
Dużą pomoc i serce okazali jej też ukraińscy sąsiedzi- Nadzieja Owdiejczuk i jej mąż Omelko. To byli bardzo dobrzy
ludzie. Dzieci Marii mówiły do nich „ciociu” i „wujku”.
Nie mieli własnych dzieci i jak mogli pomagali przetrwać
polskiej matce z dziećmi.. Oddali też Marii po cichu pół
swojego ogrodu, żeby miała choć mały skrawek na ziemniaki i warzywa dla dzieci, bo jej działka nie przysługiwała.
Pomagali im też nieraz w dyskretny sposób, nie wprost.
Tak więc byli wkoło życzliwi i dobrzy ludzie. Jednak nie
brakło też i szubrawców i donosicieli. Często inni sąsiedzi
podsłuchiwali pod oknami, czy czasem nie mówią w domu
po polsku, bo to było zakazane. Musieli się więc nauczyć
używać języka ukraińskiego nawet do rozmów w domu, a
po polsku rozmawiali po cichu, skrycie.
Po latach okazało się, że Maria otrzymała też najważniejszą
pomoc od osoby, po której nikt by się tego nie spodziewał
– i to dwa razy. Uratowała ich aktywistka partyjna Gasza!

/ Stanisław przeprowadzony do Polski przez Piotra

Zrobił on tę nieostrożność, że napisał do Piotra list z podziękowaniami za przeprowadzenie, a Piotr zrobił ten błąd,
że od razu listu nie spalił. Efekt był taki, że NKWD miało
to czego chcieli i aresztowali Piotra jako szpiega- szpiona i wroga ludu. Jego córka Ania pamięta jak odjeżdżał, a
mama długo za nim patrzyła.

/ mapka podziału

To właśnie mapa, na której zaznaczono granice według
traktatu z 1921 roku. Widać tam miejscowość Neteszina
nad Horyniem i Wilbowno- nad samą granicą. Większość
ziem tej rodziny, jak również dom z ogrodem i gospodarstwem zostało po stronie radzieckiej, ale spora część pól
została po stronie polskiej za Wilbownem. Tak więc granica podzieliła majątek na dwie części. To zrozumiałe, że
mimo, że byli Polakami zostali po stronie ukraińskiej- tam
gdzie ich dom od pokoleń i ojcowizna.
Na początku jednak nie stracili prawa do ziemi, a nawet
Piotr miał stałą przepustkę przez granicę, żeby mógł uprawiać ziemie po polskiej stronie. Wkrótce jednak z panów
stali się kułakami- tak pogardliwie nazywano bogatych
właścicieli ziemskich. Zawistni sąsiedzi zaczęli spoglądać na nich niechętnie, bogactwo kuło w oczy. Władza tez
tępiła kułaków. Najpierw zabrali im pola, zwierzęta i las,
ale zostawili dwa konie, krowę i dom z ogrodem. Majątek przyłączyli do kołchozu Winnickaja Obłast. Szły złe
wieści o takich jak Piotr- nie było się co łudzić- prędzej
czy później zabiorą im wszystko. Piotr dostał przeciek od
władz, że niedługo mają się i do niego dobrać. Nie było co

Aresztowanie Piotra miało związek z ówczesnym puczem Jegorowa. Była to walka o władzę i pokazowe akcje.
Aresztowali ludzi w sile wieku, którzy niby mieli się przeciwstawiać władzy. Byli to nie tylko Polacy, ale i Ukraińcy.
Piotr najpierw siedział w więzieniu w pobliskiej Szepietówce- w areszcie. Żona Maria woziła tam dla niego paczki, lecz prawa widzenia nie miała. Potem okazało się, że
ona jeszcze długo te paczki woziła, a Piotra już tam dawno
nie było.
Sąd odbył się szybko – na zasadzie ”trójki”- trzy osoby
sądziły. Dostał wyrok 10 lat i przewieziono go do Magnitogorska. Podobno chciano na nim wymusić obciążające
zeznania i przyznanie się do winy- zdrady. Trzymano go
w wodzie i maltretowano. Na próżno. Piotr nie zgodził
się z wyrokiem, nie podpisał, buntował się i nie przyznał
do winy. Przez to traktowali go szczególnie okrutnie. Był
całkowicie odosobniony, nie miał prawa kontaktu z rodziną- nie mógł pisać ani dostawać listów, nie mówiąc już o
paczkach. Nikt nie wiedział co się z nim dzieje.
Maria wydeptywała ścieżki u wszystkich sędziów i prokuratorów- chciała się coś dowiedzieć o mężu- na próżno.
Jednak któregoś razu, gdy czekała w sądzie na prokuratora
spotkała świadka losu Piotra. Podszedł do niej policjant i

Do końca jej pomoc była anonimowa. Pierwszy raz to było
podobno zaraz po aresztowaniu Piotra. Zazwyczaj w takich
przypadkach żonę wroga narodu wywożono na Sybir, a
dzieci oddawano do różnych sierocińców- były w rozsypce, nieraz nigdy się więcej nie spotkały, wynaradawiano je
i wychowywano na obywateli radzieckich.
Tutaj miało być inaczej. Po pierwsze sąsiedzi umówili się,
że w razie wywózki Marii nie oddadzą dzieci. Mieli je rozdzielić między sobą, żeby w jednej wsi mogły poczekać
na powrót matki lub przynajmniej wychowywać się blisko
siebie. Okazało się, że jednak Marii nie wywieźli na Sybir.
Poręczyła za nią na zebraniu partyjnym Gasza Pekacz- ich
aktywistka.
Drugi raz pomogła im też, po cichu załatwiając babci pozwolenie na pracę w kołchozie. To była ważna sprawa. Gdy
się miało pracę w kołchozie już się nie głodowało. Kołchoz
to była podstawa. Jednak z palenia w piecach w szkole
Maria też nie zrezygnowała- przy takiej gromadce dzieci
każdy grosz się liczył. Jako pracownica kołchozu dostała
też ogród do uprawy.
Praca w kołchozie była niemożebnie ciężka, zwłaszcza
dla kobiety. Maria nie pracowała na roli, a przy wyrębie
i karczowaniu lasu. Ścinała olchę. To było mokre, trudne do wycinania drzewo. Dzielna kobieta zaciskała zęby
i wytrwale pracowała ciesząc się, że ma pracę. Brygadierzy Marię lubili, bo nigdy nie odmawiała najcięższych robót, zawsze milczała, nie skarżyła się, spuszczała głowę i
wykonywała polecenia. Ileż upokorzeń musiała znieść w
milczeniu, by jej rodzina mogła przetrwać! A stawiać się
nie mogła, bo była przecież wrogiem narodu. Może i była
wrogiem dla ich władz, ale na szczęście nie dla narodu polskiego i możemy być dumni z niej i z Piotra. Byli dobrymi
Polakami. A przecież i dla Ukraińców nie byli wrogami.
Po prostu chcieli normalnie żyć na swojej ziemi, a niestety,
nie dało się.
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Maria pracowała od świtu do nocy, ponad swoje siły, ale
miała tyle wewnętrznej wytrzymałości, że przetrwała. W
zimie często wracała z lasu z odmrożonymi palcami. Miała
na to świetne lekarstwo. Nakładała na palce kawałki kiszonych ogórków- jak duże naparstki. Podobno pomagało.

wiedzialności i podpowiedzi serca, zrywy radości, patriotyzmu, nadzieja na lepsze jutro- wszystko się przeplata i
nigdy nie wiadomo czy dobrze wybieramy. Osądza to dopiero historia i rodzina po latach – i to nie zawsze słusznie.

Nigdy nikt w tej rodzinie nie próżnował, ale teraz to już ani
minuty nie mieli wolnej. Ania pamięta, że każde dziecko
miało swój przydział prac i były to ciężkie obowiązki. Na
przykład musieli zabezpieczyć opał na zimę, czyli chodzili
po chrust do lasu, bo o węglu nie mogli marzyć. Zbierali też
szyszki i chrust z ogrodu pałacowego. Mogli też pozyskiwać drewno karczując pniaki. Robili to siekierą ojca, którą
Ania zachowała jako pamiątkę. Musieli też stale przynosić
wodę. Studnia publiczna była daleko we wsi i nosiło się
tę wodę na plecach. No i pasły też krowy- swoją i sąsiadów. Dostawały za to zboże, miód, owoce. Wszyscy byli
dla nich bardzo życzliwi- tak wspomina Anna. Mieszkali
za cerkwią, na wzgórzu. Anna była tam w roku 1966 i odwiedziła sąsiadów Owdiejczuków, których wspominała jak
rodzinę. Mieszkali wtedy w tym samym miejscu.
Gdy Maria pracowała w kołchozie to już im było lepiej,
ale do syta najedzeni nigdy nie byli. Najgorszy był jednak
ten pierwszy rok.
Potem była wojna, nastała niemiecka okupacja. Niemcy
zajęli pałac księżnej Jabłonowskiej (siostra Walewskich).
W zabudowaniach pałacowych był sztab SS, gestapo. Ludkę (Lodzię) Niemcy wzięli tam do pracy, była najstarsza.
Niemcy, o dziwo, bardziej szanowali polską rodzinę niż
tamtejszych Ukraińców. Niemki pracujące w kuchni pałacowej często dawały Lodzi coś do jedzenia, do zabrania do
domu. Nieraz była to kura, czy kaczka- rarytas dla rodziny.
Ciekawa jest też historia kościoła katolickiego w Krzywinie opowiedziana przez Annę. Otóż kościół ten był już do
połowy zburzony i Ukraińcy patrzyli na niego niechętnym
okiem. Na ruinach pozostał jednak jeszcze krzyż. Wznosił się dumnie i wytrwale nad zburzonym kościołem jak
symbol wiary. Znalazł się Ukrainiec, który nie mógł tego
znieść. Na oczach ludzi ściągnął ten krzyż, który kuł go
w oczy. Dla niego tylko jego krzyż- prawosławny- się liczył. Później, gdy przyszli Niemcy to ten Ukrainiec był w
partyzantce. W czasie jednej z akcji Niemcy zastrzelili go
dokładnie pod kościołem, z którego on wcześniej ściągnął
krzyż. Wszyscy mówili, że to była kara za świętokradztwo.
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Za zmarnowane życie, za poniżenia, za pracę ponad siły,
za głód i nędzę dzieci, za spuszczoną do końca życia głowę, za strach przed ludźmi- nie tylko Marii, ale i jej dzieci,
za poniewierkę, za samotność, za prześladowania a wreszcie ZA ŚMIERĆ MĘŻA – 48 dolarów! W pewexie dało
się za to kupić wzmacniające lekarstwo dla Marii i kilka
drobiazgów… Nie do wiary! – a jednak to prawda...
Renta się nie należy- tylko dwumiesięczne wynagrodzenie
za pracę Piotra…. Po staraniach Anny w radzieckiej gazecie ukazała się tylko mała notatka o rehabilitacji z nazwiskami represjonowanych, w tym Piotra. Żadna to pociecha,
bo nie zwrócono życia Piotrowi i nie zadośćuczyniono
krzywd jego rodzinie.
No, cóż- długa jest lista rachunków krzywd miedzy naszymi narodami… Jednak naszą rolą jest wybaczać. Nie zapomnieć! Ale wybaczyć! Tego uczył nas Chrystus.
Jak potoczyły się dalsze losy Marii i jej dzieci? Po wojnie
nadal mieszkali w Krzywinie

/ mapka współczesna

A oto współczesna mapka tych okolic z ukraińskimi nazwami. Stary Krzywin nazywa się tu Star. Kryvyn. Natomiast mały przed wojną Niecieszyn prawie przerósł Ostróg
i stał się dużym miastem Netisyn.

Jako, że nie były to przed wojną polskie tereny to nie
przysługiwało im prawo do repatriacji- byli obywatelami
Związku Radzieckiego. Wszyscy Polacy jednak bardzo
chcieli jechać do nowej Polski. Maria też bardzo tego pragnęła. Znalazł się sposób. Otóż najmłodsza siostra Marii
– Stacha dostała się po wojnie do polskiego wojska i tam
pracowała w randze sierżanta.

A teraz spójrzmy na następne zdjęcie. Te wykarczowane
lasy to być może ziemie tej rodziny. Są to okolice Niecieszyna. Wycięto las i widzimy tam napis na tabliczce: „Tu
będzie zbudowana Chmielnicka Elektrownia Atomowa”. I
tak się stało.

/ Stanisława w polskim wojsku- pierwsza z lewej.

Miała prawo sprowadzić do Polski jedną, najbliższą rodzinę- czyli rodziców z Netiszyna. Mogłaby też wziąć siostrę,
ale niestety Maria miała już inne nazwisko, była to druga
rodzina i nie mieli prawa. Ale Polak potrafi- znaleźli sposób. Wysłali dokumenty swoich rodziców z córką Marią i
jej dziećmi. Spili kogo trzeba, dali też łapówkę i wódkę,
żeby urzędnik przymknął na to oko. I tak to pradziadkowie
mogli wyjechać do córki Stanisławy do Polski wraz z drugą
ich córką Marią i gromadką jej „panieńskich” dzieci.

Dziś w Ostrogu mieszka i pracuje ksiądz Witold Józef Kowalów. Jest on nie tylko księdzem, ale i historykiem i animatorem życia kulturalnego, a także związków Polaków z
tymi ziemiami.
Ksiądz ten jest również redaktorem pisma „Wołanie z
Wołynia”, które służy wiedzą zarówno Ukraińcom jak i
Polakom. W wydawnictwie tym publikuje się też książki
związane z Kresami. Jedną z nich jest publikacja dotycząca
cerkwi w Starym Krzywinie, gdzie mieszkała Maria.

Maria z dziećmi pojechała najpierw do Człuchowa, do brata Jana.

W czasie wojny granice były otwarte i bez problemu już
chodziło się do Ostroga- najbliższego miasta, które przed
wojną było po polskiej stronie.
Welina- Lusia wspomina, że do Ostroga trzeba było chodzić co tydzień – na targ po mąkę. Maria sama piekła chleb
na cały tydzień i trzeba było odnawiać zapas. Było to zadanie Lusi. W każdy czwartek Lusia szła wiele kilometrów z
Krzywina do Ostroga po mąkę. Za każdym razem kupowała 1 pud mąki- to jest ok. 16 kilogramów – na cały tydzień.
Nie było to łatwe dla takiej dziewczynki. Gdy Lusia była w
dziewiątej klasie to był taki przedmiot „konstytucja”. Lekcje z konstytucji były właśnie w czwartki, wtedy kiedy Lusia nie chodziła do szkoły, bo musiała iść po mąkę. Bardzo
się martwiła jak zaliczy ten przedmiot. Jednak poradziła
sobie. Nauczyła się sama, a że było to głównie pamięciowe
uczenie konstytucji to dała radę.
Gdy Maria załatwiła wyjazd całej rodziny do Polski to
córce Wikcie został tylko rok do skończenia szkoły pedagogicznej. Była już panienką, miała tam swoich przyjaciół,
sympatie, pierwsze miłości- to było jej życie. Nie ma się
więc co dziwić, że miała żal do mamy, że ją od tego wszystkiego oderwała i wywiozła do odległych ziem, nieznanych
ludzi, daleko od domu. Nawet po tylu latach Wikta żałowała, że tam nie została, choć wie, że życie w Związku
Radzieckim miałaby niełatwe. Nie powinniśmy nikogo
osadzać- ani decyzji Mari- jej matki, ani żalu Wikty. Takie
jest życie: trudne wybory, ciężkie decyzje, brzemię odpo-

19-Okolice Niecieszyna- teren wykarczowany pod budowę elektrowni
atomowej

Wróćmy jednak do historii rodziny. Piotr nie doczekał zakończenia wojny, nie wiedział co się dzieje z jego rodziną
a i rodzina nic o nim nie wiedziała, pomimo wielu poszukiwań, listów i pism.
Dopiero w 1958 roku dzięki wytrwałości jego córki Anny i
żony Marii w poszukiwaniach udało się ustalić losy Piotra. Przyszło pismo z PCK, które było odpowiedzią na list
Anny. Podali datę śmierci i miejsce, oraz orzeczenie, że był
bezpodstawnie skazany.
Wtedy Anna znów pisała i po polsku, i po rosyjsku, do radzieckich władz i polskiej prokuratury pisma o rentę dla
matki po ojcu. W archiwum rodzinnym zachowały się
wszystkie te dokumenty.
Ponieważ sąd orzekł, że było to bezpodstawne skazanie to
udało się wyegzekwować jednorazowe odszkodowanie. O
rencie nie mogło być mowy. Ale co to były za pieniądze!
Śmiechu warte! Maria dostała 2 miesięczne, ówczesne uposażenie męża na kolei- czyli 147 rubli, które zamieniono jej
na tzw. bony towarowe Pekao- czyli 48 dolarów w bonach!

/ Maria z dziećmi po wojnie, w Człuchowie
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Tam mieszkali prawie rok. Lusia poszła do szkoły zawodowej, choć w rosyjskiej szkole zdała już maturę. Trudna
to była ta polska szkoła, bo musiała wyrównywać poziomy dzieci z różnych stron, różnych szkół, a nawet różnych
języków (bo Lusia uczyła się przecież po ukraińsku i po
rosyjsku).
Na wiosnę przyjechała do nich, do Człuchowa Stasia- najmłodsza siostra Marii, która osiedliła się we Wrocławiu.
Namówiła Marię na przyjazd do Wrocławia. Z Wrocławia
Maria pojechała do Szczytnej do kuzynów, którzy ukrywali
się u nich kiedyś przed banderowcami z UPA. Tam Maria zdecydowała się zamieszkać. Po Wielkanocy wróciła
po dzieci, spakowali się i pojechali do Szczytnej. Jest to
urocza miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej. Lodzia poszła
tam do pracy w gminie. Dostała mieszkanie służbowe na
drugim piętrze.
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Anna najpierw pracowała w szpitalu wojskowym- była
przełożoną pielęgniarek na oddziale ocznym, a potem przeszła do pracy w sztabie, po skończeniu studiów historycznych.

/ Maria i Ania- w ogródku przy Pułtuskiej

Maria z dziećmi przez parę miesięcy mieszkała u kuzynostwa. Lusia pojechała do Wrocławia.

/ Welina i Michał

Welina wyszła za mąż za Michała i zamieszkali we Wrocławiu. Mieli piątkę dzieci.

/ Lusia

Została tam u swojej ciotki Stachy- siostry Marii. Mieszkały razem, a Stacha cieszyła się, że ma dziewczynę do
pomocy. Lusia mieszkała z ciocią Stasią aż do swego ślubu.
Maria doczekała się w końcu na przydział domu i gospodarstwa. Wcześniej było zajęte przez szabrowników. Dopiero gdy wykradli i wywieźli wszystko z domu i okolicy to
opuścili zdewastowane gospodarstwo. Maria dostała przydział i zamieszkali tam. Dzieci usamodzielniały się po kolei i opuszczały dom, aż w końcu Maria z córką Anną, która
już mieszkała i pracowała we Wrocławiu wzięła mamę do
siebie, a na gospodarstwie została Lodzia z rodziną.
Ania pracowała i mieszkała we Wrocławiu. Najpierw przy
ulicy Pułtuskiej, obok szpitala wojskowego gdzie pracowała, a potem w nowym mieszkaniu. Ania wzięła mamę- Marię do siebie i razem mieszkały do śmierci Marii.

/ Dwie siostry Ania i Lusia, każda u siebie.

Tak to siostry opowiedziały mi historię swojej rodziny.
Historię trudną i tragiczną. Trzeba pamiętać takie historie,
trzeba opowiadać je następnym pokoleniom i trzeba budować lepszą przyszłość. Oby nigdy już Matki Polki nie musiały przechodzić tak ciężkiej drogi ze swoimi pociechami.
Oby już nigdy nie ginęli Ojcowie.
/ Anna i Maria we Wrocławiu

/ Anna
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Barwy Kresów. Róże „Marechal Niel”
Alicja Łukawska

we władaniu Sanguszków, Lubomirskich i Giżyckich. Ostatnim
właścicielem tej posiadłości był
książę Józef Potocki z Antonin.
Tamtejszy pałac zbudowany w
XIX wieku w stylu neogotyckim
był otoczony pięknym parkiem.
Obok znajdowała się palmiarnia
i oranżeria. Tak o tym pisała Zofia Kossak-Szczucka, której mąż,
Stefan Szczucki, był ostatnim
dzierżawcą tego majątku:  
„Dość daleko za pałacem,
na końcu ciemnej, żywicą
pachnącej i zwartej alei
świerkowej, stała pochylona
ze starości oranżeria, pełna
staroświeckich cytryn, kamelii i
innych, niegdyś modnych roślin,
o sztywnym, dziwacznym listowiu. Osobliwością jej była niezmiernie sędziwa i sękata palma,
o której mówiono, że jest jeszcze
jedną z tych, które niegdyś pożyczała hetmanowa Rzewuska dla
ustrojenia pałacyku w Hrehorówce na przyjazd Aleksandra I.

Jedną z rzeczy, do których polscy
wygnańcy z kresów wschodnich
tęsknili przez resztę swojego życia były żółte pnące róże o nazwie
„Marechal Niel” uważane za jedne z najlepszych róż herbacianych
na świecie.
Podobno nigdy już potem nie
udało się już wyhodować takich
róż, jakie rosły w parkach otaczających polskie pałace i dwory na
Ukrainie. Nazywano je niegdyś
pieszczotliwie „marszanilki” albo
po prostu „nile”.
Gatunek róży pnącej „Marechal
Niel” został wyhodowany w połowie XIX wieku. Nazwany został na cześć francuskiego wojskowego, marszałka Adolfa Niel
(1802-1868), który walczył po
stronie Francji w wojnie krymsko-rosyjskiej, miał swój wielki

udział w zwycięstwie w walce o
kurchan Małachow (1855), za co
otrzymał order Legii Honorowej.
Potem brał udział w wojnie francusko-austriackiej, zasłużył się
w bitwach pod Magentą (1859) i
Solferino (1859). Na polu bitwy
pod Solferino otrzymał tytuł marszałka Francji. W latach 18671869 był francuskim ministrem
wojny (właściwy tytuł to sekretarz obrony).

kach ogrodniczych na terenie całej Galicji, zapewne także na Wołyniu i Podolu, skoro tak często je
tam sadzono. Z pewnością sprzyjał im tamtejszy łagodny klimat
i duże nasłonecznienie. Ich pędy
osiągały wysokość (długość?) do
czterech metrów, zaś pełne, duże

Legenda mówi, że generał Niel
ofiarował cesarzowej Francji Eugenii piękną żótą różę, która wyrosła z bezimiennej szczepki podarowanej mu we Włoszech.

żółto-zielony. Była też odmiana
zupełnie biała. Kwiaty wydawały
niezapomniany, mocny zapach.
Różany, herbaciany, bardzo charakterystyczny…
Olbrzymia stara pnąca róża „Marechal Niel” rosła w Nowosielicy
na Wołyniu. Nowosielica, daw-

- Jak się nazywa ta róża? – spytała
cesarzowa.
- Nie ma jeszcze imienia – odparł
wojskowy.
- W takim razie niech
się nazywa „Marszałek
Niel”.
- Ależ, pani, nie jestem
marszałkiem!
- Teraz już jesteś!
Tyle podanie…
A naprawdę gatunek ten
został wyhodowany w
1862 (lub 1864) roku w
miejscowości Montauban przez francuskich
ogrodników o nazwisku
Pradel.
Róże „Marechal Niel”
zrobiły jednak prawdziwą furorę nie we Francji, ale wśród Polaków.
Były dostępne w szkół-

kwiaty miały około 10 centymetrów średnicy; ich kolor był żółty,
ale nie czysto żółty, lecz raczej

niej zwana Nowosiełycą, należała niegdyś do dóbr książąt Ilii i
Beaty Ostrogskich. Później była

Prawdziwą jednak ozdobą starej
oranżerii nie było to tragiczne
w swym zmarnieniu drzewo, ale
przepyszna róża „Marechal Niel”
na głównej ścianie rozpięta, o
pniu grubości ludzkiego ramienia, cały strop obejmująca zieloną, gęstą kopułą. Nikt nie umiał
oznaczyć jej wieku, ale zapewne
musiała ona pamiętać lata bardzo
odległe i dawne. Pomimo to corocznie kwitła obficie, począwszy
od pierwszych dni kwietnia do
ostatnich czerwca. W przeciwieństwie do pnia jędrnego i krzepkich konarów, kwiaty miała wiotkie, bezsilne łodygi i mocną woń,
właściwą kwiatom konającym.
Nawet kolor ich nie był żółtawy,
ale zielono-biały. Miały w sobie
wdzięk i piękność rzeczy, które
giną. Nieraz wówczas, patrząc
na kwitnącą starą różę, mówiliśmy sobie, że umrze niedługo, nie
przypuszczając, że razem z nią
zginie wszystko, co rosło i kwitnęło.” (Kossak Zofia, „Pożoga”,
wyd. Greg, Kraków 2010)
Marszanilka rosła także w parku w Wolicy Kierekiszynej na
Wołyniu, siedzibie rodu Pruszyńskich. Nazwa miejscowości
pochodziła od jej pierwszego
właściciela, którym był uszlachcony polski Tatar, Kierekiesza.
Późniejszymi właścicielami byli
m. in. Czaccy, którzy rozpoczęli tam budowę okazałego pałacu. W XIX wieku Wolicę kupił
od nich Mieczysław Pruszyński,
dziadek pisarza Ksawerego Pruszyńskiego, który jednak był  tak
skąpy, że nie chciał dokończyć
budowy niszczejącej rezydencji,
ale zamieszkał w starym budynku położonym nieopodal. Był to
duży, rozłożysty dwór z czerwonym dachem stojący na szczycie
wzgórza. Cześciowo był urządzony w stylu myśliwskim: do połowy ścian była dębowa boazeria,
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wyżej poroża jeleni i łosiów oraz
wypchane głowy odyńców.
Pisarz Ksawery Pruszyński, syn
ostatniego właściciela Wolicy, tak
zapamiętał to miejsce:
„Był to majątek bez tradycji, kupiony dla mego właśnie ojca”. W
środku parku niszczała wielka,
niedokończona rezydencja pałacowa, której budowę rozpoczęli
poprzedni właściciele Czaccy, a
rodzina Pruszyńskich mieszkała w
wielkim, niskim, starym dworze.
Latem wszystko wokół rosło bardzo bujnie, z niezwykłą żywotnością, a zimą wszystko zasypywał
śnieg. „Pod oknem mojej matki,
niskim oknem, chwiał się tylko
melancholijnie dziwny stwór w
miejscu, gdzie latem kwitły róże
„Marechal Niel”.” (Ksawery Pruszyński, „Na czarnym szlaku” (w
:) „Kraj lat dziecinnych”, Londyn
1987)
Ten sam gatunek róż podziwiano
we dworze Lemieszówka w
pobliżu Białej Cerkwi na
Kijowszczyźnie, należącym do
rodziny Dunin-Kozickich:
„W okresie letnim wokoło
dworu biegł szlak kwiecisty z
pąsowych, wiecznie kwitnących
crimstonów
i
złotożółtych
nielów, pnących się bujnie
po
granitowych
złomach
wysokiego cokołu i sięgających
drewnianych
kolumienek
krytej werandy. Z drugiej
strony
terasa,
otoczona
żelazną balustradą, i znowu
powódź
oplatających
się
giętkimi łodyżkami różowych,
bukietowych różyczek.”
Maria Dunin-Kozicka, „Burza
od wschodu. Wspomnienia z
Kijowszczyzny
(1918-1920)”,
wyd. LTW, Łomianki 2015)
Mareszalki kwitły w Halżbijówce
na Podolu, majątku panny Elż-

jej trumny.

biety Zaleskiej (potem Dorożyńskiej):
„I te snopy róż, moich kochanych
Marechal Niel, któr mi z Halżbijówki przywożono.”
„Marechal Niel pospuszczały
złote głowy, ociężałe królewską
wonią, a pióra strzępiaste piwonii
weselą się śnieżną białością przy
poważnych kielichach lili.”
Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska,
„Na ostatniej placówce. Dziennik
z życia wsi podolskiej w latach

1917-1921”, wyd. LTW, Łomianki 2018
Motyw żółtych róż z gatunku
Marechal Niel odgrywa ważną
rolę w słynnej powieści „Trędowata” Heleny Mniszkówny. W
pierwszym tomie zakochany ordynat Waldemar Michorowski
wręcza żołte róże Stefci, podczas
jej pierwszej wizyty w jego zamku w Głębowiczach na Wołyniu.
Później między innymi gatunek
róż wysyła do domu jej rodziców
w Ruczajewie tuż przed ślubem
ze Stefcią. Oto opis kwiatów od
Waldemara stojących w salonie w
Ruczajewie: „Wówczas przemówili monarchowie tej poddańczej
rzeszy, pachnącej i rozgwarzonej, w pierwszym rzędzie pyszne
królowe-róże, nęcące barwami i
bogactwem kształtów, więc wspaniała „Marechal Niel” w złotożółtych aksamitach, wdzięczna „La
France” w różowych jedwabiach
i wytwornisia „Tebried”w ślicznych tunikach barwy herbacianej.
Była tam i „Pani Druzgi” w śnieżnobiałej sukni, „Księżna Liberty”
w karmazynach i strojna w aksamitne purpury królowa-piękność
z haremu sułtana  Maroko.” (Mniszek Helena, „Trędowata”, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1988, s. 155) W cieplarni w Głębowiczach - „Sam ordynat wybierał najpiękniejsze z jakimś radosnym i szczęśliwym uśmiechem
w oczach. Nad różami „Marechal
Niel, które najlepiej lubił, pochylił się i szepnął miękko: - Idźcie
służyć Stefci.” (Mniszek Helena,
„Trędowata”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 157) Po
raz trzeci Waldemar obdarował
Stefcię tymi różami już po jej
śmierci. Posłużyły do dekoracji

Róże „Marechal Niel” uwieczniła
również w swych wspomnieniach
pochodząca z Galicji Magdalena Samozwaniec, kuzynka Zofii
Kossak:
„Potem pierwsze zamąźpójście,
kariera dyplomatyczna męża,
zagranica, królowie i książęta, którzy rzucali mi pod nogi
pęki róż („Marechal Niel”), cukry i wszelkie frukty.” (Magdalena Samozwaniec, „Z pamiętnika
niemłodej już mężatki”)
Malowali te kwiaty malarze francuscy (Henri Fantin Latour) i polscy (Alfons Karpiński i Władysław Ślewiński).

Informacje historyczne na temat
róży „Marechal Niel” zaczerpnęłam m. in. z ciekawego bloga
o kwiatach: Moje róże- pasja >>
Blog Archive>> Marechal Niel
Źródło ilustracji:
1. Róża Marechal Niel – Wikipedia. Flore_des_serres_v16_059a
2. Porteret marszałka Adolfa Niela – Wikipedia. Adolphe_Niel
3. Portret cesarzowej Eugenii Wikipedia. Empress_Eugénie,_
Hillwood_Museum,_1857
4. Róża ‚Marechal
Fot. www.polona.pl

Niel’.
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KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW. MARII MAGDALENY
WE LWOWIE ZE SKOCZNĄ MUZYKA W TLE
Aleksander Szumański
Kościół rzymskokatolicki pojawił się w zachodniej części
dzisiejszej Ukrainy w XIII w.
za rządów halickiej linii Rurykowiczów. Jako pierwsze
swoją misję rozpoczęły zakony
franciszkanów i dominikanów.
Od samego początku Kościół
na Rusi był tradycyjnie utożsamiany z polskością. Do początku XIX w. Kościół w tej
części Rusi która znalazła się
w Imperium Rosyjskim, działał i rozwijał się bez przeszkód.
Jednak od tego momentu rząd
rosyjski rozpoczął działalność
antykościelną zamykając wiele kościołów, konfiskując majątki kościelne. Działania te
nasiliły się jeszcze w okresie
pod rządami bolszewików. W
1931 roku służby specjalne
aresztowały wszystkich księży
rzymskokatolickich z diecezji
kamienieckiej i żytomierskiej
rozpoczynając masowe deportacje Polaków do Kazachstanu. Po II wojnie światowej,
kiedy przesiedlonono większość Polaków w granice PRL,
część Polaków została w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. W latach
1948 - 1953 nadeszła kolejna
fala represji. We Lwowie pozostały czynne Katedra Łacińska
i kościół p.w. św. Antoniego,
oraz do 1962 roku kościół p.w.
św. Marii Magdaleny.
Rzymskokatolicki kościół p.w.
św. Marii Magdaleny we Lwowie usytuowany jest u zbiegu
ulic Leona Sapiechy i Sykstuskiej. Geneza sięga wieku XVII.

Posadowiony został w stylu
renesansowym i barokowym.
Konsekracja kościoła odbyła się
w 1758 roku. Wewnątrz wybudowano ołtarz główny i dziewięć
ołtarzy bocznych. W absydzie
kościoła znajduje się ścienna
nastawa ołtarzowa pokryta sztukaterią z ok. 1608 roku przedstawiająca sceny z życia św. Marii
Magdaleny. Na przełomie lat 20
i 30 ub. wieku wzniesiono na
podwyższeniu nową mensę ołtarzową z marmuru i alabastru
z rzeźbami aniołów. Od samego początku gospodarzami kościoła, jak i przylegającego doń
klasztoru byli OO. Dominikanie.
Władze bolszewickie we Lwowie w 1962 roku zamknęły kościół urządzając tam klub młodzieżowy, a następnie salę muzyczną funkcjonującą zresztą do
chwili obecnej. Część wyposażenia kościoła zniszczyli bolszewicy. Baptysterium przebudowano na klozety / zanieczyszone, śmierdzące, nie czyszczone,
nie obsługiwane, bez papieru
toaletowego, funkcjonujące do
dzisiaj /. Władze ukraińskie nie
zwróciły dotąd świątyni parafii
rzymskokatolickiej zagarniętej
przez bolszewików, pomimo
wielu starań i apeli w tym płynących z różnych stron świata.
Zawładnięta świątynia już 46 lat
znajduje się w obcych pogańskich rękach. Po bolszewikach
spadkobiercami są Ukraińcy!
Bezczeszczą światynię, jak czynili to bolszewicy! Wierni znajdujący się w pogardzie władz
biorą wytrwale udział w nabo-

żeństwach. Proboszczem kościoła jest bohaterski ks. biskup
Leon Mały odpierający dzielnie
wszystkie ataki m. in. t. zw. dyrekcji Budynku Muzyki Operowej i Kameralnej, jak oficjalnie
nazywany jest kościół. Z nawy
głównej kościoła usunięto stacje
Drogi Krzyżowej ! W mojej korespondencji ze Lwowa „Lwów
dole i niedole” z dnia 5 maja
2007 pomieszczonej w RODAKpress opisałem za kwartalnikiem „Cracovia Leopolis”/ nr
3/2006 / haniebną historię, która
wydarzyła się w kościele p.w.
św. Marii Magdaleny z końcem
maja 2006 roku. Otóż proboszcz
ks. biskup Leon Mały skierował
do parafian list w sprawie koncertu związanego z obchodami
„Dni Krakowa” we Lwowie.
Koncert nie odbył się w kościele, ponieważ parafianie zablokowali miejsce przed głównym
ołtarzem, a krakowscy artysci
nie zgodzili się na występ w tym
miejscu. Dyrektor Domu Muzyki Organowej / czyli kościoła
św. Marii Magdaleny / J. Winnicki wystosował kartkę do p.
Józefa - kościelnego u św. Marii
Magdaleny następującej treści:
„ Szanowny Panie Józefie 3 4 czerwca o 17 godz. koncerty na ołtarzu. Proszę zabrać
wasze maneli z szacunkiem J.
Winnicki.
Maneli to przedmioty kultu religijnego w tym krzyże. Parafianie
zwrócili się więc do proboszcza
ks. biskupa Leona Małego z

/ Kościół pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie. -->> http://www.lwow.com.pl/maria-magdalena/kosciol.html . Parafianie św. Marii
Magdaleny zgromadzeni na uroczystościach Niedzieli Palmowej przed swoim kościołem, do którego jedyne wejście obudowano rusztowaniami, utrudniając dodatkowo wejście do świątyni. Wejście główne jest zamknięte od wielu lat, gdy w 1962 roku władze sowieckie
odebrały świątynię wiernym i zamieniły ją najperw na klub studencki a później na „Dom muzyki kaeralnej i organowej”. Władze niepodległej Ukrainy skorzystały skrzętnie z tej grabieży i nie chcą oddać świątyni wiernym, wynajdując coraz to nowe argumenty.

propozycja niedopuszczenia do
profanacji i stania w obronie
świętości ołtarza i krzyży. Biorąc pod uwagę świętość sprawy
ks. proboszcz powiadomił dyrektora, ze na ołtarzu koncertów
być nie może, bo to jest miejsce
święte.
Niestety do dzisiaj nic się nie
zmieniło. Kościól p.w. św. Marii
Magdaleny nie powrócił do polskiej parafii.
Senator Ryszard Bender wystosował apel do ministra Radosława Sikorskiego opublikowany w
„Naszej Polsce” nr 40 z dn. 30.
IX. 2008 r. Apel ów zawiera tytuł:
„ STALINIZM PO LWOWSKU”.
Oto z niewielkimi skrótami
treść apelu:
„. Polacy we Lwowie dysponują
zaledwie dwiema świątyniami:
katedrą i kościołem św. Antoniego. Nadal pomimo wielokrotnych przyrzeczeń Polacy
nie mogą odzyskać koscioła
św. Marii Magdaleny. Jest to
świątynia, w której Polacy modlili się od początku XVII w.
Stanowi ona hipoteczną własność istniejącej przy kościele
parafii. Jej proboszczem jest ks.
bp. Leon Mały, sufragan archidiecezji rzymskokatolickiej obrządku łacińskiego we Lwowie.
Własność tę potwierdził publikowany w ilustrowanym kalendarzu tejże parafii na rok 2008
oficjalny dokument z dnia 13.
XII. 2004 r. wystawiony przez
Archiwum Państwowe we Lwowie. Cały jednak czas kościół
św. Marii Magdaleny nie jest
w gestii parafii i proboszcz nie
ma możliwości nim dysponowania. Fronton świątyni „zdobią”
liczne tablice informujące po
ukraińsku, że jest to Budynek
Muzyki Organowej i Kameralnej. Niemal codziennie w świątyni / prezbiterium z ołtarzem
oddziela zasłona / odbywają
się próby orkiestry, oraz koncerty muzyczne nie tylko muzyki poważnej, ale i skocznej.
Z nawy głównej gdzie odbywaja się koncerty, administracja
Budynku Muzyki Organowej
i Kameralnej usunęła stacje
Drogi Krzyżowej. Ustępstwem
od niedawna, dla parafian jest
możliwość odprawiania Mszy
św. .Natychmiast po każdej
Mszy św. uczestnicy muszą nie
tylko zamiatać podłogę całego
kościoła, ale i zmywać. Dążąc
do przywrócenia normalności w
kościele św. Marii Magdaleny,
polska mniejszość we Lwowie,

wierni związani z tą świątynią,
w marcu 2007 r. zamknęli się w
kościele i głodowali. Głodówkę przerwano po zapewnieniu
władz administracyjnych, że
kościół św. Marii Magdaleny
przestanie być głównie Budynkiem Muzyki Organowej i
Kameralnej, powróci do parafii, będzie ponownie wyłącznie
miejscem kultu religijnego.
Czas pokazał, że były to złudne
zapewnienia. Niedawno latem
bieżącego roku nastąpiły dalsze ograniczenia, dotyczące wymienionej świątyni. W dniu 22
lipca 2008 r. Lwów odwiedzili
ojcowie paulini z Jasnej Góry.
Kościołowi św. Marii Magdaleny przekazali oni kopię obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Umieszczono ją w prezbiterium
odgrodzonym zasłoną od nawy
głównej. W uroczystym przekazaniu kościołowi kopii obrazu
Jasnogórskiej Madonny, obok
tłumnej obecności wiernych,
uczestniczył proboszcz świątyni ks. bp. Leon Mały, ks. abp.
Mieczysław Mokrzycki, koadiutor metropolity ks. kardynała
abp. Mariana Jaworskiego,
oraz konsul generalny RP we
Lwowie Wiesław Osuchowski.
Władze Lwowa wydarzenie to
związane z wniesieniem kopii
wizerunku Pani Jasnogórskiej
do Budynku Muzyki Organowej i Kameralnej, jak oficjalnie
nazywany jest kościół św. Marii
Magdaleny, uznały za naruszenie prawa. Wiernych niepokoją, przerażają rozchodzące się
wieści w mieście, informacje, że
wobec proboszcza kościoła św.
Marii Magdaleny, ks. bp. Leona
Małego podjęte zostało dochodzenie sadowe. Panie Ministrze,
przez wielu wiernych z wymienionej parafii, przez przechodniów, będąc w ubiegłym miesiącu we Lwowie upraszany byłem
o to, żebym sprawę kościoła św.
Marii Magdaleny przedstawił w
Senacie RP. W związku z powyższym proszę Pana Ministra, by
odbył Pan Minister rozmowę z
ambasadorem Republiki Ukrainy w Polsce, wezwał go do MSZ
w trybie dyplomatycznym i zażądał oficjalnych wyjaśnień co
się dzieje z kościołem św. Marii
Magdaleny we Lwowie i jaka
będzie jego przyszłość? Panie
Ministrze, przywrócenie świątyni, o której mowa, wiernym,
polskiej mniejszosci we Lwowie, sprzyjać będzie przyjaznym
relacjom polsko-ukraińskim i
miejmy nadzieję - przyczyni się
walnie do zabliźnienia bolesnych urazów z przeszłości.”
Aleksander Szumański
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