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R z eczyp ospol i te j Po l s k i e j ....”

Szczęśliwego Nowego Roku
życzy redakcja KSI

75 lat temu na odprawie w Suszybabie 28 stycznia 1944 r. komendant Okręgu płk Kazimierz Bąbiński
zakomunikował zebranym dowódcom, że „[...] z dniem dzisiejszym z sił będących w jego dyspozycji organizuje 27. Dywizję, która pod tą nazwą wejdzie w skład ogólny Wojska Polskiego, będącego w dyspozycji Naczelnego Wodza”. Przypomnijmy, że wojska 1. Frontu Ukraińskiego przekroczyły 4 stycznia
granicę II RP, a 12 stycznia zajęły pierwsze większe miasto na Wołyniu – Sarny. Już w listopadzie 1943 r.
płk Bąbiński wydał rozkaz dowódcom oddziałów partyzanckich, operującym w wysuniętych na wschód
inspektoratach, przejścia do rejonu koncentracji sił Okręgu. Zaraz po otrzymaniu rozkazu z Komendy
Głównej AK: o rozpoczęciu Akcji „Burza” na Kresach Wschodnich II RP. ...dokończenie na stronie 23

Wiktor
Juszczenko
doktor honoris causa
lubelskich uczelni – czy
dojdzie do rozprawy
sadowej.
Przez 8 lat na KUL i 3 lata na
UMCS trwały protesty Kresowian
przeciwko nadaniu tytułu doktora
honoris causa dla Wiktora Juszczenki i przez te lata nie zrobiono
nic aby anulować to honorowe wyróżnienie. Czyli Wiktor Juszczenko może obrażać pamięć pomordowanych....strona 4

Naga prawda o bohaterach Ukrainy.

Wreszcie po wielu perypetiach pojawiła się na półkach księgarskich
2 tomowa praca Mieczysława Samborskiego; „Sprawcy ludobójstwa
Polaków na Wołyniu w czasie II
wojny światowej. Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii”,
Wydawnictwo Polityka Polska, t.
1, ss. 562, tom 2, ss. 720, oprawa
twarda, Warszawa 2018. Szkoda, że
dopiero w końcówce roku 75 rocznicy „Rzezi Wołyńskiej”, ...strona 7

K A L E N D A R I U M Moje Kresy -Ludwika
L U D O B Ó J S T WA Józefkiewicz cz. 3.
STYCZEŃ 1944 ROK. Enkawudziści wchodzą do domu,

...strona 25

Mobilizacja oddziałów
Tadeusz Bobrowski, Historia według Jusz- konspiracyjnych i for„Pamiętnik mojego ży- czenki.
mowanie 27 WDP AK.
cia”, czyli kresowy Plo- Zanim Rosja dokonała 25 listopa- Rok 1943 to rok rozstrzygających
da kolejnej „agresji” na ukraiński bitew na froncie wschodnim. Wojtek lub Pudelek.
Chcecie poznać największe sensacje obyczajowe dziewiętnastowiecznej Ukrainy? Chcecie wiedzieć, kto kogo zdradził, kto z kim
miał nieślubne dzieci, kto był stręczycielem, kto szulerem, ....strona 9

holownik i dwa kutry na „Morzu
Azorskim” – jak nazwał Morze
Azowskie znany neoliberalny mąż
stanu z Warszawy – zanim neoliberalni i antyliberalni, ....strona 21

24 maja rozpoczęły się prace ekshumacyjne w Hruszowicach. Dr
hab. Andrzej Zapałowski podkreśla, że obiekt w Hruszowicach został wybudowany ....strona 12

wiony konspiracyjnych oddziałów
partyzanckich Armii Krajowej.
Do ich organizacji przystąpiono
dopiero w drugiej połowie 1943 r.,
wtedy, gdy przez cały.,...strona 22

Gen. Fieldorf został zatrzymany
przez funkcjonariuszy UB 10 listopada 1950 r. Dopiero 11 dni później Naczelna Prokuratura Wojskowa wydała formalny,...strona 20

Wczesny ranek 30 sierpnia 1943 r.
przyniósł bardziej tragiczne wiadomości o wymordowaniu ludności polskiej w Kątach, Woli Ostrowieckiej, Ostrówkach, Jankowcach
i kol. Borki i ....strona 24

Polskie oddziały partyDwa plus dwa to się zanckie AK na Wołyrówna rower: czyli o niu.
polityce Ukrainy. cz.2. Wołyń bardzo długo był pozba-

ska sowieckie w szybkim tempie
zbliżały się do granic II Rzeczypospolitej, a w rejonie Rokitna
przekroczyły byłą granicę polsko-sowiecką. Wołyń stał się bezpośrednim zapleczem frontu niemieckiego, przybywało tu coraz
więcej wojsk i jednostek logistycznych, rozpoczęła się ewakuacja administracji.....strona 35

Где ваши гости – pyta starszyna. Nie ma – pada odpowiedź.
Podwórko zostaje otoczone, a po
świeżych jeszcze śladach ucieczki Marcin zostaje odnaleziony i
wyciągnięty z kryjówki. Tato, tato
– wrzeszczał wniebogłosy syn Kazik, nie puścili go. Krzyku małego
dziecka i tego momentu aresztowania nie zapomnę do końca życia
– mówi pani Helena, bezpośredni
świadek całego tragicznego zajścia.
W ostatniej chwili podbiega do
Marcina brat Bronisław....strona 44

My Wrocławianie- my
Kresowianie.
Jest taka znana piosenka ze słowami Andrzeja Waligórskiego, z
muzyką Józefa Kani, której fragment brzmi: „ Pan pyta: Skąd wy?
Cóż za pytanie! My wrocławianie,
drogi panie, wrocławianie Przystojni chłopcy, piękne panie Mamy
fason, styl i gest My wrocławianie
- tak jest!”.....strona 46

Relacje partyzantów
Kmicica,
Łupaszki,
Ronina AK na wi- Wy Lwowie muzy śpieleńszczyźnie III.1943 – wały zawsze tańczu poVII.1944. część 11.
ddziału W pierwszych dniach lipca (do- lki z figurami ze szczyMordercy
generała Powołanie
i macanium.
Augusta Emila Fiel- Partyzanckiego OP - kładnie 2 lipca) do bitwy doszło na panium
„…tańczu
polki
z figurami, husia,
szosie
Święciany
–
Podbrodzie,
w
dorfa „Nila” zamordo- „Bug” w Nowym Jagosiusia,
husia,
siusia,
knaju pary, za
okolicy
wsi
Szakieny.
Osaczywszy
wali i zwiali do Izraela. dzinie.
parami,
husia,
siusia,
husia, sia, aligościniec z oddziałami 23 Brygady
Brasławskiej uderzyliśmy na dużą
kolumnę samochodów niemieckich, wycofującą się do Wilna. Jak
się potem okazało, była to kolumna ewakuacyjna ......strona 39

gancku i zy szykim, husia, siusia,
husia, siusia, przeplatajunc wrzaskim, krzykim, husia, siusia, husia,
sia, i du siebi i ud siebi, wszysku
skaczy jakby w niebi…strona 48
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Śro Czw Pią Sob
2
3
4
5
9
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23 24 25 26
30 31

Nie
6
13
20
27

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
2
4
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28

Nie
3
10
17
24

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
2
4
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

Nie
3
10
17
24
31

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
2
3
4
5
6
8
9
10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

Nie
7
14
21
28

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
3
2
4
6
7
8
9
10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31

Nie
5
12
19
26

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Nie
2
9
16
23
30

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
2
3
4
5
6
8
9
10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
20 30 31

Nie
7
14
21
29

Pon Wto Śro Czw
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Pią Sob
2
3
9
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16 17
23 24
30 31

Nie
4
11
18
25

Pon Wto Śro Czw Pią Sob

Nie
1
8
15
22
29

Pon Wto
1
7
8
14 15
21 22
28 29

Nie
6
13
20
27

Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
2
4
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

Nie
3
10
17
24

Śro Czw Pią Sob
2
3
4
5
9
10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31

* 15 stycznia- 75. Rocznica
ogłoszenia mobilizacji na Wołyniu
* 28 stycznia - 75. Rocznica
powstania 27 WDP AK
* 18 Kwietnia - 75. Rocznica
śmierci plk. Kiwerskiego- ps.
„Oliwa”
* 4 lipca - 78. Rocznica Mordu
profesorów lwowskich
* 7 lipca - 75. Rocznica opera-

2
9
16
23
30

cji „Ostra Brama”
* 11 lipca - 76. Rocznica Ludobójstwa. Krwawa Niedziela na
Wołyniu - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian.
* 25 lipca - 75. Rocznica zdradzieckiego rozbrojenia 27 WDP
AK
* 82 rocznica Akcji „polskiej”
NKWD
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Pon Wto Śro Czw Pią Sob
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
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19
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6
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7
14
21
28

Nie
1
8
15
22
29

* 1 września - 80. Rocznica
agresji Niemiec na Polskę II
WŚ
* 17 września - 79. Rocznica
agresji ZSRR na Polskę
* 1 listopada - 101 rocznicy bitwy o Lwów
* 20 listopada - 76. Rocznica
wydania rozkazu rozkazu gen.
Tadeusza Komorowskiego do
rozpoczęcia Akcji Burza.
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OPŁATEK KRESOWY
Włodzimierz Paluch
Szanowni Państwo!

Zarząd Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu zawiadamia i
zaprasza członków i sympatyków
Klubu na tradycyjny OPŁATEK
KRESOWY w dniu 12 stycznia
2019 r. o godz. 15.00 w Hotelu
„Kamieniec” w Oświęcimiu, ul.
Zajazdowa 2.
Koszt udziału w spotkaniu: 45.zł.od osoby. Proszę uwzględnić
dodatkowo drobne kwoty na kolędników
Zgłoszenia /najpóźniej do dnia 9
stycznia 2019 r. lub do wyczerpania ilości miejsc/ na zwrotny
adres:
e-mail:
wlodzimierz.pa-

luch@gmail.com
lub telefon
609808529, 338422551.
Proszę o przekazanie powyższej
informacji osobom zainteresowanym , szczególnie Kresowianom i
miłośnikom Kresów.
Z kresowym pozdrowieniem
PS! W trakcie spotkania będzie
prowadzona zbiórka artykułów
spożywczych /o przedłużonej
dacie ważności/, chemii gospodarcze i artykułów sanitarnych/
na rzecz potrzebujących Polaków
za wschodnią granicą. Powyższe
artykuły można przekazać wcześniej do Hotelu „Kamieniec”.
PS 2.Kolędnikami będą członkowie zespołu „Kabaret Tyligentne
Batiary”. W ich wykonaniu kolędy i pastorałki, również w bałaku
lwowskim.
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Stanowisko Rady Miejskiej w Przemyślu
z okazji 100. rocznicy walk o przynależność Lwowa i Przemyśla do państwa polskiego bez wskazania z kim toczono walki
Andrzej Łukawski

Podczas sesji Rady Miejskiej
w Przemyślu w dniu 28 grudnia 2018r., procedowano m.in.
uchwałę w sprawie uczczenia
walk Orląt Lwowskich i Przemyskich. - druk nr. 238/2018.

Do stanowiska w sprawie projektu uchwały radny Zapałowski
wniósł poprawkę polegającą na
wskazaniu (kolor czerwony) w
drugim zdaniu tego dokumentu z
kim rzeczone walki toczono.
Rada Miejska w Przemyślu w
setną rocznicę zwycięskich walk
z oddziałami ukraińskimi o przynależność Lwowa i Przemyśla do
państwa polskiego wyraża dla ich
uczestników najwyższe uznanie.
Niestety, wnioskodawcy zagłosowali przeciwko tej poprawce
przyjmując tekst bez poprawek.
Stanowisko Rady Miejskiej w
Przemyślu z okazji 100. rocznicy
walk o przynależność Lwowa i
Przemyśla do państwa polskiego
jest załącznikiem do Uchwały w
sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Przemyślu i zachodzę w

głowę po co tak zakręcono głosownie nad uczczeniem tak ważnego historycznego wydarzenia.
To istne masło maślane a wystarczyłaby odrobina dobrej woli
by sporządzić jeden dopracowany
dokument bez -moim zdaniemzbędnych załączników bo najwyraźniej widać, że przemyski PiS
gra w jakąś poprawną politycznie
grę która lwowskim i przemyskim Orlętom nie jest potrzebna.
Wydaje się że sprawa jest aż nadto
oczywista i nie rozumiem dlaczego zakręcono ją jak przysłowiowy
słoik szczawiu.
Proszę sobie przewinąć film na 4
godzinę i 19 minutę a zobaczycie

wspomnianą polityczną poprawność.
Tu LINK do transmisji posiedzenia.
Mam wrażenie że pro kresowi i
pro patriotyczni radni z Przemyśla
znaleźli się pod betonową ścianą
którą ciężko będzie naruszyć. Widać to dość wyraźnie w oglądanej
relacji z której wynika, że ogół
radnych w milczeniu przyzwala
na polityczne „harce” kilku radnych o wyraźnych pro ukraińskich preferencjach. WSTYD !!!!
Przypomina mi to wieloletnie
spory w sejmie RP o zastąpienie
„znamion czystek etnicznych”
wyrazem LUDOBÓJSTWO.

Problemy z dostarczeniem
KRESOWYCH PACZEK
Polska pomoc dla rodaków na Litwie:
Redakcja
Po informacji w Polsat News
dotyczącej problemów z dostarczeniem Kresowej Paczki przez
Stowarzyszenie „Wołyński Rajd
Motocyklowy” dotarliśmy do
komunikatu stowarzyszenia zamieszczonego na FB:
Szanowni Państwo, zarząd stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy w związku z licznymi
komentarzami , artykułami przedstawia niniejszym oficjalnie stanowisko dotyczące Kresowej paczki.
Decydując się na przekroczenie
granicy w Dołhobyczowie poprosiliśmy Konsulat RP we Lwowie
o przesłanie stosownego pisma
na granicę co zostało uczynione.
Ponadto zostało przesłane pismo

z rady miasta Ostróg ponieważ
w ten rejon miało trafić najwięcej paczek. Dostosowaliśmy się
także do ukraińskich przepisów
celnych zachowując limit 50 kg
na osobę. Pomimo tych środków 3
auta zostały zawrócone do Polski
z argumentem że pomoc humanitarną może czynić jedynie Caritas. Z licznymi perturbacjami dwa
auta wjechały na Ukrainę innymi
przejściami granicznymi. Przekazane przez Państwa artykuły miały stanowić świąteczne prezenty
pod choinkę . Ogółem udało się
przekazać także dzięki wcześniejszemu transportowi około 90 paczek. Przeprowadziliśmy szereg
rozmów min.z Caritasem w Łucku
, niestety sprawy proceduralne
powodują
że przekazanie
paczek tą droga
jest niemożliwe.
Paczki które są
jeszcze w siedzibie stowarzyszenia będą
sukcesywnie
przekazywane
w styczniu w
miarę możliwości. Prosimy o
niewpisywanie
komentarzy które nie służą naszej Kresowej
paczce a wręcz
odwrotnie szkodzą.

Tak wielkie środki nigdy wcześniej nie
były przekazywane
Redakcja

Ok. 12,5 mln złotych w 2016 r.,
ponad 25 mln zł w 2017 r. i przeszło 37 mln zł w 2018 r. znalazło
się w budżecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
na cele statutowe.
Na tę sumę składają się nie tylko pieniądze, przekazane przez
Senat RP, ale także środki pozyskiwane w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności
(WFD) czy projektów realizowanych wspólnie z ministerstwem
oświaty. Warto podkreślić, że z tej
sumy ponad 13 mln zł, czyli prawie jedna trzecia środków, jakimi
dysponuje fundacja, to pieniądze,
które trafiły na Litwę.
– Od 2016 r. środki przekazywane
dla Polaków na Litwie udało nam
się zwiększyć prawie 2,5-krotnie.
Zwiększyła się także znacznie
liczba beneficjentów fundacji.
Dzieje się tak, ponieważ warunki
współpracy, jakie proponujemy,
są bardzo przejrzyste. Każdy,
kto napisze dobry projekt, może
liczyć na nasze wsparcie. Jeżeli
ten projekt zostanie dobrze zrealizowany i rozliczony, może liczyć
na wsparcie również w kolejnych
swoich działaniach – mówi Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Co się stało z tymi przekazanymi
w 2018 r. trzynastoma milionami?
Fundacja działa w kilku obsza-

rach. Jednym z nich jest aktywizacja polskich środowisk. Środki
przekazane za pośrednictwem
fundacji były wsparciem dla
działalności polskich organizacji,
a także umożliwiły organizację
warsztatów, dofinansowanie edukacji i szkoleń z ludźmi biznesu.
Jednym z nich była zrealizowana
w grudniu II edycja Wileńskiej
Akademii Biznesu, która miała
na celu aktywizację młodego pokolenia. Fundacja zrealizowała
również projekt KTOTYJESTEŚ,
czyli kampanię skierowaną do
Polaków mieszkających poza
granicami kraju oraz do ich krewnych i przyjaciół w Polsce. Miała
ona na celu uświadomienie rodzicom na emigracji, jak ważne jest

przekazywanie dzieciom języka
ojczystego oraz edukacja w języku polskim.
Bardzo ważnym obszarem działań fundacji była także pomoc
charytatywna i socjalna dla polskich środowisk. Środki przeznaczone zostały na wsparcie
najuboższych, jednorazowe zapomogi losowe, pomoc socjalną
dla zasłużonych, koszty leczenia,
badań i leków oraz akcesoriów
medycznych, środków opatrunkowych i pomoc rzeczową.
Za Kurierem Wileńskim
https://kurierwilenski.
lt/2018/12/28/polska-pomoc-dla-rodakow-na-litwie
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Wiktor Juszczenko doktor honoris causa
lubelskich uczelni – czy dojdzie do rozprawy
sadowej.
Zdzisław Koguciuk
Przez 8 lat na KUL i 3 lata na
UMCS trwały protesty Kresowian przeciwko nadaniu tytułu
doktora honoris causa dla Wiktora Juszczenki i przez te lata
nie zrobiono nic aby anulować
to honorowe wyróżnienie.

Czyli Wiktor Juszczenko może
obrażać pamięć pomordowanych Rodaków na Wołyniu, a
władze uczelni nic w tym temacie nie mogą zrobić. Kiedy
jednak protesty na w/w uczelniach zostały zakończone w
2017 r a dalszą formą protestu
wobec h.c. dla Juszczenki było
umieszczenie tablicy przy pomniku „Ofiar Wołynia” mówiącej o tym że: pomnik jest
obywatelską inicjatywą mieszkańców Lublina, jest wyrazem
sprzeciwu przeciwko h.c. KUL
i UMCS dla Juszczenki, jest
symbolicznym zadośćuczynieniem za obrazę pamięci Polaków – zagrożono mnie sądem.
Motywacja skierowania sprawy do sądu jest taka, że obecność tej tablicy przy pomniku
podważa autorytet uczelni. Nie
podważa natomiast autorytetu uczelni doktor h.c. KUL i
UMCS który Stepana Banderę
podniósł do godności bohatera
narodowego, który zbrodniczą
organizacje UPA- OUN odpowiedzialną za wymordowanie
bezbronnych kobiet , dzieci i
starców, uznaje że prowadziły one walki o niepodległość
Ukrainy. Jak długo jeszcze w
Lublinie mamy trwać w tym
zakłamaniu. Tablica odzwierciedla prawdę , bo intencja
budowy pomnika rodziła się w
sercach około 30 % mieszkańców Lublina posiadających korzenie kresowe bo musieliśmy
coś robić kiedy gloryfikator
zbrodni wołyńskiej otrzymuje
tutaj honorowe tytuły lubelskich uczelni. Intencja budowy
pomnika rodziła się z w poczuciu bezradności i zadawano
pytanie jak przeciwstawić się
wobec honorowania tytułami w
Lublinie gloryfikatora zbrodniczych organizacji UPA-OUN
a tam nasi najbliżsi do dzisiejszego dnia nie maja symbolicznego krzyża na grobie.
DZISJIAJ NIE WOLNO ABY
W/W INFORMACJIA BYŁA
UMIESZCZONA
PEZRY
POMNIKU
WOŁYNSKIM.
Chciałem nadmienić, że postawiona została alternatywa:
tablicy nie będzie jeżeli doktorat h.c. dla Wiktor Juszczenki
będzie unieważniony. Czy nie

stać władze uczelni na taki
krok aby nie krwawiła dłużej
rana w sercach Kresowian, którzy to wyróżnienie odczytują
jako obrazę pamięci pomordowanych na Wołyniu, tylko widzą rozwiązanie w skierowaniu
sprawy do sądu. W związku z
wejściem w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce”, która reguluje funkcjonowanie uczelni wyższych
na nowych zasadach a rektorzy
uczelni zobligowani zostali do
opracowania nowych statutów.
Umieszczenie w/w tablicy przy
pomniku zostało wstrzymane i
wystąpiłem do rektorów KUL i
UMCS ( Załącznik) powołując
się na w/w ustawę aby dokonano zapisów w nowym statucie
uczelni tak, że w niektórych
przypadkach senat może dokonać nieważności nadanego
tytułu doktora h.c. oraz aby
tym zapisem został pozbawiony tego tytułu Wiktor Juszczenko. Wystąpiłem również
do MNiSW oraz PAN o zajecie
stanowiska w tym temacie aby
w przyszłości o tytułach h.c.
wnioski były opiniowane na

wyższym szczeblu aby osoby
wyróżnione tytułami honorowymi uczelni nigdy więcej nie
podważali autorytetu polskiej
nauki. Czy dojdzie do rozprawy sądowej – prawnicy analizują całość materiału. Uważam
że zbyt długo Kresowianie
upominali się o obronę pamięci naszych rodaków którzy tam
na Ukrainie leża w krzakach
, chaszczach, lasach, starych
studniach aby dzisiaj wycofać
się z prośby do KUL i UMCS
o anulowanie honoris causa dla
Wiktor Juszczenko. Jeżeli dojdzie do rozprawy sądowej zechce aby była ona otwarta dla
mediów i Kresowian. Również
chce znać pytanie, niech sąd
odpowie: czy można obrażać
pamięć pomordowanych Rodaków na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich, czy
można porównywać Józefa Piłsudskiego do Stepana Bandery,
czy można porównywać zbrodnicze organizacje UPA-OUN
do AK.
Zdzisław Koguciuk
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O Rodakach na Kresach pamiętamy!
Kolejna wizyta na Litwie

Maciej Prażmo

Zbliżające się święta to kolejny
sygnał dla członków i sympatyków Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia non omnis moriar do
akcji „O Rodakach na Kresach
pamiętamy”. W tym roku nie
mogło być inaczej. Instytucje,
firmy, pojedyncze osoby – to kilkadziesiąt różnych podmiotów,
które włączyły się w tegoroczną akcję. Wśród ofiarodawców
z znalazł się także Szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Pan Minister
Jan Józef Kasprzyk. Starczyło na
pełnego po brzegi busa.
W tym roku w dniach 16-18
grudnia odwiedziliśmy trzy drużyny harcerskie, trzy szkoły, dwa
samorządy lokalne z Merem rejonu solecznickiego na czele,
samorządowy dom dziecka oraz
kilka osób prywatnych – w tym
naszych szacownych weteranów
Armii Krajowej. Nie zabrakło
doznań duchowych na wileńskiej
Rossie i w Ostrej Bramie. Ale po
kolei.
Soleczniki Małe, Soleczniki,
Dziewieniszki i Wilno to główne
nasze przystanki. Najpierw były
nieco nieformalnie. Soleczniki
Małe gdzie jeden z nas odnalazł nigdy nie widzianą rodzinę.
Oficjalną wizytę rozpoczęliśmy
od spotkania z Panią Reginą
Markiewicz – kierownikiem wydziału oświaty i sportu rejonu
solecznickiego, a następnie z
Merem rejonu solecznickiego
Panem Zdzisławem Palewiczem.
Wprost z merostwa pojechaliśmy do Dziewieniszek – stałego
punktu naszych świątecznych
wizyt. Przywitała nas jak zawsze serdecznie starościna Pani
Czesława Marcinkiewicz. Tu w

starostwie w siedzibie Związku
Polaków na Litwie pozostawiliśmy kilkadziesiąt paczek – darów od Polaków z Macierzy. Ze
starostwa pojechaliśmy do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
Kilka kartonów artykułów szkolnych i biurowych, harcerskie
polary oraz słodkości pozostało
po naszej wizycie w szkole. W
związku ze świeżo wyremontowaną salą gimnastyczną zrodził
się też pomysł o którym szerzej
opowiem na końcu.
Z Dziewieniszek pojechaliśmy
na spotkanie z drużyną harcerską
Gimnazjum im. Śniadeckiego w
Solecznikach. Jak zawsze miło,
sympatycznie i ciepło przywitała
nas młodzież harcerzy i zuchów.
Były podarki, życzenia i wspólne
śpiewy. Podczas prezentacji multimedialnej drużyna pochwaliła
się tegorocznymi osiągnięciami.
Wynik naprawdę imponujący.
Można zobaczyć śledząc ich profil na facebook’u.
Samorządowy Dom Dziecka to
kolejny stały punkt naszych wizyt. Jak zawsze gościnna dyrektor ośrodka Pani Roksana Obłoczyńska ugościła nas i pokazała
jak wygląda życie dzieci i wychowawców. Na koniec tradycyjnie życzenia, opłatek i podarki.
Kilka dużych paczek wspomoże
działalność ośrodka.
W drodze powrotnej jeszcze w
Solecznikach zapaliliśmy znicze
na mogile żołnierzy Armii Krajowej.
Powrót do hotelu na wileńskiej
Lipówce nie zakończył naszych
spotkań. Wieczorem kolacja z
kombatantem prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Wilnie Panem Edwardem Klonowskim i właścicielem hotelu

Panem Michałem Runiewiczem.
Niemal do „białego rana” …
18 grudnia rano to Rossa, potem
Masza na Ostrej Bramie. Szybkie zakupy na hali i już wizyta
u jednego z naszych kombatantów Pana porucznika Zygmunta
Olszewskiego. Ciepła domowa
atmosfera i jak zawsze wspaniały świąteczny łosoś … Tu także
opłatek, podarki i moc serdecznych życzeń od rodaków i dla
rodaków w Macierzy. Z wcale
niemałym opóźnieniem dotarliśmy do szkoły w Grzegorzewie
(dzielnica Wilna). Tu przywitała
nas nieodmiennie życzliwa dyrektor Gimnazjum Pani Hanka
Grzybowska i nauczyciel szkoły
Teresa Bielak, a także harcerki
i zuchenki miejscowej drużyny.
Prezenty, życzenia, opłatek w
domowej atmosferze powodowały, że czas płynął niepostrzeżenie. Niemniej trzeba było wracać. W środku nocy dojechałem
do mojego rodzinnego Kozłowa,
kolega Kazik miał jeszcze przed
sobą trasę do Elbląga …
Na koniec chce powrócić do
wątku wyremontowania sali
gimnastycznej w gimnazjum w
Dziewieniszkach. W lutym odbędzie się oficjalne otwarcie
sali. Tu duże podziękowania dla
Wspólnoty Polskiej, która wyłożyła 90% inwestycji. Niemniej
– szkoła boryka się z wieloma
niedoborami, m.in. sprzętowymi. Wybieram się na to otwarcie.
Potrzeba sprzętu sportowego –
piłek, strojów, szarf, itp. Ogólnie każdego uposażenia sali i
sportowców. Jeżeli ktoś chciałby
przekazać jakieś dary lub wesprzeć nasz wyjazd inny sposób
proszę o kontakt ze mną (jest w
stopce redakcyjnej) lub z redak-

cją Kresowego Serwisu Informacyjnego.
Dla KSI
Maciej Prażmo

Prezes Zarządu Głównego
Niezależnego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej
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Z prasy polonijnej
W bibliotece naukowej Ocaleni od zapomnienia: Olimpiusz
w Łucku zorganizowa- Mazur
no spotkanie poświęcone MONITOR WOŁYŃSKI
Ewie Felińskiej
MONITOR
WOŁYŃSKI
Grudzień
to
szczególny miesiąc dla Stowarzyszenia Kultury Polskiej na
Wołyniu im. Ewy
Felińskiej
ze
względu na dwie
daty: 26 grudnia
1793 r. urodziła
się patronka tej
organizacji, a 20
grudnia 1859 r. to
dzień jej śmierci.
20 grudnia w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej im. Oleny Pcziłki w Łucku zorganizowano
spotkanie poświęcone wybitnej
wołyniance. Pracownicy biblioteki
przygotowali wystawę publikacji
o Ewie Felińskiej oraz zapoznali
uczestników spotkania z jej życiorysem.
O swoich odkryciach opowiedzie-

li krajoznawca, członek Związku
Dziennikarzy Ukrainy Walentyn
Lupa oraz Oleksandr Melnyk, dyrektor Historycznego Muzeum im.
Hryhorija Hurtowego w Torczynie.
W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej, którego patronką jest polska
działaczka i pisarka, w tym Halina
Bajczuk z rodu Felińskich.

ABC kultury polskiej:
Wiecznie poszukujący
Tadeusz Makowski
MONITOR WOŁYŃSKI

Sztukę traktował z nabożną
czcią, a poszukiwania artystyczne były
dla niego sensem i źródłem
życia. Wrażliwa dusza nie
pozwoliła mu
nigdy ustać
w
dążeniu
do
prawdy
zarówno we
własnym sercu, jak i w malarstwie, a wartość, jaką było dla
niego dobro, przenosił na każdą
płaszczyznę swojego życia.

Za każdy razem, gdy staję przed
jakimś mniej lub bardziej znanym
obrazem, rzeźbą czy artystyczną
instalacją, zadaję sama sobie retoryczne pytanie – po co komu
właściwie sztuka? Jaką korzyść
uzyskuje człowiek tylko i aż z
tego, że nabazgrał sam coś na
ścianie jaskini lub patrzy na to, co
inny już przed nim uczynił. Jaką
szufladę w sercu lub głowie to patrzenie otwiera i jakie emocje wyzwala. Widać, że są one – te emo-

W kolejnym artykule
z cyklu poświęconego
nauczycielom represjonowanym przez władze
radzieckie w latach 1939–
1941, proponujemy naszym Czytelnikom szkic
biograficzny o Olimpiuszu Mazurze – dyrektorze
szkoły we wsi Japołoć
(obecnie rejon kostopolski w obwodzie rówieńskim).

Olimpiusz Mazur urodził się w 1902 r. we wsi
Koczubejów w guberni
podolskiej w chłopskiej
rodzinie. Jego ojciec,
Oleksij Mazur, posiadał ponad siedem hektarów roli. Owdowiał, gdy
Olimpiusz skończył ledwie dwa
lata. Prawdopodobnie Oleksij ożenił się po raz drugi, ponieważ wiemy, że nasz bohater miał młodszego brata Onezyma (ur. w 1910 r.) i
siostrę Julię (ur. w 1907 r.).
Na początku października 1920 r.
Olimpiusz Mazur jako ochotnik
zapisał się do Armii Ukraińskiej
Republiki Ludowej. Służbę odbywał na stanowisku pisarza w
Intendenturze II Brygady Zapasowej, która wówczas była dyslokowana w Kamieńcu Podolskim. W
trakcie walk przeciw Armii Czerwonej jednostka wojskowa została zlikwidowana, a większość
żołnierzy trafiła na tereny Polski.

Olimpiuszowi udało się uciec ze
skrzynką z pieniędzmi (dalszy los
tych środków nie jest nam znany).
Spod Wołoczysk (obecnie obwód
chmielnicki) razem z Wojskiem
Polskim dostał się do Przemyśla.
Na początku listopada 1920 r. został przeniesiony do obozu internowanych żołnierzy Armii URL
w Kaliszu, skąd uciekł w sierpniu
1921 r.
Na terenie województwa wołyńskiego Olimpiusz Mazur trafił do
rąk rówieńskiej policji. Znaleziono u niego wówczas dokumenty
zaświadczające, że jest internowanym żołnierzem Armii URL.
Około dwóch tygodni Olimpiusz
spędził w rówieńskim więzieniu,
później został przeniesiony do

Sarn. Od eskorty konwoju dowiedział się, że chcą go przerzucić na tereny ZSRR jako szpiega.
Prawdopodobnie wiadomość tak
zaniepokoiła aresztowanego, że
w czasie noclegu w letnim teatrze
w Sarnach znowu uciekł. Dotarł
do wsi Mydzk Wielki, gdzie zamieszkał i rozpoczął pracę jako
nauczyciel w miejscowej szkole. 1
września 1922 r. został przeniesiony na stanowisko nauczyciela do
Mydzka Małego.
W 1922 r. Mazur poślubił nauczycielkę Eugenię Kulczycką, córkę
księdza prawosławnego (ur. w
1898 r.). Mieli dwoje dzieci: syna
Jurija (ur. w 1928 r.) i córkę Halinę
(ur. w 1930 r).

Święto Bożego Narodzenia w Dubnie
MONITOR WOŁYŃSKI
cje – tak silne i tak potrzebne, że
imperatyw tworzenia towarzyszy
rodzajowi ludzkiemu od samego
początku istnienia.
Obrazy Tadeusza Makowskiego
przywołują na myśl niczym nie
zmąconą krainę wiecznej szczęśliwości – dzieciństwo. Takie,
które pamiętamy z chodzenia po
drzewach, z podartych portek,
chleba ze śmietaną posypaną
grubym cukrem, wreszcie z chodzenia nad «Amazonkę» – mały,
mizerny strumyczek, który kiedyś
był wielką rzeką a dziś przeskoczyć go możemy na jednej nodze.

24 grudnia w kościele rzymsko-katolickim w Dubnie obchodzono wigilię Bożego Narodzenia.
Uroczystej pasterce przewodniczył proboszcz parafii ks. Grzegorz Oważany.
W kościele Świętego Jana Nepomucena w Dubnie licznie zgromadzili się wierni wszystkich
wyznań chrześcijańskich w mieście: katolicy, prawosławni, protestanci. Na mszy świętej obecni
byli przewodniczący Dubieńskiej
Państwowej Administracji Rejonowej Jurij Parfeniuk oraz mer
Dubna Wasyl Antoniuk.
Wierni zgromadzili się w kościele
również 25 grudnia – w pierwszym dniu Bożego Narodzenia.
Po zakończeniu mszy świętej

bożonarodzeniowej odbyły się
jasełka zorganizowane przez To-

warzystwo Kultury Polskiej w
Dubnie.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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Naga prawda o bohaterach Ukrainy
Bogusław Szarwiło

-wyzwoleńczej z władzą sowiecką. Będąc poza głównym nurtem
wydarzeń, właściwie działał na
szkodę Ukrainy, która dziś go
tak hołubi. Rozmawiałem recenzentami książki pana Mieczysława Samborskiego. Jednym
z nich był, prof. dr. hab. Władysław Filar który stwierdził,
że: “Książka zawiera imponującą
liczbę szczegółów i mało znanych
faktów i nazwisk działaczy OUN-UPA od najniższych do najwyższych szczebli działających w
strukturach organizacyjnych we
wszystkich powiatach Wołynia.
Poszerza i pogłębia naszą wiedzę o złożonych wydarzeniach na
Wołyniu, pozwala ustalić wykonawców zbrodni ludobójstwa na
ludności polskiej”.
Warto to podkreślić, albowiem
ma to wielkie znaczenie dla tysięcy potomków pomordowanych Polaków na Wołyniu, nadal
poszukujących prawdy.
W rozmowie z prof. dr hab. Czesławem Partaczem usłyszałem,
że: “ opracowanie Pana M. Samborskiego, z chwilą jego ukazania się na rynku księgarskim będzie dla wielu badaczy polskich,
ale głównie ukraińskich szokiem.
Wielu autorów będzie musiało
napisać od nowa swoje książki”. Nie ma zatem wątpliwości,
że jest to dzieło fundamentalne,
gdyż zebrało nie tylko dorobek
historyczny dotychczas publikowany na ten temat w rozlicznych
opracowaniach, lecz również
opiera się na materiałach archiwalnych z Polski i Ukrainy nigdy

Wreszcie po wielu perypetiach
pojawiła się na półkach księgarskich 2 tomowa praca Mieczysława Samborskiego; „Sprawcy
ludobójstwa Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej.
Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii”, Wydawnictwo Polityka Polska, t.
1, ss. 562, tom 2, ss. 720, oprawa
twarda, Warszawa 2018. Szkoda,
że dopiero w końcówce roku 75
rocznicy „Rzezi Wołyńskiej”,
ale nie ma tego złego co na dobre
nie wyjdzie, bo pojawiła się w
przeddzień : 110. rocznicy urodzin Bandery , jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów i 90. rocznicy pierwszego
zjazdu OUN.
Trafnie zauważają internetowe
serwisy, że „Ukraina idzie w zaparte” ogłaszając upamiętnienia

na szczeblu państwowym. Uparcie stawiają w panteonie chwały zbrodniarzy i nazistowskich
kolaborantów z okresu II wojny
światowej.
Nastroje banderowskie stają
się coraz bardziej widoczne na
Ukrainie. Portal Zaxid.net przypomniał, że trwający rok jest w
obwodzie lwowskim Rokiem
Towarzystwa „Proswita”. Poprzedni natomiast był Rokiem
Wjaczesława Czornowoła i
Josifa Slipego, a lwowska rada
obwodowa ogłosiła go Rokiem
UPA i Romana Szuchewycza.
Radni chcieli bowiem uczcić w
ten sposób 75. rocznicę powstania UPA i 110. rocznicę urodzin
jej dowódcy. Wracając do w/w
książki należy wyraźnie podkreślić, że
głównymi postaciami
książki są m.in.: Jewhen Konowaleć, Andrij Melnyk, Mykoła
Łebedź, Roman Suszko, Alfred

Bisanz, Hans Koch, Teodor Oberländer, Roman Szuchewicz,
Ołeksandr Łucki, Dmytro Klaczkiwski, Iwan Łytwynczuk, Jurij
Stelmaszczuk i Petro Olijnyk.
Autor wykazał ścisłe związki
OUN i jej protoplasty Ukraińskiej Wojskowej Organizacji oraz
UPA wraz z jej poprzedniczką
Ukraińską Wyzwoleńczą Armią
w latach 1920-1955, z niemieckimi formacjami wojskowymi i
policyjnymi. Zaprezentowane są
również, losy Stepana Bandery,
który od 1934 roku nigdy więcej
nie przebywał w Ukrainie, albowiem w czasach wojny mieszkał
w Rzeszy Niemieckiej i torpedował wszelkie inicjatywy nacjonalistów ukraińskich w „kraju”
podjęcia walki z okupantem niemieckim.
Nie brał również udziału w tak
lansowanej przez naukowców
ukraińskiej walce narodowo-

dotąd nie publikowanych i nie będących w obiegu naukowym. Potwierdził to w rozmowie: dr hab.
Andrzej Zapałowski zwracając
uwagę na istotne fakty ujawnione
w tej pracy :“Szczególnie ważne z
punktu widzenia naukowego jest
przedstawienie wielowątkowych
działań organizacyjnych różnych
nurtów nacjonalizmu ukraińskiego na Wołyniu i rolę jaką w tym
odgrywały niemieckie służby specjalne”.
Reasumując
należy wyraźnie
powiedzieć, że jest to na wskroś
nowatorska książka, która do tej
pory nie miała odpowiednika w
historiografii polskiej i ukraińskiej. Całość była konsultowana
z wieloma najwybitniejszymi
naukowcami, znawcami tego tematu. Na zakończenie warto zauważyć, że Autor starał się bezskutecznie przez 2 lata o wydanie
tej pracy w Instytucie Pamięci
Narodowej, nim zdecydował się
ją opublikować w niezależnym
Wydawnictwie Polityki Polskiej.
Książkę można zamawiać w:
Wydawnictwie Polityki Polskiej,
ul. Podwale 11, lok. 131, 00-252
Warszawa, tel. 22/620 95 95,
kom 601 272 323 mail; romuald.
starosielec@politykapolska.eu
oraz w Studiu IOTA UNUM, ul.
Pokorna 2 lok. 322, 00-199 Warszawa, tel. 22 826-89-40, mail;
jasna@poligrafia.net.pl
Cena tomów 1-2 w twardej oprawie wynosi 75 zł brutto, łącznie z
kosztem wysyłki.
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Przed Warszawą było Wilno
Aleksander Szumański
Przed Powstaniem Warszawskim było powstanie wileńskie.
To w Wilnie Komenda Główna AK przeprowadziła swoisty
eksperyment lojalności „sojusznika naszych aliantów”. To te
ziemie miały zostać wyzwolone
własnymi siłami i tutaj miano
udokumentować polskość Kresów, kiedy żołnierze z AK spotkali się z Armią Czerwoną.
Dlaczego właśnie Wilno?

Wileńszczyzna była terenem,
przez który przetoczyła się największa liczba okupacji.
Najpierw, w 1939 r., nadeszły
wojska sowieckie, potem sporą
część tych terenów wcielili do
swojego kraju Litwini. Okres ten
skończył się w czerwcu 1940 r.
wraz z wkroczeniem do krajów
nadbałtyckich Armii Czerwonej.
Po tej kolejnej sowieckiej okupacji nadeszła niemiecka w czerwcu
1941 r. Taka swoista przeplatanka
stała się jednak stymulatorem dla
powstania silnej i dobrze zakonspirowanej sieci podziemnej. Pozwoliła także na praktycznie całkowite zjednoczenie podziemia.
Na Wileńszczyźnie nie było oddziałów Batalionów Chłopskich
ani Narodowej Organizacji Wojskowej. Wszystkie partie i ugrupowania społeczne jednomyślnie
weszły w skład Związku Walki
Zbrojnej. Ta sytuacja, a także
bardzo trudne warunki życia polskiego społeczeństwa podczas
kolejnych okupacji (represje okupantów samorzutnie powodowały
opór i chęć odwetu), umożliwiła
stworzenie jednego z największych ruchów konspiracyjnych i
partyzanckich na terenie Polski.
Pierwsze oddziały partyzanckie
(pomijając samorzutną partyzantkę antysowiecką) powstały tam
już w kwietniu 1943 r. Jednak

już w sierpniu tego roku doszło
do poważnego konfliktu, otwarcia nowego frontu walki. Polskie
oddziały zostały zaatakowane
przez partyzantkę sowiecką, podejmującą na polecenie Moskwy
likwidację polskiego ruchu oporu.
Nie powstrzymało to jednak procesu tworzenia oddziałów w polu.
Do czerwca 1944 r. jednostki AK
opanowały znaczne tereny Wileńszczyzny, tworząc niepodległe
„republiki” partyzanckie. Na opanowanych terenach swobodnie
stacjonowali żołnierze AK, tworzono rusznikarnie, piekarnie czy
też szwalnie szyjące mundury.
Odtwarzano też niepodległą administrację cywilną. Poszczególne Brygady Partyzanckie (takie
nazewnictwo stosowano na Wileńszczyźnie, na sąsiedniej Nowogródczyźnie używano nazwy
bataliony) były w miarę jednolicie umundurowane i dobrze, jak
na warunki partyzanckie, uzbrojone. Praktycznie całą broń zdobywano w walkach, na Kresy bowiem prawie nie docierały zrzuty.
Niektóre oddziały próbowały się
także zmotoryzować, poruszając
się po terenie zdobycznymi ciężarówkami. Powodem do dumy
były zdobyczne działka
przeciwpancerne, dodające szyku,
choć mało przydatne w walce partyzanckiej. Te liczne oddziały (w
szczytowym okresie mobilizacji
połączone siły Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego liczyły do
13 tys. żołnierzy) miały przeprowadzić akcję „Burza” i wyzwolić
Wilno w ramach operacji objętej
kryptonimem „Ostra Brama”.
MARSZ NA WILNO
Założenia „Burzy” były podobne jak na całych Kresach. Ataki
na linie komunikacyjne

przeciwnika, zadawanie mu jak
największych strat, zaś przy
nawiązaniu kontaktu z Armią
Czerwoną występowanie w roli
gospodarza tych ziem. Zaledwie
w ciągu 4 dni od ogłoszenia „Burzy” do odmarszu pod Wilno
Brygady Partyzanckie wykonały kilkadziesiąt tego typu akcji
paraliżując poszczególne linie
komunikacyjne, którymi poruszały się jednostki niemieckie.
Realizacja „Burzy” została jednak przerwana ze względu na
nowe rozkazy. Jednostki Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego miały wspólnie uderzyć
na Wilno, aby zdobyciem tego
miasta udokumentować Stalinowi i całemu światu polskość
Kresów Północno-Wschodnich.
Wilno miało być w oczach Komendy Głównej AK swoistym
sprawdzianem intencji Stalina.
Jak zachowają się władze sowieckie w stosunku do ujawniających się i deklarujących
chęć współ- pracy akowców?
Czy akowcy zostaną potraktowani jako sojusznicy, czy jako
oddziały wrogie? Odpowiedź na
to miała dać właśnie realizacja
operacji „Ostra Brama”.
Pod Wilno zdążyła tylko część
wyznaczonych oddziałów. Do
części bowiem rozkaz nie dotarł
na czas (kurierzy niosący meldunki mieli wiele kilometrów do
przejścia przez teren, którym
posuwały się wycofujące się
jednostki niemieckie). Niemniej
komendant Okręgu Wileńskiego AK, legendarny ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”,
dowodzący całością operacji,
postanowił przeprowadzić atak
siłami, jakie posiadał. Natarcie
rozpoczęło się 7 lipca o godzinie
2 nad ranem. Brygady wileńskie
i bataliony nowogródzkie poszły

do ataku przy wstającym słońcu. Blisko 6 tys. partyzantów
zaatakowało twierdzę, bronioną
przez 17 tys. żołnierzy nieprzyjaciela, wspartych przez liczne
czołgi, artylerię i lotnictwo.
ODPARTY ATAK
Trafili na potężne umocnienia, na
ostrzał broni maszynowej, ogień
artylerii i naloty. Przeciw tej sile
szły tyraliery żołnierzy uzbrojonych tylko w zdobyczną broń
ręczną, z niewielkim zapasem
amunicji. Różnica w uzbrojeniu
była aż nadto widoczna. Ryglowy ostrzał z broni maszynowej
przeciw bohaterskiej postawie i
odwadze graniczącej z szaleństwem. Było to wojsko ochotnicze, każdy żołnierz wiedział,
dlaczego walczy, i świadomie
podejmował ryzyko. 3. Brygada
pod dowództwem por. Gracjana
Fróga „Szczerbca”1 mimo bardzo silnego oporu wroga włamała
się w głąb jego pozycji, zajmując
wschodnie przedmieścia. Innym
oddziałom jednak to się nie udało.
Po kilku godzinach atak się załamał. Partyzanci wycofywali się
spod Wilna ze znacznymi stratami, nie tracąc jednak zdolności do
dalszej walki. Tymczasem do ataku poszły wojska sowieckie, które
właśnie podciągnęły pod Wilno.
ZDOBYCIE MIASTA
Rozpoczął się drugi etap akowskiej walki. Na placu boju pozostały bowiem oddziały
garnizonu konspiracyjnego miasta Wilna, które, wobec spóźnionego dotarcia rozkazów, rozpoczęły atak z kilkugodzinnym
opóźnieniem. Opanowały własnymi siłami prawobrzeżną część
miasta i współdziałając z jednostkami sowieckimi, walczyły w
części lewobrzeżnej. Walczono o
każdy dom. Najbardziej w pamięci partyzantów zapisała się przeprawa przez Wilię i walka o bunkier dowodzenia na ul. Subocz.
Wyposażony w liczne cekaemy i
dział-ka przeciwpancerne, a także
przeciwlotnicze, posiadający własny agregat prądotwórczy i ujęcie
wody, mógł on skutecznie bronić
się przez kilka miesięcy. Oddziały
AK, współdziałając z jednostkami sowieckimi, opanowały go po
dwudniowej walce.
W godzinach rannych 13 lipca
pchor. Jerzy Jensz „Krepdeszyn”
i kpr. Artur Rychter
„Zan”, żołnierze osłony dowództwa dzielnicy „D” garnizonu
miasta Wilna, zatknęli na wieży
Giedymina na Górze Zamkowej
polską flagę państwową. Flaga
widoczna z dużej części miasta
została w godzinach popołudniowych zdjęta przez Rosjan i zastąpiona flagą sowiecką. Całe lewobrzeżne Wilno znalazło się pod
władzą sowieckiej komendantury.
Porządku pilnowały patrole so-

wieckich partyzantów. Jedynie
prawobrzeżne dzielnice miasta
pozostały w gestii polskiej. Od 9
lipca istniała tam polska komendantura placu, z jurysdykcją zarówno w stosunku do żołnierzy
AK, jak i Armii Czerwonej.
BITWA POD KRAWCZUNAMI
Tymczasem oddziały atakujące z
zewnątrz jeszcze raz przystąpiły
do boju. Zagrodziły drogę wycofującym się z Wilna Niemcom,
staczając 13 lipca krwawą bitwę
pod Krawczunami. Do niewoli
trafiło blisko 1000 żołnierzy Wehrmachtu. Niemcy musieli też
porzucić dużo cennego sprzętu.
Udało się jednak ujść m.in. gen.
Reinerowi Stahelowi, dowódcy
niemieckiej załogi, który wkrótce
potem mianowany został komendantem bojowym Warszawy. To
on właśnie dowodził siłami niemieckimi, walczącymi przeciw
warszawskim powstańcom.
NADZIEJE I PODSTĘP
W całej operacji zginęło blisko
500 akowców, ponad 1000 zostało rannych. Dzielna postawa
polskich oddziałów przyniosła
uznanie ze strony dowódców liniowych oddziałów sowieckich.
Te dobre stosunki skończyły się
jednak dość szybko. Już 14 lipca, czyli dzień po opanowaniu
miasta, strona sowiecka zaczęła
przygotowywać się do rozbicia
polskiego zgrupowania. Aby zachować pozory, podjęto z ppłk.
Krzyżanowskim rozmowy o
utworzeniu polskiego korpusu (w
którego skład miały wejść dwie
dywizje piechoty i brygada kawalerii) podporządkowanego taktycznie dowództwu sowieckiemu,
a politycznie Rządowi Polskiemu w Londynie. Wydawało się,
że polityczne założenia „Ostrej
Bramy” zostały uwieńczone sukcesem. „Wilk” twierdził pełen
entuzjazmu, że „Czego politycy
nie mogli załatwić przy zielonym suknie, my tutaj załatwimy
po żołniersku”. Rozpoczęto więc
koncentrację oddziałów, sporządzano listy korpusu oficerskiego,
wydawano legitymacje akowskie
poszczególnym żołnierzom. Tymczasem wokół polskich jednostek
zaczął zacieśniać się pierścień
wojsk NKWD.Decydujący cios
nadszedł 17 lipca, kiedy to podstępnie aresztowano komendanta
okręgu wraz z licznymi oficerami,
po zaproszeniu ich pod pozorem
kontynuacji rozmów na temat
stworzenia polskiego korpusu.
Zgromadzone oddziały akowskie
próbowały wymknąć się obławie,
ruszając do pobliskiej Puszczy
Rudnickiej. Po dwóch dniach
okazało się jednak, iż znalazły się
w okrążeniu. Pozostali na wolności oficerowie podjęli wtedy
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decyzję o rozwiązaniu oddziałów
i ponownej konspiracji. W ręce
sowieckie dostało się około 6 tys.
żołnierzy. Kilkuset postanowiło
kontynuować walkę, a niewielka
grupa próbowała przebić się w
kierunku Warszawy, gdzie wkrótce także rozpoczęło się powstanie.
ŁAGRY
Żołnierze AK, traktowani przez
Sowietów jako obywatele ZSRS,
zostali wywiezieni z Miednik
Królewskich pod Wilnem do Kaługi. Tam usiłowano stworzyć z
nich 361. zapasowy pułk piechoty Armii Czerwonej. Jednomyślnie odmówili wcielenia do Armii
Czerwonej, następnie także mobilizacji do armii gen. Zygmunta Berlinga, w obu przypadkach
wołając: „Chcemy Wilka”. Ten
opór spowodował, że zostali przewiezieni do trzech obozów pod
Moskwą, gdzie zmuszono ich do
służby w batalionach roboczych
Armii Czerwonej, polegającej
na wyrębie lasów. W lutym 1946
r. blisko 3400 z nich wróciło do
Polski. Kilkudziesięciu żołnierzy,
zwłaszcza oficerowie, podejmowało próby ucieczki. Schwytani
przez Sowietów, byli sądzeni i
skazywani na 10–15 lat robót w
obozach pracy (Workuta, Archan-
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gielsk,Murmańsk). Część oficerów, wykrytych przez Smiersz
(sowiecki kontrwywiad wojskowy), trafiła do Riazania. Stamtąd
po strajku głodowym zostali w
czerwcu i lipcu 1947 r. wywiezieni do obozów w Borowiczach,
Czerebowcu i Griazowcu. Większość z nich przeżyła. Powrócili
do Polski w październiku 1947 r.,
gdzie czekały ich dalsze represje
ze strony UB.
Walka partyzancka na Wileńszczyźnie trwała jeszcze kilka lat.
Duże oddziały walczyły do kwietnia 1945 r., kiedy to odbudowana
Komenda Okręgu pod dowództwem ppłk. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego” postanowiła ewakuować podległą siatkę
w głąb Polski. Udana ewakuacja
pozwoliła na podjęcie działalności na nowych terenach, m.in. Pomorza czy Dolnego Śląska.
Okręg działał jeszcze do 1948 r.,
kiedy to latem tego roku MBP
podjęło szeroko zakrojoną akcjęinwigilacyjną „Akcję X”, obejmującą wszystkie osoby pochodzące z Wileńszczyzny. Podporządkowane okręgowi oddziały
partyzanckie pod dowództwem
mjr. Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”2 walczyły jeszcze
dłużej. Ostatni partyzanci działali
jeszcze w 1952 r.
Ale i wtedy nie zakończyła się
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walka nowego systemu z Wilnem. Jak wynika z dostępnych
dokumentów, znajdujących się
obecnie w archiwach IPN, wilnianie byli pod specjalną obserwacją przynajmniej do 1984 r.
W sprawozdaniach UBP i SB
figurują następujące kategorie
„elementu niebezpiecznego”:
sanacja, endecja, oficerowie
przedwojennego wywiadu, wil-

nianie. Ich bohaterska postawa,
determinacja w osiąganiu najwyższego celu, niepodległości
Ojczyzny, skłaniały peerelowski aparat bezpieczeństwa do
traktowania wszystkich wilnian
jako potencjalnych przestępców.
Dziś pamięć o „Ostrej Bramie”
powoli wraca do świadomości
społeczeństwa. Pojawiają się

publikacje książkowe, okolicznościowe wystawy (organizowane m. in. przez IPN), artykuły.
Coraz częściej przypomina się,
że w 1944 r. przed Warszawą
było Wilno.
Źródła:
OBEP IPN GDAŃSK 2011r.

Tadeusz Bobrowski, „Pamiętnik
mojego życia”, czyli kresowy
Plotek lub Pudelek
Alicja Łukawska
Chcecie poznać największe
sensacje obyczajowe dziewiętnastowiecznej
Ukrainy? Chcecie wiedzieć, kto
kogo zdradził, kto z kim
miał nieślubne dzieci, kto
był stręczycielem, kto szulerem, kto bałagułą, kto trucicielem, a kto latami sypiał
z własnym kamerdynerem?
Czytajcie „Pamiętnik mojego życia” Tadeusza Bobrowskiego!

Autor wstępu do tej książki,
czyli profesor Stefan Kieniewicz, zadał sobie trud
policzenia grzechów ludzi
opisanych przez Bobrowskiego. Wygląda to mniej
więcej tak: morderstwa –
sztuk 2, malwersacje finansowe – sztuk 19, znęcanie
się nad chłopami – sztuk
7, utracjuszostwo – sztuk
12, uprawianie rozpusty –
sztuk 10, pijaństwo – sztuk
6 (tylko?). Poza tym, dwie
ziemiańskie rodziny posądzono o żydowskie pochodzenie, sześciu osobom
wytknięto, że bezprawnie
posługiwały się tytułem hrabiowskim, 34 panie opisano

jako romansujące na boku.
Ale – twierdzi Kieniewicz
– cóż to jest w porównaniu
z indeksem osobowym tych
pamiętników
obejmującym setki osób? Wychodzi
na to, że na cenzurowanym
znalazł się u Bobrowskiego
tylko niewielki procent wołyńskiego ziemiaństwa.

Ale i tak był skandal! Naprawdę wielki skandal! Po
raz pierwszy książka ta została wydana we Lwowie
w 1900 roku, to jest sześć
lat po śmierci autora. Cały
pierwszy tom i spora część
drugiego zawiera opowieści i plotki (ale zawsze ze
wskazaniem źródła) o ludziach, których autor znał
od najwcześniejszej młodości. Są tu opisani sąsiedzi
bliżsi i dalsi, krewni i znajomi poznani na Wołyniu,
w Kijowie i Petersburgu.
Bobrowski pisze „jak jest”,
nikogo nie oszczędza, nawet
najbliższej rodziny. Pisze,
kto łajdak, a kto poczciwy,
zwracając baczną uwagę
na moralność, szczególnie
w przypadku dam. Jego
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Przyznam, że z początku
trochę ciężko było mi zacząć lekturę tej książki,
bowiem spodziewałam się
chyba czegoś innego. Ale
jak już wgryzłam się w styl
Bobrowskiego, jak weszłam
w ten dawny kresowy świat,
jak zaczęłam dosłownie słyszeć te wszystkie sensacyjne
rozmowy, widzieć tych ludzi
(trochę niczym z Gogola), to
już nie mogłam się oderwać
od tej aryciekawej lektury.
Dla współczesnego czytelnika bardziej interesujący
jest tom pierwszy, drugi, poświęcony bardziej sprawom
reformy rolnej, można sobie właściwie darować. Ale
pierwszy to jest naprawdę
cenny dokument, jak wyglądało prawdziwe życie wołyńskiej szlachty. Dzięki autorowi mamy szansę zajrzeć
do ówczesnych salonów,
buduarów, a nawet pod kołderkę…

opowieść wywołała liczne
protesty i sprostowania w
pismach warszawskich i
galicyjskich.
Protestowali zwłaszcza synowie osób,
które Bobrowski posądził o
niemoralne lub nieuczciwe
prowadzenie się. Podobno z
powodu informacji zamieszczonych w tej książce doszło

nawet do kilku pojedynków
na Ukrainie.
Autor musiał być niezwykle bystrym obserwatorem
i mieć fenomenalną pamięć,
skoro po latach powtórzył w
swej książce tyle ciekawych
historii i anegdot. A może to
były po prostu plotki, któ-

re szeptano sobie z uszka
do uszka, po cichutku, w
salonach wołyńskiego ziemiaństwa? W każdym razie,
trudno powiedzieć, by autor
był celowo złośliwy, czy też
do kogoś jakoś tam uprzedzony. On po prostu zanotował to, o czym wówczas mówiono. I chwała mu za to!  

O sobie samym napisał Tadeusz Bobrowski (na zdjęciu powyżej) zadziwiająco
mało. Cóż o nim wiemy?
Urodził się w 1829 roku
w Terechowie w powiecie
berdyczowskim, w guberni kijowskiej. Pochodził z
uboższej szlachty, nie z posesjonatów. Uczył się w gimnazjum w Kijowie, potem
studiował prawo w Petersburgu, po śmierci ojca wrócił na wieś, ożenił się bogato,
ale żona zmarła wydając na
świat córkę. Odziedziczył
po żonie spory majątek, ale
potem musiał go oddać, bo
zmarła także i ta córka, w
wieku zaledwie 12 lat. Bobrowski miał swój własny
niewielki mająteczek,   to
jest około 600 hektarów we
wsi Kazimierówka, gdzie
mieszkał do śmierci w 1894
roku. Zajmował się poradami i różnymi usługami
prawnymi dla sąsiadów, był
m. in. wykonawcą testamentów i opiekunem sierot z rodzin szlacheckich.
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Zajmował się także reformą ziemską polegającą na
oczynszowaniu
chłopów.
Był przeciwnikiem walki
zbrojnej z zaborcą. Lubił
dobrą kuchnię, trzymał doskonałego kucharza, stać
go było też na wyjazdy za
granicę do wód. A poza tym,
siedział u siebie na kanapie,
palił fajkę i pisał pamiętniki, będące dziełem jego
życia. Z kolei jego brat Stefan Bobrowski był jednym
z przywódców powstania
styczniowego.
Siostrzeńcem Tadeusza Bobrowskiego był słynny pisarz angielski Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski), syn jednej ze starszych sióstr, która wyszła za
Apollona Korzeniowskiego.
Po śmierci Korzeniowskiego wuj Bobrowski stał się
prawnym opiekunem przyszłego pisarza i roztaczał
nad nim pieczę aż do jego
usamodzielnienia się. Podobno był przeciwny temu,
by jego siostrzan robił karierę w marynarce morskiej.   Później widywali się
rzadko, ale przez długie
lata wuj Tadeusz z dalekiej
Ukrainy słał młodemu Conradowi pomoc materialną.
Prowadzili także obszerną
korespondencję.   
Poniżej jest link do cyfrowej wersji pamiętników Bobrowskiego, zajrzyjcie, bo
warto:
Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T. 1-2 Bobrowski Tadeusz, „Pamiętnik mojego życia”, t.
1 „O sprawach i ludziach
mego czasu”, t. 2. „Wspomnienia wieku dojrzałego”,
opracowanie, wstęp i przypisy – Stefan Kieniewicz,
PIW, Warszawa 1979
Źródło ilustracji: Wikipedia, File:Tadeusz Bobrowski.jpg
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UKRAIŃCY NAJPIERW MORDOWALI
POLAKÓW, GWAŁCILI POLKI, GRABILI
NARÓD, TERAZ NISZCZĄ SYMBOLE
NEKROPOLII NARODOWEJ - LWY.
Aleksander Szumański
Wpisanie do panteonu ukraińskiej chwały narodowej morderców OUN-UPA rodzi konsekwencje antypolskie.
Wpajany Polakom od lat przez
polskie elity rządzące mit dobrych stosunków z żydowsko
- banderowską Ukrainą zbiera
też od lat swoje zatrute owoce.
Nie ma na Ukrainie polskości
historycznej, są za to cerkwie
posadowione przed wiekami
„wyłącznie przez Cerkiew prawosławną”, o czym informują
reliefy na elewacjach „cerkwi
prawosławnych”.
Cmentarz Łyczakowski we
Lwowie „nigdy nie był polski,
zawsze był wyłącznie ukraiński”, o czym zbiry lwowskiej
rady miejskiej informują na
grobowcach wyłącznie cyrylicą i pokracznymi zdjęciami
zmarłych „Ukraińców”. Z kościała św. Marii Magdaleny
uczyniono nawet nie cerkiew,
lecz filharmonię i zamiast mszy
świętej odbywają się tu koncerty z brudnym, nie mytym przez
dwudziestolecia, śmierdzącym,
obsranym wychodkiem.
Lwowska Rada Narodowa zafundowała „polskim przyjaciołom” następny prezencik, likwidując na kolumnadzie chwały
polskiego oręża Cmentarza
Obrońców Lwowa historyczne
Lwy. Kamienne Lwy zniknęły

z Cmentarza Obrońców Lwowa jeszcze w 1971 roku, gdy
Cmentarz był niszczony przez
bandziorów ukraińsko - sowieckich przy pomocy buldożerów
niszczących groby Orląt Lwowskich i kolumnadę pomnika. Odbudowany przez Polskę Cmentarz Obrońców Lwowa, kryjący
polskie dzieci broniące w 1918
roku polskości swojego miasta
Semper Fidelis w walce o Lwów
z ukraińskim motłochem, został
ponownie otwarty w 2005 roku
po wieloletnich pertraktacjach z
władzami ukraińskimi, w konsekwencji Lwy powróciły na swoje
miejsce dopiero w dziesięć lat
później w 2015 roku, ale pozbawione napisów: „Tobie Polsko”
i „Zawsze wierny”. W uznaniu
tych „ukraińskich zasług” dla
Polski kolejni prezydenci Polski jeżdżą na Ukrainę, klepiąc
się po plecach z antypolskim,
żydowskim zbirem Walzmanem
(pseud. „Petro Poroszenko”).
„Przezacna” telewizja TVP-Info
nawet nie wspomniała o polskim
święcie 22 listopada 2018 roku
w 100-lecie Obrony Lwowa. Za
to wybuchły kolejne awantury w
„Studio Polska” wywołane przez
Magdalenę Ogórek - komunistyczną prezenterką TVP - kandydatkę post - komunistów na
urząd prezydenta RP oraz przez
Jacka Łęskiego, jej pomagiera,

byłego dziennikarza żydowskiej
„Gazety Wyborczej”, żonatego z
banderówką Ukrainką o wyrzuciły Panu Bogu winnego Adama
Słomkę z programu „Studio Polska” zabraniając mu następnych
wejść.
Pan prezydent RP Andrzej Duda
nawet nie wspomniał o bohaterskim 22 listopada 1918 roku i nie
odwiedził Cmentarza Obrońców

Lwowa w tym Świętym dla Polaków Dniu., nie złożył też kwiatów na mogiłach Orląt Lwowskich, zapewne nie chcąc narażać
się Walzmanowi.
W programie „W tylewizji ekstra” oczywiście również nie
wspomniano o 22 listopada 1918
roku, nie przypomniano chwały
Orląt Lwowskich, tylko milutką
piękną buzią Magdaleny Ogórek
wychwalano w
100-lecie
odzyskania przez
Polskę niepodległości podłą
książkę Rafała
Ziemkiewicza
„Złowrogi cień
Marszałka”. Pan
Ziemkiewicz
powinien
się
zapaść pod ziemię w 100-lecie
niepodległości
zapewne
nie
swojej ojczyzny.
BANDERYZM
WSPÓŁCZESNY
Pierwszym
współczesnym
aktem
walki z lwami na
Cmentarzu
Obrońców
Lwowa było w
roku 2016 zasłonięcie
ich

płytami o mocnej konstrukcji,
w celu zniszczenia polskich
symboli walki z napastnikami
ukraińskimi w 1918 roku .I tak
niszczy sie polską tradycję niepodległościową, zastępując ją
„polską okupacją niepodległej
Ukrainy”. Perfidia żydowskiej
Ukrainy jest znacząca, gdyż
dewastacja Kolumnady nastąpiła w przeddzień 1 listopada w
uroczystość Wszystkich Świętych, podczas gdy Polacy zwiedzają Cmentarz Obrońców
Lwowa modląc się za polskie
dzieci poległe w obronie Lwowa.
Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej w osobie prezesa Wołodymyra Wiatrowycza uważa,
że obecność Lwów na Cmentarzu Obrońców Lwowa jest prowokacją.
A co uważa pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda?
Opracował Aleksander Szumański , świadek historii dziennikarz niezależny, korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA)
w Polsce w latach 2005 - 2014,
ścigany i skazany na śmierć
przez okupantów niemieckich.
Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o
uprawnieniach Kombatantów
i Osób Represjonowanych nr B
18668/KT3621
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Dwa plus dwa to się równa rower:
czyli o polityce Ukrainy. cz.2

Stanisław Żurek

24 maja rozpoczęły się prace ekshumacyjne w Hruszowicach.
Dr hab. Andrzej Zapałowski podkreśla,
że obiekt w Hruszowicach został wybudowany w 1993 roku przez byłych
członków UPA, którzy zorganizowali
się w ramach Związku Ukraińców-Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (obecnie Związek Ukraińców-Więźniów Politycznych i Represjonowanych) i zadecydowali o tym na
swoim zjeździe w 1993 roku. Dodał,
że później znany ukraiński szowinista
i obrońca UPA oraz Stepana Bandery, Bogdan Huk pisał, że jest to rodzaj
pomnika symbolicznego. Przypomniał
też, kto tworzył zręby UPA na Pogórzu
Przemyskim, a także w innych miejscach: „Te grupy zasadniczo składały
się z byłych funkcjonariuszy niemieckiej
żandarmerii, czyli ukraińskiej policji
pomocniczej. Ta formacja tylko na obszarze powiatu przemyskiego jest odpowiedzialna za wymordowanie wspólnie
z Niemcami co najmniej kilku tysięcy
Żydów w latach 1941 – 1944. Następnie,
w czerwcu 1944 roku, gdy zbliżali się już
sowieci, obsada ponad 20 posterunków
w regionie uciekła do lasu, tworząc
podwaliny UPA. Skład ich oddziałów
uzupełniali byli członkowie Waffen-SS
Galizien. Trzeba więc powiedzieć jasno,
że oddziały UPA składały się głównie z
osób, które mordowały Żydów i Polaków. Więc jeżeli dziś strona ukraińska
upomina się, że trzeba im wybudować
pomnik, to trzeba powiedzieć, że chcą
oni budować pomnik morderców Żydów
i Polaków, a także Ukraińców, którzy nie
chcieli podporządkować się UPA” – zaznacza. Swoje wielkie niezadowolenie
z prac w Hruszowicach wyrażał Światosław Szeremeta. Sugerował, że strona
polska złamała polsko-ukraińskie porozumienie w tej sprawie. Z kolei mediom
ukraińskim oburzał się, że prace w Hruszowicach odbędą się bez jego udziału.
„Nie wykluczam, że oni [Polacy – red.]
zorganizowali to świadomie, żebym nie
był obecny podczas prac. Wygląda na
to, że obecna polska władza i polski IPN
stawiają sobie za cel zniszczenie ukraińskich miejsc pamięci w Polsce, które
dotyczą UPA” – powiedział Szeremeta.
„– Oburzenia Szeremety nie ma co komentować. Po pierwsze, to terytorium
należy do Polski. Po drugie, nielegalny
obiekt w Hruszowicach nigdy nie był
oficjalnym miejscem pamięci. Po trzecie, strona ukraińska nigdy nie przyznała się do obiektu, więc właściciel był
nieznany, a za stan prawny odpowiadał
jedynie właściciel cmentarza. Po czwarte, nie ma żadnych dowodów że w tym
miejscu spoczywają szczątki upowców”
– mówi Marek Kulpa, szef SKUBUwP.
Prof. Zapałowski stwierdza, że przedstawiciele przemyskiej mniejszości i
Związku Ukraińców w Polsce radykalnie dopominając się odbudowy pomnika UPA pokazują, że utożsamiają
się z tą ideologią: „Oni nie dopominają
się godnego pochówku dla Ukraińców
w całym kraju. Nie, oni chcą godnego
upamiętnienia zbrodniczej organizacji,
która odpowiada za ludobójstwo Żydów
i Polaków – nie tylko na Kresach, ale
też na Pogórzu Przemyskim. Widzimy
więc, gdzie jest im ideologiczne bliżej.”
Zaznacza, że obok nieistniejącego banderowskiego upamiętnienia jest legal-

ny grób banderowców (doktora, który
współpracował z UPA). „– Nikt w trakcie rozbiórki pomnika w Hruszowicach
nawet nie dotknął grobu, mimo, że widać na nim stylizowany herb ukraiński
w ujęciu banderowskim. O tym się nie
mówi, a to jest parę metrów od nieistniejącego upamiętniania”. Prof. Zapałowski zwraca też uwagę na przekaz
medialny w sprawie Hruszowic: „Jeżeli
ktoś ze strony ukraińskiej mówił mediom, że zniszczono grób upowców, to
nie ma zgody na takie stawianie sprawy.
Zniszczono upamiętnianie zbrodniczej
organizacji, która dokonała ludobójstwa na Żydach i Polakach. Jednak
kłamstwa na ten temat podają polskie
media, a szczególnie media na Ukrainie.”
W lipcu 2017 roku na cmentarzu w Hruszowicach poświęcono krzyż, upamiętniający Ukraińców, którzy ratowali Polaków w czasie ludobójstwa na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej. Wcześniej
był on częścią rozebranego, nielegalnego obiektu ku czci band UPA. Krzyż stanął na jego miejscu. Po pewnym czasie
z krzyża zerwano tablicę z inskrypcją
dedykacyjną. Niedługo po rozbiórce w
Hruszowicach, władze ukraińskie zablokowały polskie prace poszukiwawczo-ekshumacyjne szczątków Polaków,
w tym ofiar rzezi wołyńskiej, na terytorium Ukrainy. Miejsce po rozebranym
upamiętnieniu było również celem
„pielgrzymek” z Ukrainy, które składały
tam kwiaty, a także odśpiewywały ukraiński hymn i wznosiły banderowskie
okrzyki. Władze w Kijowie w trakcie
oficjalnych rozmów domagały się też
od Polski odbudowania nielegalnego
upamiętnienia UPA w Hruszowicach, a
także ukarania osób odpowiedzialnych
za jego rozbiórkę. (Za: https://kresy.pl/
wydarzenia/hruszowice-dowiedzmysie-wszyscy-jaka-jest-prawda/;
23 maja 2018).
24 maja zdołano rozebrać masywną,
betonową ławę fundamentową ze zbrojeniem grubości niemal metra, na której
w 1994 roku nielegalnie postawiono
obiekt ku czci zbrodniarzy z UPA. Okazało się, że ze względu na duże wymiary
fundamentu, prace przy jego rozbiórce
zajęły cały dzień. Grubość wynosiła
70-80 centymetrów. Ta sytuacja zaskoczyła badaczy, których zdaniem takie
konstrukcje są niespotykane na cmentarzach. Według nich, a także polskich
obserwatorów prac, wykonanie takiego
fundamentu nie byłoby możliwe bez
wykorzystania „gruszki” do betonu czy
jakiegoś rodzaju betonowozu i wymagało zorganizowanej, kilkudniowej pracy. Przeczyłoby te zarazem potocznym
twierdzeniom, jakoby to upamiętnienie
powstało „przez jedną noc”. Sam prof.
Szwagrzyk w rozmowie z RIRM powiedział, że widać, iż od początku nikt
nie myślał o małym upamiętnieniu, ale
o tym, by powstał tam „monument ku
czci UPA”.
Na miejsce prac przybył również sekretarz ukraińskiej komisji międzyresortowej ds. upamiętnień Światosław Szeremeta, znany apologeta OUN-UPA.
Szeremecie w związku z pracami w
Hruszowicach specjalnie cofnięto zakaz
wjazdu do Polski. Ponadto, cofnięto też

zakaz dla Wołodymyra Wjatrowycza,
szefa Ukraińskiego IPN, gloryfikatora Stepana Bandery i OUN-UPA oraz
„kłamcy wołyńskiego”. Szeremecie
towarzyszy kilku współpracowników.
Szeremeta już na początku wdał się w
utarczkę słowną z wójtem gminy Stubno, twierdząc, że prace są nielegalne,
a rozbiórka obiektu ku czci UPA była
„barbarzyństwem”. Wójt odpowiedział,
że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a obiekt był nielegalny. Szeremeta
w agresywnym tonie dyskutował też z
prof. Szwagrzykiem, twierdząc m.in.
że Lwów był pod polską okupacją.
Wiceszef IPN zapytał go, kiedy zostaną odsłonięte lwy na Cmentarzu Orląt
Lwowskich, które obecnie są schowane
pod ustawionymi na nich skrzyniami.
Szeremeta twierdził, że lwy są m.in.
symbolem polskiej okupacji Lwowa, a
obowiązująca uchwała rady miejskiej
nie zezwala na eksponowanie takiej
symboliki. Szeremeta insynuował też,
że IPN i prof. Szwagrzyk w kwestii podejścia do UPA stoją po stronie komunistów. Jego twierdzenia spotkały się
jednak ze zdecydowaną odpowiedzią
obecnego na miejscu historyka, dr hab.
Andrzeja Zapałowskiego. Ostatecznie
Szeremeta stonował swoje zachowanie, ograniczając się do obserwacji prac
i robienia zdjęć. W rozmowie z RIRM
prof. Szwagrzyk przyznał, że zaraz po
przybyciu na miejsce Szeremeta chciał
wstrzymać prace IPN. „Zaraz po wejściu na cmentarz usłyszeliśmy słowa publicznie wypowiedziane do nas wszystkich, że to, co robimy tutaj, jest naruszeniem prawa międzynarodowego. Użyto
także określenia, że jest to barbarzyństwo, to co w Polsce robimy” – relacjonował prof. Szwagrzyk. „Ze spokojem,
chociaż nie powiem, że z przyjemnością,
wysłuchaliśmy tych słów uznając, że jest
to kolejny przejaw działań o określonym
charakterze ze strony ukraińskiej.” Szeremeta twierdził z kolei, że prace IPN są
„niepotrzebne, albowiem jest to ukraińskie miejsce pamięci”, które według
niego strona polska powinna chronić.
(Za:
https://kresy.pl/wydarzenia/pierwszy-dzien-prac-w-hruszowicachzakonczony-badania-potrwaja-dluzej/;
24 maja 2018).
Część ukraińskich mediów, powołując
się na Pawło Podobiedę z Ukraińskiego
IPN podało, że w Hruszowicach znaleziono szczątki członków UPA. „Mogiła
bojowników UPA w Hruszowicach nie
była symboliczna. Na miejscu zniszczonego pomnika ku czci żołnierzy UPA
znaleziono pochówki” – cytuje Podobiedę Zaxid.net, który pisze o odkryciu
szczątków „ukraińskich żołnierzy”. „Te
słowa są dla mnie szokujące. Nie ma
żadnych, powtarzam – żadnych przesłanek na tę chwilę, żeby mówić o odnalezieniu tam jakichkolwiek szczątków
członków UPA” – zaznacza prof. Szwagrzyk. „Nie wiem, na jakiej podstawie
uczestnik tej 5-osobowej grupy oddelegowanej przez stronę ukraińską mógł
użyć takich sformułowań. Jeśli chodzi o
wyniki badań archeologicznych, nie ma
żadnych przesłanek, żeby na tę chwilę
uznać, że mamy do czynienia z innymi
pochówkami, niż naturalne na cmentarzu.” Jeszcze przed badaniami część
Światosław Szeremeta sugerował, że
groby upowców powinny być poszukiwane w szerszym zakresie, na większym

obszarze, gdyż rzekomo mogą znajdować się kilka metrów od rozebranego
upamiętnienia, a może i dalej. „Warto
przypomnieć, że przez długi czas słyszeliśmy ze strony ukraińskiej przekaz, że
pomnik stoi w miejscu pochówku członków UPA. Potem słyszeliśmy inną narrację, że nie dokładnie w tym miejscu,
ale może w innym. Kilka miesięcy temu
polskie urzędy oficjalnie otrzymały pismo z oczekiwaniem strony ukraińskiej,
ze miejsce pomnika zostanie wpisane
na listę grobów wojennych. Już ta pobieżna analiza kroków podejmowanych
przez stronę ukraińską świadczy o tym,
że to miejsce, a wszystko na to wskazuje,
nie było znane Ukraińcom jako miejsce
rzekomego grobu. To miejsce wybrano
w sposób przypadkowy. Upamiętniono
je pomnikiem, który nigdy nie powinien był tam stanąć. Upierano się przy
wersji, że jest to grób wojenny, członków UPA” – zaznacza wiceszef IPN.
„Możemy być prawie pewni, że pojawią
kolejne odsłony tej narracji. Stoimy na
stanowisku, że te niepodważalne wyniki
badań naukowych realizowane, podkreślam, przy pełnym otwarciu na stronę
ukraińską, przy pełnej obecności z ich
strony, te wyniki ostatecznie ujawnią
prawdę o tym miejscu. Po zakończeniu
prac trudno będzie komukolwiek, nawet
złej woli powiedzieć, że strona polska
coś ukrywa, że doszło do jakiegoś zniszczenia, czy nie daj Boże, co już słyszymy,
do zbezczeszczenia szczątków i zniszczenia grobu wojennego.” (Za: https://
kresy.pl/wydarzenia/prof-szwagrzyk-dla-kresy-pl-w-hruszowicach-nie-mazadnych-sladow-zbiorowego-grobuczlonkow-upa/; 25 maja 2018).
Jak poinformował w rozmowie z portalem Kresy.pl tuż po zakończeniu
badań kierownik prac, prof. Krzysztof
Szwagrzyk, łącznie przebadano obszar
cmentarza o powierzchni 20 metrów
kwadratowych, zarówno w miejscu
pod fundamentem nieistniejącego „pomnika UPA”, jak i w jego najbliższym
otoczeniu. Na badanym obszarze ujawniono łącznie szczątki 16 osób, w tym
6 mężczyzn, 3 kobiet, 2 dzieci, jednego
nastolatka i 4 szczątki osób, w przypadku których na razie nie udało się
ustalić płci. Przy części z nich odkryto
artefakty, takie jak m.in. monety: polskie przedwojenne, m.in. z lat 20. i 30.
XX wieku, a także monety rosyjskie,
austriackie, a nawet jeden numizmat z
Francji. W co najmniej dwóch grobach
znaleziono naszyjniki lub korale, które
należały do kobiet. „Na podstawie dotychczasowych wyników badań uznajemy, że nie ma podstaw uzasadniających
twierdzenie, że na tym cmentarzu są
pochówki członków UPA. Naszym zdaniem ułożenie pochówków, to co zastaliśmy w jamach grobowych, wszystkie
okoliczności świadczą o tym, że mamy
do czynienia ze starszymi, naturalnymi
pochówkami m.in. z lat 30. XX wieku,
na co wskazuje datowanie monet. Takie
jest nasze stanowisko, jednak wiem, że
strona ukraińska zajmuje w tej kwestii zupełnie odmienne stanowisko,
co wyraził pan sekretarz Światosław
Szeremeta” – powiedział prof. Szwagrzyk. Wcześniej ze strony ukraińskiej,
w ciągu trzeciego dnia prac za sprawą
specyficznych relacji Pawła Podobiedy
z UIPN, który towarzyszył Szeremecie
w Hruszowicach, w mediach społecz-

nościowych pojawiały się rzekome
„dowody” na odkrycie pochówków co
najmniej dwóch upowców. Miały o tym
świadczyć m.in. guzik bieliźniany, który
Ukraińcy uznali za guzik od niemieckiej
bielizny wojskowej z okresu II wojny
światowej, a także czaszka ze śladami
uderzenia tępym przedmiotem, które
najpewniej było śmiertelne. Zaznaczmy, że wcześniej Bogusław Kleszczyński z IPN, współprowadzący prace w
Hruszowicach powiedział portalowi
Kresy.pl, że znaleziony guzik trudno
tak jednoznacznie interpretować, tym
bardziej bez dokładnego wyczyszczenia przedmiotu czy badań, gdyż równie
dobrze może to być zwykły, codzienny
przedmiot należący do cywila. Profesor
Szwagrzyk powiedział, że początkowo
Ukraińcy twierdzili, że szczątki trzech
osób można uznać za upowców. Kilka godzin przed zakończeniem prac
grupa Szeremety mówiła już o pięciu
przypadkach. „Według strony ukraińskiej, pięć spośród znalezionych osób
miałoby należeć do UPA, a podstawą
do tego w przypadku jednej osoby jest
to, że miała ona przy sobie niemiecki
guzik bieliźniany. To ma być podstawa
do twierdzenia, że mamy do czynienia
z członkiem UPA. W drugim przypadku
jest to pęknięta czaszka. W pozostałych
przypadkach nawet nie jestem w stanie
określić zasadności czy powodów, dla
których zdaniem strony ukraińskiej są
to członkowie UPA. Jeżeli kość ludzką
można interpretować bez żadnego innego kontekstu jako kość członka UPA…
Mogę to tylko przytoczyć, ale nie jestem
w stanie odnieść się do takich wniosków
z przeprowadzonych badań” – mówi
prof. Szwagrzyk.
„Powtórzę raz jeszcze, naszym zdaniem
nie ma uzasadnianych powodów pozwalających uznać, że mamy w Hruszowicach z pochówkami innymi, niż naturalne pochówki mężczyzn, kobiet i dzieci”
– podkreśla wiceszef IPN. Dodaje, że na
badanym obszarze były też inne jamy z
grobami dziecięcymi. Prof. Szwagrzyk
odniósł się też do twierdzeń zawartych
w opisie szczątków osoby z uszkodzeniami czaszki autorstwa Podobiedy,
który wyraźnie sugerował, że to oraz
młody wiek zmarłej osoby świadczy, że
był to upowiec. Profesor zaznaczył, że
według opinii obecnego przy badaniach
medyka sądowego śmierć tego człowieka nastąpiła w wyniku urazu czaszki,
ale nie wiadomo, co było jego bezpośrednią przyczyną. Zwrócił jednak
uwagę na przedmiot, który odkryto przy
szczątkach zmarłego: „– Odnaleźliśmy
fragment charakterystycznych okularów, używanych przed wojną do jazdy
samochodowej, rowerowej. Dla nas taki
okular przy tych szczątkach w połączeniu z pękniętą czaszką wskazywałby,
że mieliśmy do czynienia ze śmiercią
w wyniku gwałtownego zderzenia, na
przykład katastrofy samochodowej czy
motocyklowej.” Wiceszef IPN dodał,
że zdaniem strony ukraińskiej pęknięta czaszka oznacza, że jest to członek
UPA. Szeremeta i jego ludzie opuścili
teren badań w tym samym czasie, co
polscy badacze. „Przeprowadzone badania archeologiczne i medyczno-sądowe nie dały podstaw do uznania, iż w
miejscu zdemontowanego pomnika ku
czci UPA znajdowały się zbiorowe lub
pojedyncze mogiły członków tej ukraiń-
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skiej formacji” – głosi oficjalny komunikat, opublikowany przez BPiI IPN.
(Za: https://kresy.pl/wydarzenia/koniecprac-w-hruszowicach-prof-szwagrzyknie-ma-podstaw-do-twierdzenia-zesa-tam-groby-czlonkow-upa; 27 maja
2018).
I ciekawy komentarz M. Czutko na portalu www.wpolityce.pl o ekshumacji w
Hruszowicach: „Moje obawy dotyczyły
tego, że chodzi o miejsce na cmentarzu,
gdzie kości w ziemi być muszą. Znając
zapalczywość naszych braci z Kijowa,
trudno jest im wytłumaczyć niuans,
że to „nie te” kości. No właśnie. Prace się zakończyły, znaleziono szczątki
kilkunastu osób, w tym dzieci i kobiet.
Uznano, że były to pochówki cywilne,
ani śladu jakiegokolwiek wojska. W
cywilizowanych warunkach to powinno
zamknąć sprawę. Ale za naszą wschodnią granicą wiele pojęć ma zgoła inne
znaczenie, „cywilizowane warunki” to
jeden z koronnych tego przypadków.
„Ukraińscy i polscy eksperci nie doszli
do porozumienia co do wniosków z wyników badań archeologicznych w Hruszowicach na Podkarpaciu, które miały
wykazać, czy na lokalnym cmentarzu
znajdowały się mogiły członków UPA”
- podały w poniedziałek ukraińskie
media. „Strona ukraińska uważa, że pomnik żołnierzy UPA w Hruszowicach
powinien być odnowiony” - doniósł portal telewizji Hromadske z powołaniem
na sekretarza ukraińskiej międzyresortowej komisji ds. upamiętnień Swiatosława Szeremetę. Właściwie można się
było tego spodziewać. Prawda, owszem
jest taka i taka, ale my mamy swoje zdanie „i co nam Pan zrobi”. Pytanie więc,
po co był ten naprawdę wymagający
gest zapraszania Ukraińców do Hruszowic, by osobiście mogli przyglądać się
pracom. Przy okazji w skład delegacji
wszedł człowiek, który jeszcze niedawno był objęty zakazem wjazdu do Polski, Swiatosław Szeremeta, sekretarz
ukraińskiej międzyresortowej komisji
ds. upamiętnień. No, ale skoro zapraszamy delegację, to nie wnikamy w jej
skład. Zakaz usunięto i uważam, że to
był naprawdę największy z możliwych
gestów, jaki można było wobec Kijowa
wykonać. Fakty Ukraińcom w niczym
nie przeszkadzają, nasze wzajemne relacje w zakresie polityki historycznej
stoją w miejscu. Ba, mam wrażenie,
że nawet się cofają. Trudno uwierzyć,
że to właściwie sprawka dwóch ludzi,
wspomnianego Pana Szeremety i Wołodymira Wiatrowycza, szefa ukraińskiego IPN. A będzie jeszcze gorzej, bo w
przyszłym roku szykują się na Ukrainie
wybory i prezentowana przez wspomnianych panów nacjonalistyczna, probanderowska postawa pozwoli zgarnąć
spory kawał elektoratu w zachodniej
części kraju. /.../ W obecności prezydentów Andrzeja Dudy i Petro Poroszenki
w grudniu 2017 roku w Charkowie padły zapewnienia, że od porozumienia
jesteśmy zaledwie o krok. Przez pół
roku tego kroku nie udało się wykonać.
Czas chyba powiedzieć „dość”, przestać bawić się w gesty, które co prawda
pomagają nam lepiej się czuć, ale na
Ukraińcach nie robią żadnego wrażenia.
Czas wytłumaczyć naszym „braciom”,
jak bardzo bezpieczeństwo Ukrainy
zależy dzisiaj do Polski. Powiecie Państwo, że to szantaż? Być może, ale skoro
inaczej się nie da…” (https://wpolityce.
pl/historia/396506-ukraincom-prawdanie-przeszkadza-w-prowadzeniuoskarzycielskiej-polityki-historycznejmoze-czas-powiedziec-dosc ).
Po pięciu miesiącach namysłu Wiatrowycz postanowił dalej grać w swoje
„dwa plus dwa to się równa rower” i
wysłał list do prezesa polskiego IPN.
Wiatrowycz zarzucił w nim specjalistom polskiego IPN błędy przy badaniu
miejsca, gdzie zdemontowano pomnik
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UPA w Hruszowicach. Polski IPN - jego
zdaniem - ograniczył teren badania i dlatego nie mógł znaleźć szczątków upowców. Prezes IPN zaznaczył, że strona
ukraińska uczestniczyła w tych pracach,
była tam obecna, dlatego „podnoszone
teraz zarzuty są dla nas zupełnie niezrozumiałe”. Specjaliści IPN wykluczyli
jednak obecność szczątków upowców.
Pod dawnym pomnikiem UPA Instytut
w obecności strony ukraińskiej ujawnił „cywilne, pojedyncze pochówki 16
osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci”. Ich szczątków nie ekshumowano,
natomiast - jak dowiedziała się później
PAP - strona ukraińska nie była zainteresowana ich identyfikacją genetyczną.
Podstawowy zarzut strony ukraińskiej
dotyczy - jak to określił Wiatrowycz, powołując się na sprawozdanie archeologiczne, które polski IPN po badaniach
przesłał Ukraińcom - zbyt wąskiego wykopu w miejscu, gdzie był pomnik UPA.
„Teren wykopu można było co najmniej
podwoić w kierunku północno-zachodnim” - ocenił prezes ukraińskiego IPN.
Za jeden z kluczowych artefaktów,
który według szefa ukraińskiego IPN
może świadczyć o obecności szczątków
upowców, jest znaleziony niemiecki
cynkowany guzik z bielizny wykorzystywanej w latach II wojny światowej.
Zdaniem Wiatrowycza guzik ten „nie
został praktycznie przeanalizowany ani
w archeologicznym ani w antropologicznym raporcie”. Prezes IPN odpowiada na zarzuty ze strony Ukraińców:
„Są dla nas zupełnie niezrozumiałe.
Uderzają w prof. Szwagrzyka”. (https://
wpolityce.pl/historia/418984-prezesipn-odpowiada-na-zarzuty-ze-stronyukraincow; 30.10.2018).
Wiatrowycz twierdzi, że znaleziony
guzik od niemieckiej bielizny mógł należeć tylko do banderowca. Potwierdza
więc, że Niemcy nie tylko zaopatrywali UPA w broń i mundury, ale nawet w
gacie. Do Polaka należeć nie mógł, bo
żaden z nich nie zhańbił by się noszeniem niemieckiego guzika przy gaciach.
Zapewne ta logika nie do końca jest
prawdziwa, ale zasługuje na uwagę. Zapewne wkrótce Ukraińcy zaczną domagać się, aby z IPN usunąć prof. Szwagrzyka, jak parę lat temu zażądali dymisji Andrzeja Przewoźnika, ówczesnego
sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, który wkrótce zginął pod
Smoleńskiem.
Może Wiatrowycz ma już upatrzonego
kandydata na miejsce Szwagrzyka ze
Związku Ukraińców w Polsce?
W obecnym roku 2018 przypada
75.rocznica ukraińskiego ludobójstwa
dokonanego na ludności polskiej na
Wołyniu. W związku z tym Ukraina postanowiła ją uczcić zgodnie z rozumowaniem, że „dwa puls dwa to się równa
rower”.
Jak poinformowano na stronie internetowej ukraińskiego Instytutu Pamięci
Narodowej ukraińskie władze organizują 6 lipca uroczystość, na której
zamierzają uczcić „ofiary polsko-ukraińskiego konfliktu podczas II wojny
światowej”. Wydarzenie odbędzie się
we wsi Rudka Kozińska na Wołyniu,
która leży w rejonie rożyszczeńskim w
obwodzie wołyńskim. Wybiera się tam
wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko
a także szef UIPN Wołodymyr Wjatrowycz. Według komunikatu UIPN „9.
lipca 1943 roku 300 uzbrojonych ludzi,
przeważnie Polaków, którzy znajdowali
się na służbie w niemieckiej policji, w
ciągu kilku godzin we wsi Rudka Kozińska spaliło 70 gospodarstw z ponad
200 budynkami. Rozstrzelano i spalono także 17 ludzi. Od razu po Rudce
Kozińskiej spalono wsie Sokół, potem
częściowo zniszczono wsie Dorosyn,

Zaleśce, Lubcze, Tychotyn i Baszowa”.
Jak powiedział PAP historyk z polskiego IPN prof. Mirosław Szumiło, polscy
historycy nie wiedzą bliżej, co wydarzyło się w Rudce Kozińskiej i doniesienia
ukraińskie muszą zostać zweryfikowane. Według niego Ukraińcy mogą czerpać informacje ze źródeł niemieckich
lub raportów UPA, których wiarygodność jest podważana. Prof. Szumiło
zakłada, że rzeczywiście doszło do akcji
pacyfikacyjnej opisywanej w komunikacie UIPN, w której Niemcy wykorzystali Polaków. Wiosną 1943 roku na
Wołyniu do UPA zdezerterowało kilka
tysięcy ukraińskich policjantów, którzy
natychmiast zaczęli napady na Polaków.
Wówczas Niemcy częściowo uzupełnili braki kadrowe w policji Polakami,
którzy chcieli bronić swoich bliskich.
Niemcy wykorzystywali ich m.in. do
udziału w pacyfikacjach. Szumiło podkreślił także, że akcji „polskiej” policji
podlegającej Niemcom nie można zestawiać z ludobójstwem OUN-UPA, w
czasie którego mordowano całe wioski
(historyk zwrócił uwagę na podawaną
przez UIPN liczbę ofiar w Rudce Kozińskiej – 17). Nietrudno zauważyć, że
ukraińskie władze wybrały datę swoich
„kontrobchodów” tak, by przypadały
one tuż przed polskimi obchodami 75.
rocznicy „krwawej niedzieli” – 11 lipca
1943 roku, gdy bojówki OUN-UPA zaatakowały blisko 100 miejscowości na
Wołyniu, mordując jednego dnia kilka
tysięcy Polaków. Ukraina nie uznaje
wydarzeń wołyńskich za ludobójstwo.
Według oficjalnej linii Kijowa były to
„walki polsko-ukraińskie”, które przyniosły porównywalną liczbę ofiar po
obu stronach.
Internauta KazimierzS: „Jeżeli to zrobił 202 Schuma Abteilung, to wynikają
wielce interesujące sprawy. Wołyń do
1945 należał formalnie do Polski, więc
na straży porządku stają Polscy policjanci. Nawet wielu policjantów 202
Schuma, cały czas nosiło mundury Polskiej policji. Nie ma działań wojennych
(jak chce dzisiejszy Kijów), bo Wojsko
Polskie – AK – żadnych zdecydowanych
działań nie podejmuje (ograniczając się
do samoobrony), a tym samym Polska
nie daje tego zaszczytu Ukraińcom, by
można UPA nazwać ARMIĄ – nie, to
były zwykłe bandy, bandyci, mordercy – żadne wojsko, który by walczyło
reprezentując jakoweś państwo. Teraz
więc Ukraińcy mogą tylko krytykować
metody działania kilkuset Polskich
policjantów, którym przyszło PRACOWAĆ w samym centrum olbrzymiego
Genocidum Atrox.” (https://kresy.pl/
wydarzenia/regiony/ukraina/ukraina-organizuje-wolynskie-kontrobchody/;
5 lipca 2018).
Szef Instytutu Pamięci Narodowej, dr
Jarosław Szarek, w rozmowie na antenie TV Republika podkreślił, że zbliżająca się 75. rocznica ludobójstwa na
Wołyniu „to bardzo ważna rocznica dla
IPN”. Odniósł się również do sugestii,
że strona ukraińska buduje „fałszywą
symetrię ws. rzezi wołyńskiej, a przecież tej symetrii nie ma”. „Symetrii
nie ma. To było ludobójstwo. Jeżeli ze
strony polskiej mieliśmy do czynienia z
próbami odwetu, to wynikały one z desperacji niektórych oddziałów, również
dowódców Armii Krajowej” – mówił
szef IPN. Wpływ na to miała również
desperacja wywołana zetknięciem się z
„bezmiarem okrucieństwa, bestialstwa”.
Zaznaczył, że mordowano z wyjątkowym okrucieństwem. „Gdy człowiek
widzi (…), że w ten sposób są traktowani jego najbliżsi to (…) budzi takie
emocje, że rzeczywiście może również
dochodzić do takich działań, których
nie popieramy, ale to absolutnie nie jest
symetria”. (https://kresy.pl/wydarzenia/
prezes-ipn-ukraina-buduje-falszywasymetrie-ws-ludobojstwa-na-wolyniu/;

5 lipca 2018).
6 lipca Kancelaria Prezydenta oficjalnie
potwierdziła, że Andrzej Duda uda się
8 lipca na Ukrainę, by w 75. rocznicę
rzezi wołyńskiej oddać cześć pomordowanym Polakom. Prezydent RP weźmie
udział w mszy świętej w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku, koncelebrowanej przez metropolitę
lwowskiego arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego i ordynariusza diecezji
łuckiej biskupa Witalija Skomarowskiego w intencji ofiar ludobójstwa. Także
w Łucku polski prezydent przekaże na
ręce bp Skomarowskiego krzyż pamięci
pomordowanych Polaków. Jak wynika z
komunikatu służby prasowej prezydenta, odda on również „symboliczny hołd”
ofiarom na terenach nieistniejących już
polskich wsi, a także złoży wieniec na
jednej ze zbiorowych mogił zamordowanych Polaków.
Tymczasem, jak dowiedziała się dzisiaj
nieoficjalnie agencja Ukrinform, tego
samego dnia, gdy Andrzej Duda będzie
na Wołyniu, prezydent Ukrainy Petro
Poroszenko wybiera do wsi Sahryń,
gdzie 10 marca 1944 roku w odwecie za
rzeź na Wołyniu oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich zabiły co
najmniej 200 Ukraińców. Anonimowy
rozmówca Ukrinformu z „kręgów dyplomatycznych” powiedział agencji, że
„zbliżają się tragiczne rocznice ukraińsko-polskiej historii” i w związku z
tym „odbędą się odpowiednie wyjazdy
prezydentów”. Źródło to podkreśliło
także, że strona ukraińska proponowała stronie polskiej „wspólne uczczenie poległych Ukraińców i Polaków”,
lecz spotkało się to z odmową. Mimo
to, jak stwierdził anonimowy dyplomata, „Ukraina wciąż stoi na gruncie
porozumienia”. Wyjazd Poroszenki do
Sahrynia wpisze się w oficjalną linię
ukraińskich władz, które nie uznają
rzezi wołyńskiej za ludobójstwo, lecz
„walki polsko-ukraińskie”, które rzekomo przyniosły porównywalne straty po
obu stronach. Służy temu m.in. eksponowanie Sahrynia jako przeciwwagi dla
polskich wsi zniszczonych na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej. Zwraca
uwagę także prowokacyjny wybór daty
wyjazdu Poroszenki do Sahrynia – w
okresie obchodów rocznicy „krwawej
niedzieli” na Wołyniu, mimo iż Sahryń
został zniszczony w zupełnie innym
czasie.
(https://kresy.pl/wydarzenia/
regiony/ukraina/gdy-duda-bedzie-nawolyniu-poroszenko-odwiedzi-sahrynukraina-szykuje-prowokacyjny-gest/; 6
lipca 2018).
8 lipca prezydent Duda pojechał na Wołyń.
„Za kilka dni, 11 lipca, będziemy obchodzić 75. rocznicę ludobójstwa do
jakiego doszło na Wołyniu. (…) To
bardzo smutna data dla wielu polskich
rodzin, które w tamtym czasie straciły
na Wołyniu swoich najbliższych. Szacuje się, że to było ok. 100 tys. Polaków,
którzy zostali tutaj zamordowani. Nie
żołnierzy. Zwykłych ludzi, całych rodzin,
kobiet, dzieci, starców. To nie była żadna wojna pomiędzy Polską a Ukrainą.
To była zwyczajna czystka etniczna. Po
prostu chodziło o to, aby Polaków z tych
terenów usunąć. Takie decyzje zostały
wówczas podjęte na szczeblu politycznym przez organizację UON-B, zlecona
do wykonania UPA, która niestety wywiązała się ze swojego zadania” - mówił prezydent Andrzej Duda podczas
wizyty w Ołyce na Ukrainie, gdzie
wziął udział w obchodach 75. rocznicy
rzezi wołyńskiej. „To straszna karta w
historii obu naszych narodów. (…) Następstwem tego były polskie akcje odwetowe, w których ginęli zwykli ludzie,
zwykli Ukraińcy z drugiej strony. Rażąca jest jedynie dysproporcja - około 100
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tys. Polaków, około 5 tys. Ukraińców i
ona robi rzeczywiście duże wrażenie. To
jest prawda historyczna. Jestem tutaj
dzisiaj nie po to, żeby wypominać, jestem tutaj przede wszystkim po to, aby
się modlić”. Zaapelował też do władz
Ukrainy o możliwość prowadzenia ekshumacji na terytorium Ukrainy i godnego upamiętnienia ofiar Wołynia. „Jako
prezydent Polski mam tylko jedną jeszcze prośbę – mówię do zgromadzonych
tutaj mieszkańców Ołyki, mówię też do
przedstawicieli władz Ukrainy, którzy
być może zobaczą mnie za pośrednictwem mediów i usłyszą tę wypowiedź.
Chciałbym, aby każdy z Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w
tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko. Żeby był oznaczony w miejscu, w
którym spoczywa. Aby rodzina mogła
przyjechać, złożyć kwiaty na mogile
swojego najbliższego, pomodlić się. (…)
Chciałbym, żeby władze Ukrainy na to
pozwoliły. Aby można było przeprowadzić stosowne prace. (…) To jest moja
wielka prośba” - mówił. „Aby ta prawda była możliwa, aby do końca to wybaczenie było możliwe, aby z serca można
było odepchnąć gniew, żal, to właśnie
jest potrzebne, takie katharsis w postaci
możliwości zapalenia świecy na grobie
najbliższego (…) Mam nadzieję, że nikomu nie trzeba tłumaczyć jak to ważne” - zaznaczył. (https://wpolityce.pl/
polityka/402970-mocne-przemowienieprezydenta-dudy-na-ukrainie).
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
oświadczył 8 lipca w Sahryniu, że jego
kraj jest przeciwny upolitycznianiu
przeszłości i potwierdził, że Ukraina
gotowa jest do dialogu na ten temat.
„Jestem przekonany, że i w polskim i w
ukraińskim społeczeństwie jest wystarczająco dużo mądrości, by zrozumieć, że
jakikolwiek konflikt między nami osłabia
nas samych. Dzieje się tak, kiedy przed
naszymi krajami stoi wspólne zagrożenie ze wschodu i gdy prowadzona
przeciwko Ukrainie wojna hybrydowa
Kremla rozpełza się na całą Europę.
Zdecydowanie potępiamy brutalność i
przemoc, do której dochodziło w przeszłości i do której dochodzi obecnie i
apelujemy do obecnych i przyszłych
pokoleń i Ukraińców i Polaków, by nie
dopuścić do powtórzenia podobnej tragedii. Jakiekolwiek próby wykorzystywania przez jakiekolwiek siły polityczne
pamięci historycznej dla podniesienia
swoich notowań, jest absolutnie niedopuszczalne. Mierzenie się przelaną
krwią naszych narodów i zdobywanie
dywidend politycznych na tragedii jest
haniebne, jest nie do przyjęcia. Ta droga
prowadzi donikąd. Uważam, że jest to
zdrada pamięci niewinnych ofiar naszej
wspólnej tragedii” - powiedział Poroszenko. Odniósł się również do sprawy
ustawy o IPN. Powiedział, że Kijów
liczy na zmiany w nowelizacji ustawy
o IPN w części, która dotyczy Ukraińców i potwierdza ustalenia w sprawie gotowości do odblokowania prac
poszukiwawczych i ekshumacyjnych
na terytorium Ukrainy. „Wspieramy
inicjatywy zmian w znanej nowelizacji
polskiej ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej. Liczymy, że zostaną w niej
także zmienione zapisy, które dotyczą
oceny Ukraińców” - powiedział. „Potwierdzam oddanie dla ustaleń politycznych, zawartych podczas mojego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą
w grudniu ubiegłego roku w Charkowie,
dotyczących odblokowania prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych strony
polskiej na terytorium Ukrainy. Oczekujemy, że w najbliższym czasie nasi
eksperci rozpoczną odpowiednie prace”
– dodał Poroszenko. (https://wpolityce.
pl/swiat/402982-poroszenko-apelujeo-pojednanie-historyczne-z-polska).
Warto odnotować słowa Poroszenki:
„Jakiekolwiek próby wykorzystywania przez jakiekolwiek siły polityczne
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pamięci historycznej dla podniesienia
swoich notowań, jest absolutnie niedopuszczalne.” Przebił tutaj nawet logikę
Lecha Wałęsy, który wyznał: „jestem za
a nawet przeciw”. Jaki był cel wizyty
Poroszenki w Sahryniu 8 lipca?
Podczas tego prowokacyjnego wiecu zabrał głos prezes Towarzystwa
Ukraińskiego Grzegorz Kuprianowicz.
Stwierdził on, że w Sahryniu doszło
do „zbrodni przeciwko ludzkości popełnionej przez członków narodu polskiego – partyzantów Armii Krajowej
będących żołnierzami podziemnego
państwa polskiego”. Zaznaczył też, że
lokalni prawosławni mieszkańcy zginęli
z rąk innych obywateli Rzeczpospolitej
dlatego, że „mówili w innym niż większość języku i byli innego wyznania”.
Wypowiedzi Kuprianowicza zostały
odebrane przez wojewodę lubelskiego
Przemysława Czarnka jako znieważenie narodu polskiego lub Rzeczypospolitej Polskiej a także zrównanie zbrodni
ludobójstwa na Wołyniu z „likwidacją
bazy UPA, w której zginęło kilkaset
osób”, co może stanowić przestępstwo
zaprzeczania zbrodniom ukraińskich
nacjonalistów. Wojewoda złożył w tej
sprawie zawiadomienie do prokuratury. W innej wypowiedzi Kuprianowicz
zrównał zbrodnię ludobójstwa na Wołyniu z „likwidacją bazy UPA, w której zginęło kilkaset osób”, co zdaniem
wojewody może stanowić przestępstwo
zaprzeczania zbrodniom ukraińskich
nacjonalistów. W trakcie uroczystości w
Sahryniu kilkukrotnie wznoszono banderowskie pozdrowienie „Sława Ukrajini – herojam sława!” (Chwała Ukrainie
– chwała bohaterom), w tym także przez
Poroszenkę i z jego inicjatywy.
Prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK złożył
wniosek o odwołanie Grzegorza Kuprianowicza z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN.
Wniosek o ściganie ukraińskiego działacza zamojska prokuratura przesłała
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu przy
IPN w Lublinie, uznając że jest ona
właściwa w tej sprawie. Tymczasem
Kuprianowicz jest członkiem Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
przy IPN. (Za: https://kresy.pl/wydarzenia/polska/w-ipn-lezy-wniosek-oodwolanie-kuprianowicza-z-kopwim/;
26 lipca 2018). Oczywiście natychmiast
Kuprianowicz oświadczył, że działanie
wojewody lubelskiego jest próbą zastraszenia Ukraińców w Polsce. Zrównał
więc wszystkich Ukraińców żyjących i
działających w Polsce z gloryfikatorami faszystowsko-nazistowskiego banderyzmu na Ukrainie. Rzecz ciekawa,
ale jeszcze kilkanaście lat temu, gdy
prezentował we Lwowie swoje książki opisujące cerkwie prawosławne na
Lubelszczyźnie, został tam zaatakowany za ich „moskiewskie” wzory. Teraz
cerkiew prawosławna przy pomocy
Konstantynopola chce odciąć się od patriarchatu moskiewskiego. Ale cerkiew
prawosławna w Polsce zaprotestowała
przeciwko tym zamiarom. Stąd wynikałoby, że Kuprianowicz jest za banderyzacją cerkwi prawosławnej i w Sahryniu
złożył hołd „lenny”. Co niewątpliwie
zostanie wkrótce wynagrodzone.
Natomiast IPN nie dopatrzył się w
wypowiedzi szefa Towarzystwa Ukraińskiego znamion negowania zbrodni
ukraińskich nacjonalistów, choć przyznał, że wypowiedzi Grzegorza Kuprianowicza podczas uroczystości w
Sahryniu relatywizowały ludobójstwo
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. „Po przeprowadzeniu czynności
sprawdzających, w szczególności po
przeprowadzonej analizie odtworzonego przemówienia Prezesa Towarzystwa
Ukraińskiego w Lublinie, stwierdzono,
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iż nie zawierało ono treści, które mogłyby wyczerpać ustawowe znamiona
czynu z art. 55 ustawy o IPN” – napisał naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Lublinie prokurator Jacek
Nowakowski. Jednocześnie zaznaczył
w uzasadnieniu swojej decyzji, że Kuprianowicz w swoim przemówieniu
„skupił się wyłącznie na wydarzeniach
w Sahryniu i ofiarach ukraińskich”,
pomijając „niewygodne” fakty „związane z rolą, jaką odgrywał Sahryń w
zbrodniczej działalności UPA na tym
terenie, stanowiąc bazę wypadową dla
jej oddziałów”. Podkreślił, że działacz
mniejszości ukraińskiej „przemilczał
zbrodnie popełnione przez ukraińskich
nacjonalistów na ludności polskiej”.
„W tym kontekście prokurator podzielił stanowisko zawiadamiającego, że
sposób przedstawienia przez Prezesa
Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie
wydarzeń w Sahryniu może prowadzić
do zachwiania właściwych proporcji i w
konsekwencji do relatywizowania oczywistej obecnie oceny popełnionej na
Narodzie Polskim zbrodni ludobójstwa”
– napisał prok. Nowakowski.
Niedługo przez ogłoszeniem stanowiska IPN, w obronie Kuprianowicza wystąpił szef MSZ Ukrainy, Pawło Klimkin. „Jak rozumiem, „winą” G. Kuprianowicza jest to, że „miał śmiałość”
powiedzieć, kto był ofiarą, a kto popełnił
zbrodnię, co znaczy, że wygłosił dawno
znane fakty, którym dotąd nikomu nawet
nie przyszło na myśl zaprzeczać. Jednak
sytuacja zmieniła się wraz z przyjęciem
w tym roku w Polsce nowej wersji Ustawy o IPN. Kategorycznie sprzeciwiamy
się wykorzystywania mechanizmu sądowego dla ścigania (prześladowania)
jednego z prominentnych działaczy
społeczności ukraińskiej w Polsce, który
swoją drogą robi wiele na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania historycznego – podkreślił Klimkin. Według niego
„społeczeństwo obywatelskie w Polsce
ma poważne powody do obaw”. Wcześniej ws. Kuprianowicza interweniował
wiceszef MSZ Ukrainy, Wasyl Bodnar,
który poruszył tę kwestię w rozmowie
z Janem Piekło, polskim ambasadorem
w Kijowie. „Wezwałem [stronę polską
– red.] do zaprzestania ścigania [dosł.
kryminalnego prześladowania] historyka G. Kuprianowicza, szefa Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie” – napisał po spotkaniu Bodnar.
Sam Kuprianowicz twierdzi, że nie
powiedział w Sahryniu ani jednego
nieprawdziwego słowa i oświadczył,
że może wszystko powtórzyć. W rozmowie z ukraińskimi mediami powiedział, że działania wojewody to „próba
zastraszenia miejscowych Ukraińców”.
Wojewoda lubelski uznał uroczystość
z udziałem prezydenta Ukrainy Petra
Poroszenki w Sahryniu za „prowokację
i hucpę”, co spotkało się z krytyczną
reakcją ukraińskiej ambasady i MSZ
Ukrainy, w tym jej szefa Pawło Klimkina. Kuprianowicz uznał słowa Czarnka
za skandaliczną i niedopuszczalną reakcję. Zapowiedział też, że zwróci się do
premiera Mateusza Morawieckiego z
pytaniem, czy wypowiedzi wojewody
„wyrażają oficjalne stanowisko rządu”
i czy działania Przemysława Czarnka
„są wyrazem realizacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec mniejszości
ukraińskiej”. (https://kresy.pl/wydarzenia/relatywizowal-ale-nie-negowal-ipnodmawia-wszczecia-sledztwa-ws-slowkuprianowicza-w-sahryniu/; 23 sierpnia
2018).
Prezes IPN dr Jarosław Szarek odwołał
w czwartek prezesa Towarzystwa Ukraińskiego Grzegorza Kuprianowicza z
członkostwa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale
IPN-KŚZpNP w Lublinie.

Internauta Beresteczko1651: A mnie
najbardziej zastanawia co jakiś ukrainiec robił w tym Komitecie i jakim
sposobem się tam znalazł. To tak jakby
wpuścić świnię do kościoła. (https://kresy.pl/wydarzenia/polska/kuprianowiczodwolany-z-komitetu-ochronypamieci-walk-i-meczenstwa/; 30 sierpnia 2018). Tych, którzy nie znają tajnej
Uchwały Prowidu OUN z 1990 roku,
może zdumiewać buta ukraińskich faszystów rządzących na Ukrainie. A jest
to po prostu jej żelazna realizacja w
sprzyjających dla nich warunkach geopolitycznych.
„IPN obecnie prowadzi ok. 30 postępowań dotyczących zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, w wyniku której członkowie
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii w latach 1943-1945 zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji - według
szacunków Instytutu - ok. 100 tys. Polaków - mężczyzn, kobiet i dzieci. W
największym śledztwie w tej sprawie,
które prowadzi pion śledczy IPN w Lublinie, przyjęto kwalifikację tej zbrodni
jako ludobójstwa. Nie ulega wątpliwości, iż zbrodnie, których dopuszczono
się wobec ludności narodowości polskiej, noszą charakter nie podlegających
przedawnieniu zbrodni ludobójstwa.
Fakt podjęcia przez przywódców OUN-UPA decyzji o usunięciu ze wschodnich terenów II RP, a w przypadku Wołynia o wymordowaniu wszystkich Polaków zamieszkujących sporne ziemie
w celu uzyskania przed ewentualnymi
rozmowami pokojowymi, po zakończeniu wojny, terenów czystych etnicznie,
znajduje oparcie w świetle ujawnionych
dokumentów, zeznań setek świadków,
opinii biegłych historyków, relacji
znawców przedmiotu i posiadanych
przez nich dokumentów archiwalnych
- informuje pion śledczy IPN. Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej wskazuje również na formacje i ludzi odpowiedzialnych za dokonanie masakry.
Antypolskie akcje, mające na celu fizyczne zniszczenie (eksterminację) ludności polskiej z terenu Wołynia, zostały
zaplanowane i przygotowane przez polityczne i wojskowe gremia przywódcze
OUN-UPA, a wykonane przez podległe
im oddziały zbrojne i podporządkowane
im grupy samoobrony ukraińskiej oraz
zaagitowanych do tego celu chłopów
- czytamy w informacji IPN. Morderstwa i wytępienie ludności cywilnej na
Wołyniu podjęte zostały w celu zniszczenia Polaków jako grupy narodowej,
traktowanej jako przeszkoda w utworzeniu „Wielkiej Ukrainy” - podkreślają prokuratorzy Instytutu. Szacunkowo
zamordowanych na Wołyniu zostało
około 60, a nawet 80 tysięcy osób narodowości polskiej - stwierdza IPN, przypominając też, że akcja nacjonalistów
ukraińskich objęła setki miejscowości,
wsi, kolonii na terenie województwa
wołyńskiego, nie licząc miejsc i obszarów nie zamieszkanych, gdzie również
dokonano licznych mordów. Należy pamiętać, że poza terenem dawnego województwa wołyńskiego członkowie UPA
mordowali Polaków również w Galicji
Wschodniej: w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim,
a także w części Lubelszczyzny i Polesia - stąd szacunki IPN, że w sumie w
zbrodni wołyńsko-galicyjskiej zginęło
ok. 100 tys. Polaków (przez niektórych
historyków podawane są także wyższe
liczby, które sięgają nawet do ok. 130
tys. śmiertelnych ofiar). Dziesiątki tysięcy Polaków, którym udało się przeżyć masakrę, zostało zmuszonych do
ucieczki pozostawiając cały dorobek nie
tylko swojego życia, ale także poprzednich pokoleń; duża część tych osób trafiła następnie na roboty do Niemiec. Z
uwagi na fakt, iż inicjatywa dowodowa
w przedmiotowym śledztwie nie została
wyczerpana, istnieje prawdopodobień-

stwo ustalenia sprawstwa niektórych
osób, szczególnie usytuowanych niżej
w hierarchii wojskowej i politycznej
OUN-UPA i skutecznego ich oskarżenia, tym bardziej, że zgodnie z zasadami prawa norymberskiego, działanie
na rozkaz nie zwalnia od odpowiedzialności karnej, może mieć jedynie
wpływ na złagodzenie kary - informuje
pion śledczy IPN. (https://wpolityce.pl/
historia/402947-oskarzenie-sprawcowrzezi-wolynskiej-jest-mozliwe ).
Zadziwia komunikat IPN. Nie tylko
zaniża ogólną liczbę ofiar polskich
około dwukrotnie, to jeszcze kłamie o
„skutecznym oskarżeniu” ich sprawców. Miał na to ponad 20 lat, wszystkie
śledztwa umarza i ich dokumentacji nie
publikuje. Zbrodniarze zostali uznani
za bohaterów wolnej Ukrainy, a ostatni
świadkowie ich zbrodni umierają. Natomiast ofiary zbrodni leżą nadal w porośniętych chaszczami dołach śmierci, a
ich kości nie wolno wydobyć i godnie
pochować – bo tak postanowiły „przyjacielskie” władze Ukrainy. Zaiste, dwa
plus dwa to się równa rower.
Prof Mieczysław Ryba o wypowiedziach Poroszenki w Sahryniu 8 lipca:
„Wskazał, że mamy do czynienia przynajmniej z porównywalną tragedią
dwóch narodów. Mieliśmy jednak do
czynienia z planowanym ludobójstwem
przez OUN-UPA. Kwestia jest fundamentalna co do oceny tego, co zwiemy
tożsamością historyczną współczesnej
Ukrainy. Sprawa jest bardzo poważna i
niestety nie widać szybkich dróg prowadzących do rozwiązania tego problemu.
Kwestia Rosji, owszem jest istotna, ale
nie ma nic do rzeczy w kwestii ludobójstwa na Polakach. Zagrożenie rosyjskie
nie może być wykorzystywane przez
Ukrainę do zakłamywania historii ludobójstwa na Wołyniu. Sowiecki najazd z
którym walczyła UPA nie usprawiedliwia jej ludobójstwa na Polakach. Kwestie historyczne między nami muszą być
załatwione, ponieważ nikt nie zagwarantuje, że ktoś nie będzie budował tożsamości politycznej konkretnych ugrupowań i programów wychowawczych w
szkołach na tradycji OUN-UPA do której odwoływać się nie wolno. /.../ Milczeć już się nie da, ponieważ na Ukrainie rozpowszechnił się państwowy kult
UPA. Obserwujemy budowanie mitu
założycielskiego państwa ukraińskiego
na tradycji UPA. To jest bardzo groźne.
Milczenie w tej sprawie nie jest dobre
także dla przyszłości Ukrainy. Musimy
mówić jak było i przekazywać prawdę
o ludobójstwie. Pojednanie powinno
się opierać na pokazywaniu prawdy o
tamtych czasach. Nie da się tego zrobić
jeżeli Ukraina nie zawróci z tej drogi
polityki historycznej. Przed wojna OUN
po akcjach terrorystycznych prowadzonych przeciw Polsce był potępiany przez
wszystkie ważniejsze ukraińskie siły polityczne, społeczne i Kościół greckokatolicki. A teraz mimo że UPA ma na koncie
również ludobójstwo, nawiązuje się do
OUN-UPA jako do tradycji do której
warto nawiązywać.” (https://wpolityce.
pl/polityka/403012-nasz-wywiad-prof-ryba-o-poroszence ). Głos wołający na
pustyni, jaką jest III RP.
Czego może dokonać jeden prawy człowiek ws. pamięci polskich ofiar mordowanych przez nazi-faszystów ukraiński
pokazał w 2018 roku Jacek Boki w Elblągu oraz Zdzisław Kogucik w Lublinie. Boki upamiętnił obrońców podkarpackiego miasteczka Birczy, Kogucik
doprowadził do upamiętnienia ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców
na ludności polskiej. Otoczka jednego
i drugiego wydarzenia jest hańbiąca dla
wielu środowisk w Polsce.
Uroczystość odsłonięcia i poświecenia
w Lublinie „Pomnika Ofiar Ludobój-
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stwa dokonanego na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich” poprzedziła 11
lipca msza Święta w kościele garnizonowym NMP w Lublinie przy ul. Aleje
Racławickie. Opisu zamieszczonych
scen na pomniku dokonał Zdzisław Kogucik. Znajduje się na stronie: https://
ksi.btx.pl/index.php/aktualnosci/604-relacja-z-przebiegu-uroczystosci-odslon
iecia-i-poswiecenia-pomnika-ofiar-wol
ynia-w-lublinie . Wyryte są też na nim
słowa: „W hołdzie Polakom z Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich
ofiarom ludobójstwa dokonanego na
ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939- 1947 Matkom i Ojcom, Dzieciom i Starcom, Duchowieństwu zgładzonych ze szczególnym okrucieństwem jedynie dlatego że
byli Polakami. Rodacy”. W fundament
pomnika została złożona urna z ziemią
pobraną z 37 miejsc znajdujących się w
granicach województwa wołyńskiego
II Rzeczypospolitej Polskiej. Tam żyli
Polacy na których nacjonaliści ukraińscy dokonali zaplanowanej zbrodni ludobójstwa. Ziemia została poświęcona
przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w dniu 5 lipca 2015 r na Jasnej
Górze podczas 21 światowego Zjazdu
i Pielgrzymki Kresowian. Również
w fundament tego pomnika złożono
kamienie z Ziemi Świętej z 14 miejsc
znaczonych na kartach Biblii Starego i
Nowego Testamentu od Góry Synaj po
Górę Oliwną. Przez ponad 70 lat władze
w Polsce milczały o tym ludobójstwie
swoich Rodaków dlatego dla przestrogi
przywołane zostały słowa Jana Pawła
II „Naród który traci pamięć traci swą
tożsamość”.
Następnie zostało dokonane odsłonięcie
pomnika którego dokonali żywi świadkowie: Daniela Kubiczek urodzona w
Aleksandrii w 1934 r, Janina Kalinowska urodzona w kolonii Funduma, Stefan Wiechnik urodzony w Grabinie w
1929 r i Albin Sulikowski urodzony w
Koźlińskim Majdanie w 1931 r. Poświecenia pomnika dokonał ksiądz podpułkownik Andrzej Piersiak.
Sześcioletni czas walki o miejsce na pomnik, napis, formę pomnika, potrzebne
zgody, decyzje, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia , dofinansowanie z chwilą
odsłonięcia pomnika te starania dobiegły końca. Przypisuję Opatrzności Bożej, to, że udało się mnie postawić ten
pomnik w Lublinie pomimo, że nie było
akceptacji, pomocy, przychylności temu
przedsięwzięciu. Wszystkie dokumenty
do budowy pomnika musiałem uzyskiwać z wielkim trudem, a nie było to tylko dziełem przypadku. Dzisiaj już mogę
powiedzieć że w lubelskich urzędach
pracuje wielu pracowników którzy mają
pochodzenie ukraińskie i to w większości oni czynili wszelkie utrudnienia w
pozyskiwaniu potrzebnych pozwoleń.
Drugą grupą która czyniła utrudnienia były osoby które na kontaktach z
Ukraińcami robią jakieś interesy, układy, spotkania, wyjazdy towarzyskie, a
pełnią decyzyjne funkcje w urzędach
- więc nie chcieli tej dobrej relacji zakłócać. Również znacznie utrudnienia
w budowie pomnika uczyniła Gazeta
Wyborcza poprzez zainspirowanie powołania zespołu pomnikowego przy
Prezydencie Miasta Lublin. Fakt że
taki pomnik był zasadny przemawiało
do mnie wiele argumentów nie sposób
tutaj wszystkich opisać ale niech przemówią niektóre fakty. Zgłosiłem się
do środowisk kresowych w dniu 27
czerwca 2018 r o pisma, emaile, listy do
Metropolity Lubelskiego aby ogłoszono
w kościołach archidiecezji lubelskiej o
uroczystościach odsłonięcia pomnika
w dniu 11 lipca 2018r i wiem że takie
prośby zostały skierowane - ogłoszenia
się nie pojawiły. Ksiądz arcybiskup nie
wyraził zgody na objęcie patronatem
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honorowym naszych uroczystości, nie
był obecny na nich pomimo zaproszenia, nie delegował żadnego sobie podległego biskupa pomocniczego – to przemawia jakie jest podejście do tematu
zbrodni wołyńskiej w pomieszczeniach
Metropolity Lubelskiego. Również w
lubelskich mediach o dacie odsłonięciu
pomnika nie było ani słowa. I okazuje
się, że na uroczystość przychodzi około 700 osób – czy to nie jest budujące.
W Lublinie korzenie kresowe posiada
20 – 30 % mieszkańców i wiedziałem
że nie mogę się poddać ale iść dalej z
uporem. Lubelskie środowiska kresowe
w sprawie budowy pomnika zachowały
całkowitą bierność i wydały same o sobie opinię. (Zdzisław Kogucik: Relacja
z przebiegu uroczystości odsłonięcia i
poświęcenia pomnika „Ofiar Wołynia”
w Lublinie. W: https://ksi.btx.pl/index.
php/aktualnosci/604-relacja-z-przebiegu-uroczystosci-odsloniecia-i-poswiece
nia-pomnika-ofiar-wolynia-w-lublinie ).
Niestety, nawet podczas tej uroczystości
miał miejsce skandal. W związku z nim
Zdzisław Kogucik wysłał list do posła
Kukiz’15 Jakuba Kuleszy. Pisze m.in.:
„Nawiązał Pan Poseł RP do znajomości
swojego brata z dziewczyną pochodzenia ukraińskiego która jest jego narzeczoną. Wspomniał Pan również, że
dziewczyna uwrażliwiła brata na poezję
Tarasa Szewczenki, i czytając są nią
zachwyceni. I w takim kontekście należy spojrzeć na piękną poezję budującą
wspólne relacje Polski i Ukrainy. Panie
Pośle jest Pan młodym człowiekiem a
pomimo to dostąpił Pan zaszczytu reprezentowania Narodu Polskiego i od Pana
głosu w Sejmie zależy jakie prawo będzie obowiązywać w naszej Ojczyźnie.
Jeżeli jednak wypowiada się Pan publicznie i to na uroczystości odsłonięcia
pomnika „Ofiar Wołynia” w tak newralgicznym temacie powinien Pan dokładnie znać temat i ważyć wypowiedziane
słowa. Kresowianie na uroczystości
odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia”
byli zbulwersowani Pana wypowiedzią
o Tarasie Szewczence. Jako przewodniczący tej uroczystości nie chciałem
zakłócać tej wypowiedzi i nie robić
skandalu poprzez przerwanie wywodu
który Pan czynił. Moja decyzja podyktowana była faktem, że Kresowianie w
kole poselskim Kukiz 15 mają oparcie i
zrozumienie w dążeniu do prawdy o ludobójstwie Polaków dokonanego przez
nacjonalistów ukraińskich i dlatego nie
przerwałem Pana wypowiedzi.
Taras Szewczenko w swojej twórczości podsyca bardzo silnie element
antypolski, ukazuje niezbicie pogardę
do Polaków szczególnie w poemacie
‘Hajdamacy” ale również w wierszach
„Chłodny Jar” i „Szwaczka”.
Taras Szeczenko używa w swojej twórczości antypolskiej retoryki, nadaje kult
oprawcom i zbrodniarzom i wzywa do
zbrodni w w/w utworach. Powinien Pan
wiedzieć, że wypowiadając się o Tarasie
Szewczence, że nie są w/w utworach
stworzone poglądy abstrakcyjne lecz są
to utwory oparte na faktach autentycznych.
Taras Szewczenko opisuje wystąpienia
ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i kozaków przeciwko
ludności polskiej i żydowskiej w 1768 r.
Było to wystąpienie na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów pomiędzy
rzekami: Dnieprem, Siniuchą, Bohem
i Rosją. Przewódcami wystąpienia byli
Maksym Żeleźniak i Iwan Gonta a liczbę ofiar pogromu szacuje się od 100
do 200 tysięcy zamordowanych gdzie
apogeum była zbrodnia w Humaniu w
obwodzie czerkaskim. Zamek w Humaniu został zdobyty w wyniku zdrady
setnika kozackiej milicji dworskiej w
dniu 20.06.1768 r. W zamku schroniła
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się m.in. cywilna ludność w tym kobiety i dzieci. Ludzi tych wyciągano z
piwnic, domów, rowów gdzie się ukryli
i rozpoczęła się rzeź, zabijano i męczono, obcinano ręce i uszy, dzieci nabijano
na piki. Historycy szacują ze tego dnia
łączna liczba zabitych wyniosła ok. 20
tysięcy ofiar. Ruch hajdamacki heroizował ukraiński wieszcz narodowy
Taras Szewczenko właśnie w wierszach
„Chłodny Jar”, „Szwaczka” i poemacie
„Hajdamacy”. Ogromne jest podobieństwo bestialstwa i mordowania ludzi w
rzezi humańskiej i rzezi wołyńskiej której dopuścili się banderowcy ponieważ
wychowali się na poezji Trasa Szewczenki, który wychwalał Hajdamackie
zbrodnie. Dzisiaj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystości
odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia”
mówi o przepięknej poezji Tarasa Szewczenki, którą zachwyca się jego brat i
narzeczona pochodzenia ukraińskiego i
to jest skandal jakiego dopuścił się Pan
na tych uroczystościach. Nadmieniam,
że w dniu 09.03.2016 r w 202 rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki wpłynął
Wniosek do Przewodniczącego Rady
Miasta Lublin w sprawie zmiany nazwy
„Skweru Tarasa Szewczenki” położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin na „ Skwer Sprawiedliwych
Ukraińców”. Ten wniosek podpisało
1770 mieszkańców Lublina i tych którzy tutaj uczą się lub pracują w Lublinie. Rada Miasta Lublin podczas sesji
w dniu 19 maja 2016 r rozpatrywała
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Na w/w sesji został przegłosowany
wniosek aby projekt uchwały skierować
do rozpatrzenia przez komisje: „Samorządności i Porządku Publicznego” oraz
„Kultury i Ochrony Zabytków” i tak
sprawa została zamrożona do dnia dzisiejszego.” (https://ksi.btx.pl/index.php/
aktualnosci/617-skandal-podczas-urocz
ystosci-odsloniecia-pomnika-ofiar-woly
nia-w-lublinie ). Warto zwrócić uwagę
na fakt, że podstawową wiedzę posłowi
do Sejmu III RP musi wykładać zwykły,
polski patriota.
Portal www.wpolityce.pl broni ONR!
„Chęć wpasowania się w dominujący
nurt czasami grozi schizofrenią. Dobrym przykładem jest postawa polityków PO i Nowoczesnej wobec brudnego nacjonalizmu. Tego prawdziwego,
jak i urojonego.
Oto gdy chodzi o apologię nacjonalizmu ukraińskiego, nasyconego pogańskim kultem krwi, uznającym zbrodnię
za fundament państwowości, wówczas
oświecone jaśniepaństwo z wszelkich
ośrodków, stowarzyszeń i partii demokratyczno-liberalnych wstydliwie
odwraca wzrok i półgębkiem mówi
o potrzebie „zrozumienia ukraińskiej
wrażliwości”. W końcu Ukraina to nasz
bufor, trzeba uszanować jej unijne aspiracje, wesprzeć Kijów w prozachodnich dążeniach, itp., itd. Można nawet
przymknąć oko na trawiącą wszystko
korupcję i oligarchizację kraju. Przekaz
ma się zgadzać. Wujek Soros może być
zadowolony.
A co w przypadku polskiego nacjonalizmu, który z samej definicji nie powinien tak przerażać rodzimych guwernerów dobrego smaku? No, tu już jest
gorzej. Wszystko śmierdzi! A to falanga
za bardzo przypomina swastykę, a to
koszule ONR-owców za bardzo kojarzą
się z hitlerjugend, a szyk maszerujących przypomina… nazistowskie wiece
(sic!). Można przyczepić się do wszystkiego. A że chcieli uczcić ofiary III Rzeszy? Źle. Oddać hołd pomordowanym
w Rzezi Woli? Też niedobrze. Na naszych oczach odbywa się kreacja wroga.
Wbrew faktom, wbrew logice. Byle go
stworzyć i wskazywać jako przyczynę
zła wszelkiego. W końcu o czymś taki

Rabiej czy Trzaskowski muszą trąbić
w sezonie ogórkowym. A zdrowy rozsądek? Najwyraźniej od niego również
można odpocząć.” (Wszystkim delikacikom, którym śmierdzi ONR jakoś nie
przeszkadzają probanderowskie ekscesy na Ukrainie; w: https://wpolityce.pl/
polityka/406916-smierdzi-im-onr-alejakos-nie-przeszkadza-banderyzm ).

zobowiązania wobec Rzeczpospolitej.
Pomimo przegranej trwali wiernie u
boku swych sojuszników, nie szczędząc
krwi w walce o wolną Polskę. Za tę
wierność, za wypełnienie żołnierskiego
obowiązku do końca, należy im się pamięć. Nawet gdyby miałaby ona budzić
się tylko raz w roku, w rocznicę „Cudu
nad Wisłą”.

W związku ze zbliżającą się rocznicą
„Cudu nad Wisłą” – wydarzenia decydującego o polskim zwycięstwie w
wojnie z bolszewikami – prezentujemy
opatrzone historycznym komentarzem
oświadczenie członków Społecznej Inicjatywy Opieki nad Mogiłami Żołnierzy
Armii URL w Warszawie.

Społeczna Inicjatywa Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii URL w Warszawie

„Śniąc o wolnej Ukrainie, nie szczędzili
krwi w walce o niepodległą Polskę. W
rocznicę „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia
1920 r. oddajemy hołd poległym oficerom i żołnierzom armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy ramię w ramię
z żołnierzami polskimi bronili Europy
przed nawałą bolszewicką. Cześć ich
pamięci!
Społeczna Inicjatywa Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii URL w Warszawie.
Ukraiński wkład w wolną Europę dziś i
blisko 100 lat temu.
15 sierpnia przedstawiciele Społecznej
Inicjatywy Opieki nad Grobami Żołnierzy URL w Warszawie składają wiązanki kwiatów na mogiłach oficerów i
żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki
Ludowej, którzy ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego bronili Europy przed nawałą bolszewicką w roku
1920. Oddajemy cześć tym wszystkim
żołnierzom Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy nie bacząc na różne
doświadczenia historii relacji polsko-ukraińskich, różne światopoglądy i
wyznania – realizując umowę sojuszniczą między Rzecząpospolitą Polską a
Ukraińską Republiką Ludową postawili
tamę wojskom bolszewickiej Rosji. Ich
symbolem jest generał Marko Bezruczko, dowódca VI Siczowej Dywizji Armii URL, który stał na czele wspólnych
sił ukraińskich i polskich broniąc skutecznie Zamościa i zatrzymując marsz
Armii Czerwonej, co pozwoliło Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na dokonanie sławetnego manewru okrążającego i rozbicie bolszewików na przedpolach Warszawy. W ocenie ekspertów
wojskowych, w tym m.in. francuskiego
generała Maxime’a Weygand’a, ukraiński generał był jednym z współautorów
Cudu nad Wisłą. Grób generała Marka
Bezruczki znajduje się na warszawskim
cmentarzu prawosławnym.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej,
w tym podczas Bitwy Warszawskiej,
sprzymierzeńcami Wojska Polskiego
była Armia URL. Kilka tysięcy jej żołnierzy i oficerów oddało w niej swoje życie, w tym generałowie Jewhen
Myszkowśkyj, Fedir Kołodij, Ołeksander Fedeniak-Biłynśkyj. Dzisiaj Ukraina, stawiająca opór rosyjskiej agresji i
dążąca do integracji z Europą, dostrzega
w żołnierzach 1920 roku swoich europejskich bohaterów, którzy realizując
umowę sojuszniczą między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką
Ludową postawili tamę bolszewickiej
nawale. Ukraińskie kwatery wojskowe
na prawosławnym cmentarzu na warszawskiej Woli są z jednej strony symbolem trwającej kilkaset lat walki Ukraińców o prawo do samostanowienia, z
drugiej - symbolem godności i wierności raz danemu słowu
Spoczywający na tym cmentarzu żołnierze i oficerowie Ukraińskiej Republiki Ludowej stanęli do walki o wolność
Ukrainy i do końca wypełnili swoje

Tadeusz A. Olszański komentuje: „Nic
nie ujmując żołnierzom UNR i gen.
Bezruczce: obrona Zamościa miała
miejsce w dniach 28-30 sierpnia 1920
r., a więc dwa tygodnie po rozstrzygnięciu bitwy warszawskiej (tzw. cudzie nad Wisłą). Jej znaczenie polegało
na tym, że chwilowe powstrzymanie
Armii Konnej umożliwiło skoncentrowanie sił polskich, które w następnych
dniach rozbiły ją kompletnie w bitwie
pod Komarowem. Grób gen. Bezruczki
i innych ukraińskich wojskowych zmarłych na emigracji w Warszawie na warszawskim cmentarzu prawosławnym
ma się dobrze, regularnie są tam składane kwiaty m.in. od ambasady Ukrainy.
Może Społeczna Inicjatywa zajęłaby się
raczej odszukaniem i upamiętnieniem
grobów żołnierzy UNR, poległych w
sierpniu 1920 r. w okolicach Chełma
Lubelskiego i Hrubieszowa, a także
we wsiach na zachód od Zamościa, bo
większość sił dywizji Bezruczki nie
broniła samego miasta, lecz innych odcinków.”
Internauta Tagore: „Bardzo ładnie, ale
wypada mieć umiar w upiększaniu sytuacji. Oddziały UNR Petlury liczyły ok
15 tyś ludzi, polska armia ok 500 tyś,
w walkach zginęło ich ok. 2 tyś. Gen.
Bezruczko pod Zamościem miał ok
300 ludzi w ukraińskich oddziałach na
ok 3 tyś polskich wojsk. Z racji stopnia
formalnie był dowódcą zgrupowania.
Ludność Ukrainy nie poparła UNR i z
rekruta do 12 dywizji ukraińskich nic
nie wyszło, dlatego RP nie była wstanie
kontynuować walki z przeciwnikiem o
o wiele większych zasobach ludzkich.”
(https://kresy24.pl/bitwa-warszawska-1920-roku-sojuszniczy-boj-o-europe/;
7 sierpnia 2018).
Tymczasem we Lwowie grupa młodych
Polaków próbowała uwolnić lwy na
Cmentarzu Obrońców Lwowa rozbijając część pudeł z płyt wiórowych, którymi ukraińskie władze zabudowały rzeźby lwów na dawnej bramie głównej. O
sprawie pisze ukraiński portal Zaxid.
net tytułując informację „We Lwowie
grupa Polaków urządziła prowokację na
Cmentarzu Orląt”. Powołując się na informacje dyrektora Muzeum Cmentarz
Łyczakowskiego Mychajło Nagaja portal twierdzi, że grupa młodych Polaków
około godziny 16.30 w sobotę zaczęła
rozbijać pudła z płyt wiórowych, jakimi ukraińska administracja zabudowała
pomniki dwóch lwów stojące na cokołach dawnej głównej bramy Cmentarza
Obrońców Lwowa.
„Oni uszkodzili osłony, wyrwali całe
kawały i ruszyli do wyjścia. Już na wyjściu tych ludzi usiłowała zatrzymać nasza ochrona. Jednak mężczyznom udało
się wyrwać za bramę i tam oni zaczęli
się rozbiegać każdy w swoją stronę” –
zrelacjonował Nagaj. Twierdzi on, że
przypadkowo w tym czasie ulicą koło
Cmentarza Łyczakowskiego przejeżdżał partol ukraińskiej policji. Załoga
policyjnego samochodu włączyła się interwencję, skutkiem czego było zatrzymanie jednego z Polaków z grupy, która
rozbijała pudła w których zamknięto
rzeźby lwów. „Ten człowiek po polsku
oświadczył, że zdecydował się >>uwolnić lwy<<. To całkowicie niedopusz-
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czalne zachowanie, które nie można nazwać inaczej niż prowokacją” – ocenia
Nagaj. Według ustaleń ukraińskiej policji zatrzymany to mieszkaniec Krakowa
Mateusz Pasek. Zaś grupa, która rozbiła
pudła, którymi zabudowano lwy składało się ogółem z 9 młodych obywateli
Polski. Na zdjęciach widać, że udało
się to w przypadku jednego ze lwów,
rzeźba drugiego nadal jest w znacznej
części zasłonięta. Historyczne rzeźby
lwów, na których tarczach znajdują się
godło Polski i herb Lwowa, oraz napisy
odpowiednio „Zawsze wierny” i „Tobie
Polsko” wróciły na swoje miejsce z inicjatywy polskiego Ministerstwa Kultury w grudniu 2015 r. Władze ukraińskie
uznały to za „nieuzgodnioną akcję” i
zasłoniły rzeźby zabudową z płyt wiórowych. Szef ukraińskiej Państwowej
Komisji do spraw Upamiętnień Ofiar
Wojen i Represji Światosław Szeremeta stwierdził, że lwy powinny zostać
wyniesione poza teren Cmentarza Łyczakowskiego jako „symbol okupacji”.
(https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/
ukraina/mlodzi-polacy-rozbijali-pudlaw-ktorych-ukraincy-zamkneli-lwy-nacmentarzu-orlat/; 29 lipca 2018).
Przewodniczący frakcji partii Swoboda w radzie obwodu lwowskiego Ołeh
Pańkewycz odniósł się do zdarzenia z
28 lipca kiedy to grupa młodych Polaków częściowo rozbiła pudła z płyt
wiórowych, którymi obudowane są
rzeźby lwów na dawnej bramie głównej
Cmentarza Obrońców Lwowa. Polityk
neobanderowskiej partii przedstawia
działania Polaków jako „prowokację”,
która miała na celu „rozniecanie waśni
narodowościowych”. Wspomina też o
tym, że jedyny ze schwytanych członków grupy został 29 lipca skazany na
grzywnę w wysokości 85 hrywien z
paragrafu o „drobnym chuligaństwie”, a
procesowi przyglądał się przedstawiciel
Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.
Pańkewycz uznał, że „prowokacja” była
możliwa ponieważ „bezprawnie i bez
zezwolenia władzy i miejscowego samorządu, za zagraniczne środki [finansowe] rzeźby lwów zostały zdemontowane i umieszczono je u memorialnego
kompleksu pochówków wojskowych
na terenie muzeum Cmentarza Łyczakowskiego”. Przy czym Pańkewycz
uznał, że rzeźby lwów oprócz historycznego mają „wyraźny kontekst polityczny”. Mogą one według niego nieść
„antyukraińską treść”, „symbolizować
okupację ziem ukraińskich” oraz „znieważać narodowe uczucia Ukraińców”.
Pańkewycz przypomniał, że rada obwodu lwowskiego już na początku 2016
roku domagała się sprawdzenia zgodności z ukraińskim prawem przywrócenia
posągów na bramie Cmentarza Orląt
i zarzuca władzom miasta, że tego nie
uczyniły. Polityk stwierdza, że obecność
rzeźb lwów na cmentarzu „uwzględniając militarystyczny i antyukraiński
kontekst tych pomników może mieć
negatywne skutki społeczne”. Dlatego
też lwowska Swoboda domaga się przeniesienia rzeźb w inne miejsce.
Historyczne rzeźby lwów, na których
tarczach znajdowały się godło Polski
i herb Lwowa, oraz napisy odpowiednio „Zawsze wierny” i „Tobie Polsko”
wróciły na swoje miejsce z inicjatywy
polskiego Ministerstwa Kultury w grudniu 2015 r. Władze ukraińskie uznały
to za „nieuzgodnioną akcję” i zasłoniły rzeźby zabudową z płyt wiórowych.
Szef ukraińskiej Państwowej Komisji
do spraw Upamiętnień Ofiar Wojen i
Represji Światosław Szeremeta stwierdził, że lwy powinny zostać wyniesione
poza teren Cmentarza Łyczakowskiego
jako „symbol okupacji”. (https://kresy.
pl/wydarzenia/regiony/ukraina/neobanderowski-polityk-zada-usuniecia-rzezblwow-z-cmentarza-obroncow-lwowa/;
6 sierpnia 2018).
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Co innego pomniki UPA w Polsce, one
nie mają „antypolskich treści”, ani nie
„symbolizują ludobójstwa dokonanego
przez UPA na ludności polskiej” - one
upamiętniają szlachetnych bojowników
o wolną Ukrainę na terenach okupowanych przez Polskę. A dwa plus dwa to
się równa rower. A co by było, gdyby
pomniki UPA w Polsce zostały obudowane płytami paździerzowymi? W
psychologii takie działanie nazywa się
„lustro” - robię dokładnie to co ty, i jak
się wtedy czujesz? Podobno skuteczne
dla psychopatów, którzy nie rozumieją
znaczenia równowagi wzajemnych relacji. Nieskuteczne jednak dla osób chorych psychicznie. Czy taką chorobą jest
banderyzm?
Podczas defilady w Kijowie z okazji
Dnia Niepodległości Ukrainy, minister
obrony Stepan Połtorak witał żołnierzy banderowskim zawołaniem „Sława
Ukrainie, Herojam Sława”. Prezydent
Petro Poroszenko recytował nową wersję hymnu OUN i wychwalał banderowskie zawołanie, jako nowe pozdrowienie ukraińskiej armii. Na miejscu
obecni byli również polscy żołnierze
– tuż po ich przemarszu orkiestra odegrała „Marsz Nowej Armii”, czyli nową
wersję hymnu zbrodniczej Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów.
„Dla mnie to jest szok. To znaczy, że
Ukraina określiła się zupełnie inaczej,
niż dotąd deklarowali Ukraińcy. Ta retoryka uderza nie tylko w Polskę, ale
we wszystkich, którzy walczyli z hitleryzmem. To uderzenie w miliony ofiar
Adolfa Hitlera” – mówi w rozmowie
z portalem Kresy.pl generał Waldemar
Skrzypczak, były Dowódca Wojsk Lądowych. Jego zdaniem, taka frazeologia
jest powrotem do retoryki z czasów II
wojny światowej, „gdy Ukraińcy byli
sojusznikami Adolfa Hitlera”. „My, Polacy, szczególnie dobrze to pamiętamy.
Byłem głęboko przekonany i wierzyłem
w to, że Ukraina zmierza w zupełnie
nowym kierunku, ku demokracji i poszanowaniu dla historii. Pamiętamy, że
były formacje ukraińskie, które służyły
hitlerowcom, jak Waffen-SS Galizien.
Ona miały duży udział w mordowaniu Polaków. Jeśli powraca się do tej
retoryki, to dla mnie to jest powrót do
faszyzmu. Dla nas to bardzo bolesne.
Jeśli MON o tym wiedział, że ta retoryka i taka demonstracja faszystowskiego
nacjonalizmu ukraińskiego w stylu SS
Galizien będzie tam obecna, to znaczy,
że popełniono straszny błąd” – mówi
gen. Skrzypczak. Zaznacza, że nie
dotyczy to tylko tych, którzy pamiętają Wołyń, ale wszystkich Polaków.
Przypomina, że formacje ukraińskie w
służbie III Rzeszy brały udział m.in. w
pacyfikacji Powstania Warszawskiego.
„Jeżeli Ukraińcy do takiej hitlerowskiej,
faszystowskiej retoryki wracają, to rząd
Polski powinien natychmiast zająć stanowisko w tej sprawie. Tego nie można
odpuścić” – podkreśla generał. Zaznacza, że powinno to być też sygnałem
dla Stanów Zjednoczonych, będących
sojusznikiem Ukrainy: „Mimo wsparcia
ze strony USA i UE, Ukraina zmierza w
zupełnie nie tym kierunku, niż trzeba.
Poza tym, że uważam, że polski rząd
powinien zająć stanowisko, to dyplomacja amerykańska powinna się w to
wczuć. Nasze stanowisko będzie ważne,
ale ważnym gestem powinien być gest
ze strony Amerykanów, którzy również z
hitlerowcami walczyli.”
Hasło „Sława Ukrajini” i odzew „Herojam sława” zostały ustanowione jako organizacyjne przywitanie banderowskiej
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
przez Uchwałę II Wielkiego Zboru
OUN z kwietnia 1941 roku. W 2017
roku ukraińska armia zamówiła u ukraińskiego muzyka Ołeha Skrypki nową
wersję Hymnu OUN, obecnie określa-

nego jako „Marsz Nowej Armii” lub
„Marsz Ukraińskiego Wojska”, w której
słowa o Ukrainie „od Sanu po Kaukaz”
miały być zamienione na „Zjednoczone
Ukraińskie państwo / jest w naszych sercach”. Jednak w wersji „Marszu Nowej
Armii”, którą oficjalnie zaprezentowano
w grudniu 2017 roku, zachowano słowa
o Ukrainie „od Sanu po Kaukaz”.
Internauta Wolyn1943: „W jaką histerię
wpadliby „bracia” Ukraińcy, gdyby w
polskim hymnie był ustęp o Polsce od
Odry aż po Zbrucz? Może powinien
być!” (Za: https://kresy.pl/wydarzenia/
gen-skrzypczak-dla-kresy-pl-ukrainawraca-do-retoryki-hitlerowskiej-tegonie-mozna-odpuscic-polski-rzad-musizajac-stanowisko/; 24 sierpnia 2018).
Proponuję wersję:
Jeszcze Polska będzie sięgać
Od morza do morza.
Lwów i Wilno w naszych rękach,
Przy pomocy Bożej.
„Jesteśmy świadkami konsekwentnej i
planowej banderyzacji państwa ukraińskiego” – mówi w rozmowie z portalem
Kresy.pl historyk i prof. KUL, Włodzimierz Osadczy. „Mówiąc o banderyzacji mam na uwadze przenikanie we
wszystkie obszary życia politycznego,
społecznego, kulturowego czy światopoglądowego ideologii, symboli i narracji
historycznej Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów. Zakładam, że przygotowanie polityczne w duchu banderowskim jest ze wszech miar realizowane już
od dawna. Wiemy, że armia ukraińska
jest w jakimś stopniu pochodną armii
ZSRR, w której wychowanie polityczne
było bardzo ważnym elementem służby wojskowej. Stanowisko politruka,
czyli oficera ds. politycznych, było tam
bardzo ważne, a widzimy, że dziś mają
miejsce podobne zjawiska. Potwierdza
to tezę, znaną od wydarzeń na Majdanie, że Ukraina idzie drogą banderyzacji. Tych, którzy mówili, że na Majdanie
symbole banderowskie są nadreprezentowane, którzy mówili o rzeczach
oczywistych, nazywano „ruskimi trolami”. A nam wmawiano, że te oczywiste
rzeczy nie istnieją. Do dziś tego rodzaju
obłudna polityka jest uprawiana przez
osoby do zdań specjalnych, jak np. prof.
Przemysła Żurawski vel Grajewski, który publicznie zaprzeczał istnieniu banderyzmu na Ukrainie twierdząc, że to
margines. Osoba, która ma stanowisko
profesora i zajmuje się badaniami politycznymi, mówiąc takie tezy dyskredytuje się totalnie. I jest albo ignorantem,
albo kłamcą. A to jest tylko wierzchołek
góry lodowej. Natomiast cały ten ładunek banderyzmu jest wkomponowany
we wszystkie struktury państwa i społeczeństwa ukraińskiego. Nie możemy też
pomijać banderyzacji struktur Kościoła
Greckokatolickiego. Pełznąca banderyzacja jest zjawiskiem rozpoznanym,
powszechnym, którego nie dostrzegać
mogą albo zainteresowani albo głupi”
– podsumowuje historyk. (Za: https://
kresy.pl/publicystyka/prof-osadczy-dla-kresy-pl-jestesmy-swiadkami-konsek
wentnej-i-planowej-banderyzacji-panst
wa-ukrainskiego/; 25 sierpnia 2018).
Podczas posiedzenia Stałej Komisji Wołyńskiej Rady Obwodowej ds.
Współpracy Międzynarodowej, Zagranicznych Stosunków Gospodarczych i
Inwestycji analizowano projekt decyzji
rady „O wspieraniu Uchwały okrągłego
stołu »Wołyń 43« – element antyukraińskiej propagandy w Polsce”.
„Nadszedł czas aby Parlament Ukrainy na poziomie legislacyjnym potępił
politykę kolonizacji, pacyfikacji i asymilacji Ukraińców i uznał fakt wieloletniej okupacji przez Polskę znacznego terytorium Ukrainy. Proponujemy

także wprowadzenia do prawodawstwa
odpowiedzialności karnej za publiczne
negowanie zbrodni polskich okupantów
na terytorium Ukrainy” – czytamy w
rezolucji. Ołeksandr Pyrożyk, pierwszy
zastępca przewodniczącego Wołyńskiej
Rady Obwodowej i jeden z liderów
neobanderowskiej Swobody zaznaczył, że Polska corocznie sama czyni z
lipcowych obchodów rocznicy rzezi
wołyńskiej „szczyt antyukraińskiej propagandy”. Jego zdaniem ten rok nie był
wyjątkiem. Mówił krytycznie o wizycie
prezydenta Andrzeja Dudy na Wołyniu.
Zdaniem Pyrożyka, polski prezydent
używał określeń, które można traktować
jako roszczenia terytorialne względem
Ukrainy. Oburzał się też, że Duda oskarżał Ukraińców o zbrodnie na Polakach.
Mówił też o uchwałach Sejmu i Senatu
dotyczących, jak się wyraził, rzekomego ludobójstwa Polaków na ziemi wołyńskiej. Zarzucał polskim władzom,
obecnym i poprzednim, że przez udział
ukraińskich mieszkańców Wołynia w
„wydarzeniach” próbują zrobić z Ukraińców bandytów i morderców. Według
niego, Polska uczyniła z antyukraińskiej
propagandy element swojej polityki
zagranicznej. Podkreślił też, że pojęcia
„rzeź wołyńska” i „tragedia wołyńska”
są sztucznie narzucane przez polskich
historyków i są manipulacjami. Twierdził, że chodzi o wydarzenia, które miały miejsce także w Galicji, na Chełmszczyźnie czy Podlasiu. Ponadto, Kurstak
zaproponował, by zwrócić się do USA i
krajów UE o udostępnienie takich dokumentów, twierdząc, że w Rosji wszystkie archiwa związane z tym okresem są
obecnie niszczone. Deputowany twierdził też, że wciąż jeszcze żyją świadkowie, którzy twierdzą, że to oddziały
NKWD przebierały się za członków
UPA, po czym paliły polskie wsie, a następnie, przebrani za Polaków, niszczyli
wsie ukraińskie. Kurstak zaproponował
też, by na zawsze skończyć z wzajemnymi oskarżeniami o czystki etniczne i
ludobójstwo czy pretensje terytorialne.”
(Za: https://kresy.pl/wydarzenia/wolynscy-deputowani-proponuja-penalizac
je-negowania-zbrodni-polskich-okupan
tow-na-terytorium-ukrainy/; 8 września
2018). Ponieważ pierwsza niepodległa
Ukraina powstała w 1990 roku, czy teza
Komisja Wołyńskiej Rady Obwodowej
o okupacji przez Polskę ziem ukraińskich jest jakimś proroctwem? Gdyby
jej członkowie posiadali podstawową
wiedzę historyczną, to mogliby mówić
tylko o „zagrożeniu powrotu Polski na
swoje stare historyczne ziemie, należące obecnie do Ukrainy”. Tyle tylko,
że obecnie takie realia nie istnieją. Ale
może trzeba rozumieć kompleksy obecnych nacjonalistów ukraińskich w tym
zakresie.
Portal www.wpolityce.pl podał,że na
początku października Instytut Pamięci
Narodowej wznowi rozmowy z Ukraińcami o odblokowaniu polskich prac
ekshumacyjnych za naszą wschodnią
granicą – poinformowało RMF FM.
Podstawowym warunkiem Ukrainy jest
odbudowa dwóch pomników: w Pikulice koło Przemyśla i Monastyr, koło Werchraty. Przedstawiciele IPN mieli prowadzić je z ukraińskim wicepremierem.
Andrij Deszczyca, ambasador tego kraju w Polsce, poinformował RMF FM,
że bez deklaracji odbudowy pomników
jakiekolwiek rozmowy nie maja sensu.
Likwidowanie pomników ku czci UPA
na terytorium Polski dyplomata nazwał
„rosyjską prowokacją”. Pytany przez
RMF FM dlaczego odpowiedzią na
„rosyjską prowokację” był zakaz nałożony na Polskę, odparł, że ten ruch był
spowodowany emocjami. Wyjaśnił przy
tym, że miała to być forma „wywarcia
presji na Warszawę, by bardziej gorliwie
szukała sprawców i zapobiegała dewastacjom.” Ukraina jest także oburzona
rozebraniem pomnika dedykowanego

UPA w Hruszowicach koło Przemyśla.
(Zaporowe żądania Kijowa ws. ekshumacji IPN na Ukrainie: „Najpierw
odbudowa pomników”; w: https://wpolityce.pl/polityka/412229-zaporowezadania-kijowa-ws-ekshumacji-ipn-naukrainie; 14 wrzesień 2018).
W wywiadzie dla portalu „Gławkom”,
opublikowanym 7 września br. ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczyca, był pytany m.in. o pogorszenie
stosunków polsko-ukraińskich. Jego
zdaniem, dotyczy to tylko kwestii historycznych i „różnych interpretacji naszej wspólnej przeszłości”. „W tym jest
wielkie niebezpieczeństwo. Musimy szanować historię, pamiętać o niej, ale nie
można wykorzystywać jej dla polityki” –
powiedział Deszczyca. Powtórzył więc
słowa prezydenta Poroszenki z Sahrynia
z 8 lipca, które w rzeczywistości odnoszą się do działań władz Ukrainy, ale
zgodne z zasadą, że złodziej woła „łapać
złodzieja”. Jego zdaniem, kolejnym powodem jest Rosja, która nie chce jedności polsko-ukraińskiej i wsparcia strategicznego Polski dla Ukrainy w ważnych
kwestiach. ”Rosja wykorzystuje przeszłość historyczną, grając na emocjach
polskiego społeczeństwa, żeby wbić klin
między Ukrainę a Polskę. Rozumiemy
i podzielamy ból tych Polaków, którzy
stracili swoich bliskich podczas tragicznych wydarzeń na Wołyniu (sic!).
Ale jest niezmiernie ważne, by pamięć o
przeszłości nie determinowała teraźniejszości ani przyszłości. Lista wzajemnych
krzywd między Polakami a Ukraińcami
w naszej historii jest dość długa i, oczywiście, nie powinniśmy mierzyć się kośćmi czy litrami przelanej krwi. Naszą
wspólną odpowiedzialnością jest uhonorowanie wszystkich niewinnych ofiar
i wyciągnięcie wniosków z historii” –
powiedział Deszczyca. Deszczyca też
do perfekcji opanował logikę „dwa plus
dwa to się równa rower”. Świadkowie
ukraińskiego ludobójstwa ukraińskiego,
to oczywiście „agenci Putina wbijający
klin” w sprawie „tragicznych wydarzeń
na Wołyniu”, a „wzajemne krzywdy”
nie powinniśmy „liczyć kośćmi”, ale
„uhonorować wszystkie niewinne ofiary”. Rzeczywiście, nie możemy „policzyć kości” polskich ofiar, zapewne
„aby pamięć o przeszłości nie determinowała teraźniejszości” i dlatego władze Ukrainy wprowadziły zakaz ekshumacji. A „uhonorowanie” dotyczyć ma
przede wszystkim morderców Polaków.
„Trudno zgodzić się z próbami przypisania UPA, która walczyła o niepodległą
Ukrainę aż do końca lat 50. XX wieku,
zbiorowej odpowiedzialności za tragiczne wydarzenia na Wołyniu. Zrzucanie
całej winy wyłącznie na UPA to uproszczona droga, próbująca odwrócić uwagę od głównych odpowiedzialnych za
tragedię – nazistowskich i radzieckich
reżimów okupacyjnych. Ponadto, ocena
działań takich czy innych bojowników
UPA powinna należeć tylko do samych
Ukraińców, w rezultacie wewnętrznych
dyskusji, na bazie badań i analizy wiarygodnych materiałów archiwalnych.
Żadna presja z zewnątrz nie przyczyni
się do obiektywnej debaty, ale wywołuje
opór u Ukraińców” - podkreślił Deszczyca.
Ukraiński ambasador powtórzył też, że
w Polsce żyje już ponad milion Ukraińców, zaznaczając, że liczba ta jest
umowna (wcześniej mówił też, że ponad
200 tys. Ukraińców posiada Kartę Polaka; wg oficjalnych danych ukraińskich z
2001 roku na Ukrainie były 144 tys. Polaków – red.). Miedzy innymi dlatego,
że nie wiadomo, czy część z nich uzyskawszy wizę czy pozwolenie na pracę
została w Polsce, czy wyjechała dalej,
do krajów zachodnich UE. Deszczyca
potwierdził, że obecnie w Polsce studiuje 40 tys. Ukraińców. Przyznał, że licz-
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ba ta rośnie, ale już nie tak szybko, jak
dwa lata temu. Zaznaczył, że z badań
przeprowadzonych wśród nich wynika,
że zdecydowana większość nie planuje
powrotu na Ukrainę: „5-10 proc. zadeklarowało, że chce wracać na Ukrainę.
Pozostali zamierzają kontynuować naukę lub żyć w Polsce. To dotyczy około
połowy z nich. Druga połowa zamierza
jechać dalej na Zachód i tam uczyć się
lub pracować”.
Deszczyca zwrócił uwagę, że Zachód
stopniowo zapomina o konflikcie w
Donbasie i o tym, że to Rosja atakuje
Ukrainę, zaś niektórzy zaczynają myśleć o odnowieniu interesów z Rosją.
Przyznał, że Polska na tym tle wygląda
korzystnie, bo polscy politycy generalnie, niezależnie od tego, kto rządzi,
rozumieją sytuację i opowiadają się za
utrzymaniem sankcji. Podkreślił też niezmienne stanowisko Polski, przychylne
względem członkostwa Ukrainy w UE i
NATO. Przyznał też, że istnieją „czarne
listy” obywateli Polskich, dodając, że
generalnie nie jest to czymś normalnym
i nie powinno być nadużywane.
Internauta Kasper1: „Ukraiński dyplomata twierdzi, że wszelkie spory polsko-ukraińskie ostatecznie szkodzą obu
stronom, a w przeszłości z tego powodu
oba kraje traciły niepodległość.” – ten
nazywany „dyplomatą” banderowski
matoł musiał potwornie dostać kamieniem w cymbał w czasie Majdanu nr 2.
Kiedyż to Polska straciła nieodległość
z powodu „sporów z Ukrainą” i w
jaki sposób Ukraina „straciła niepodległość” której do 1991 roku nigdy nie
miała …? Co za durna bladź pancerna.
Internauta Jwu: „Teraz za ludobójstwo
kresowe obwinia się nazistów (nazwa
stworzona na potrzebę powojennych
Niemiec ) i sowietów. A w przyszłości
winą za to co się wydarzyło, obwinią
wyłącznie Polaków, jako tych którzy
napadli niewinnych Ukraińców. A oni
broniąc się skutecznie, tak wielu zabili. Oczywiście o starcach, kobietach i
dzieciach nikt nie wspomni. Kończąc,
ubawiło mnie stwierdzenie, żeby ocenę
zbrodniarzy UPA zostawić wyłącznie
Ukraińcom. Dobre,to jakby Niemcy powiedzieli odwalcie się od naszego Hitlera, Himmlera, Bormana i innych do nas
należy ich ocena.”
Internauta Wolyn1943: „Naszą wspólną
odpowiedzialnością jest uhonorowanie
wszystkich niewinnych ofiar” – zabawnie to brzmi w kontekście zakazu ekshumacji… Ociera się to o groteskę! Natomiast stwierdzenie Pana Ambasadora
o tym, że tylko Ukrainiec może ocenić
„działania” UPA, zakrawa na ponury
żart! Ofiara nie może nazwać mordercy ani jego czynu po imieniu – oto
podstawa moralności ukraińskiej made
in Deszczyca. Zrzucanie winy za ludobójstwo, jakiego dopuścili się ukraińscy
zwyrodnialcy na Rosję i Niemcy, to typowa reakcja obronna bandyty. Ale taki
mamy klimat na Ukrainie… Ciekawe,
że jak Ukraina, poprzez próbę obciążenia Rosji za Rzeź Wołyńską, ewidentnie
wbija klin między Polskę a Rosję, to nie
ma w tym nic nagannego. Źle się dzieje, gdy Rosja robi to samo w relacjach
polsko-ukraińskich. ot, taka moralność
Kalego w wydaniu ukraińskim… Niepokoją natomiast słowa Deszczycy, o
tym że Polacy zaczęli rozumieć wreszcie, iż nie można Ukraińcom narzucać
oceny „wydarzeń” na Wołyniu. Czyżby
czekały nas kolejne szokujące ustępstwa
na tej płaszczyźnie? Czy już wyrażono
zgodę na odbudowę pomników upowskim ludobójcom, tylko czekają na
koniec wyborów, by to ogłosić?” (Za:
https://kresy.pl/wydarzenia/ambasador-ukrainy-polska-zaczyna-rozumiecze-z-ukraincami-nie-rozmawia-sie-zpozycji-sily/; 16 września 2018).
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„Sami swoi” w Jaremczu.
Dialog między Polską i Ukrainą musi
być utrzymany mimo sporów wokół
wspólnej, trudnej historii - powiedzieli uczestnicy XI Polsko-Ukraińskiego
Spotkania „Przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość”, odbywającego się w Jaremczu w ukraińskich Karpatach.
„Spotkania w Jaremczu powinny zrekompensować czas, który straciliśmy
poprzez pauzę w oficjalnych relacjach
między Polską i Ukrainą. Robocze relacje jednak trwają na poziomie intelektualnym, gospodarczym i międzyludzkim.
My z Polską nie mamy się gdzie podziać,
jesteśmy przecież sąsiadami” - stwierdził Jewhen Mahda, szef kijowskiego
Instytutu Polityki Światowej. Według
eksperta w najbliższym czasie rozwiązanie sporu wokół historii może się nie
udać. „Ukraina i Polska znajdują się na
innych stadiach formowania narodu politycznego. W Polsce jest on już uformowany, a na Ukrainie ten proces dopiero
się zaczyna. My dopiero teraz krystalizujemy swoich bohaterów. W Polsce
są oni wyznaczeni. Chciałbym, by nasi
polscy partnerzy zrozumieli, że Ukraina
nie może budować narodu politycznego
według polskich wzorców” - podkreślił
Mahda.
Przemysław Żurawski vel Grajewski z
Uniwersytetu Łódzkiego, doradca szefa
MSZ Polski, proponował, by w rozmowach o stosunkach polsko-ukraińskich
odróżniać atmosferę medialną od skali
rzeczywistej współpracy materialnej,
gdyż - jak zaznaczył - ma ona tak wysoką intensywność, jakiej nie było dotąd po 1991 roku. „Nowe połączenia
kolejowe, lotnicze, rynek pracy, współpraca akademicka, bardzo dynamicznie
rozwijająca się współpraca na rynku
energetycznym, wzrost polskiego eksportu gazu na Ukrainę. Przypomnę, że
w marcu, po zerwaniu przez Rosję dostaw gazu na Ukrainę, Polska w ciągu
kilku godzin zorganizowała dostawy
alarmowe i złamała presję rosyjską” –
wymienił. Dodał do tego intensywną
współpracę wojskową, polegającą na
szkoleniu ukraińskich żołnierzy przez
specjalistów z Polski, a także współpracę bankową oraz dyplomatyczną.
Politolog Andrzej Szeptycki z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że takie
spotkania służą lepszemu poznaniu
punktu widzenia partnerów. „Próbujemy zdiagnozować nie tylko te problemy,
które utrudniają współpracę, ale również zastanowić się, jak je przełamać,
ewentualnie wskazać obszary, które nas
potencjalnie łączą, a nie dzielą” – powiedział.
Dyrektor Centrum Studiów Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki powiedział: „To
nienormalne, że nasi ministrowie spraw
zagranicznych spotykają się w Nowym
Jorku przy okazji sesji ONZ, potrzebne
są spotkania w Kijowie i Warszawie.”
Inicjatorami spotkań polsko-ukraińskich w Jaremczu są Uniwersytet im.
Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławów) i polska gazeta
na Ukrainie „Kurier Galicyjski”. Inicjatywa jest współfinansowana przez
Fundację „Wolność i Demokracja” w
ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą. (Ukraina:
XI Polsko-Ukraińskie Spotkanie w
Jaremczu; w:
http://radiozagranica.
pl/8/251/Artykul/383776,UkrainaXI-PolskoUkrainskie-Spotkanie-wJaremczu; 22.09.2018).
Wojciech
Jankowski
relacjonuje:
„Uczestnicy jedenastych już Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu
wysoko ocenili ich tegoroczną edycję.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Przez dwa dni eksperci – naukowcy i
publicyści – obradowali w obecności
dyplomatów dyskutując o stosunkach
polsko-ukraińskich, w tym także o polityce historycznej obydwu państw. Dyskusje były merytoryczne i, co istotne,
pozbawione złych emocji. Na konferencję przybyli goście z polskich i ukraińskich uczelni, ośrodków analitycznych,
dziennikarze i publicyści. Tradycyjnie
omawiano kwestie historyczne oraz
obecny stan stosunków między dwoma
państwami, ale już po raz kolejny przygotowano również panel ekonomiczny.
Prof. Ihor Cependa, rektor uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku powiedział:
„Mamy rekordową liczbę osób – 140, z
Polski i z Ukrainy. Koncepcja nie zmienia się, dalej jest: wczoraj, dzisiaj i jutro. Patrzymy w przeszłość, analizujemy
teraźniejszość, ale też chcemy generować idee na przyszłość.”
„Zobaczyłam na tej konferencji bardzo
wielu kompetentnych ludzi po obu stronach. To jest bardzo przyjemny widok”
– oceniła wydarzenie Agnieszka Romaszewska, dyrektor TV Bielsat. „Nawet
skomplementowałabym naszych partnerów ukraińskich, że więcej po tej stronie
przyjechało ludzi kompetentnych, sensownie mówiących czasem kontrowersyjne tezy, ale to nie zmienia faktu, że na
wysokim poziomie. Uważam nawet, że
ta konferencja powinna być większa”.
Bogumiła Berdychowska zwróciła uwagę, że w każdej dyskusji musiał pojawić
się watek granicy polsko-ukraińskiej
jako czynnik blokujący relacje między
tymi dwoma narodami i podmiotami
społecznymi i politycznymi.
Profesor Antoni Z. Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk postulował o rozdzielenie w kontaktach polsko-ukraińskich
kwestii historycznych, politycznych i
ekonomicznych: „Nie można w polityce
zagranicznej skupiać się tylko na wydarzeniach tragicznych, które miały miejsce na Wołyniu przed 75 laty. Niestety w
XX wieku w Europie takie dramatyczne
zdarzenia miały miejsce i powinniśmy myśleć, jak uniknąć warunków, w
których tego typu zachowania ludzkie
się pojawiają. Ale prowadząc politykę
państwa, musimy się orientować przede
wszystkim na przyszłość. Dość sceptycznie patrzę na spory miedzy historykami,
one są nie do rozwiązania. Zamiast
uzgadniać sprawy historii, powinniśmy
większy nacisk położyć na uzgadnianie
interesu państwa polskiego i państwa
ukraińskiego.”
W trakcie spotkań polsko-ukraińskich
odbyły się liczne prezentacje. Piotr
Kościński i Mirosław Rowicki omówili pracę na filmem dokumentalnym
„Lwów 1939”. Prof. Bohdan Hud’ zapoznał obecnych ze swoją najnowszą
książką „Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej”.
Swoje książki zaprezentował profesor
ekonomii Alojzy Z. Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje projekty
i książki zaprezentowało również Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego. Książkę o historii konsulatu RP we Lwowie „Konsulat bez
precedensu” zaprezentowała jej autorka
Agnieszka Sawicz.
Po obradach, trzeciego dnia uczestnicy
wybrali się na wyprawę na górę Pop
Iwan, zorganizowaną przez Uniwersytet
w Iwano-Frankiwsku. Na szczycie tego
samego dnia podpisano, z udziałem zastępcy ministra oświaty Ukrainy Maksyma Strichy, memorandum o stworzeniu Karpackiego Ośrodka Ekologicznego na bazie Międzynarodowego Naukowego Ośrodka „Obserwatorium”.
Internauta „pablo”, 25 września 2018:

„Pan Jewhen Mehada twierdzi: ”Chciałbym, by nasi polscy partnerzy zrozumieli, że Ukraina nie może budować narodu
politycznego według polskich wzorców”, ale nie rozumie, że Polacy też
mają swoją wrażliwość opartą na wydarzeniach z Wołynia i nie tylko. Chcą po
prostu prawdy. Ukraińcy, zwłaszcza Ci
z zachodniej Ukrainy nie chcą tej prawdy poznać. Polacy nie chcą zemsty, chcą
tylko prawdy, przeprosin ale szczerych
i podania sobie rąk. Ukraińcy dopiero
tworzą swoje społeczeństwo i wydaje
im się, że przyznanie się do win uszczknie ich honor i dumę. Wynika to z fobii
i w sumie z niskiej samooceny. Przez
to bardzo nakręcają dumę i dowartościowując się na siłę poprzez skrajne i
nacjonalistyczne ugrupowania. Mieszkałem na Ukrainie prawie cztery lata i
bardzo pokochałem ten kraj poprzez
spotykanych tam ludzi i poprzez wspólną historię. Chciałbym aby dyskusja
historyczna zbliżyła nas do siebie, a nie
oddalała. Ukraińcy zrozumcie nas też.
Ukraina to wielka część Polskiej historii czy tego chcecie czy nie. Powodzenia...” (https://kresy24.pl/jak-formulowac-dalekosiezne-plany-politycznejezeli-nie-jestesmy-w-stanie-udroznicgranicy-relacja-i-wideo-z-11-polskoukrainskich-spotkan-w-jaremczu/;
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października 2018).
W tym roku wybuchła także afera z
niejaką Ludmiłą Kozłowska, która stała się elementem rozgrywek, i to międzynarodowych. Prof. Włodzimierz
Osadczy przypomina, że w latach 20062009, gdy był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów w Lublinie, Ludmiła
Kozłowska „rozpoczynała swoją niechlubną działalność w Polsce”. Była
wówczas stypendystką tego Kolegium.
„Była polecana jako aktywna działaczka, zwalczająca rosyjskie wpływy na
Krymie, skąd pochodzi” – mówi prof.
Osadczy. Wówczas jednym ze stypendystów Kolegium był Ukrainiec Iwan
Szerstiuk, wspominany przy okazji
sprawy Kozłowskiej. To z jego polecenia została ona przyjęta przez komisję
rekrutacyjną. Później oboje zakładali
Fundację Otwarty Dialog, gdyż jej początki sięgają właśnie Lublina. „Szerstiuk był stypendystą Kolegium, przy
czym w czasach pierwszych rządów PiS
miał niezwykłe wsparcie po linii partii
rządzącej. Miał bardzo dobre relacje z
Kancelarią Premiera, w tym za rządów
Jarosława Kaczyńskiego i utrzymywał
zażyłe relacje z panem ministrem Adamem Lipińskim” – mówi prof. Osadczy.
Szerstiuk po pewnym czasie wrócił na
Ukrainę. Ostatecznie trafił tam do więzienia za próbę zorganizowania zabójstwa biznesmena ze Lwowa, od którego wcześniej pożyczył znaczną sumę
pieniędzy. „ Jako kanclerz Kolegium, a
także osoba, która przez dwa lata próbowała opiekować się pracą naukową
pani Kozłowskiej muszę powiedzieć, że
zachowywała się ona jak szachrajka –
oszukiwała i wyłudzała stypendia. Po
tym czasie, jak znalazła lepsze źródło finansowania, po linii fundacji, to rzuciła
Kolegium, zachowując się w sposób naganny wobec uczelni, na której studiowała, czyli UMCS, a także wobec mnie,
opiekuna jej pracy naukowej. Można
powiedzieć, że odeszła bez pożegnania.
Niestety, takie osoby zostały wykorzystane przez „środowiska giedroyciowskie”,
które mają swój silny ośrodek w PiS. W
tej chwili próbuje się uczynić z pani Kozłowskiej jakąś „ruską agentkę”. A jest
to osoba stworzona przez te środowiska,
gdzie jest jednoznacznie kojarzona z
takimi osobami jak pani Romaszewska,
pan Rey czy inne czołowe postacie obozu giedroyciowskiego, który ma swoich
ludzi niezależnie od tego, czy rządzi PO
czy PiS. W tej chwili mamy do czynienia z czymś, co pokazuje wielki kryzys
giedroyciowskiej propagandy. To, że ci

państwo uwijają się jak piskorze, jak
znany ze swoich oszczerstw Rey czy pani
Romaszewska czy też inni bywalcy salonów pani Kozłowskiej świadczy właśnie
o takim kryzysie. Ta sprawa potrzebuje
rzetelnych badań, a także wniosków –
ponieważ były to osoby wspierane, „hodowane” przez pewne środowiska dla
pewnych celów. I w tej chwili osoby te
zaczęły żyć własnym życiem. Widzimy,
że są na tyle wpływowe, że mogą tworzyć własną politykę, albo przez głupotę, albo przez cwaniactwo. W każdym
razie, jest to bardzo zła ocena polityki
wschodniej, jaką realizuje PiS.”
Ludmiła Kozłowska wystąpiła na wysłuchaniu w Bundestagu pt. „Prawa
człowieka w niebezpieczeństwie – demontaż praworządności w Polsce i na
Węgrzech”. Wystąpienie w Berlinie
było możliwe dzięki przyznaniu jej
przez niemieckie władze specjalnej krótkoterminowej wizy wydanej ze względu na „interes narodowy Niemiec”. Kozłowska ma bowiem zakaz wjazdu do
Unii Europejskiej – w sierpniu polskie
MSW wpisało ją do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), pozwalającego
na sprawdzanie osób przekraczających
granicę strefy Schengen. Oznaczono ją
najwyższym alertem, co skutkuje deportacją z terenu całej UE i krajów Strefy
Schengen. Szef rady Fundacji Otwarty
Dialog a zarazem mąż Kozłowskiej
Bartosz Kramek w lipcu 2017 roku
przedstawił „plan na obalenie rządu PiS’
na wzór ukraińskiego Majdanu.
4 października podczas swojej wizyty
na Ukrainie, szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego i bliski współpracownik
polskiego prezydenta Paweł Soloch
spotkał się z Ołeksandrem Turczynowem, szefem ukraińskiego odpowiednika BBN, Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Podczas wspólnej
konferencji prasowej Soloch został zapytany o kwestię napiętych relacji ukraińsko-węgierskich. Budapeszt konsekwentnie blokuje też spotkania komisji
NATO-Ukraina z powodu kontrowersyjnej ukraińskiej ustawy oświatowej,
uderzającej w szkolnictwo mniejszości
narodowych. „Co do sytuacji między
Węgrami a Ukrainą, jesteśmy zainteresowani tym, żeby te napięcia nie wpływały na współpracę Ukrainy z NATO i z
Unią Europejską” – powiedział Soloch.
Podczas wspólnej konferencji z Turczynowem szef BBN podkreślał też, że
kwestie historyczne nie powinny przesłaniać współpracy z Ukrainą, bo Polska
i Ukrainą są na siebie skazane, w tym w
kwestii bezpieczeństwa: „Oba nasze
narody są skierowane ku przyszłości.
Oczywiście, warunkiem jest wyjaśnienie sobie pewnych kwestii spornych, nie
może to przesłaniać jednak zasadniczej
sprawy: jesteśmy skazani na siebie, a
nasze bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa każdego z nas.”
Nawiązał do kwestii „polityki historycznej”, ale sprowadził je do wymiaru „medialnego i emocjonalnego”.
Analogicznie wypowiadał się Turczynow, podkreślając, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, dyskusje o
problemach w relacjach dwustronnych
schodzą na dalszy plan: „Ukraina znajduje się na pierwszej linii agresji Rosji.
Odczuwamy bezpośrednio na sobie brutalność, cynizm i podstępność rosyjskich
żołnierzy i polityków. Wojna jednak ciągnie się już piąty rok i od pięciu lat Rosja
nie była w stanie przesunąć się ani na
krok w kierunku zachodu.” Wcześniej
Soloch spotkał się w Kijowie z szefem
MSZ Ukrainy Pawłem Klimkinem.
Tego samego dnia Parlament Ukrainy
zatwierdził banderowskie pozdrowienie w wojsku i policji. Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu projekt
ustawy wprowadzający w ukraińskiej
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armii oraz w policji jako obowiązujące
powitanie słowa „Sława Ukrajini-herojam sława!” (Chwała Ukrainie-chwała
bohaterom!).
(https://kresy.pl/wydarzenia/szef-bbn-napiecia-miedzy-ukraina-a-wegrami-nie-powinny-wplywacna-rozwoj-wspolpracy-nato-ukraina/; 5
października 2018).
Czy pojawi się pomnik nagrobny dla
ludobójcy z napadu na pociąg w Zatylu?
Informacja ze strony internetowej ambasady Ukrainy w Polsce: „Ukraińcy
stawiają jednak warunki na to, by realnym stała się zgoda Kijowa na polskie
prace ekshumacyjne w ich kraju. Jak
mówi ambasador Deszczyca, minimalnym warunkiem jest odbudowa ukraińskich pomników zniszczonych ostatnio
w Polsce, co do których obie strony zgadzają się, że są legalne. Mowa o dwóch
miejscach. To Pikulice koło Przemyśla,
a także Monastyr, koło Werchraty. Według dyplomaty, odnowienie tych pomników będzie dobrym sygnałem do
„rozwiązania kwestii odblokowania
prac poszukiwawczych”.
Problem w tym, że lista nazwisk na pomniku nagrobnym na górze Monastyr
nie jest zgodna z nazwiskami osób w
tym miejscu pogrzebanych. Na miejscu
pogromu czot w Mrzygłodach i Gruszce pochowano 3.03.1945 r. w dwóch
mogiłach odpowiednio 34 i 8 zabitych,
a ciała 2 dowódców czot w innych
miejscach. Na wiosnę 1945 r. te 44 ciała przeniesiono na górę Monastyr koło
cerkwi. Spoczęły razem z pochowanym
tu wcześniej bojówkarzem SB OUN
Osypem Bzdelem. Czotowy Ołeksa
Mazur został pochowany w pojedynczym grobie, obok grobu zbiorowego.
Osyp Bzdel zginął 2.09.1944 r. we wsi
Zanimycja z ręki sąsiada Ukraińca w
akcie zemsty za wymordowanie w przysiółku Mrzygłody rodziny ukraińskiej o
nazwisku Mota. Na pomniku na górze
Monastyr sporządzonym w 1993 r. widniał napis: „Tu spoczywa 45 powstańców z sotni „Szuma”, którzy 2 III 1945
roku zginęli za wolność i suwerenność
ukraińskiego i polskiego narodu”. Tylko
data i dane liczbowe wydawały się być
zgodne ze stanem faktycznym (44 wojaków UPA plus 1 bojówkarz SB OUN
Osyp Bzdel). Niestety, budowniczy
pomników OUN-UPA Dmytro Bogusz
alias Ołeksa Snihur nie poprzestał na
tym i umieszczając później 62 nazwiska uczynił ten pomnik symbolicznym,
a więc niezgodnym z prawem polskim.
Zafałszowanie rzeczywistości polega na
bezpodstawnym uznaniu 18 członków
UPA przepadłych bez wieści za poległych (mogli zdezerterować lub trafić
do sowieckiej niewoli i żyć na wolności
po zwolnieniach w latach 1950-tych).
Dysponując 44 ciałami członków sotni
M-2 ktoś postanowił zbudować pomnik
dla 62 osób i dopisać 18 brakujących
nazwisk. I ktoś przedobrzył, ponieważ
w książce Partyzanckimi ścieżkami z
komandyrem Zalizniakiem znalazło się
aż 67 nazwisk ludzi poległych rzekomo w Mrzygłodach i Gruszce w dniu
2.03.1945 r. Pięć nazwisk więcej niż potrzebowano – dlatego te nazwiska (Iwan
Pyłypcio, Hryhorij Paraljuch, Iwanenio
Atanazij, Iwan Panasyk, Mychajło Łewkowycz) są w książce, ale nie ma ich na
tablicy nagrobnej. Ponadto wspomniana
książka informuje, że rzekomo poległy
w Mrzygłodach Wasyl Piddubczyszyn
pełnił funkcję buńczucznego sotni M-2
do września 1945 r. Wydaje się, że miejscowa bojówka SB OUN „Borysa” systematycznie grzebała swoich zabitych
na górze Monastyr koło cerkwi, ponieważ oprócz Osypa Bzdela z Mrzygłodów – według byłego nazistowskiego
policjanta Kardana – pogrzebano tam
bojówkarza SB OUN z Huty Lubyckiej
o nazwisku Iwan Kydań. Dlatego jest
wysoce prawdopodobne, że dowodzą-
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cy ludobójczym napadem na pociąg w
Zatylu Iwan Pohoryśkyj „Borys” zabity
15.11.1945 r. również jest pogrzebany
na górze Monastyr, a nie na cmentarzu
w Werchracie. Nie ma zatem powodów aby wątpić, że pomnik na górze
Monastyr jest pomnikiem uczestników
ludobójczej „akcji antypolskiej”, w tym
niektórych członków bojówki SB OUN
odpowiedzialnej za napad na pociąg
pod Zatylem w dniu 16.06.1944 r. Co
oznacza, że zacytowany powyżej warunek wyrażenia zgody przez Kijów
na polskie prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Ukrainie brzmi – w języku używanym przez zwykłych ludzi
– następująco: Ukraina zgodzi się na
ekshumację polskich ofiar, jeśli Polska
odbuduje (odnowi) pomniki ich ukraińskich katów, ludobójców. Dzięki dobrowolnemu przyznaniu się Petra Chomyna wiadomo już z całą pewnością, że to
bojówka SB OUN Iwana Pohoryśkiego
dokonała ludobójczego mordu na pasażerach pociągu w dniu 16 czerwca 1944
roku w lesie około 3 km za Bełżcem, w
pobliżu wsi Zatyle. /.../
W interesie zarówno Ukrainy jak i Polski jest nie dopuszczenie do sytuacji, w
której napis „Polegli za wolną Ukrainę”
będzie odnosił się do morderców dzieci
i złoczyńców odcinających dłoń kobiecie, aby zrabować złotą bransoletkę, ponieważ napis taki będzie sankcjonował
i zrównywał ludobójstwo z walką o
ojczyznę.
Jeśli w pierwszej dekadzie października 2018 r. dojdzie do rozmów między
ukraińskim wicepremierem a przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej
w sprawie odblokowania ukraińskiego
zakazu prowadzenia przez polskich
badaczy prac w miejscach, w których
za naszą wschodnią granicą mogą być
pochowani nasi rodacy, obie układające
się strony powinny tę kwestię głęboko
przemyśleć. Zwłaszcza strona ukraińska powinna być świadoma istnienia
dowodów na mordowanie przez wojaków Szpontaka i bojówkarzy Pohoryśkiego dzieci ukraińskich, był to skutek
stosowania odpowiedzialności zbiorowej, gdy „likwidowano” Ukraińca
podejrzanego o donosicielstwo, zabijano wszystkich członków jego rodziny,
nawet najmłodsze dzieci. Nie ma takiej
możliwości, aby dzieci, czy to polskie,
czy to ukraińskie, były czemukolwiek
winne i aby komukolwiek udało się
takie zbrodnie usprawiedliwić lub uzasadnić. Jeśli ktoś wierzy, że śmierć z
ręki wojsk komunistycznych zmywa
grzech dzieciobójstwa, jest w błędzie.
Napisy na grobie powinny odzwierciedlać rzeczywistość, a nie fałszować.
Fałszywe napisy to krzywda wyrządzana członkom rodzin. Oszukiwanie jednych, modlących się za swoich bliskich,
podczas gdy ich w tym grobie nie ma.
Okłamywanie drugich, których bliscy
faktycznie tam leżą, ale pod obcym
nazwiskiem. Należy usunąć nazwiska
przepadłych bez wieści członków UPA,
a dopisać nazwiska pogrzebanych tam
bojówkarzy SB OUN. Na grobie, nie na
pomniku!
Każdy zmarły, nawet dzieciobójca, ma
prawo do grobu, i do napisu na nim:
nazwisko, imię, daty narodzin i śmierci.
Oczywiście, może być prośba o modlitwę. Szczególnie ludobójcy, mordercy
dzieci – bardzo jej potrzebują. Normalne społeczeństwo odmawia im chwały,
zagwarantowaną mają tylko hańbę.
Jednak gdy dokonywany jest gwałt na
prawdzie polegający na przypisywaniu
ludobójcom cech heroicznych, stawiane
są im pomniki, obeliski, budzi to naturalny, zwłaszcza u rodzin ich ofiar, odruch sprzeciwu. Gdy państwo określające normy postępowania ze zbrodniarzami nie potrafi odpowiednimi przepisami
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zakazującymi powstrzymać gloryfikacji
ludobójców, obywatele zmuszeni do
bycia świadkami takiego procederu, po
zignorowaniu ich słusznych i zgodnych
z prawem protestów, sami dążą do przywrócenia naruszonego ładu moralnego.
Czasami przybiera to formy gwałtowne,
gdy zdesperowani krewni ofiar niszczą
pomniki poświęcone osobom będących
w ich mniemaniu mordercami, zbrodniarzami, taki los w roku 2016 spotkał
obelisk OUN-UPA na cmentarzu w Werchracie. Zaistniał w cywilizowanym
świecie precedens, gdy władze państwowe odmówiły człowiekowi grobu,
ponieważ stał się pomnikiem i natchnieniem neonazistów. Dlatego Rudolf Hess
nie ma grobu.
W Polsce jest wiele nie rozwiązanych
problemów. Jednym z nich, bez sytuowania w hierarchii ważności, jest
nielegalne stawianie pomników dla
zbrodniarzy z OUN-UPA. Klucz do
rozwiązania spoczywa w ręku władz
państwowych.” (Za: http://suozun.org/
aktualnosci/i_czy-pojawi-sie-pomniknagrobny-dla-ludobojcy-z-napadu-napociag-w-zatylu/; 02 październik 2018).
4 października ukraiński parlament
przyjął projekt ustawy o języku ukraińskim. Dokument ma zapewnić, że język
ukraiński będzie w powszechnym użyciu w sferze publicznej. Ustawa reguluje używanie języka rosyjskiego w sferze
oświaty, kultury, ochrony zdrowia, gospodarki, sądownictwie i w mediach.
Regulacjom poddano nawet zasady
zapisu nazw własnych. W kwestiach
oświaty ustawa językowa dubluje postanowienia innego prawa, przyjętego w
2017 roku – ustawy o oświacie. Według
projektu państwo ukraińskie gwarantuje
swoim obywatelom prawo do uzyskania
wykształcenia w języku ukraińskim na
każdym szczeblu oświatowym. W przypadku mniejszości narodowych prawo
nauki w językach mniejszości przysługuje tylko w klasach od 1 do 4 wraz z
nauką języka państwowego. Prof. Osadczy zwraca uwagę, że przyjęta rok temu
ustawa oświatowa wywołała ostrą reakcję Węgier. „Natomiast, 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.
Ta tendencja istnieje i wciąż się nasila. Mamy dążenie do konfrontacji i
żadnych możliwości ustępstw ze strony
władz ukraińskich nie ma. Jest silna determinacja i świadomość bezkarności,
przyzwolenia na wszystko, co będzie się
działo.” Jak odbije się to na stosunkach
polsko-ukraińskich? Zdaniem profesora: „nijak”. Dlatego, że „elity polskie są
zupełnie niewrażliwe na sprawy mniejszości polskiej”. Dodaje, że „za sprawą
planowej polityki polskich rządów od
1991 roku, mniejszość polska na Ukrainie została de facto zniszczona”. „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. Zatem na tym odcinku żadnych
spięć nie będzie. Warszawa jest zresztą
stolicą przodującą w przyzwoleniu, a
nawet zachęcaniu strony ukraińskiej do
tego, co jest przez nią obecnie realizowane. Tego samego dnia uchwalane
były, jakby nie było, totalitarne ustawy,
dotyczące wojska i policji oraz języka.
A tu mamy deklarację całkowitego poparcia dla władz Ukrainy, co jest rękojmią, że nic się tutaj dziać nie będzie”.

Zdaniem profesora trzeba zdawać sobie
sprawę z tego, że Ukraina ma „dość oryginalną historię”. Zaznacza, że państwo
ukraińskie powstało w obecnym kształcie dopiero w 2. połowie XX wieku, a
kształtowanie się terenów współczesnej
Ukrainy odbywało się dzięki imperialnej polityce ZSRR.” (Za: https://kresy.
pl/publicystyka/wywiady/prof-osadczy-ukraina-przyjmuje-totalitarne-ustaw
y-majac-swiadomosc-bezkarnosci-przy
-poparciu-polskich-wladz/; 5 października 2018).
Sakralizacja zbrodni w kościele grekokatolickim.
Bożena Ratter pisze: „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.
„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?
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?
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 Polakach. /.../ 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.” (http://wolyn.org/index.php/
publikacje/1264-sakralizacja-zbrodniw-kosciele-grekokatolickim).
25 października Lwowska Rada Obwodowa zażądała usunięcia lwów z
Cmentarza Orląt Lwowskich uznając
za „symbol polskiej okupacji Lwowa”
i twierdząc, że ustawiono je niezgodnie
z prawem. Wicepremier Ukrainy Pawło
Rozenko przyznaje im rację. „Niestety, ta sprawa jest wynikiem naruszenia
obowiązującego na Ukrainie prawa,
gdy koniunktura polityczna była ponad
normami ukraińskiego ustawodawstwa. Dlatego właśnie obecnie Komisja
Międzyresortowa, na czele której stoję,
działa wyłącznie w granicach prawa
Ukrainy i nie pozwala na ingerencję
politykierów w proces podejmowania
decyzji.” Rozenko w przekazanym
PAP komentarzu oświadczył, że pozostałe kwestie poruszone w oświadczeniu, w tym żądanie usunięcia lwów z
Cmentarza Orląt leżą w kompetencjach
lwowskiego samorządu i jego Komisja
nie będzie ingerować w działania organów lokalnych. Deputowani Lwowskiej
Rady Obwodowej domagają się od
ukraińskich służb i Rady Miasta Lwowa
wszczęcia śledztwa i ustalenia, kto brał
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udział w „nielegalnym” ustawieniu posągów na cmentarzu. „Domagamy się,
dla uniknięcia możliwych prowokacji i
z braku podstaw prawnych dla obecności tych rzeźb na terenie Cmentarza Łyczakowskiego, zdemontowania lwów
i wywiezienia ich na przechowanie do
czasu wyjaśnienia sytuacji w sposób
prawny” – apelują deputowani.
Lwowska Rada Obwodowa w styczniu
2016 roku przyjęła wniosek neobanderowskiej „Swobody, by sprawdzić, czy
powrót lwów na Cmentarz Orląt Lwowskich odbył się zgodnie z prawem. W
treści uchwały stwierdzono, że same
posągi oraz fakt ich przywrócenia na
swoje miejsce mogły mieć „antyukraiński charakter”. Wcześniej do usunięcia
lwów z Cmentarza Obrońców Lwowa
wzywał Wołodymyr Wiatrowycz. Według niego „sama obecność tych lwów
na Cmentarzu jest prowokacją”.
Sprzeciw tym zamiarom wyraził wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Zdaniem
MSZ takie działanie byłoby nielegalne,
tzn. sprzeczne z dwustronnym protokołom dotyczącym odbudowy i renowacji
Cmentarza Łyczakowskiego i wpłynęłoby negatywnie na stosunki dwustronne z Ukrainą. „(…) strona ukraińska została uprzedzona o negatywnych
konsekwencjach, jakie tego typu ruch
miałby dla stosunków dwustronnych”
– przekazał PAP Cichocki. (Za: https://
kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-wicepremier-w-sprawie-ustawienia-lwow-nacmentarzu-orlat-naruszono-prawo/; 26
października 2018).
Prof. Jan Żaryn: „Decyzja Rady Miasta
Lwowa o zasłonięciu i potencjalnym
zdjęciu, wyrzuceniu czy zniszczeniu
tych posągów wpisuje się w sowieckie
standardy. W 1971 r. lwy zostały zdjęte
z Cmentarza Orląt. Wtedy nekropolia
została zdewastowana poprzez wprowadzenie drogi, która przecięła groby
polskich patriotów. Ukraińcy nawiązują
do niechlubnego dziedzictwa sowieckiego, z którego podobno chcieliby się
wyzwolić. Nie da się obronić tezy, że cywilizacja i kultura polska, która istniała na tamtych ziemiach polskich może
być skwitowana stwierdzeniem o 600
latach okupacji. To także język sowieckiej propagandy, która mówiła, że 17
września 1939 r. nastał czas wyzwolenia
i zjednoczenia narodu ukraińskiego pod
słusznym czerwonym berłem Józefa Stalina. Nie możemy akceptować takiego
języka i takiej argumentacji ze strony
ukraińskiej. Najbardziej smutne jest to,
że naród ukraiński ma aspiracje, żeby
go traktować jako związanego normami zachodniej cywilizacji europejskiej.
A czyni wszystko w praktyce, żeby do
takiej kwalifikacji nie dorosnąć. Trzeba
powiedzieć sobie jasno, że śmierć żołnierza polskiego, poległego w walkach z
Ukraińcami, jak i poległego w walkach
z bolszewikami w latach 1919-1920 wypływała z głębokiego i wielkiego patriotyzmu tych ludzi.” (https://wpolityce.pl/
polityka/418562-prof-zaryn-nie-moznaakceptowac-sowieckiego-jezykaukrainy ).
We Lwowie szef MSZ Ukrainy Pawło
Klimkin odniósł się do relacji polsko-ukraińskich. „Nie mamy konfliktu, ale
jest kontekst emocjonalny. Często ta
emocjonalność opiera się na wydarzeniach historycznych.” Jednocześnie
zarzucił polskim politykom jednostronne i stronnicze podchodzenie do, jego
zdaniem, skomplikowanej wspólnej
historii. Wezwał też polityków, by nie
spekulowali ws. historii i podchodzili do kwestii historycznych z troską.
Podkreślił, że „tam, gdzie chodzi o historię nie ma miejsca na emocje”, a on
sam stara się przekonać stronę polską,
że Ukraina nie może odpowiadać za
„zbrodnie pojedynczych oddziałów”
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UPA. Jego zdaniem, nie można stawiać
znaku równości między poszczególnymi oddziałami. „Staram się wyjaśnić
polskim kolegom, że państwo [ukraińskie – red.] nie może odpowiadać za
przestępstwa poszczególnych oddziałów
paramilitarnych, niekontrolowanych
przez państwo. Stawianie znaku równości między odrębnymi oddziałami to
szaleństwo, to nie odpowiada ani prawdzie historycznej, ani rzeczywistości.
Politycy nie mogą spekulować historią.
Polityka jest dla teraźniejszości i przyszłości, a historię powinno się zostawić
historykom. Dla państwa ważne jest,
by patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość.” Czyli walka o pomniki UPA w
Polsce „to patrzenie w przyszłość? Żądanie usunięcia lwów z Cmentarza Orląt we Lwowie także? (https://kresy.pl/
wydarzenia/klimkin-twierdzi-ze-ukraina-nie-moze-odpowiadac-za-zbrodnieposzczegolnych-oddzialow-upa/;
30
października 2018).
I dalszy ciąg wezwania Klimkina, że
„politycy nie mogą spekulować histowią”.
„Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła
uchwałę „O uczczeniu na poziomie państwowym 75. rocznicy rozpoczęcia deportacji autochtonicznych Ukraińców z
Łemkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny, Podlasia, Lubaczowszczyzny i
Zachodniej Bojkowszczyzny w latach
1944-1951”. W uchwale Werchownej
Rady Polaków z Podkarpacia nazywa
się „kolonizatorami”. „Na przestrzeni
wielu stuleci autochtoniczni Ukraińcy
na tych terenach doznawali nieustannych ucisków i prześladowania ze strony kolonizatorów z powodu swojej wiary, języka i ziemi. Ponieśli liczne ofiary
ludzkie, duchowe i materialne straty
oraz wielokrotne przymusowe deportacje. Celem deportacji było w praktyce
zniszczenie tysiącletniego istnienia najdalej wysuniętej na zachód gałęzi Ukraińców”- napisano w dokumencie.
Parlament ustanowił drugą niedzielę
września „Dniem Pamięci Przymusowej Deportacji Autochtonicznych
Ukraińców z Łemkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny, Południowego
Podlasia, Lubaczowszczyzny i Zachodniej Bojkowszczyzny w latach
1944-1951”. Zaleca też prezydentowi
Ukrainy, aby „ogłosił rok 2019 rokiem
pamięci deportowanych Ukraińców”
z wyżej wspomnianych terenów w latach 1944-1951. Parlament zaleca Gabinetowi Ministrów, aby w 2019 r. na
szczeblu państwowym obchodzić 75.
rocznicę deportacji autochtonicznych
Ukraińców. Antypolski projekt pt. „Projekt uchwały w sprawie państwowych
obchodów 75-lecia początku deportacji
autochtonicznych Ukraińców z Łemkowszczyczny, Nadsania, Chełmszczyzny, Podlasia, Lubaczowszczyzny i
Zachodniej Bojkowszczyzny w latach
1944-1951” został złożony jeszcze w
lipcu br. Projekt podpisało 94 deputowanych ukraińskiego parlamentu, w
tym Julia Tymoszenko, Borys Tarasiuk
(były minister spraw zagranicznych i
były szef ukraińskiej grupy parlamentarnej ds. współpracy z Polską), Mustafa Najem czy Ihor Łucenko (obaj prominentni aktywiści w czasie Euromajdanu). (Za: https://kresy.pl/wydarzenia/
ukrainski-parlament-nazwal-polakow-
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z-podkarpacia-kolonizatorami/; 8 listopada 2018).

portalowi dyrektor muzeum „Cmentarz
Łyczakowski” Mychajło Nahaj.

Bohdan Czerwak, lider melnykowskiej
frakcji OUN, skomentował niedawną wizytę kibiców Śląska Wrocław na
Cmentarzu Obrońców Lwowa, podczas
której zapalono race i rozwinięto transparent z napisem oddającym cześć polskim obrońcom Lwowa. Jego zdaniem
akcja polskich kibiców była demonstracją pogardy dla Ukrainy i Ukraińców: „Race odpalane na cmentarzu,
polskie symbole i obraźliwe napisy są
demonstracją pogardy wobec Ukrainy
i Ukraińców. Administracja cmentarza
odnotowała wtargnięcie prowokatorów
na cmentarz, ale nie uznała za stosowne wezwać policję, jako że nie uznała
tego za działanie antyukraińskie. Ale
jak inaczej nazwać ten sabat? Jak zaakceptować polskie race na cmentarzu,
gdzie pochowani są bohaterowie Listopadowego Zrywu, którzy sto lat temu
wyzwolili Lwów od polskich okupantów
i proklamowali Zachodnioukraińską
Republikę Ludową? Uważam, że ta
prowokacja powinna zostać zbadana
przez SBU. Wyjaśnień powinien udzielić ambasador Polski na Ukrainie. Teraz niezwykle ważne będzie zajęcie się
statusem „cmentarza orląt”. Polacy
nie docenili gestu ze strony Ukraińców,
którzy umożliwili pochówek Polaków –
uczestników wojny ukraińsko-polskiej.
„Cmentarz orląt” może zamienić się
w miejsce pielgrzymek polskich szowinistów i prowokatorów, którzy marzą o
„polskim Lwowie” i „Polsce od morza
do morza”. Z tego powodu Czerwak
wyraża swoją troskę o „bezpieczeństwo” Polaków: „Nie można do tego
dopuścić, przede wszystkim w trosce o
bezpieczeństwo samych Polaków, którzy
nigdy nie odrobili lekcji z doświadczeń
zdobytych w Galicji w 1918 r. i na Wołyniu w czasie II wojny światowej.”

Internauta Kas: „Te stepowe żuliki nawet
nie zdają sobie sprawy ze swojej śmieszności. 100 lat temu dostali w d..ę od rodowitych lwowian, którym podstępnie
próbowali ukraść miasto a bredzą o
jakimś wyzwoleniu Lwowa spod okupacji. Okupacja to się we Lwowie zaczęła
w 1939 r. i niestety trwa do teraz, tylko
okupant się zmienia (sowiety, Niemcy,
znowu sowiety a teraz Ukraina). A najzabawniejsze jest to zdanie: „Polacy
nie docenili gestu ze strony Ukraińców,
którzy umożliwili pochówek Polaków –
uczestników wojny ukraińsko-polskiej”.
Czy ten dureń co to powiedział nie wie,
że kiedy zakładano Cmentarz Obrońców
Lwowa i grzebano tam polskich bohaterów, to była tam po prostu Polska i nikt
chachłów o ich łaskawą zgodę nie musiał pytać?” Za: https://kresy.pl/wydarzenia/lider-oun-polacy-nie-wyciagneli-lekcji-z-wolynia/; 10 listopada 2018).

To nie pierwszy eksces ukraińskiego
szowinisty. Czerwak groził Polakom
użyciem siły na początku 2017 roku:
„Myśli [Jarosław Kaczyński], że istnieje
jakaś siła, która może zmienić nastawienie Ukraińców do OUN, UPA, Konowalca, Melnyka, Bandery, Olżycza,
Szuchewycza. Taka siłą nie istnieje. O
czym przekonali się moskale. Polacy też
chcą się przekonać?
Kibice Śląska Wrocław ze Stowarzyszenia Wielki Śląsk odwiedzili Cmentarz
Obrońców Lwowa, gdzie na tle katakumb rozwinęli transparenty z hasłem
„ORLĘTA LWOWSKIE, 100 LAT TO
HASŁO POLSKĄ ODWAGĘ ROZSŁAWIA, ŚLĄSK SKŁADA HOŁD
DLA LWOWA, DUCHOWEGO MIASTA WROCŁAWIA”. Powyżej powieszono transparent w biało-czerwonych
barwach z nazwą wrocławskiego klubu.
Całość rozświetliło kilkadziesiąt rac.
Jak napisał portal Zaxid.net, kibice Śląska dostali się na Cmentarz Orląt tylną
bramą unikając wzroku pracowników
cmentarza. „To było w niedzielę wieczorem. Potem zobaczyliśmy na nagraniach z kamer, że ci chłopcy bez pozwolenia weszli po dwóch-trzech przez tylną
bramę cmentarza. W sumie ich było 12.
Na kilka chwil rozwinęli transparent i
zapalili race. To trwało od 3 do 5 minut.
Nie zgłaszaliśmy tego policji ponieważ
oni od razu poszli i nie dokonywali antyukraińskich prowokacji.” – powiedział

W „Gazecie Wyborczej” 13 listopada ukazał się list grupy 21 Ukraińców,
mających obywatelstwo polskie, do
Polaków w stulecie odzyskania niepodległości. Pojawia się w nim apel o
przeciwdziałanie „fali nacjonalizmów”.
Ludobójstwo na Wołyniu zrównano w
nim z akcjami odwetowymi Polaków.
„W czasie gdy nadzieje Polaków materializowały się i doprowadziły do odrodzenia państwa polskiego, nadzieje
Ukraińców na własne państwo gasły
pod naporem bolszewików i pod presją
odrodzonej Polski. Te wydarzenia zdeterminowały kształt i charakter relacji
polsko-ukraińskich w XX wieku. (…)
Wielu Polaków pozytywnie postrzegało
trud budowy Naddnieprzańskiej Ukrainy jako niepodległego państwa, lecz
jednocześnie odmawiało analogicznego
prawa Ukraińcom z Galicji i Wołynia,
nie chcą zaakceptować ich przynależności do jednego narodu z mieszkańcami Kijowa czy Charkowa” - napisali w
liście Ukraińcy, zdaje się oczekując, że
Polacy dobrowolnie oddadzą Ukraińcom ziemie, które należały do I Rzeczpospolitej.
„Wielu Ukraińców kojarzyło Polskę z
bezwzględnym policjantem, rozpasanym żołdakiem, wrogim urzędnikiem
i obcym nauczycielem. Druga Rzeczpospolita była nieprzyjaznym im państwem, które nie miało zamiaru stać się
ich ojczyzną” - podkreślają dalej. Po
czym w zasadzie zrównują ludobójstwo
Polaków na Wołyniu, oparte o ideologię
nacjonalizmu ukraińskiego, do akcji odwetowych Polaków. Wybuch II wojny
światowej obnażył straszliwą przepaść
dzielącą oba narody, której pokłosiem
stała się tragedia o trudnej do wyobrażenia skali. Nacjonaliści po obu stronach
podpalili gromadzone latami pokłady
nienawiści. Dziesiątki tysięcy Polaków
zostało zamordowanych przez Ukraińców, tysiące Ukraińców zamordowali
Polacy – zaznaczyli. Po czym mają
pretensje do tego, że Polska piętnuje
gloryfikację banderowców z UPA, odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, a wspominanie o tym
wydarzeniu uważa jako „ukrainofobię
środowisk kresowych i renesans ideologii ONR-owskiej”. „Szybko się okazało,
że ukraińska opowieść jest traktowana

jako wroga i szkodliwa dla Polski, ukraińskie racje uznawane są za bezzasadne,
zaś polska narracja o tragedii Wołynia i
Galicji zaczęła się opierać na ukrainofobii środowisk kresowych i renesansie
ideologii ONR-owskiej. Niestety, jest też
w tym winna strona ukraińska” - napisali w liście. Niestety, z listu wynika, że
Ukraińcy, którzy go podpisali, uważają,
że istnieje pełny symetryzm między
złym traktowaniem Ukraińców w II RP
i akcjami odwetowymi Polaków, a ludobójstwem Polaków na Wołyniu przez
Ukraińską Armię Powstańczą, która
to formacja nie jest potępiona przez
ukraińskie władze.”
(Bezczelność!
„GW” publikuje list Ukraińców, w
którym wspominanie o Wołyniu określono „ukrainofobią środowisk kresowych”; w: https://wpolityce.pl/polityka/420924-gw-publikuje-list-ukraincowprzeciwko-fali-nacjonalizmow;
13
listopada 2018).
Pod listem podpisało się ponad 20 Ukraińców – obywateli RP. Są to: dr Witold
Bobryk; prof. Roman Drozd (były rektor Akademii Pomorskiej Słupsku); dr
hab. Światosław R. Gal; dr hab. Bohdan
Halczak, prof. Igor Hałagida (historyk
z Uniwersytetu Gdańskiego, członek
ZUwP, pracownik naukowy IPN);
Oleh Hnatiuk; Bogdan Huk (ukraiński
szowinista, autor antypolskich tekstów,
długoletni współpracownik „Naszego
Słowa”); dr Mariusz Humecki; prof.
Władysława Łuczka; dr Olga Kich-Masłej; Aleksander Maślej; dr hab. Marek
Melnyk; dr Eugeniusz Misiło (historyk,
znany m.in. z obrony „kłamcy wołyńskiego” Wołodymyra Wjatrowycza i
kierowanego przez niego Ukraińskiego
IPN); dr Mirosław Pecuch (działacz
łemkowski związany ze Zjednoczeniem
Łemków, uważającym ich za część narodu ukraińskiego – red.); Jarosław Prystasz [działacz ZUwP, wieloletni redaktor naczelny „Naszego Słowa”, czasopisma dla Ukraińców w Polsce – red.];
Jerzy Rejt (znany działacz mniejszości
ukraińskiej, honorowy prezes Związku
Ukraińców i pierwszy prezes tej organizacji); Mirosław Skórka; Roman
Szagała; Lidia Świątkowska (przewodnicząca Koła Zjednoczenia Łemków w
Gorzowie Wlkp. – red.); Adam Wiewiórka; Jarosław Wujcik. (Za: https://
kresy.pl/wydarzenia/gw-publikuje-listpolskich-ukraincow-do-polakow-niema-ludobojstwa-i-banderyzmu-jestukrainofobia-srodowisk-kresowych/; 13
listopada 2018).
„Milan K., Filip H., Krzysztof P. studiują dziennikarstwo w Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ukraińska policja zatrzymała ich 22
listopada na Cmentarzu Orląt we Lwowie, gdy kręcili etiudę filmową. Okoliczności ich zatrzymania przybliża nam ojciec jednego z zatrzymanych studentów.
Chłopaki przyjechali do Lwowa kręcić
etiudę filmową o tym mieście. Przeprowadzili kilka wywiadów, nakręcili kilka
miejsc. Pojechali też na Cmentarz Orląt
Lwowskich. Na potrzeby realizacji filmu odpalili świece dymne w kolorach
białym i czerwonym. Wywiesili także
biało-czerwoną flagę. Miało to tworzyć
pewien klimat miejsca. Tym bardziej, że
byli tam w czasie 100. rocznicy obrony
Lwowa – powiedział. Natychmiast na
miejscu pojawiła się ochrona cmentarza, która wezwała policję. Minęło kilka
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chwil i na Cmentarz dotarła policja oraz
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zabrano ich na komisariat, do budynku sądu.
Tam bardzo długo ich przesłuchiwano.
Pierwszego dnia do 2 w nocy. Następnego dnia ponownie byli przesłuchiwani – mówi. Studenci usłyszeli zarzut
chuligańskiej prowokacji politycznej.
Grożą im za to 4 lata więzienia. Potraktowano ich jak chuliganów. Postawiono
im zarzut prowokacji politycznej, który
jest nieadekwatny do tego co zrobili.”
(https://wpolityce.pl/swiat/422686lwow-absurdalne-zarzuty-stawianetrzem-polskim-studentom; 25.11.2018).
Studenci zapalili dwie flary dymne,
w kolorze białym i czerwonym, jako
symbol polskich barw narodowych, a
nie race. Kręcili etiudę filmową z okazji
przypadającego tego dnia 100.lecia wyparcia sił ukraińskich ze Lwowa. I dla
Ukraińców była to „chuligańska prowokacja polityczna”. Ich banderowskie
wiece w Sahryniu, czy marsze w Przemyślu, nie są oczywiście żadnymi „prowokacjami politycznymi”, a tym bardziej „chuligańskim”. Chociaż uczestników tych „wyrazów przyjaźni” jest
więcej, niż trzech samotnych studentów
ukraińskich kręcących etiudę filmową z
wykorzystaniem dwóch flar w kolorach
ukraińskich barw narodowych, czyli nie
banderowskich.
25 listopada wieczorem ukraińska marynarka poinformowała, że Rosjanie
ostrzelali trzy ukraińskie jednostki i z
pomocą swoich służb specjalnych przejęli nad nimi kontrolę. Ukraina uznała
niedzielne wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej za akt agresji Rosji. Wszystkie trzy jednostki należą do marynarki
wojennej Ukrainy. Rosjanie ogłosili, że
ukraińskie okręty nie mogą przepłynąć
pod mostem przez Cieśninę Kerczeńską, gdyż przeprawa jest zamknięta ze
względu na osiadły na mieliźnie tankowiec. Strona ukraińska twierdzi, że
Rosja, która powinna poinformować o
zamknięciu Cieśniny międzynarodowe
organizacje żeglugi, nie uczyniła tego.
Podczas ataku rannych zostało sześciu ukraińskich marynarzy. Los załóg
trzech jednostek, ani ich samych, nie jest
znany. Wiadomo, że ranni otrzymali od
Rosjan pomoc medyczną. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB)
potwierdziła w niedzielę wieczorem,
że zatrzymała trzy okręty Ukrainy i że
użyto wobec nich broni. Ukraina uznała
niedzielne wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej za akt agresji Rosji. Parlament
Ukrainy zatwierdził również w poniedziałek wieczorem dekret prezydenta
Petra Poroszenki o wprowadzeniu stanu
wojennego. Szef państwa oświadczył
przed głosowaniem, że obejmie on obszary przy granicy z Rosją oraz obwody nad Morzem Czarnym i Azowskim.
(https://wpolityce.pl/swiat/422766napiecie-na-wschodzie-stan-wojennyna-ukrainie )
Stan wojenny na Ukrainie wprowadzony został na okres 30 dni, a więc już na
katolickie święto Bożego Narodzenia
powinien zapanować pokój pomiędzy
Ukrainą a Rosją. Ciekawe, czy decyzja
ta podniesie fatalne dla Poroszenki sondaże przed wyborami prezydenckimi
planowanymi na marzec 2019 roku.
Stanisław Żurek

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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MORDERCY GENERAŁA AUGUSTA EMILA FIELDORFA
„NILA” ZAMORDOWALI I ZWIALI DO IZRAELA
Dla KSI Aleksander Szumański
Gen. Fieldorf został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB
10 listopada 1950 r. Dopiero 11
dni później Naczelna Prokuratura Wojskowa wydała formalny, choć faktycznie bezprawny
nakaz aresztowania. Podpisała
go prokurator ppłk Helena Wolińska (pierwotne nazwisko Fajga Mindla Danielak). Ta przedwojenna komunistka, w latach
okupacji szefowa biura Sztabu
Głównego GL i AL, zaraz po
wojnie kierująca Wydziałem
Ogólnym Komendy Głównej
MO (jej ówczesnym mężem był
Franciszek Jóźwiak, pierwszy
komendant główny MO). Do
pracy w prokuraturze wojskowej przeszła zaraz po skończeniu studiów prawniczych na
UW w 1949 r. W ciągu 5 lat pracy w NPW (do 1954 r.) była kolejno szefową kilku wydziałów
tej instytucji, w tym Wydziału
Kadr i Wyszkolenia. Następnie
przeszła do Prokuratury Generalnej, a później przez wiele
lat wykładała w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC
PZPR. Po 1968 r. wyjechała z
Polski wraz z kolejnym mężem,
znanym ekonomistą prof. Włodzimierzem Brusem. Do dziś
mieszka w Wielkiej Brytanii,
która ostatnio odmówiła jej ekstradycji.
15 lutego 1951 r. Wolińska – również bezprawnie – przedłużyła
areszt gen. Fieldorfowi. Do jej
wniosku w tej sprawie przychylili się sędziowie Wojskowego
Sądu Rejonowego w Warszawie:
płk Aleksander Warecki, mjr
Mieczysław Widaj i mjr Zygmunt Wizelberg. Sędzia Warecki
(pierwotnie Warenhaupt), przedwojenny aplikant adwokacki z
Krakowa, w latach 1944-1945
był członkiem Sądu Polowego 4.
Dywizji Piechoty LWP, następnie
kierował sądami wojskowymi w
Katowicach i Wrocławiu, a w latach 1948-1952 był szefem WSR
w Warszawie. Ze służby wojskowej odszedł w 1956 r. i prawie
do śmierci (w 1986 r.) pracował
jako adwokat. Sędzia Widaj był
przed wojną aplikantem sądowym, walczył we wrześniu 1939
r. jako dowódca plutonu artylerii, później był oficerem AK, a w
1945 r. został zmobilizowany do
LWP. W latach 1949-1952 był wiceszefem, następnie szefem WSR
w Warszawie, zaś w latach 19541956 wiceprezesem Naczelnego
Sądu Wojskowego. Po odejściu
z wojska pracował jako radca
prawny. Sędzia Wizelberg, przedwojenny aplikant adwokacki w
Stanisławowie, w czasie wojny
służył w Armii Czerwonej, skąd
w 1944 r. skierowano go do LWP.
Po wojnie był prokuratorem wojskowym, w 1949 r. został sędzią
WSR w Warszawie, po dwóch
latach przeszedł do Naczelnego
Sądu Wojskowego, gdzie pra-

cował do 1962 r., a następnie do
1971 r. był sędzią Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.
13 grudnia 1950 r., na rozkaz dyrektora Departamentu Śledczego
MBP płk. Józefa Różańskiego
(pierwotnie Goldberg), gen. Fieldorf został osadzony w więzieniu
przy ul. Rakowieckiej. Śledztwo,
za zgodą naczelnika Wydziału
Śledczego MBP ppłk. Ludwika Serkowskiego, przejął ppor.
Kazimierz Górski. Intensywne
przesłuchania prowadził od 21
grudnia 1950 r. do 14 lipca 1951
r. Górski sporządził też kłamliwy
akt oskarżenia, w którym zarzucił
„Nilowi” wydawanie rozkazów
likwidowania, względnie rozpracowywania, przy współpracy z Niemcami, komórek PPR,
oddziałów GL i AL oraz partyzantki radzieckiej. Dokument
ten zatwierdził wicedyrektor
departamentu śledczego MBP
Wiktor Leszkowicz, a podpisał
22 października 1951 r. wiceprokurator Prokuratury Generalnej
PRL Benjamin Wajsblech. On też
prowadził ostatnie przesłuchanie
gen. Fieldorfa 25 lipca 1951 r., a
kilka miesięcy później oskarżał
go przed Sądem Wojewódzkim w
Warszawie.
W raporcie komisji powołanej w
1956 r. dla zbadania przejawów
łamania praworządności przez
pracowników Generalnej Prokuratury i Prokuratury m. st. Warszawy Wajsblechowi zarzucono:
bezpodstawne aresztowania podejrzanych i przetrzymywanie
ich w areszcie mimo braku uzasadnionych przyczyn, usuwanie
z akt śledztw protokołów zeznań
korzystnych dla oskarżonych,
sztuczne rozdzielanie spraw, które powinny być rozpatrywane
łącznie, psychiczne i fizyczne
upokarzanie i maltretowanie osób
przesłuchiwanych, które podawały, że zachowanie Wajsblecha
było nieraz gorsze niż oficerów
śledczych. W rezultacie w 1957
r. zwolniono go z prokuratury,
po czym został radcą prawnym.
Zmarł w 1991 r.
16 kwietnia 1952 r. po kilkugodzinnym procesie sąd w składzie: przewodniczący Maria
Gurowska oraz ławnicy Michał
Szymański i Bolesław Malinowski, uznał gen. Fieldorfa winnym czynów zarzucanych mu
w akcie oskarżenia i skazał na
karę śmierci. Sędzia Gurowska,
przedwojenna komunistka, w
czasie wojny członek PPR i AL,
od 1951 r. była sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Następnie aż do 1970 r. pracowała
jako dyrektor departamentu w
Ministerstwie Sprawiedliwości.
Zmarła w 1998 r. (pod zmienionym nazwiskiem Górowska),
kiedy rozpoczął się proces o
popełnione przez nią zabójstwo
sądowe. Do końca życia twierdziła, że wyrok na gen. Fieldor-

fa był słuszny.
20 października 1952 r. sędziowie Sądu Najwyższego: Igor
Andrejew, Gustaw Auscaler i
Emil Merz, podtrzymali ten
wyrok. Sędzia Andrejew przez
35 lat (do 1985 r.) był pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, w 1954 r. został
profesorem
nadzwyczajnym,
a 10 lat później zwyczajnym.
Współtworzył uchwalony w
1969 r. Kodeks Karny, na początku lat 70. przewodniczył
Komitetowi Nauk Prawnych
PAN, jego podręczniki do niedawna obowiązywały na polskich uczelniach. Zmarł w 1994
r.Nie żyją także sędziowie Merz
i Auscaler. Obaj po zakończeniu
kariery sądowej wyjechali do
Izraela, gdzie zmarli. Marcową
emigrantką była również wiceprokurator Generalnej Prokuratury PRL (zwolniona, tak
jak Wajsblech, w 1957 r.) Paulina Kern, która oskarżała gen.
Fieldorfa przed Sądem Najwyższym. Także i ona zmarła w
Izraelu w 1980 r.
Wyrok na „Nilu” wykonano 24
lutego 1953 r. Egzekucję nadzorowali prokurator Witold
Gatner i wicedyrektor Departamentu Sądowego Prokuratury
Generalnej Alicja Graff. Oboje
jeszcze żyją, podobnie jak śledczy UB Kazimierz Górski. W
przeciwieństwie do Wolińskiej,
nie są jednak objęci żadnym
śledztwem w sprawie mordu na
gen. Fieldorfie.
Generał August Emil Fieldorf
„Nil” (20 marca 1895-24 lutego
1953) był jedną z najwspanialszych postaci polskiej konspiracji: Związku Walki Zbrojnej,
Armii Krajowej i „Nie”.
Na mocy wyroku sądów PRL
opartych na monstrualnym
oskarżeniu o współpracę z okupantem, Generał „Nil” skazany
został na śmierć, a wyrok wykonano 24 lutego 1953. Generał
„Nil” był najwyższym stopniem
i autorytetem dowódcą Armii
Krajowej i poakowskiej konspiracji, który znalazł się w rękach

powojennego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i który
za swoją wierność wolnej Polsce
zapłacił życiem.W roku 1990
Zbigniew Brzeziński napisał
(w liście do Cezarego Chlebowskiego): „Męczeństwo Generała
Fieldorfa jest symbolem losów
całego pokolenia”.
W roku 1991 Pani Zofia Zarkadas,
wnuczka Generała mieszkająca w
Edmonton, Alberta, Kanada, udostępniła taśmę magnetofonową z
zapisem wspomnień Pani Janiny
Fieldorfowej, wdowy po Generale, a jej babki (1898-1979) i
wyraziła zgodę na opublikowanie
transkryptu tej taśmy w Zeszytach Historycznych Instytutu Literackiego w Paryżu. Pani Maria
Fieldorf-Czarska, córka Generała
mieszkająca w Polsce, również
wyraziła zgodę na tę publikację.
(Druga córka Generała, Krystyna,
zmarła w 1979 r.)
Taśma została nagrana przez panią Janinę Fieldorfową w roku
1977 w Gdańsku. Nagranie to
było Jej inicjatywą – pragnęła
pozostawić Rodzinie pewien dokument.
W całości zapis tej taśmy nie był
nigdy wcześniej udostępniony ani
opublikowany. Kilka małych fragmentów, dotyczących głównie
okresu przedwojennego, zostało
wykorzystanych w rozproszonych artykułach pani Marii Fieldorf (bratanicy Generała) i pana
Leszka Zachuty, które cytowane
są tutaj obficie w przypisach, jako
bibliografia [1 Całość wspomnień
pani Fieldorfowej, a w szczególności Jej opowieść o tragicznym
okresie powojennym, stanowi,
moim zdaniem, istotny dokument
niedawnej historii Polski. W wymiarach doli człowieczej jest to
dokument tragedii ludzkiej, a także miłości dwojga ludzi.
Tekst Pani Fieldorfowej zamieszczony poniżej jest identyczny z
tekstem opublikowanym w Zeszytach Historycznych 101, str.
91-114. Instytut Literacki, Paryż
1992. Odnośniki w przeważającej
większości również; kilka z nich
zostało uzupełnionych o informacje uzyskane przeze mnie już po
wydrukowaniu tego tekstu w Ze-

szytach Historycznych.
Jeszcze uwaga bibliograficzna.
W roku 1993 została opublikowana książka Marii Fieldorf
i Leszka Zachuty pt. Generał
„Nil” August Emil Fieldorf .
Książka ta jest rzadko cytowana
w przypisach, które w większości zostały napisane wcześniej.
Zawiera ona wiele szczegółów
lecz niewiele informacji fundamentalnie nowych wobec znanych lub opublikowanych przez
tych autorów nieco wcześniej
w rozproszonych publikacjach.
Praktycznie wszystkie referencje w przypisach (poniżej) do
rozproszonych publikacji tych
autorów odnoszą się także do
ich książki ]26]. Trzyletni okres
między powrotem Generała z
zesłania w ZSSS a jego aresztowaniem w książce tej potraktowany jest dość pobieżnie.
Na koniec pragnę wyrazić podziękowanie pani Zofii Zarkadas za udostępnienie taśmy
magnetofonowej i wyjaśnienia,
których mi udzieliła. Jestem
głęboko wdzięczny córce Generała, Pani Marii Fieldorf-Czarskiej za wiele wyjaśnień,
komentarzy i za udostępnienie
mi Jej archiwum dotycżacego
Jej Ojca. Za niektóre dodatkowe informacje i komentarze
dziękuję Pani Marii Fieldorf i
Panu Leszkowi Zachucie. Panu
Henrykowi Kozłowskiemu-„Kmicie” z Dunrobin, Ontario,
dziękuję serdecznie za inspirację, wiele informacji i pomoc w
pierwotnym redagowaniu przypisów w roku 1992.
Kingston, Ontario i Edmonton,
Alberta, Kanada
styczeń-luty 1992
Andrzej M. Kobos
Zeszyty Historyczne 101, str.
91-114. Instytut Literacki, Paryż 1992.
h t t p : / / w z z w. w o r d p re s s .
com/2013/02/28/mordercy-gen-fieldorfa-nila/
MORDERCY
GENERAŁA
NILA
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Historia według Juszczenki
Bohdan Piętka

Zanim Rosja dokonała 25 listopada kolejnej „agresji” na ukraiński
holownik i dwa kutry na „Morzu
Azorskim” – jak nazwał Morze
Azowskie znany neoliberalny mąż
stanu z Warszawy – zanim neoliberalni i antyliberalni, konserwatywni i libertyńscy, antykomunistyczni
i postkomunistyczni, patriotyczni i
kosmopolityczni, nacjonalistyczni
i internacjonalistyczni mężowie
stanu z Warszawy i okolic zaczęli
jeden przed drugim ścigać się w
składaniu deklaracji, że są gotowi
poświęcić wszystko za Ukrainę
(bynajmniej nie siebie są gotowi
poświęcić, ale kraj i naród, w którym pełnią rolę władzy i opozycji;
w ich frazeologii „klasy politycznej”), zanim posłuszne im media
wylały kolejną rzekę dezinformacji oraz nienawiści wobec znienawidzonej Rosji – wywiadu tygodnikowi „Wprost” udzielił pan
Wiktor Juszczenko.
Wywiad ten pojawił się na stronie
internetowej tego tygodnika 19 listopada i w jego numerze 47/2018,
a więc na sześć dni przed kolejną
„agresją” Rosji na Ukrainę. Może
to był przypadek, a może nie. Nie
wiem. Warto natomiast odnotować, że wywiad ten przeprowadzili Marcin Dzierżanowski i Olga
Wasilewska, którzy potraktowali
swojego rozmówcę ze śmiertelną powagą, przyjmując na serio
wszystko co im powiedział. Takie
to już jest polskie mainstreamowe
dziennikarstwo, że absurd i hucpę
traktuje jako prawdę obiektywną, a
logiczne myślenie za przejaw tzw.
niepoprawności politycznej.
Niewielu już ludzi na świecie –
nawet na Ukrainie – pamięta kto
to był Wiktor Juszczenko. Ale
w Polsce „klasa polityczna” i jej
media traktują tego pana jak jakiegoś wielkiego męża stanu, czyli
drastycznie nieproporcjonalnie w
stosunku do jego ciężaru gatunkowego. Być może muszą go tak
traktować, bo taki padł rozkaz.
Z Waszyngtonu, z Kijowa, albo
diabli wiedzą skąd. Warto odnotować wywiad pana Juszczenki
dla „Wprost”, ponieważ jest on niczym innym jak instrukcją dla nadwiślańskiej „klasy politycznej”.
Instrukcją co ma aktualnie myśleć. Warto wiedzieć skąd władza
i opozycja w Polsce czerpią swoje
natchnienie do uprawiania tzw. polityki wschodniej. Warto wiedzieć
jakie tezy są im podsuwane i jakiego rodzaju paliwo służy do podsycania ich dziecinnej rusofobii.
Już sam tytuł wywiadu pana Juszczenki jest porażający: „O niepodległość Ukrainy Bandera walczył
tymi samymi metodami, co Piłsudski o Polskę”. Nie wiedziałem,
że Piłsudski był ludobójcą, że planował i przeprowadzał czystki etniczne, które nauka sklasyfikowała
jako genocidium atrox (ludobójstwo zwyrodniałe). Nie wiedziałem też, że był terrorystą tego typu
co Bandera. Pomiędzy działalnością Organizacji Bojowej PPS a
terrorem OUN w II RP i później
nie ma żadnego porównania i o

tym powinni wiedzieć rozmówcy
pana Juszczenki, którzy tak a nie
inaczej zatytułowali ten wywiad.
Nie ma też żadnego porównania
pomiędzy kolaboracją watażki
Bandery i jego obozu politycznego
z III Rzeszą Niemiecką a współpracą Piłsudskiego z państwami
centralnymi w pierwszych trzech
latach pierwszej wojny światowej.
Dając taki tytuł wywiadu „Wprost”
świadomie wpisał się w manipulację i fałszerstwo podsuwane przez
pana Juszczenkę.
„To, co w ostatnich dwóch latach
wydarzyło się w stosunkach polsko-ukraińskich, to sukces Moskwy, wynik kremlowskiej operacji, nie rozumiem tego, co się
dzieje w Polsce – powiedział Wiktor Juszczenko” – taki natomiast
nagłówek dala redakcja „Wprost”
pod wspomnianym tytułem wywiadu. Nagłówek ten zawiera
kwintesencję wywodów rozmówcy „Wprost”, które świetnie wpisują się w styl propagandy państwowej w Polsce. Wiadomo nie od
dzisiaj, że w Polsce wszelkie zawiłości świata i polityki wyjaśnia się
przez doszukiwanie się we wszystkim zdradzieckiej i podstępnej ręki
Kremla. Wystarczy powiedzieć
„kremlowska operacja”, „agenci
Rosji” – a logiczne myślenie zostaje natychmiast wyłączone. No
ale gdzie pan Juszczenko widzi tę
„kremlowską operację”? Przecież
pan minister Jacek Czaputowicz
wielokrotnie deklarował, że wspieranie pomajdanowej Ukrainy jest
polską racją stanu i z tym stanowiskiem zgadza się cała polska „klasa polityczna” od Kwaśniewskiego i Cimoszewicza, przez Tuska i
Schetynę do Kaczyńskiego, Dudy
i Morawieckiego.
Niemal codziennie tutejsza „klasa
polityczna” daje dowody swojego
umiłowania Ukrainy bez względu
na fakty i realia. Gdzie zatem jest
ta ręka Kremla? Co takiego wydarzyło się w „ostatnich dwóch
latach”, co tak boli pana Juszczenkę i obciąża jego zdaniem stosunki
polsko-ukraińskie? Ano wydarzyło
się to, że są w Polsce ludzie, którzy nie chcą milczeć w sprawie
pamięci o ofiarach ludobójstwa
banderowskiego i publicznego
kultu sprawców tego ludobójstwa
na Ukrainie. Wydarzyło się to, że
tutejsza „klasa polityczna” musiała się częściowo ugiąć pod presją społeczną i zgodzić się np. na
ustanowienie 11 lipca Narodowym
Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach II
Rzeczypospolitej Polskiej, na demontaż niektórych nielegalnych
pomników UPA w województwie
podkarpackim oraz na dopuszczenie do debaty publicznej prawdy
historycznej o tym, co stało się w
latach 1943-1944 na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej. To boli
pana Juszczenkę. To jest ta „kremlowska operacja”.
Dlatego pan Juszczenko wyrzuca z
goryczą, że „zaczęliśmy znowu liczyć wzajemne ofiary i odmierzać

litry przelanej krwi”. No tak, a po
co je odmierzać? Niechże Polacy
nie przeszkadzają Ukrainie budować swojej tożsamości państwowo-narodowej na kulcie ideologii
odpowiedzialnej za te ofiary i na
kulcie tych, którzy osobiście przelali te litry krwi. Taka jest przecież
cena funkcjonowania antyrosyjskiej Ukrainy, a istnienie takiej
właśnie Ukrainy – z czym zgadza
się cała polska „klasa polityczna” –
ma być polską racją stanu.
„Nasza sytuacja przypomina tę,
która występuje między dwiema
sąsiadującymi od pokoleń rodzinami. Ktoś komuś ukradł kurę, ktoś
komuś wszedł w szkodę, nikt już
nie dojdzie, kto był pierwszy, ale
każdy jakoś czuje się poszkodowany i pokrzywdzony. Jedynym
wyjściem jest powiedzieć: Przeprośmy się nawzajem za wszystko, przestańmy rozpamiętywać i
idźmy dalej” – wywodzi pan Juszczenko.
A więc barbarzyńskie wymordowanie 130 tys. ludzi, wypędzenie dalszych kilkuset tysięcy oraz
zniszczenie materialnych śladów
ich historii i kultury – to jest dla
pana Juszczenki kradzież kury.
Widać tutaj od razu ogromną pogardę dla ofiar ludobójstwa i bark
jakiegokolwiek poczucia winy za
zbrodnię. Nie zauważa ten pan
prostej wydawałoby się rzeczy, że
zanim dojdzie do przeprosin musi
nastąpić uznanie własnej winy, co
w wypadku Ukrainy musi oznaczać odrzucenie kultu zbrodniarzy banderowskich i obecności
ich ideologii w życiu publicznym
tego kraju. Pan Juszczenko tego
nie może zauważyć, ponieważ
nie został ukształtowany przez
kulturę europejską, wyrastającą z
tradycji antycznej filozofii greckiej i chrześcijaństwa, tylko przez
kulturę banderowską (faktycznie
faszystowską), która z kulturą europejską nie ma nic wspólnego.

No i jego postulat, żeby przestać
rozpamiętywać historię dotyczy
tylko strony polskiej. Nie dotyczy
przecież strony ukraińskiej, gdzie
rozpamiętywanie
prawdziwych
i urojonych win Polski wobec
Ukraińców cały czas ma miejsce
w przestrzeni publicznej. I to nie
tylko w propagandzie środowisk
postbanderowskich.
W swoim wywiadzie pan Juszczenko powtórzył wszystkie znane
tezy banderowskiej propagandy
na temat historii i współczesności.
Doszedł na koniec do wniosku, że
nad stosunkami polsko-ukraińskimi ciąży uchwalona przez polski
Sejm w 2016 roku ustawa o ustanowieniu 11 lipca Narodowym
Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.
To go najbardziej boli. To mu nie
daje spokoju.
„O jakim porozumieniu można mówić, gdy polskie władze
przyjmują ustawę o ukraińskim
ludobójstwie na Polakach? Czy
naprawdę uważacie, że Ukraińcy
nigdy nie padali waszymi ofiarami? Że na swoim historycznym
koncie nie mamy podobnych doświadczeń?” – grzmi Juszczenko.
Przyznam, że nic o tych „podobnych doświadczeniach” nie wiem,
ponieważ ani represje II RP wobec
nacjonalistów ukraińskich, ani
Sahryń, Piskorowice i Pawłokoma,
ani operacja „Wisła” nie są w najmniejszym stopniu porównywalne
z ludobójstwem dokonanym przez
OUN i UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ale według
propagandy banderowskiej są porównywalne i fałszywe tezy tej
propagandy powiela właśnie pan
Juszczenko.
Czy tylko on? Przecież to co powiedział Juszczenko w wywiadzie
dla „Wprost” można było już wielokrotnie przeczytać na łamach i

portalu np. „Gazety Polskiej”.
Weźmy chociażby taki fragment z
wywiadu Juszczenki: „O niepodległość Ukrainy Bandera walczył
tymi samymi metodami, co Piłsudski o Polskę [sic!]. Ani jeden, ani
drugi nie był świętym i po wodzie
nie chodził. Ale ważne jest to, co
ci ludzie zrobili dla swoich narodów”. Albo taki: „Polacy, proszę
was, żebyście to zrozumieli: my
naprawdę nie czcimy Bandery
jako kogoś, kto walczył przeciwko wam! Patrzymy na niego jako
na bohatera walk o niepodległość
Ukrainy. Hołd, który oddajemy
Banderze, nie ma charakteru antypolskiego, jest natomiast ważny
dla przyszłości Ukrainy”.
Czy tego już kiedyś nie słyszeliśmy od Tomasza Sakiewicza,
Jerzego Targalskiego, Piotra Lisiewicza, Dawida Wildsteina,
Ewy Stankiewicz, czy Agnieszki
Romaszewskiej-Guzy? Czy pod
tym nie mogliby się też podpisać
Adam Michnik, Sławomir Sierakowski, Aleksander Kwaśniewski
albo Włodzimierz Cimoszewicz?
Mogliby. Wywiad pana Juszczenki
dla „Wprost” zapewne dostarczył
tej „klasie politycznej” nowego
paliwa i upewnił ją co ma myśleć.
Odpowiedź na pytanie, kiedy Polska zacznie układać stosunki z
chorym człowiekiem Europy zza
południowo-wschodniej granicy z
pozycji własnych interesów, kiedy porzuci szkodliwe mrzonki o
„polityce jagiellońskiej” i przestanie traktować Ukrainę jak dziecko specjalnej troski brzmi: nigdy.
Nie przy tej „klasie politycznej”.
Albowiem interesem tej „klasy
politycznej” jest trwanie za cenę
wpisywania się w realizację najbardziej absurdalnych celów polityki amerykańskiej, a więc za cenę
tolerowania i wspierania Ukrainy o
obliczu pana Juszczenki.
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Polskie oddziały
partyzanckie AK
na Wołyniu
Bogusław Szarwiło

/ Foto

Wołyń bardzo długo był pozbawiony konspiracyjnych oddziałów
partyzanckich Armii Krajowej.
Do ich organizacji przystąpiono
dopiero w drugiej połowie 1943
r., wtedy, gdy przez cały Wołyń,
z wyjątkiem jednego powiatu,
lubomelskiego, przetoczyły się
masowe mordy, pochłaniając
co najmniej 20 tys. ofiar. Wcześniej, latem 1942 r. w rejonach
północno-wschodniego Polesia i
Wołynia, pojawiły się pierwsze
większe oddziały partyzantki
sowieckiej . Na początku dowódcy sowieccy starali się utrzymywać dobre stosunki z oddziałami
UPA. W lutym 1943 r. doszło
jednak między nimi do pierwszych starć. Podejmując walkę
z Sowietami, zbrojne podziemie
ukraińskie przystąpiło równolegle do zwalczania osób sprzyjających „czerwonej partyzantce”.
Mimo że stosunek ludności polskiej do partyzantów sowieckich
nie był wszędzie jednakowy, to w
oczach kierownictwa OUN najbardziej sprzyjali im Polacy. W
wielu miejscowościach, szczególnie na obszarze wołyńskiego
Polesia, ludność polska rzeczywiście sympatyzowała z sowieckimi partyzantami, udzielając
im pomocy. Szukając ochrony
przed atakami oddziałów UPA,
zasiliła także szeregi oddziałów
partyzanckich, tworząc nawet
kilka czysto polskich oddziałów.
Ich dowódcy (Józef Sobiesiak,
Robert Satanowski i Mikołaj
Kunicki) byli ubrani w polskie
mundury wojskowe , ale podlegali rozkazom z Moskwy i Kijowa. Sytuacja ta zaistniała głównie
z przyczyn trudności w funkcjo-

archiwum rodzinne pani Marii Zagorowskiej
nowaniu konspiracji polskiej na cenie władz OUN, na przełomie
tym obszarze. Praca konspiracyj- marca i kwietnia 1943 r., zdezerna była prowadzona chaotycznie terowało ze służby niemieckiej
w oparciu o lokalne organizacje ok. 6 tys. policjantów ukraińskich.
m. in. o Związek Oficerów Rezer- Fala mordów na ludności polwy, głównie w zachodniej części skiej objęła powiaty: sarneński,
Wołynia. Przyczyną takiego stanu kostopolski, rówieński, zdołburzeczy był m. in. brak na Wołyniu nowski i krzemieniecki. W takiej
elity i inteligencji zniszczonej w sytuacji, 22 kwietnia płk Bączasie okupacji sowieckiej, a po- biński wydał rozkaz, w którym
została ludność polska była jesz- zarządził, aby sieć dowództw
cze słabo zorganizowana. Sytu- terenowych AK użyć do organiacja zmieniła się dopiero gdy la- zacji i dowodzenia oddziałami
tem 1942 r. po raz kolejny podjęto „Wołyńskiej Samoobrony”.....”,
decyzję o odbudowie polskich Kolejnym zarządzeniem z 17
struktur wojskowych na Wołyniu. maja 1943 r. Bąbiński nakazał
W sierpniu 1942 r. Komendant utworzenie Samoobrony w rejoGłówny Armii Krajowej podjął nach o przewadze ludności poldecyzję o wydzieleniu Okrę- skiej oraz zbrojnych oddziałów
gu Wołyńskiego z Obszaru 3 i dyspozycyjnych ( powstał jednak
podporządkowaniu go bezpo- tylko jeden w inspektoracie łucśrednio Komendzie Głównej w kim- oddział AK „Łuna”).
Warszawie. We wrześniu 1942 Powstał w maju 1943 r. OP
r. na stanowisko komendanta „Łuna”, dowodzony
przez
Okręgu „Wołyń” został wyzna- ppor. Jana Rerutkę (foto obok)
czony ppłk Kazimierz Bąbiński „Drzazgę”, był związany w ko(foto powyżej) „Krzysztof”, do- lejności z Antonówką Szepelską
tychczasowy szef Oddziału III- i Przebrażem w pow. łuckim.
-B (wyszkolenie) w Dowództwie ( Liczebność 107 żołnierzy) ale
Głównym ZWZ/AK.
pełny stan został osiągnięty w
lipcu 1943 r. Współdziałał z saW połowie grudnia 1942 r., po moobroną Przebraża. Po zamorkrótkim szkoleniu nastąpił prze- dowaniu przez partyzantów sorzut sztabu Okręgu i dowódców wieckich „Drzazgi” ( 10.11.43 r.)
na Wołyń. Jak widać konspira- oddział znalazł się pod dowódzcja polska była dopiero w trakcie twem: por. Zygmunta Kulczycorganizacji. Dopiero w marcu kiego „Olgierda”. W listopadzie
1943 r. do Kowla, gdzie uloko- i grudniu przebywał w Pańskiej
wał się sztab Okręgu, udał się Dolinie, gdzie w skład oddziału
awansowany do stopnia puł- włączono oddział ppor. Józefa
kownika Bąbiński „Luboń” ( Malinowskiego „Ćwika”, który
„Zrąb”, „Maciej Boryna” i „Jó- został zastępcą „Olgierda”. Po
zasileniu szeregów o nowych żołzef Orlica”).
nierzy wyruszył na koncentrację
Tymczasem sytuacja radykalnie
do Kupiczowa w grudniu 1943 r.
pogorszyła się, kiedy na pole-

Mając świadomość niewystarczających sił i środków do
ochrony ludności, „Luboń”
zwrócił się do KG AK z prośbą
o pomoc i dostarczenie na teren
Wołynia: broni, amunicji, skierowanie kilkunastu oddziałów
partyzanckich i przyznanie dodatkowych środków na cele opieki społecznej. W odpowiedzi na te
prośby w sierpniu Okręg otrzymał
5 tys. sztuk amunicji 9 mm i 1 tys.
sztuk amunicji karabinowej.
Niestety Komenda Główna AK
zlekceważyła informacje o zagrożeniu ludności polskiej na
Wołyniu przez nacjonalistów
ukraińskich, które napływały
do Warszawy jeszcze w 1942
roku. Pomimo stanowiska Delegata Rządu na Wołyniu Kazimierza Banacha, który domagał się uzbrojenia oddziałów
AK i skierowania ich do obrony ludności polskiej na Wołyniu, dowództwo w Warszawie
odmówiło. Płk Jan Rzepecki
„Prezes” z KG AK argumentował, że „udostępnienie broni
na Kresach roznieciłoby ogień
walki do niewyobrażalnych rozmiarów, a opinia światowa uzyskałaby argument, że walka o
wschodnią granicę była błędem
politycznym”.
To dlatego w decydującym momencie, na Wołyniu praktycznie
nie było większych oddziałów
AK, wszystkie przygotowania
koncentrowały się wokół Akcji
„Burza”, która miała pokazać
nadchodzącej Armii Czerwonej
i władzom w Moskwie, że tereny wschodnie są nadal polskie.
W czerwcu fala terroru przeniosła
się na powiaty Dubno i Łuck. W
lipcu kolej przyszła na powiaty:

Horchów, Włodzimierz i Kowel,
aby w końcu sierpnia objąć ostatni powiat – Luboml. Wydarzenia
z dnia 11 lipca ( atak na ponad
100 miejscowości) i w następnych dniach tego miesiąca nie pozostały bez echa. Po mordach na
ludności polskiej w powiatach
horchowskim, włodzimierskim
i kowelskim, 20 lipca 1943 r.
ukazał się rozkaz płk. „Lubonia” nakazujący komendantom
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obwodów utworzenie oddziałów
partyzanckich . Oczywiście o
sytuacji poinformował swoich
zwierzchników w Warszawie.
Bąbiński w sprawozdaniu z 28
lipca 1943 r. tak oceniał sytuację: „W terenie panuje zupełny
chaos i rozbicie. [...] Na tym tle
położenie ludności polskiej przedstawia się nad wyraz ciężko. Stanąłem wobec zagadnienia – jak
dać pomoc ludności i utrzymać
siły zbrojne w stanie zdatnym do
przetrwania i walki. Samoobrona
w ujęciu pierwotnym z marca –
kwietnia br. już nie wystarcza „.
Skierowani przez „Lubonia” w
teren, oficerowie bardzo szybko
zorientowali się w palącej potrzebie tworzenia oddziałów partyzanckich współdziałających z
poszczególnymi samoobronami.
Sytuacja przypominała kopanie
studni przy szalejącym pożarze.
W takich warunkach powstawały
następne oddziały AK.

W drugiej połowie lipca 1943
r. powstał OP „Bomba”, dowodzony przez „cichociemnego”
kpt. Władysława Kochańskiego
„Bombę”, „Wujka”, który operował w Hucie Starej i okolicy
(pow. kostopolski). Powstał na
bazie samoobrony Wyrki i Huty
Stepańskiej, gdzie „Bomba” dowodził samoobroną 16 lipca 1943
r. Kilka tysięcy mieszkańców
oraz ludzie Kochańskiego zdołali przebić się przez pierścień
nieprzyjaciela. Kochański, mimo
poważnej rany odniesionej podczas obrony Huty Stepańskiej,
nie zrezygnował z dowodzenia
oddziałem i wyprowadził ludzi z
okrążenia. W Starej Hucie rozbudował go do stanu około 600
partyzantów, gdzie stworzył kolejną silną bazę. Tej bazy jednak
UPA nie było wstanie zdobyć.
Niestety 22 grudnia sowiecki
oddział Naumowa porwał „Bombę” odsłaniając swoje prawdziwe
oblicze. Działanie to osiągnęło
swój cel, oddział poszedł w rozsypkę. Dowodzenie oddziałem
przejął por. Feliks Szczepaniak
„Słucki”, który doprowadził ten
uszczuplony skład ( 220 żołnierzy) na początku 1944 r. na koncentrację do Kupiczowa. Natomiast pododdział OP „Bomby”,
którym dowodził por. Zenon
Blachowski „Strzemię” ( 100
żołnierzy) od września do końca
grudnia 1943 r. stacjonował w
Rudni Lwie w pow. sarneńskim.
W drugiej połowie lipca powstał
również znaczący oddziałem
był: OP „Jastrząb”, którego
dowódcą był por. Władysław
Czermiński „Jastrząb”, operował w Zasmykach, Kupiczowie
i okolicy (pow. kowelski).
Pierwszy lotny oddział liczył zaledwie 20 żołnierzy. Wszystko
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zaczęło się gdy: 13 lipca niespodziewanie do Zasmyk zjechał
pierwszy zbrojny oddział polski
z Radowicz ( wieś odległa od
Zasmyk ok. 10 km. w gminie Turzysk ), pod dowództwem ppor.
Henryka Nadratowskiego ps.
„Znicz”. „Grupa Radowicka”
, jak później określano ten oddział w licznych opowieściach,
składający się z kolumny 8 wozów i 11 uzbrojonych kawalerzystów, w biały dzień przejechał
przez ukraińskie wsie Tahaczyn
i Piórkowicze .Inspektorat .OW
AK w Kowlu będący w stałym
kontakcie z konspiracją zasmycką
postanowił tam skierować jednego z oficerów. Por. Władysława
Czermińskiego ps. „Jastrząb”
przybył do Zasmyk 16/17 lipca. W lipcu i sierpniu do Zasmyk
zaczęły przybywać małe i większe grupy uzbrojonych członów
samoobron z miejscowości które wcześniej zostały napadnięte
przez UPA. Oddział „Jastrzębia”
osiągnął liczebność 150 żołnierzy współdziałając z samoobroną
zwaną „Rzeczpospolitą Zasmycką”.

OP „Gzyms”, jego dowódcą
by „cichociemny” por. Franciszek Pukacki „Gzyms” działał
od sierpnia 1943 r. w rejonie
Ostroga n. Horyniem, będąc
związanym z wsią Stójło i kolonią Witoldówka w pow. zdołbunowskim; Pukacki w nocy z
25 na 26 lipca opanował tam na
czele sześciu żołnierzy AK trzynastoosobowy niemiecki posterunek na stacji kolejowej. Dnia 29
lipca przystąpił do formowania
Oddziału Partyzanckiego. Rozpoczął działania partyzanckie w
rejonie Szepietówka – Sławuta- Ostróg nad Horyniem.
OP “Sokół”, dowodzony przez
por. Michała Fijałkę “Sokoła”,
początkowo działał wspólnie z
OP- Jastrząb”, później z wydzielonym od „Jastrzębia” oddziałem
przybył do Różyna. Tam miał
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stworzyć podobny ośrodek samoobrony jak w Zasmykach, celem
zabezpieczenia „lądowiska” dla
zrzutów. Stoczył kilka bojów
z UPA i ranny został zmuszony
do powrotu. Stworzony oddział
pozostał już przy nim i działał
w rejonie Zasmyki-Kupiczów (
Rzeczpospolita Zasmycka)

OP “Piotruś”, którego dowódcą
był ppor. Władysław Cieśliński
“Piotruś Mały”, operował od połowy sierpnia 1943 r. w okolicy
Bielina-Spaszczyzny w pow. włodzimierskim.
Lotny oddział partyzancki AK
powstał osadzie zwanej Klinem,
na bazie 11 ochotników i stale się
rozrastał i będąc w ciągłym ruchu patrolował okoliczny teren. Z
czasem oddział osiągnął rozmiar
kompanii w sile 80 uzbrojonych
żołnierzy. Po pobycie w Klinie,
w Spaszczyźnie, oddział przeniósł się z miejsca postoju do Lisek, Marianówki, a następnie do
Sielsk Główną zasługą oddziału była obrona ludności polskiej,
która unikając rzezi gromadziła
się w rejonie Bielina i Sielisk.
Współpraca z samoobroną w Bielinie zaowocowała powstaniem
silnego Ośrodka Polskiej Samoobrony zwanej „Rzeczpospolitą
Bielińską” do której ściągali liczni uciekinierzy z całego terenu

Foto za: https://www.zyciepabianic.pl/galeria/galeria-artykulu-narazil-sie-wladzy-ludowej/15757.html

OP „Bug”, dowodzony przez

por. Kazimierza Filipowicza
„Korda” Komendanta Obwodu
,związany z ośrodkiem Jagodzin-Rymacze w pow. lubomelskim, powstał najpóźniej - bo we
wrześniu 1943 r. OP -„Bug” –
w sile 90 - żołnierzy, powstał w
Nowym Jagodzinie w dniu 30
sierpnia 1943 r. Nieco później
napływali do niego żołnierze,
oficerowie, podoficerowie i mściciele pomordowanych rodzin.
Oddział powstał po wydarzeniach
z 30/31 sierpnia 1943: napad
nacjonalistów ukraińskich z UPA
na wioski polskie: Kąty, Ostrowki, Wolę Ostrowiecką, Jankowce,
kol. Czmykos i Borki w pow. lubomelskim. Wymordowaniu w
bestialski sposób kobiet, dzieci i
mężczyzn – w sumie około 1.500
Polaków, w tym ponad 600 dzieci.
Oprócz wymienionych oddziałów partyzanckich, najliczniejszych i odgrywających wiodącą
rolę w obronie ludności polskiej
przed nacjonalistami ukraińskimi, okresowo działały też
mniejsze:
Pańskiej Doliny bronił oddział
AK chor. Kornela Lewandowskiego „Spalonego”. W Zasmykach operowały oddziały por.
Stanisława Kądzielawy „Kani”,
pchor. Tadeusza Korony „Grońskiego” (oddziałki dwu ostatnich
wcześniej działały w Powórsku i
okolicy),
Stanisława Stachurskiego „Jagody”. Ośrodek Dąbrowa w pow.
kowelskim od sierpnia 1943 r.
opierał się na oddziale partyzanckim sierż. Stanisława Kurzydłowskiego „Jurka”. Od połowy
stycznia do marca 1944 r. ludność
Rożyszcz ochraniał zorganizowany przez Jana Garczyńskiego
„Gryfa”, „Lamę” oddział partyzancki AK, wcześniej stacjonujący w lasach retowskich i współdziałający z okolicznymi placówkami samoobrony. Dodatkowe
znaczenie psychologiczne miało
stacjonowanie w Bindudze w
pow. lubomelskim (niedaleko Jagodzina i Rymacz) oddziału partyzanckiego AK ppor. Stanisława
Witamborskiego „Małego”, zabezpieczającego przeprawy przez
Bug i będącego w związku operacyjnym z oddziałem „Korda”. Od
lipca 1943 r. do stycznia 1944 r.
z przerwami samoobronę w Witoldówce i Ostrogu n. Horyniem
(pow. zdołbunowski) wspomagał
niewielki oddział AK Wacława
Wiarkowskiego „Paluszka”.
We wszystkich oddziałach partyzanckich AK do początku 1944
r. służyło maksymalnie 1500 ludzi. Tymczasem w OUN-UPA
w końcu 1943 r. według najniższych ocen znajdowało się około
20 tys. ludzi na całym terytorium
jej działania. Te oddziały partyzanckie AAK zaprawione w boju
(wcześniej częściowo przeszkolone) w styczniu 1944 r. stały się
podstawą przy formowaniu 27
Dywizji Piechoty AK zwanej później Wołyńską.
Opracowane na bazie materiałów
archiwalnych KSI i opracowaniach książkowych:
Filar Władysław , Burza” na Wołyniu, 1997 r.
Turowski Józef, Pożoga. Walki
27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990 r.
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„Na rozkaz Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej ......”
Redakcja

.....Dokończenie ze strony 1
Polecenia ujawnienia się komendantów garnizonów i przedstawicieli administracji Polskiego
Państwa Podziemnego w wypadku wkroczenia wojsk sowieckich
„Luboń” wydał 7 stycznia 1944
r. Celem tej akcji miało być danie
atutów politycznych rządowi do
działania na forum międzynarodowym oraz skłonienie oddziałów Armii Czerwonej do korzystania z pomocy AK i przez to
uznanie przez władze sowieckie
polskich struktur administracyjnych i wojskowych na Wołyniu.
Po otrzymaniu informacji o przygotowaniach do ewakuacji Kowla, 15 stycznia 1944 r. płk Bąbiński wydał rozkaz mobilizacji oddziałów konspiracyjnych
Okręgu.
Tego samego dnia „Luboń” opuścił miasto i udał się do Kupiczowa, gdzie została założona kwatera polowa. Po krótkiej walce w
nocy z 15 na 16 stycznia Kowel
opuściła pozostała część sztabu
Okręgu wraz z batalionem konspiracyjnym Na podstawie danych o rozmieszczeniu oddziałów niemieckich i ukraińskich,
na rejon koncentracji oddziałów
został wybrany obszar w zachodniej części Wołynia. Stanowiły
go miejscowości położone wokół
polskich ośrodków Samoobrony
znajdujących się na południe od
Kowla oraz na północ od Włodzimierza Wołyńskiego. Tu, możliwie niepostrzeżenie, mieli przedzierać się żołnierze oddziałów
konspiracyjnych i oddziały partyzanckie. Rejon, w którym miały
skoncentrować się główne siły,
miał stanowić tzw. bazę operacyjną ograniczoną od północy: szlakiem komunikacyjnym Hołoby –
Kowel – Dorohusk, od południa:
szosą Torczyn – Włodzimierz –
Uściług, od zachodu rzeką Bug, a
od wschodu rzeką Stochód.
W trakcie organizacji oddziałów przybył nowy szef sztabu
Okręgu mjr Jan Kiwerski „Oliwa”, który przywiózł nowe instrukcje. Mówiły one, że wobec
nieprzyjaznych zachowań Armii Czerwonej należy zmobilizowane jednostki rozformować
i przejść ponownie do konspiracji, tym razem przed Sowietami. Bąbiński sprzeciwił się
wykonaniu tej dyrektywy, traktując ją w warunkach Wołynia
jako absurdalną i niemożliwą
do zrealizowania.
Uważał przy tym, że była ona wyrazem braku rozeznania KG w sytuacji, w jakiej znajdowali się żołnierze 27. DP. W końcu stycznia
do Warszawy udał się „Oliwa”,
który zawiózł meldunek komendanta Okręgu w sprawie otrzymanych wytycznych. Po powrocie z
Warszawy i po awansie mjr „Oliwy” na stopień ppłk, płk Bąbiński
został odwołany ze stanowiska,
które zajął „Oliwa”.

W depeszy gen. Sosnkowskiego
do gen. Komorowskiego z 20 lutego 1944 roku przekazana została uchwała Rady Ministrów
z dnia 18.02.44 r. w związku z
ujawnianiem się AK, w której
czytamy: „Uzupełnia się instrukcję z dnia 27 października
1943 r. w dziale B. II. jak następuje: Władze krajowe wydadzą
polecenia terenowym przedstawicielom władzy administracyjnej, by wraz z dowódcą miejscowego odcinka czy oddziału
Armii Krajowej wystąpili do
dowództwa wkraczających oddziałów sowieckich z następującym oświadczeniem:
„Na rozkaz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszam się
jako przedstawiciel polskiej
władzy administracyjnej (jako
dowódca wojskowy) z propozycją uzgodnienia współdziałania z wkraczającymi na teren Rzeczypospolitej Polskiej
siłami zbrojnymi Sowietów w
operacjach wojennych przeciw
wspólnemu wrogowi.” Należy
poza tym oświadczyć, że oddziały AK, istniejące lub mogące powstawać, są częścią Sił
Zbrojnych RP, podlegające
nadal Rządowi Polskiemu, rozkazom Naczelnego Wodza i Dowódcy AK.”
W takich okolicznościach nowy
dowódca 27 WDP AK rozpoczął
walkę o niepodległość RP i naszych Kresów Wschodnich. Niestety nie był świadomy, że Alianci już w Teheranie ( 28 listopada – 1 grudnia 1943) oddali
Stalinowi wszystko to co zabrał
nam 17 września 1939 r., oddając jednocześnie całą Polskę
pod sowiecką strefę wpływów.
27 WDP AK jako pierwsza rozpoczęła Akcję „Burza” i walczyła ponad sześć miesięcy znacząc
najdłuższy szlak bojowy z pośród
wszystkich jednostek AK. Nasza
redakcja zamierza przypomnieć
historię tych walk publikując
między innymi opracowania Władysława Filara, historyka i jednocześnie uczestnika tej kampanii.
Na zakończenie pozwalamy sobie
zaprezentować pismo jakie przesłał nam autor.
Wyrażam zgodę na przedruk w KSI mojego opracowania „Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, z okazji 75 rocznicy powstania i walk Dywizji.
Władysław Filar
Warszawa, 30.12.2018 r.
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Powołanie ddziału Partyzanckiego
OP - „Bug” w Nowym Jagodzinie
Władysław Tołysz
Wczesny ranek 30 sierpnia 1943
r. przyniósł bardziej tragiczne
wiadomości o wymordowaniu
ludności polskiej w Kątach,
Woli Ostrowieckiej, Ostrówkach, Jankowcach i kol. Borki i
Czmykosie. Wiadomości o zaistniałej tragedii ludności polskiej do władz konspiracyjnych
obwodu i delegatury rządu w
Lubomlu, dotarły przez ocalałych Polaków członków PZP AK w Kątach. Natychmiast odbyło się spotkanie przedstawicieli delegatury rządu na pow.
Luboml, naradzie przewodniczył przewodniczący Tadeusz
Rodziewicz „Żerdź”. Podczas
narady obecny Ryszard Markiewicz „Marek” otrzymał zadanie
natychmiastowego wyjazdu do
Nowego Jagodzina i nawiązania
kontaktu z Komendantem Obwodu Kazimierzem Filipowiczem „Kordem”, który postawił
miejscowy pluton w stan pogotowia i miał oczekiwać na dalsze rozkazy. W drodze do „Korda” Ryszard Markiewicz od 30
sierpnia 1943 r. „Mohort” zatrzymał się na krótko w Terebejkach stwierdził, że Michał Pradoń „Kryza” i Stanisław Stachniuk „Miecz” d-cy oddziału samoobrony tylko częścią plutonu
dysponują dla zabezpieczenia
mieszkańców Terebejek od strony wschodniej tj. Wiśniowa,
Kocur i Sztunia zamieszkałych
przez Ukraińców. Część członków plutonu opanowała panika i
wyjechała z rodzinami do Lubomla. Pozostali na miejscu nie
zostaną na noc we wsi, gdyż
obawiają się napadu banderowców już na Terebejki. W skuteczność obrony, przy słabym
uzbrojeniu i panice nie wierzą.
Podobna sytuacja powstała również u Stefana Matyszczuka
„Rybaka” d-cy samoobrony Kupracze i Sawosze. Niemcy
ochraniający stację kolejową w
Jagodzinie i tzw. mijankę w Terebejkach koło chmielewszczyzny nie wykazują żadnej inicjatywy, czekają w obronie na bezpośrednie zagrożenie ich punktów obrony. Oddział samoobrony pod dowództwem Michała
Strusia
„Pociska”,
czynił
wszystko, aby skutecznie osłaniać wieś Rymacze od strony
południowej z kierunku ewentualnego ataku banderowców.
Ogólna atmosfera śmiertelnego
zagrożenia działała i tu, wielu
mieszkańców z trwogą oczekiwała nadchodzącej nocy. Kobiety i dzieci wycofano z kol.
Strużki w pobliże stacji kolejowej. Wszyscy byli przygotowani
za Bug do Dorohuska lub Cheł-

ma. Atmosfera rozpaczy i beznadziejności mieszkańców Rymacz mogła tylko zmienić energiczne działania i wiele zależało
od tego, czy do takiego działania ludzie będą zdolni. Wszyscy
patrzyli w stronę Nowego Jagodzina, gdzie z plutonem pozostał
Kazimierz
Filipowicz
„Kord”, około godziny 12 w południe, Ryszard Markiewicz
„Marek” dotarł do szkoły w Nowym Jagodzinie, gdzie pozostawał komendant obwodu kierując
ludźmi miejscowego plutonu.
Wystawione czujki obserwowały kierunki od strony Leśniaków
i Ostrówek i kol. Zamostecze.
Kolonijna zabudowa Nowego
Jagodzina rozciągała się od Jankowiec aż do Kupracz i wynosiła ponad cztery kilometry, utrudniała skuteczną obronę jak i
atak. Należało się liczyć z potrzebą przyjęcia obrony w Jagodzinie po uprzednim wycofaniu
się ludności do Rymacz. Dodatkową komplikację stanowili
Niemcy, którzy na wiadomość o
zbrodni pojechali samochodami
traktem Luboml – Huszcza w
stronę Ostrówek. Banderowcy,
gdy spostrzegli Niemców pośpiesznie pędzili kolumny kobiet i dzieci w kierunku cmentarza parafialnego do lasu Kokorawiec, gdzie prawie wszystkich
rozstrzelali. Niektóre ranne osoby uratowały się i dotarły do Jagodzina, gdzie udzielono im
pierwszej pomocy lekarskiej
przez Jana Dyczkę „Kruka”. Następnie przewiezione zostały do
szpitala w Lubomlu i w Chełmie. Niemcy nie zainteresowali
się pędzoną kolumną poza posłaniem kilku krótkich serii z
karabinów maszynowych i odjechali. W drodze powrotnej około południa Niemcy przejechali
przez Nowy Jagodzin i zostali
ostrzelani z broni maszynowej,
gdy jeden z żołnierzy z plutonu
w zdenerwowaniu wziął żandarmerię niemiecką za Ukraińców.
Na miejscu zdarzenia wyjaśniono Niemcom, że to nieliczna
grupa banderowców kręci się
koło wsi i przygotowuje kolejny
napad na Nowy Jagodzin. Niemcy przyjęli wyjaśnienia, a ponieważ nie było zabitych ani rannych pośpiesznie odjechali do
Lubomla. Nie wolno było ujawnić, że to Polacy strzelali z broni
maszynowej, i że posiadają
broń. 119 W godzinach popołudniowych przybył do Nowego
Jagodzina przedstawiciel delegata rządu z Lubomla Wincenty
Pękala „Rawicz” i wspólnie z
„Kordem”, „Mohortem” dokonano przeglądu zaistniałych wy-

darzeń oraz określono zakres
niezbędnych działań w tej jakże
tragicznej sytuacji. W wyniku
rozmów postanowiono, że dowództwo obrony odcinka Nowy
Jagodzin na nowo przejmie
popr.
„Mohort”
natomiast
„Kord” po załatwieniu niektórych spraw organizacyjnych w
Rymaczach, podejmie starania
wyznaczenia z miejscowego
konspiracyjnego aktywu osób
do poszczególnych zadań. Na
miejsce przybyli ppor. Czesław
Różynski „Ogończyk”, ppor.
Anatol Turski „Turoń”, pracownicy nadleśnictwa w Rymaczach
kilku nauczycieli oraz kolejarze
ze stacji w Jagodzinie. Konieczne było nawiązanie stałej łączności z placówkami samoobrony w Jagodzinie, Terebejkach i
Kupraczach oraz przygotowanie
plutonu „Pociska” z Rymacz do
przerzucenia jednej drużyny do
Nowego Jagodzina. Po dotarciu
do Rymacz z rozkazem por.
„Korda”, „Grey” został zatrzymany przez żandarmerię niemiecką i skierowany na teren
placu szkolnego. W południe
Niemcy zaczęli formować kolumnę masową do Lubomla. Kolumna w sile ponad 100 osób
ruszyła, tuż za wsią Rymacze w
tumanie kurzu zacząłem się cofać do tyłu i znalazłem się, jako
ostatni. W pewnym momencie
pchnąłem żandarma, ten upadł i
karabin wypadł mu z rąk. Wykorzystując ten moment oraz unoszący się gęsty kurz piaszczystej
drogi i lejący się żar słońca
uciekałem w kierunku Rymacz,
łanem żyta pod oślepiającym
słońcem i zameldowałem się u
d-cy plutonu „Pociska”. Podczas rozmowy okazało się, że
„Pocisk” również uciekł z kolumny marszowej osłaniającej
przez żandarmów wykorzystując specyficzne warunki spiekoty i kurzu unoszącego się nad
kolumną. Po otrzymaniu rozkazu komendanta obwodu Luboml
por. „Kord”, a przekazanego
przez „Greya” - dowódcy samoobrony plut. „Pociskowi” w Rymaczach, drużyna pod dowództwem Tadeusza Kańskiego
„Muszli” wyposażona w dwa
karabiny maszynowe i Kb, po
pokonaniu trudów i walki z samolotem niemieckim, podczas
przejazdu furmanką dotarła w
godzinę przed zachodem słońca
do Nowego Jagodzina i zajęła
kwatery w zabudowaniach Marcina Kołtuna i stanowiła ubezpieczenie Nowego Jagodzina od
strony Jankowiec. Powołany
przez Komendanta Obwodu
Luboml por. „Korda” Kazi-

/ Komendanta Obwodu Luboml por. „Korda” Kazimierza Filipowicza

mierza Filipowicza członków
konspiracji oddział partyzancki OP -„Bug”- w sile 90 - żołnierzy w Nowym Jagodzinie w
dniu 30 sierpnia 1943 r. - patrolował rejony Jankowiec,
Przekurki, Ostrówek, Woli
Ostrowieckiej, Połap i Zapola.
W tych trudnych warunkach - po
dokonaniu zbrodni na ludności
polskiej w pow. lubomelskim OP - „Bug” bardzo często zmieniał miejsca postoju i zakwaterowania w Nowym Jagodzinie,
kol. Ostrowy, Brzeziny, Rakowiec, Bindugi i Zamłynia. Zmiany te dokonywane były podczas
nocy i tak trwało do stycznia
1944 r. Wieczór wigilijny żołnierze spędzali wraz z mieszkańcami Rakowca, którzy przygotowali posiłki dla żołnierzy.
Żołnierze dzielili się opłatkiem
z kolegami, swoimi dowódcami,
mieszkańcami Rakowca. Późnym wieczorem przybył z Rymacz mimo zadymki śnieżnej i
mrozu ks. Wiktor Kryweńczyk „
Przewalski”. Podzielił się opłatkiem i złożył nam serdeczne życzenia do i spotkania się w wolnej Polsce. Odwiedził również z
por. „Kordem” i „Mohortem”
wszystkie posterunki, które
ubezpieczały OP -„Bug”. W

dniu 15 stycznia 1944 r. na miejsce postoju najechały 4 samochody ciężarowe żandarmów
niemieckich i policji ukraińskiej
w służbie niemieckiej. Doszło
do ostrej wymiany ognia z broni
maszynowej, w której zginęło
szereg naszych żołnierzy i wielu
zostało rannych. Nieprzyjaciel
w popłochu zostawił samochody, część broni i amunicji, zabierając zabitych i rannych ratował się ucieczką przez Zamłynie, Sztuń do Lubomla. Oddział
OP - „Bug” zabitych pochował
na cmentarzu parafialnym w Jagodzinie, zaś rannych po udzieleniu pierwszej pomocy skierował do szpitala w Lubomlu i
Chełmie i nocą opuścił wieś Rakowiec, zniszczył most na rzece
Neretwie i zajął kwatery w Bindudze. Po kilku dniach opuścił
Bindugę i skierował się do wsi
Zamłynie i tam stacjonował do
20 kwietnia 1944 r., aż do wyrwania się z okrążenia niemieckiego w dn. 21 kwietnia 1944 r.
i skierował się w lasy Szackie na
Polesiu
Od redakcji: p/w fragment pochodzi z przygotowywanej do
druku książki autora.
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA
STYCZEŃ
1944
ROK
Stanisław Żurek
W noc sylwestrową z 31
grudnia na 1 stycznia 1943 na
1944 rok:
We wsi Gozdów pow. Hrubieszów upowcy zamordowali w
młynie 3 Polaków.
W osadzie fabrycznej Orżew
pow. Równe Ukraińska Powstańcza Armia oraz chłopi
ukraińscy z okolicznych wsi
ubrani w białe maskujące płachty dokonali napadu na polskich
uchodźców
zgromadzonych
w Zakładach Orżewskich wytwórni dykty, nad rzeką Horyń.
Polacy podjęli próbę ucieczki
do stacji kolejowej odległej o 6
km. Kogo Ukraińcy dopadli był
torturowany i zabijany, ginęły
całe rodziny. Tych, którzy pozostali w fabryce, spalili żywcem.
Tej nocy zamordowali ponad 50
Polaków, głównie kobiet, dzieci
i starców.
1 stycznia (Nowy Rok) 1944
roku:
We wsi Barycz pow. Buczacz
banderowcy zamordowali 6 Polaków; do domu wrzucili granat
zabijając ojca z synem, matkę
zastrzelili a ranną 18-letnią córkę (była to Anna Czerniecka)
wyciągnęli z domu i odrąbali
jej głowę siekierą. „Dom napełnił się banderowcami. Wujka, który wstał z łóżka, zaczęli
bić kolbami karabinów, a kiedy
upał zaczęli go kopać po głowie,
twarzy i piersiach. Z początku
wujek zasłaniał twarz rękami i
jęczał prosząc ich, aż w końcu
umilkł. /.../ Wśród napastników
mama zauważyła Ukraińca,
Jilka Czechuna, tego samego,
który złożył na ojca donos do
gestapo w 1943 r. /.../ W tym
czasie mego wujka dwaj banderowcy podnieśli i podtrzymując
go, wlekli w kierunku drzwi.
Pamiętam, że wujek odwrócił
głowę i cicho powiedział: „Zostańcie zdrowi”. Były to jego
ostatnie słowa. Po chwili wszyscy banderowcy wyszli z mieszkania. Po jakimś czasie wyszła
na podwórze mama i zauważyła
jak mordowano wujka. Później
stwierdzono, że miał wycięty
język, wydłubane oczy, obcięte
genitalia, pociętą twarz. Zwłoki wujka oprawcy przywiązali
do sań i zabrali ze sobą. /.../ Tej
samej nocy o godz. 22.oo, banderowcy napadli na dom mego
stryja, Macieja Warchoła. Po
wyłamaniu drzwi, wyprowadzili
go na podwórze, bijąc kolbami
karabinów po głowie i plecach.
Na podwórzu torturowali go,
ucięli mu język, genitalia, wydłubali oczy, następnie założyli
sznur na szyję, doczepili do sań i
wlekli po śniegu. Wszystkich pomordowanych załadowali na sanie i odjechali. Nazajutrz z rana
babcia Teresa Wiśniewska i
moja mama Katarzyna Warchoł
poszły szukać ciał pomordowa-

nych. Na śniegu były widoczne
ślady krwi, które doprowadziły
na pole pobliskiej ukraińskiej
wsi Wierzbiatyn. Tam pod stertą
obornika znaleziono zwłoki pomordowanych” (Piotr Warchoł;
w: Komański..., s. 686 – 687).
We wsi Huta Werhobuska
pow. Złoczów upowcy oraz
chłopi ukraińscy zamordowali
ponad 100 Polaków (Franciszek
Sikorski: Iwa zielona, Wrocław
1084, s. 191).
We wsi Parchacz pow. Sokal:
„W sam Nowy Rok pojechałem
ze Mszą Świętą do Parchacza.
W czasie kazania na sumie
przedstawiłem wiernym sytuację. Mówiłem im, że może będzie lepiej, jeśli nie będę do nich
przyjeżdżać, bo gromadząc się w
kościele, narażają się na napad
ukraiński. /.../ Prosiłem w końcu, by ktoś się wypowiedział w
tej sprawie. Wówczas podszedł
pod ambonę jakiś staruszek i
ze łzami w oczach drżącym ze
wzruszenia głosem powiedział:
„Ksiądz się pyta, czy my się nie
boimy? /.../ Proszę księdza, jeśli mamy zginąć po lasach, po
dziurach, w piwnicach, to czy
nie lepiej, jeśli zginiemy tu, w
kościele?”. /.../ Stanęło więc
na tym, że przyjadę jak zwykle
w najbliższą niedzielę po Nowym Roku. Nie pojechałem już
jednak. W nocy z piątku na sobotę banderowcy napadli na
Parchacz, w okrutny sposób wymordowali wiele rodzin, a reszta
uciekła. Zginał wtedy kościelny, zginęli wszyscy ministranci,
zginął cały chór dziewcząt. Nie
było już do kogo jechać” (gwardian o. Jerzy Bielecki, proboszcz parafii Krystynopol pow.
Sokal; w: Siekierka..., s. 1032;
lwowskie). „Z piątku na sobotę” wypadało z 7 na 8 stycznia
1944 roku. Siekierka na s. 1015
datuje napad na luty 1944 roku i
mord 60 osób .
We wsi Radoszyn pow. Kowel
miejscowi Ukraińcy zamordowali co najmniej 5 Polaków
ćwiartując ich ciała: małżeństwo z 4,5-letnim wnukiem oraz
80-letnią kobietę z jej 60-letnim
synem.
We wsi Rudki pow. Przemyślany: „Około 01.01.1944 r.
zostało zamordowanych troje
Polaków NN”. (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. Stepankowice pow.
Hrubieszów policjanci ukra-

ińscy zamordowali 17-letniego
Józefa Wojtiuka, syna Tomasza
i Anny.
We wsi Szczurowice pow.
Radziechów banderowcy zamordowali 5-osobową rodzinę
polską: „01.01.1944 r. zostali
zamordowani: 1. Brzuchacz Józef l. 65; 2. Brzuchacz Olga l.
52; 3. Brzuchacz Mieczysław l.
38, ociemniały magister praw;
4. Brzuchacz Jadwiga córka l.
21. miała ukończone liceum; 5.
Brzuchacz Władysława córka l.
19 ukończone liceum” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). „Delegatura Pol. K. O. w Stojanowie
powiadomiła tut. Komitet dnia
4.I.44, że z 1 na 2 stycznia 1944
roku nieznani sprawcy napadli
na dom nauczyciela polskiej
szkoły we wsi Rzeszowice, pow.
Radziechów i zamordowali rodzinę tego nauczyciela składającą się z 5 osób:
1). Brzuchacz Józef, nauczyciel,
lat około 60
2). Brzuchacz Anna, żona wym.,
lat około 55
3). Brzuchacz Mieczysław, syn,
lat około 35
4). Brzuchacz Jadwiga, córka,
lat około 23
5). Brzuchacz Władysława, córka, lat około 19
Pogrzeb pomordowanych odbył się dnia 4 stycznia 1944 w
asyście władz bezpieczeństwa,
na koszt gminy.” (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). Komański
na s. 324 podaje, że mord miał
miejsce we wsi Szczurowice.
W kol. Zasmyki pow. Kowel w
walce z UPA poległ 18-letni Stanisław Sakowicz.
We wsi Żarków pow. Brody
upowcy udający policjantów
ukraińskich pod pretekstem poszukiwania broni zamordowali
17 Polaków, w tym 6-osobową
rodzinę Sikorów. „Kotowska
Julia ur. 1869 r., z d. Lobur,
matka Michała. Kotowska Maria ur. 1869 r., żona Michała
córka Macieja Łukaszewskiego. Kotowska Zofia ur. 1921 r.,
córka Michała i Marii Łukaszewskiej. Zamordowana z rodzicami w Żarkowie 1.1.1944
r. Kotowski Michał ur. 1899 r.,
syn Wincentego mąż Marii Łukaszewskiej. Zamordowany w
Żarkowie 1.1.1944 r., ciała zamordowanych spalone wraz z
zabudowaniami.” (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_
id=246&c_start=0 ). Komański..., na s. 95 podaje, że w tym
dniu zamordowany został m.in.
Kotowski Michał z matką Julią i

żoną Marią, natomiast trzy córki
(jedna z synem) oraz sąsiad zdołały uciec z domu przez okno.
„Dnia 1.I.1944 wymordowano
w wiosce Żarków polską rodzinę Kotorskich składającą się z
czterech osób – piąte dziecko
ranne znajduje się w Brodach
w szpitalu.” (1944, 3 stycznia
- Pismo PolKO w Złoczowie
do Delegata RGO we Lwowie
dotyczące napadów ukraińskich
na ludność w rejonie Brodów. B.
Ossol. 16721/2, s. 75-76).
W nocy z 1 na 2 stycznia:
W koloniach Hostynne i Terebin
pow.
Hrubieszów:
„01/02.01.1944 r. w koloniach
Terebin i Hostynne Ukraińscy
nacjonaliści zam. 10-11 Polaków, członków AK.” (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).
2 stycznia:
We wsi Bołdury pow. Brody
upowcy podczas nocnego napadu zamordowali według H. Komańskiego i Sz. Siekierki 103
Polaków, w tym 83 na miejscu a
20 po ich uprowadzeniu, natomiast według Grzegorza Hryciuka ponad 140 osób, w tym
ponad 100 na miejscu i 40 po
uprowadzeniu. Gospodarstwa
polskie doszczętnie obrabowali
i spalili, często z ciałami zabitych. Pod koniec stycznia zamordowali dalszych 3 Polaków.
„Dnia 2 stycznia br. miał miejsce wypadek masowego napadu
bandy ukraińskiej na wieś Bołdury naszego powiatu. Wieś ta
została napadnięta 2 stycznia
br. o godz. 5 wieczorem. Przysiółki składające się z czysto
polskich domów, po oblaniu
benzyną podpalono, a do uciekających Polaków strzelano z
karabinów i karabinów maszynowych. W części wsi, w której
mieszkali Polacy i Ukraińcy pomieszani, nie palono gospodarstw, lecz mordowano wszystkich znalezionych Polaków.
Mordowano również małe dzieci. Polacy, którzy cudem się uratowali zeznali, że miejscowa
ludność ukraińska współpraco-

wała z Ukr. zamiejscowymi, którzy dokonywali morderstw.
Miejscowi Ukr. zupełnie swobodnie poruszali się wśród bandytów, gdy ratowali swoje mienie przed ogniem. Również miejscowi Ukraińcy pomagali bandzie w wyszukiwaniu sąsiadów
Polaków. Według naprędce zebranych danych od ocalonych,
którzy się uratowali, ustalono,
że zamordowano w Bołdurach
33 osoby. Imienny spis pomordowanych przedłożymy po zebraniu bliższych danych. Cała
pozostała ludność polska z Bołdur schroniła się w Brodach.
Niektórzy są prawie nieubrani,
zziębnięci i głodni. Mieszkają w
lokalu Komitetu. Polacy z innych wiosek również masowo
uciekają do Brodów.” (1944, 3
stycznia - Pismo PolKO w Złoczowie do Delegata RGO we
Lwowie dotyczące napadów
ukraińskich na ludność w rejonie Brodów. B. Ossol. 16721/2,
s. 75-76). „W dniu 3 stycznia br.
napadła banda ukraińska złożona z 400-500 osób na polską
ludność w Bołdurach obok Brodów. Spalono część gospodarstw
polskich, na uboczu stojących w
liczbie około 30. Poza tym zamordowano według ustnej relacji świadka z sąsiedniej wsi 81
ludzi. Reszta ludności polskiej
uciekła do Brodów i tam zaopiekowała się nią miejscowa Delegatura Pol. K. O. Napadu tego
dokonała miejscowa ludność
ukraińska z pomocą ludności
okolicznych wsi ukraińskich z
Lasowej, Bielawiec, Piasków, a
nawet z pomocą Ukraińców z
Wołynia ze wsi Chotyń i Mytnicy
Wołyńskiej. Na pogrzebie nie
było Duchowieństwa polskiego,
gdyż nie dostarczono mu podwód.” (1944, 12 stycznia – Pismo Delegata RGO Lwów do
RGO w Krakowie dotyczące napadów band ukraińskich na ludność polską. W: B. Ossol.
16721/2, s. 169). „Ponieważ na
Bołdurach zamieszkiwała większość rodzin polskich i było więcej Polaków, zorganizowano
sposób napaści 2-go stycznia
1944r. Niedziela wieczorem,
banderowcy okrążyli na zewnątrz całą wieś, żeby nikt nie
mógł ze wsi uciec. Wszystkie Zagrody Polskie zostały momentalnie dodatkowo obstawione banderowcami po zęby uzbrojonymi. Wieś Bołdury była bardzo
duża i rozległa, składała się z
przysiółków: 1/ Centrum wsi na-
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zywała się Froj. 2/ Wpust, 3/
pod Górą, 4/ Zrąb 5/ Kątek, 6/
Zapotok (mój przysiółek). Wieś
Bołdury razem liczyła około 180
numerów, a mieszkańców około
1000 ( tysiąc) osób, większość
Polaków. Ja mieszkałem z Rodzicami Zapotokiem, nasz Dom
był pierwszy na skraju przysiółka. Obok Zapotoku są lasy i
wielki obszar łąk co się nazywa
Czarny Las. W czasie rozpoczętej akcji napadu na tych łąkach
Czarnego Lasu stało kilka kompanii uzbrojonych banderowców
w pogotowiu i tam się ćwiczyły.
Do wewnątrz Zapotoku i całej
wsi błyskawicznie weszły drużyny morderców, które dokonywały morderstw Polaków. Każda
grupa mordercza liczyła 8-10
osób i przewodnika z naszej wsi,
żeby pokazywał zagrody polskie
i kto jest Polakiem. /.../ Ja w
tym czasie wlazłem przez gęsty
pleciony płot do pasieki i przyczaiłem się przy ulu, który stał
przy płocie, co było w odległości od wejścia do mieszkania
około 20 metrów. Po tych strzałach w mieszkaniu usłyszałem
hałasowanie i wychodzenie z
mieszkania tej grupy morderczej, poszli kolejno do następnych sąsiadów. Zapotok liczył
12-cie numerów, nasz dom stał
na skraju pierwszy od Czarnego
Lasu, więc ta grupa mordercza
Banderowców około 8-10 osób
od naszego domu szła dom po
domu naszego przysiółka Zapotok i kogo dopadli, każdego zamordowali. Mój Ojciec Józef
Tymczyszyn był pierwszy zabity,
drugi Antoni Tymczyszyn bestialsko był mordowany u progu
wejścia do domu, a jego żona
Karolina Tymczyszyn została
żywcem spalona. To wszystko
widział ich syn 13-letni Stanisław, gdyż skrył się za drzwiami
otwartymi z kuchni do pokoju.
W dalszej kolejności zamordowany Franciszek Sztaba z żoną
Anastazją, a staruszkę matkę
Franciszka nie dobito, wrzucono w podwórku do piwnicy, która tam skończyła życie. Następnie starszy Paweł Tymczyszyn,
który był chory na grypę leżał w
łóżku, został zarżnięty nożem, a
żona zabita. Na końcu Przysiółka Zapotoku zamordowano Wojciecha Skrzypickiego z żoną
Anną Skrzypicką i Makara Pilipca. Razem za Potokiem zamordowano 10 osób, a w całej
wsi Bołdurach tamtej nocy zamordowano około 50 osób. /.../
Nareszcie ta grupa mordercza
gdy doszła do końca naszego
przysiółka Zapotok, dała sygnał
trzykrotnie głośno zagwizdano
gwizdkiem, po tym gwizdku z łąk
Czarnego lasu, grupy uzbrojone
banderowców, jedna po drugiej
maszerowały do wsi, następnie
te wszystkie obstawy pojedyncze
i formowali z mężczyznami i z
kobietami co stały w lesie i po
drogach. Wszyscy wkroczyli do
zagród i wszystko z domów zabierali ładowali na wozy, którymi przyjechali jak również w
każdym polskim gospodarstwie
była para koni i wóz, tak wszystkie wozy z końmi zabrano, naładowano wszystkiego z domów, w
chlewach gdzie były świnie zabijano i zabierano na wozy. Ta
grupa mordercza też wróciła
wszędzie po zakątkach domowych. Zaglądali, strzelali czy
ktoś tam się nie ukrył, do piwnic
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wrzucali granaty. Głośno wydając rozkazy przez jednego o nazwisko Tymko, do którego co raz
zwracali się z pytaniami, Tymko
co dalej mamy robić? I padł
głos „zaprahaty wsi koni wyjeżdzaty i pałyty”. W tym momencie wytworzył się bardzo głośny
ruch, szum, turkot wyjeżdżających wozów, dalsza strzelanina.
Naraz od naszego domu, na
skraju błysnął ogień ze wszystkich stron. Od razu wszystko się
pali, budynki były kryte słomą
łatwo palne. W tym momencie
błysk ognia z naszej krajnej zagrody od Czarnego Lasu był sygnałem „palić całą wieś” i od
razu stanęła w płomieniach cała
wieś. Cała wieś się pali, jest noc
koło północy przy tym blasku od
ognia bardzo wszystko widać co
się dzieje. Wszystkie wozy wyjechały załadowane ze zdobyczą,
mężczyźni i kobiety głośno hałasując cieszą się dokonaniem
morderstwa na Lachach. Za wyjazdem
wszystkich
wozów,
wszystka obstawa uzbrojonych
banderowców rozpuściła tyralierę jeden od drugiego o kilkanaście metrów i wymarsz na
wieś. /.../ Tato został spalony, od
razu nie było poznać, w którym
miejscu. Po kilku dniach udało
mi się tam pojechać i zobaczyć
szczątki po spalonym moim
Ojcu. Odnalazłem na tym spalenisku domu, małą kupeczkę takiego białego popiołu, w tym
popiele były małe cząsteczki
niedopalonych kości. Jak również pomordowani ludzie na naszym przysiółku i w całej wsi,
część ciał tych ludzi została spalona jak mój Ojciec, ale część
ciał tych ludzi nie zostały całkiem spalone, ale jakoś część
tych ciał leżała z oddala od tych
spalenisk, porozciągane? Niektóre zostały przez kogoś pogrzebane przy naszej Polskiej
Kaplicy ( Matki Boskiej Różańcowej), a pozostałe szczątki spalonych ciał i popiół porozwiewał
wiatr. /.../ Po napadzie na Bołdury 2/01/1944r za kilkanaście
dni gdzieś pod koniec stycznia
1944r. dokonali Banderowcy
drugi napad na te domy co były
stały blisko zabudowań Ukraińców. W pierwszym napadzie ich
z tego względu nie spalono, to
do tych domów Polacy dojeżdżali i co mogli to zabierali. To
banderowcy zrobili jeszcze drugi napad i spalili resztę polskich
zabudowań, żeby Polacy nie
mieli do czego tam przyjeżdżać i
w tym drugim napadzie złapali
3-y osoby i zamordowali. /.../
Później jak front Rosyjsko-Niemiecki posunął się do Wisły, to
w Brodach gazeta „Czerwone
Brody” szeroko opisywała te napady i morderstwa przez bandy
UPA rozpoczęte na tych terenach od Bołdur. Bardzo były
opisane Bołdury pod tytułem
„Czarna Noc na Bołdurach”
(Kazimierz Tymczyszyn, Wołów, Czerwiec 1997; za: http://
www.stankiewicze.com/ludobojstwo/boldury.html).
We wsi Hnilice Wielkie pow.
Zbaraż zostali zabici przez
Ukraińców 2 Polacy: Taratuła
Franciszek l. 45 i Kazimierz l. 6
(Władysław Kubów: Terroryzm
na Podolu. Warszawa 2003).
We wsi Hostynne pow. Hrubieszów upowcy oraz miejscowa
Ukraińska Samoobrona Narodowa zamordowali 7 Polaków.

We wsi Nowy Dwór pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
19-letniego Kazimierza Pilicha.
We wsi Sucha Wola pow. Lubaczów upowcy uprowadzili i
zamordowali 3 żołnierzy AK.
We wsi Terebiniec pow. Hrubieszów bojówkarze ukraińscy
zamordowali 16 Polaków.
We wsi Terebiń pow. Hrubieszów bojówkarze ukraińscy zamordowali 5 Polaków.
3 stycznia:
W miasteczku Ostróg nad
Horyniem pow. Zdołbunów w
nocy mieszkańców obrabowali partyzanci sowieccy a po ich
odejściu rano nastąpił atak upowców, którzy zamordowali 38
Polaków.
We wsi Pietrycze pow. Złoczów banderowcy zamordowali
kilkunastu Polaków (Kubów...,
jw.).
„Masowe napady, już nie na
pojedyncze osoby, ale na całe
wsie, odbywały się 3 stycznia
1944 r. w Pietryczach, Sasowie,
Kruchowie, Krasnym”. (ks. bp.
Wincenty Urban : „Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej
w latach II wojny światowej
1939-1945”, Wrocław 1983, s.
123-126). Komański i Siekierka
w swojej monografii dotyczącej
woj. tarnopolskiego wsi Pietrycze pow. Złoczów w ogóle nie
wymieniają. We wsi Kruhów
napad był w Wigilię 1943 roku,
zamordowanych zostało 20 Polaków, rannych i poparzonych
było ponad 30 osób. We wsi
Sasów nie odnotowują napadu
w tym dniu. We wsi Krasne w
styczniu 1944 r. banderowcy
zamordowali 15 Polaków - kolejarzy tutaj mieszkających.
W nocy z 3 na 4 stycznia:
We wsi Gaje Smoleńskie pow.
Brody banderowcy zamordowali 12 Polaków („Śledztwo w
sprawie zbrodni ludobójstwa
nacjonalistów ukraińskich w
celu całkowitego wyniszczenia
ludności polskiej w latach 1939
- 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”;
sygn. akt S 83/09/Zi).
W miasteczku Sokal woj.
lwowskie banderowcy zamordowali 2 Polaków.
3 – 4 stycznia:
We wsi Śniatyń pow. Brody: „ŚNIATYŃ koło Brodów
3 - 4. 01.1944 r. zamordowano
30 osób NN w klasztorze - do
sprawdzenia.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
4 stycznia:
We wsi Ameryka pow. Hrubieszów Ukraiński Legion Samoobrony zamordował 8 Polaków.
W osadzie Hallerówka pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
28-letnią Weronikę Płuciennik,
a jej męża Wacława w tym samym czasie we wsi Tymne.
We wsi Krasne pow. Złoczów:
„04.01.1944 r. zamordowano
Medyńskiego i.n.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.. tom 7).
W mieście Sarny woj. wołyńskie Ukraińcy postrzelili śmier-

telnie 50-letniego Antoniego
Macucha.
We wsi Tymne pow. Równe
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: Józefa Gerlę lat 52 oraz
Wacława Płuciennika lat 29,
którego żonę Weronikę zamordowali w tym samym czasie w
osadzie Hallerówka.
4 stycznia 1944 roku wojska
1 Frontu Ukraińskiego Armii
Czerwonej przekroczyły granicę
ZSRR z Polską w rejonie Rokitna na Wołyniu.
5 stycznia:
W kol. Folwark pow. Sarny
Ukraińcy zabili 83-letniego Polaka o nazwisku Janicki.
We wsi Horodłowice pow. Sokal zamordowali 2 Polaków:
Katarzynę Dąbrowską z synem
Pawłem lat 21.
We wsi Krasne pow. Złoczów
uprowadzili nocą z domu Franciszka Kaparnika. „Rano zostały
znalezione kilkaset metrów za
domem jego zwłoki. Miał połamane ręce, roztrzaskaną jakby
obuchem siekiery głowę, a w
czoło wbite gwoździe” (Jadwiga
Wieloch; w: Siekierka..., s. 982;
stanisławowskie).
We wsi Łuka pow. Złoczów
banderowcy podpalili gajówkę,
w której zginęło 2 Polaków, gajowy Władysław Szuber lat 54
i Wilhelm Kalinowski lat 22 ,
oraz ciężko rannych zostało 2
Polaków, w tym żona gajowego.
W tym dniu został także zamordowany Piasecki Michał l. 52,
młynarz. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej..., jw.;
Stanisław Dłuski: “Fragment
wielkiej zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 13-14 z 1991 roku).
6 stycznia (Trzech Króli):
We wsi Bielin pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali Józefa Walaszko,
gajowego, członka AK, który
ukrywał dwa żydowskie małżeństwa.
W kol. Bolesławin pow. Biłgoraj policjanci ukraińscy
otoczyli grupę kilku żołnierzy
Batalionów Chłopskich, zabijając trzech z nich, a czwartego
rannego zastrzelili. (G. Motyka, Tak było w Bieszczadach, s.
174).
We wsi Bukowina pow. Biłgoraj policjanci ukraińscy zastrzelili 5 Polaków, w tym kobietę.
W mieście Hrubieszów: „Obwieszczenie ! Dnia 19.XII,
22XII.1943 r. podczas napadów na ukraińskie wsie Perosołowice, Modryń i Dąbrowa
zostało w sumie 36 Ukraińców
zamordowanych. Powyższe akty
przemocy, które pomimo wielokrotnych publicznych ostrzeżeń
dokonano, zdatne są niemieckie
dzieło odbudowy w Generalnym
Gubernatorstwie znacznie naruszać. Dlatego skazani wymienieni w moich obwieszczeniach
z dnia 9.XI.1943r. pod cyfrą
11-30, oraz z dnia 21.XII.1943
r. pod cyfrą 6-15, a przedstawieni do ułaskawienia, zostali
6.I.1944r. w Hrubieszowie publicznie rozstrzelani. Za inne
działalności na szkodę niemieckiej odbudowy w Generalnym
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Gubernatorstwie, zostały przez
Sąd Doraźny Dowódcy Policji
Bezpieczeństwa i SD na okręg
lubelski, na podstawie par.
1 i 2 Rozporządzenia z dnia
2.10.1943 r.( Dziennik Rozporządzeń dla. Gen. Gubernatorstwa nr 82/43) następujące osoby: (...)” Wśród zakładników,
których publicznie rozstrzelano
znaleźli się również mieszkańcy
Kryłowa i pobliskich miejscowości: Bogucki Bronisław, syn
Michała i Zofii z d. Tyrcha, lat
25 ur. w Kijowie, zam. w Kryłowie, rolnik żołnierz BCH z
batalionu „Rysia”, aresztowany
w listopadzie 1943 roku przez
policję ukraińską. Dąbrowski
Kazimierz, syn Kazimierza i
Józefy z d. Janusz, lat 33, ur. i
zam. w Kryłowie, murarz, żołnierz BCH „Rysia”, aresztowany 30 października przez policję
ukraińską. Furmańczuk Jan, syn
Tomasza i Franciszki z d. Łoza
lat 28, ur. we wsi Kotlice, zam.
w kolonii Kryłów, żołnierz BCH
„Rysia”, aresztowany w listopadzie 1943 roku przez policję
ukraińską. Furmańczuk Tomasz,
syn Michała, lat 49, ur. We wsi
Kotlice, zam. w kolonii Kryłów,
żołnierz BCH „Rysia”, aresztowany w listopadzie 1943 roku
przez policję ukraińską. Janusz
Józef, syn Władysława i Emilii
z d. Dołębska, lat 25, ur. i zam.
w Kryłowie, piekarz, żołnierz
BCH „Rysia”, aresztowany 30
października 1943 roku przez
policję ukraińską. Lis Izydor,
ps. Wis, syn Władysława i Marii z d. Mokrzecka, lat 25, ur. w
Polanach, zam. w kolonii Małków, rolnik, żołnierz BCH „Rysia”, aresztowany w listopadzie
1943 roku przez policję ukraińską. Skrzypiec Stanisław, lat 30,
zam. w Łaskowie, żołnierz AK,
aresztowany w listopadzie 1943
roku przez policję ukraińską.
Wieczorek Jan, PS. Lasota, syn
Jana i Heleny z d. Pietroń, lat
28, ur. w Wólce Komaszyckiej,
zam. w Kolonii Romanów, rolnik, żołnierz AK, aresztowany
w październiku 1943 roku przez
policję ukraińską. Egzekucji dokonano przy obecnej ulicy Ciesielczuka.
We wsi Mosur pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali czworo dzieci małżeństwa
polsko-ukraińskiego
(ojciec był Polakiem a matka
Ukrainką) Antoniego i Hanny Janickich: 16-letnią Helenę,
12-letniego Antoniego, 8-letniego Gustawa i czwarte najmłodsze. Zwłoki zakopali w oborze
ich rodziców, których zamordowali w 1943 roku, a dzieci
wzięła do siebie babka ze strony
matki, Ukrainka.
W mieście Włodawa woj. lubelskie policjanci ukraińscy z
żandarmami niemieckimi rozstrzelali 42 Polaków.
W kol. Worczyn pow. Włodzimierz Wołyński upowcy oraz
chłopi ukraińscy z sąsiednich
wsi zamordowali 6 Polaków.
We wsi Woroniaki pow. Złoczów banderowcy zastrzelili 4
młodych Polaków – kolędników
oraz zamordowali 5 innych Polaków, razem 9 osób.
W nocy z 6 na 7 stycznia w miasteczku Drużkopol pow. Horochów UPA wysadziła w powietrze kościół pw. Niepokalanego
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Poczęcia NMP i św. Stanisława
Biskupa wraz ze słynącym łaskami obrazem NP. NMP; Polaków wymordowano tutaj już
wcześniej.
8 stycznia:
W mieście Sarny woj. wołyńskie Ukraińcy zabili 51-letniego
Stanisława Buczko.
We wsi Szczurowice pow. Radziechów: „ZABAWKA Marian,
lat 35, żonaty, sekretarz gminy w
Szczurowicach, pow. Kamionka
Str. został zamordowany przez
nieznanych sprawców dnia 8
stycznia 1944. Ciało zamordowanego znaleziono w kilka dni
po fakcie.” (1944, 31 styczeń
– Wykaz Polaków zamordowanych lub porwanych w styczniu
1944 roku oraz opis napadu na
leśniczówkę w Maziarni Gogołowej. W: B. Ossol. 16722/2, s.
5)
W nocy z 8 na 9 stycznia:
We wsi Piłatkowce pow.
Borszczów została zamordowana przez banderowców 3-osobowa rodzina polska: Sienkiewicz
Stanisław l. 25 z żoną Katarzyną
i jednorocznym synkiem (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
9 stycznia:
We wsi Dunajów pow. Przemyślany został zamordowany przez
Ukraińców 15-letni Stanisław
Borowski (Komański..., s. 285;
natomiast świadek Albin Bojanowicz podaje datę o rok późniejszą).
Koło wsi Wasiliszki pow. Lida
woj. Nowogródek: „09.01.1944
r. 4 kompania II/77 pp AK odbiła pod Wasiliszkami 30 aresztowanych Polaków. Aresztowania
miały miejsce 7 i 8.01.1944 r.
w Wasiliszkach (żandarmi ukraińscy wzięli wówczas około 50
osób, z których 20 zwolniono,
a 3 bestialsko zamordowano).
Na dwóch drogach, wiodących
z Wasiliszek do Lidy, urządzono zasadzki, w których wzięła
udział 4 kompania II/77 pp AK,
zmobilizowana kompania terenowa Wasiliszki „Pastwisko”,
dowodzona przez por. J. Borewicza „Antoniego” i pluton Kedywu Ośrodka „Łąka”, dowodzony przez por. L. Leszczyńskiego
vel Ratajskiego „Żala”. Konwój
wiozący więźniów wpadł w zasadzkę 4 kompanii II/77 pp AK
na drodze Wasiliszki - Wawiórka. Sytuacja oddziału siedzącego w zasadzce była trudna, gdyż
żandarmi i więźniowie siedzieli
przemieszani w samochodzie z
przyczepami. Podczas walki, do
jakiej doszło, zabito 4 Niemców i
13 ukraińskich żandarmów. Policjanci białoruscy poddali się.
Zaginęło 6 żandarmów - Ukraińców (prawdopodobnie poumierali z ran ukryci w śniegu).
Zdobyto 2 rkm i 800 szt. amunicji, 1 MP, 15 kb. Straty własne
- 3 zabitych i 1 ranny (polegli
Leon Dziakiewicz „Abisyniec”,
kpr. Stanisław Bury „Burzyński”
i Stanisław Hryszel „Zagłoba”).
( http://podziemiezbrojne.blox.
pl/html/1310721,262146,21.
html?414483 ).
10 stycznia:
We wsi Borki pow. Luboml
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upowcy oraz chłopi ukraińscy z
sąsiednich wsi zamordowali 12
rodzin polskich, około 55 Polaków.
W mieście Lwów policjanci
ukraińscy zamordowali 27-letniego Polaka (był to Ludwik
Gajewski) i zrabowali jego dokumenty.
We wsi Nakwasza pow. Brody
zaginęło bez wieści koło młyna
3 Polaków: Dominik Olender
mąż Anieli Kłemyszyn, Francizek Pittner syn Piotra i Matyldy
mąż Olgi Prus oraz Władysław
Schnitzer mąż Stanisławy Saluk.
(http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0 ).
„Do Klasztoru (w Podkamieniu – przypis S. Ż.) zaczęliśmy
uczęszczać na noclegi od połowy stycznia tegoż roku to jest
od momentu zaginięcia: mojego ojca, Franciszka Pittnera
lat 41 oraz Dominika Olendra
lat około.40, którzy wracając z
Brodów do Podkamienia dnia
10 stycznia 44 roku zaginęli we
wsi Nakwasza oddalonej o 3 km
od Podkamienia. Los tych ludzi,
nie został wyjaśniony do dnia
dzisiejszego.
Przypuszczalnie
zostali zamordowani w okolicy
wsi Czernica, tam bowiem po
wkroczeniu wojsk radzieckich
w kwietniu 1944 r. odnalezione
zostały konie, którymi podróżowali. Jest to jedna z tajemnic
banderowskich akcji.” (Wspomnienia i przeżycia z dnia 11 i
12 marca 1944 roku; w: http://
www.podkamien.pl/articles.
php?article_id=210 ).
W mieście Sarny woj. wołyńskie Ukraińcy zabili 30-letniego
Witolda Wójcikiewicza.
Od 10 stycznia 1944 roku na
Wołyniu walkę z Niemcami toczyła 27 Dywizja Wołyńska Armii Krajowej.
W nocy z 10 na 11 stycznia:
We wsi Koropiec pow. Buczacz: „10/11.01.44 r. zostali
zamordowani 3 Polacy: Wieliczko Władysław, mąż zaufania Polskiego Komitetu Opieki
z synem l. 21 i Flesza Mikołaj
oraz Ukrainiec Sabadasz Stefan” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
11 stycznia:
We wsi Krać pow. Włodzimierz Wołyński w walce z UPA
zginęło lub zmarło w wyniku
odniesionych ran 6 partyzantów
AK „Łuna”.
We wsi Krasne pow. Złoczów:
„11.01.1944 r. został zam. Szatkowski l. 30 z żoną i jeden Polak
NN. l. 28.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
We wsi Krosienko pow. Przemyślany banderowcy zamordowali 4 Polaków.
We wsi Piwoda pow. Jarosław
został zamordowany przez policjantów ukraińskich Jan Maciałek, lat 21.
12 stycznia:
We wsi Krosienko pow. Przemyślany: ”Z mojej rodziny zamordowani przez banderowców
zostali: Stanisław Kopociński zamordowany 12 stycznia 1944

osierocił żonę i trójkę dzieci.
Zakłuty bagnetami. Wiktor Kopociński - zamordowany 12
stycznia 1944. Wiktor miał ledwie 18 lat. Zakłuty bagnetami. Makary Kopociński to mój
Dziadek stryjeczny, jego żona to
Katarzyna. Ich syn Stefan wraz
z żoną Anną i dziećmi: Stanisławem i Katarzyną oraz Danusią 6 osób z mojej rodziny i Danusia
(nieznane nazwisko, dziewczynka ze Lwowa, przebywała gościnnie u naszej rodziny i razem
z nimi zginęła). Zostali żywcem
spaleni w ich własnym domu
w Krosienku. Spoza rodziny 12
stycznia 1944 roku w Krosienku
banderowcy zamordowali także
Piotra, Władysława i Gabriela
Lipowiczów” (Dr Zbigniew Kopociński, 7.11.2008 r.; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). Patrz też: „28 października
1943 roku”, 17 stycznia 1944
roku” oraz „Listopad 1944 roku
- Jesienią ”
W mieście Lwów: „Dnia
12.I.1944 r. około godz. 21 zamordowana została Polka WOJTYŃSKA Adela, lat 23, w swoim
mieszkaniu przy. Ul. Wniebowstąpienie 60” (1944, 28 luty
– Wykaz napadów i mordów
dokonywanych na Polakach we
Lwowie w celu zdobycia polskich dokumentów osobistych
ofiar. W: B. Ossol. 16722/2, s.
41-43).
We wsi Sokołówka pow. Złoczów banderowcy uprowadzili
4-osobową rodzinę polską leśniczego, która zaginęła. (Stanisław Dłuski: “Fragment wielkiej
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr
13-14 z 1991 roku).
W kolonii Wawelówka pow.
Skałat zamordowali 4 młodych
Polaków i 2 Rosjan.
13 stycznia:
We wsi Gliniany pow. Przemyślany banderowcy zamordowali
ks. Władysława Zygiela oraz
jego służącą.
W kol. Truskoty pow. Kowel
został zabity przez Ukraińców
Kazimierz Pawelec, lat 21.
Do miasteczka Ołyka pow.
Łuck przybyła odsiecz samoobrony z Przebraża i uwolniła
zamkniętych za murami starego
zamku Radziwiłłów około 300
Polaków, broniących się przed
napadami UPA, od 3 do 13
stycznia Ukraińcy w miasteczku
zamordowali 37 Polaków.
14 stycznia:
W kol. Bryszcze pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym 13-letniego chłopca.
W mieście Lwów na ulicy zamordowali 23-letniego Polaka
(był to Tadeusz Rudnicki) oraz
zrabowali jego dokumenty.
We wsi Łówcze pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 2 partyzantów AK i 20-letnią Józefę
Ważną.
We wsi Niskołyzy pow. Buczacz banderowcy uprowadzili
11 Polaków, nad brzegiem rzeki
Dniestr znaleziono 5 ciał.
We wsi Nowy Rogowiec pow.
Zbaraż: „W tym samym czasie (tj. 14 stycznia 1944 - S.Ż.)
został zamordowany w Nowym
Rogowcu starzec Ambroży.”

(1944, 29 lutego – Pismo PolKO
w Tarnopolu do RGO w Krakowie dotyczące dalszych napadów ukraińskich na ludność
polską. W: B. Ossol. 16721/2,
s. 43).
We wsi Siemiachówka pow.
Zbaraż: „Dnia 14.I. br. bandyci dokonali napadu na wieś
Siemiachówka mordując 4 osoby. Niewielka liczba ofiar tłumaczy się energiczną postawą
kilku Polaków.” (1944, 29 lutego – Pismo PolKO w Tarnopolu
do RGO w Krakowie dotyczące
dalszych napadów ukraińskich
na ludność polską. W: B. Ossol.
16721/2, s. 43).
W nocy z 14 na 15 stycznia:
We wsi Czarnystok pow. Zamość policjanci ukraińscy zastrzelili żołnierza AK, por. Piotra Bohuna ps. „Gromski”.
We wsi Markowa pow. Podhajce miejscowi banderowcy
oraz ze wsi okolicznych zamordowali 57 Polaków, w tym
proboszcza Mikołaja Ferenca.
Podczas mordowania nie używali broni palnej, aby strzały
nie spłoszyły innych Polaków.
„Moja mama Stanisława Rafalska i jej mama Anna Rafalska z
domu Flawka, były naocznymi
świadkami wydarzeń w Markowej w nocy 14.01.1944 r. Tej
nocy został zamordowany w
domu mój wujek Stanisław Rafalski wiek ok. 21-25 lat. Z relacji mamy i babci: Banderowcy
przyjechali saniami i słychać
było dzwonki koni. Drzwi do
domu były już zamknięte i wszyscy kładli się już spać. Zaczęto
walić do drzwi, babcia powiedziała Staszkowi, aby ten uciekał, ale on poszedł otworzyć.
Kiedy otworzył, padło pytanie:
Ty Ukrainiec, czy Lach? Odpowiedział, że Lach. Został uderzony toporem w głowę. Upadł
do tylu, a mózg wyleciał z rozbitej czaszki. Moja mama miała
wtedy 8 lat. Mieszkali niedaleko Leśniczówki w Markowej, a
dom był jednym z pierwszych
we wsi, który był kryty blachą.
Nie znalazłem nazwiska mojego
wujka w liście ofiar z Markowej
i myślę, że byłoby dobrze dodać
je do spisu zamordowanych?
To byłby taki mały hołd dla
jego śmierci. Podobno został
pochowany w zbiorowej mogile w Markowej?” (Waldemar
Smoczynski, 17.05.2016; w:
http://www.stankiewicze.com/
ludobojstwo/czytelnicy_2.html
). „Nad ofiarami mordu znęcano się. Np. zwłoki ś.p. księdza
Ferenza Mikołaja wykazują odcięcie głowy, odrąbanie prawej
ręki i rozprucie brzucha. - Zwłoki ś. p. Niżałowskiego Stanisława obywatela Stanów Zjednoczonych i P. wykazują odcięcie
głowy, porąbanie na 3 części
lewej ręki i rozprucie brzucha.
Dokonane zdjęcia fotograficzne
dokładnie obrazują potworność
mordu. W domu Cierpisza Józefa z Markowej rodzina poznała
3-ch napastników – morderców,
którymi są: Ukraińcy Seniak Paweł, Seniak Wasyl i Mełniczuk
Michał lub Józef” (AAN, AK,
sygn. 203/XV/15, k. 122).
15 stycznia:
We wsi Bobiatyn pow. Sokal:
„15.01.44 r. został zam. Rzy-
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mełko i.n. l. 50 z żoną, synem
l. 19, córką i drugą córką Zofią
l. 10.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Krosienko pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali
8 Polaków: 5-osobową rodzinę
z 3 dzieci oraz spalili 3-osobową rodzinę. Patrz: „12 stycznia
1944 roku”.
W kol. Marusia pow. Łuck zamordowali 8 Polaków, w tym
żonę Stanisława Wieczorka z
dziećmi lat: 4, 7 i 9.
We wsi Osnowa koło Kołomyi pow. Kołomyja: „Przed
15.01.1944 r. zamordowano 25
osób NN.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
W mieście Włodzimierz Wołyński upowcy spalili na peryferiach gospodarstwo polskie
wraz z jego mieszkańcami.
W połowie stycznia:
W kol. Włodzimierzówka pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy wymordowali Polaków,
którzy nie opuścili swoich gospodarstw, imiennie znanych
jest tylko 8 ofiar, gospodarstwa
polskie spalili.
We wsi Wołczyszczowice pow.
Mościska miejscowi Ukraińcy
zaprosili Polaków na „godzinę
pojednania”, przyszło 18 osób i
zostały podstępnie zamordowane a ich gospodarstwa zawłaszczyli mordercy.
16 stycznia:
We wsi Borszów pow. Przemyślany zamordowani zostali:
„Błaszków Włodzimierz, lat 17,
16.01.1944 r. porwany i ćwiartowany; Gowiński i.n., lat bd,
spalony 16.01.1944; Gowiński
i.n., lat bd, spalony 16.01.1944;
Kłosowska Agnieszka, lat bd,
16.01.1944 r., spalona żywcem
na polu; N.N.(mąż), lat bd,
16.01.1944 r., powieszony za
nogi w domu; N.N.(żona), lat
bd, 16.01.1944 r., powieszona za
nogi w domu; N.N. (syn), lat 14,
16.01.1944 r., połamano mu ręce
i nogi; N.N. Jolanta (córka), lat
bd, 16.01.1944 r., powieszona
za wnętrzności; N.N. Stanisława (córka), lat bd, 16.01.1944
r., powieszona za wnętrzności.”
(Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany.
w: Ludobójstwo OUN-UPA na
Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle
2018).
We wsi Leżanówka pow. Skałat banderowcy zamordowali 10
Polaków (Kubów..., jw.).
Na drodze ze wsi Piłatkowce
do wsi Łanowce pow. Borszczów zamordowali 3-osobową
rodzinę: Michała i Katarzynę
Buczyńskich z 2-letnim synem.
W miasteczku Poryck pow.
Włodzimierz Wołyński do kościoła poszedł ks. Stanisław
Grzesiak, aby pomodlić się za
zamordowanego tutaj 11 lipca
1943 roku ks. Szawłowskiego i
został zastrzelony przez Ukraińców.
We wsi Ruda Brodzka pow.
Brody: „16.01.1944 r. została
zamordowana Łabaszczuk (matka) z córką l. 18 i synem l. 2”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw., tom
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7).
W nocy z 16 na 17 stycznia:
We wsi Połowce pow. Czortków banderowcy powiązali
sznurami, torturowali, wywieźli
do lasu i zamordowali 26 Polaków, w tym kobiety, dzieci i 2
siostry zakonne. „Donosimy, że
dnia 16 stycznia br. o godzinie
8-mej wieczorem uzbrojona banda uprowadziła w Połowcach
(powiat Czortków) przeszło 27
osób Polaków w tym 2 zakonnice, rolnika Pawłowskiego z żoną
i 4 dzieci, rolnika Głowackiego
z żoną i 4 dzieci, kościelnego
Malaka z żoną, rolnika Grodeckiego z żoną i 4 dzieci, Michała
Czapora, rolniczkę Głowacką z
dzieckiem, Antoniego Kościuka
z żoną i 4 dzieci, rolnika Hryka
z żoną. Ciał ich nie znaleziono”.
(1944, 18 stycznia – Odpis pisma PolKO w Czortkowie do
RGO w Krakowie zawierające
informację o uprowadzeniu 27
Polaków we wsi Połowce. W:
B. Ossol. 16721/1, s. 97). „W
nocy z 16 na 17 stycznia 1944
r. zgrupowanie bojówek OUN-UPA, liczące około 200 terrorystów, dokonało straszliwego
w skutkach morderczego napadu na plebanię rzymskokatolicką, polskie domy i zagrody, na
bezbronne rodziny Kościków,
Pawłowskich, Grodeckich, Malaków, Głowackich, Czaporów,
Grzesiowskich. Napastnicy, zaopatrzeni uprzednio w powrozy
i pakuły, wdarli się do wsi wraz
z licznym taborem sań. Wywalali i rozbijali drzwi wejściowe
domów (według listy proskrypcyjnej), pojedynczo wyprowadzali domowników, krępowali
ich powrozami, kneblowali usta
pakułami, a następnie układali
ofiary na saniach. Akcja trwała
do północy, po czym ukraińscy
terroryści z 27 porwanymi oddalili się w nieznanym kierunku.
Część ludności polskiej zdołała
się uratować. Trzynaście osób
wraz z księdzem proboszczem
Bernardem Pyclikiem schroniło
się na kościelnym strychu, gdzie
od kilku miesięcy -- pomimo
dokuczliwego zimna -- ksiądz
proboszcz nocował. Głowacki
schronił się na strychu własnego domu, sądząc że terroryści
będą mordować tylko mężczyzn,
jak to niekiedy czynili. Po oddaleniu się napastników Głowacki
wydostał się przez otwór krytego słomą dachu. Tułając się w
bieliźnie i boso doznał odmrożenia nóg, następnie znalazł się w
szpitalu w Czortkowie. Początkowo w obawie przed otruciem
odmawiał przyjmowania posiłków. Podczas przesłuchania
prowadzonego przez niemieckich funkcjonariuszy Kripo i Gestapo hospitalizowany Głowacki
zeznał, że wśród napastników
rozpoznał 13 znajomych miejscowych Ukraińców. W kilka dni
później z miasteczka Jagielnica,
położonego opodal, nadeszła
wiadomość, że 21 stycznia 1944
r. niemieccy funkcjonariusze SS
w czasie polowania na zwierzynę leśną natknęli się przypadkowo na trupy wystające spod
śniegu i gałęzi. Ciała pomordowanych -- dorosłych i dzieci -przysypane były cienką warstwą
ziemi i przykryte gałęziami. Z
udziałem niemieckiej żandarmerii i policji kryminalnej odkryto
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i wyjęto z tej świeżej mogiły 26
nagich zwłok, które zostały ułożone na polanie i zidentyfikowane. Stwierdzono urzędowo, że
ofiary przed uśmierceniem były
rozebrane do naga, męczone i
torturowane. Twarze ofiar były
zmasakrowane przez obcinanie
nosów, uszu, rozcięcie szyi, wykłucie oczu, duszenie za pomocą
sznurów- arkanów sporządzonych ze skręconego przędziwa
i namydlanych, by się szybciej
i łatwiej zaciskały. Zmasakrowane zwłoki ze sznurami na
szyjach przedstawiały widok
przerażający. Stwierdzono urzędowo, że zginęli śmiercią gwałtowną i męczeńską: Bazyli Czapor, Kazimierz Czapor, Mikołaj
Czapor, Bronisław Głowacki,
Stefania Głowacka, Grodecka,
Grodecki, Bronisław Grodecki, Kazimierz Grodecki, Teofil
Grodecki, Petronela Hryk i jej
mąż Wasyl Hryk, Aniela Kościk,
Antoni Kościk, Ewa Kościk, Michalina Kościk, Emilia Malak,
Jan Malak, Maria Pawłowska,
Leon Pawłowski, Mieczysław
Pawłowski, Mikołaj Pawłowski, Olga Pawłowska, Zbigniew
Pawłowski. Ponadto zamordowane zostały dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (ss. Służebniczki Starowiejskie): Anastazja Izmaela Bartosz i Amelia Witolda Borowska. [...] Siostry te prowadziły
miejscową ochronkę liczącą 28
dzieci [...] a jedna z nich była
organistką.[...] Brak było jedynie zwłok kościelnego imieniem
Jan. Dowody powyższej zbrodni oraz przebieg identyfikacji
ofiar niemiecka policja kryminalna -- Kripo udokumentowała urzędowo co najmniej na 10
kliszach fotograficznych, które
zostały przejęte przez polskiego starostę konspiracyjnego w
Czortkowie, noszącego pseudonim Mohort, niezwykle zasłużonego dla dokumentacji zbrodni
terrorystów OUN-UPA na kresowej ludności polskiej. Polacy
z Jagielnicy ofiarowali trumny i
na własnych ramionach wynieśli zwłoki pomordowanych poza
miasta, do sań. Pogrzeb ofiar,
dzięki staraniom polskiej ludności ze wsi Słobódka Dżuryńska, gdzie duszpasterzem był ks.
Wacław Szetelnicki, odbył się w
Połowcach w dniu 24 stycznia
1944 r. W pogrzebie uczestniczyło około 800 osób. Każdą
ofiarę zaniesiono uprzednio do
jej domu, gdzie została obmyta
i ubrana, a następnie wyprowadzono procesją na miejscowy przykościelny cmentarz, do
przygotowanego tam zbiorowego grobu obok istniejącego już
grobu ofiar pomordowanych w
lipcu 1941 r. [...] W związku ze
zbrodnią w Połowcach w dniu
20 stycznia 1944 r. okupacyjne władze niemieckie dokonały
aresztowania dwóch Ukraińców
-- nauczyciela Jakowyszyna i
gospodarza rolnego Flisaka,
który użyczył zaprzęgu konnego
sprawcom zbrodni. W kilka dni
później -- 24 stycznia 1944 r.
-- doprowadzono do czortkowskiego więzienia aresztowaną
kobietę Ukrainkę o nazwisku
Dumak z Połowiec. Po masowym mordzie Polaków ze wsi
Połowce już 18 stycznia 1944 r.
terroryści OUN-UPA rozrzucili

napisaną w języku ukraińskim
ulotkę-komunikat, z której wynikało, że „unieszkodliwili 31
Polaków ze wsi Połowce (w tej
liczbie 20 mężczyzn)” oraz podobnych przedsięwzięć „obronnych” (cudzysłów -- A.K.) użyli
również we wsi Chomiakówka. Ulotka była podpisana:
„Obrońcy ukraińskiego narodu.” (Aleksander Korman:
Zbrodnia OUN-UPA w Połowcach; w: Semper Fidelis, lipiec-sierpień 1990 r.; oraz: http://
www.xs4all.nl/~pilger/pilger/
polowce.htm). ”Mówią, że jedna
siostra zakonna miała w pochwę
włożony taki długi, zamotany
drut kolczasty. Tak ich męczyli.” (Wspomnienia Stefanii Falendysz; w: http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl).
H. Komański, Sz. Siekierka na
s. 193 podają datę porwania 9
stycznia 1944 roku.
17 stycznia:
We wsi Bendiuchy pow. Sokal
upowcy zamordowali leśniczego o nazwisku Podolak.
W miasteczku Beresteczko
pow. Horochów zamordowali
Kazimierę Dziub.
We wsi Borszów pow. Przemyślany zamordowany został:
„ks. Florek (kleryk), lat bd,
17.01.1944 r., przecięty piłą.”
(Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany.
w: Ludobójstwo OUN-UPA na
Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle
2018).
We wsi Czernica pow. Brody:
„17.01.1944 r. zostali zamordowani: 1. Bielecki Jan l. 40; 2.
Chudzik Jan l. 55; 3. Ignacyk
Władysław l. 45; 4-5. Ignaczyn
Józef l. 65 i Tekla l. 55; 6. Janczyk Antoni l. 25; 7-8. Mazur
Paweł l. 20 i Józefa l. 22, 9. Masłowska Józefa l. 15; 10. Molińska Stefania l. 20; 11-13. Podgórski Tomasz l. 50 i Bronisław
l. 16, oraz Michał; 14. Wróblewski Zbigniew l. 8; 15. Ziombka
Michał l. 14. Melania (Ukrainka) l. 75, NN.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Inni: nie
mniej niż 19 osób („Śledztwo
w sprawie zbrodni ludobójstwa
nacjonalistów ukraińskich w
celu całkowitego wyniszczenia
ludności polskiej w latach 1939
- 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”;
sygn. akt S 83/09/Zi).
W przysiółku Grobelka należącym do wsi Czernica pow.
Brody: „17 stycznia 1944 roku
mieszkańcy Huciska obserwowali łuny na północ od Czernicy. Widzieli też ogień i unoszący
się dym nad lasem. To płonęła
Grobelka, przysiółek Czernicy
oraz Zalesie tuż za Czernicą i
Suchowola. Nikt nie miał wątpliwości, że tam mordowani są
Polacy. Następnego dnia dowiedzieliśmy się, że dokonano masakry ludności polskiej mieszkającej w tych wsiach. Była to już
zbrodnia na wielką skalę. Banderowcy byli bardziej okrutni.
Wrzucali do płonących zabudowań żywych ludzi, innym podrzynano gardła. Grobelka cała

spłonęła. Tam domy Polaków
nie graniczyły bezpośrednio z
zagrodami Ukraińców, więc po
wymordowaniu Polaków spalono je.” (Jan Pinkiewicz; w:
http://pinkiewicz.prv.pl/reminiscencje-z-wsi-podolskiej-Hucisko-Brodzkie.html ).
We wsi Krosienko pow. Przemyślany w czasie trzeciego
napadu w styczniu banderowcy
zamordowali 15 Polaków. „Z
mojej rodziny zginął siedemnastoletni Wiktor Kopociński i
ciocia Agnieszka (pochodząca
z Meryszczowa). Chłopiec był
okrutnie torturowany. Najpierw
odcięli mu lewą nogę, później
zdjęli skórę z czoła i posypali solą. Kiedy dawał jeszcze
oznaki życia, jęczał i błagał o
śmierć, zdarli mu skórę z okolic
lędźwi i tułowia, posypali solą.
Klatkę piersiową miał podziurawioną od ciosów nożem. Ciotkę
Agnieszkę rozebrano do naga,
wbito dwa kołki pod łopatki i
jeden w okolicy dołka pod piersiami. Przyniesiono trzy snopki
słomy żytniej, podpalono i przyglądano się własnemu bestialstwu. Tego dnia zamordowano
też pięcioosobową rodzinę. Rodziców powieszono nogami do
sufitu, wbijając kołki do ust.
Czternastoletniego syna zamęczono łamiąc żywcem nogi i
ręce, a dwie małe wnuczki, Jolę
i Stasię, powieszono za wnętrzności na płocie. /.../ Na pogrzeb
przyjechał ksiądz Florek, kleryk, który kończąc ceremonię
powiedział: „Bóg o wszystkim
pamięta. Na pewno nadejdzie
dzień zapłaty”. Słowa te sprawiły, że gdy wracał z pogrzebu
został napadnięty przez kilku
banderowców, którzy wyrwali
go z tłumu. Wlekli go około 100
metrów, a później rzucili na sanie i odjechali w kierunku Zaciemnego. Na drugi dzień podrzucono do wsi jego pocięte piłą
zwłoki” (Wiktor Błaszków; w:
Komański..., s. 779). Patrz także
12 stycznia 1944 rok.
We wsi Mizocz pow. Zdołbunów upowcy zamordowali
około 20 Polaków na obrzeżach
miasteczka w okolicy cukrowni.
We wsi Suchowola pow. Brody
banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 48 Polaków. „17
stycznia 1944 r. banderowcy
zamordowali w Suchowoli 47
osób. Zarówno martwych jak i
żywych związanych rzucali w
ogień płonących polskich zabudowań. Tak postąpili miedzy innymi ze Stanisławą Inglot i Antonim Smolińskim z Zalesia. /.../
Stefania Molińska, bardzo ładna
dziewczyna, wyjechała do Brodów, ale tego dnia przyjechała
do domu w Zalesiu, aby zabrać
trochę rzeczy. Była gorącą patriotką i nieraz starła się z ukraińskimi nacjonalistami, którzy
ja sobie dobrze zapamiętali.
Tego dnia banderowcy złapali
ją, zabrali do lasu, tam bili, w
końcu odcięli jej ręce, wyrwali
język i zakopali żywcem w ziemi.
W takim stanie, w cierpieniu,
powoli umierała” (Cz. A. Świętojański i A. Wiśniewski, w: Komański...s. 601). „Od Antoniego
Morawskiego dowiedział się, że
banderowcy byli bardzo okrutni.
Wrzucali do płonących zabudo-
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wań żywych ludzi, innym podrzynali gardła, a jego siostrę
Stefanię Molińską przed zamordowaniem zgwałcili, wyrwali
język, odrąbali ręce, a potem
do połowy zakopali w ziemi”
(Edward Gross; w: Komański...,
s. 562). Inni datują mord 35
Polaków na 29 stycznia 1944
roku z adnotacją: „”Udział w
napadzie brała również ukr. policja ze Stanisławczyka” (AAN,
AK, sygn. 203/XV/ 15, k. 122).
„Donosimy, że dnia 17.I.1944 r.
o godz. 4 po południu dokonano
drugiego masowego napadu na
Polaków z wiosek Suchowola i
Zalesie [Brody]oddalonych od
Brodów o 9 km. Wsie te spalono,
a ludność polską wymordowano
około 100 Polaków.” (1944, styczeń - Pismo PolKO w Złoczowie do Delegata RGO we Lwowie dotyczące kolejnych napadów ukraińskich na ludność
polską w rejonie Brodów. W: B.
Ossol. 16721/2, s. 77).
We wsi Winniki pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
W przysiółku Zalesie należącym do wsi Czernica pow.
Brody zamordowali 9 Polaków:
rodziny 4 i 5-osobowe. Patrz
wyżej: we wsi Czernica.
W nocy z 17 na 18 stycznia :
W folwarku Ordów pow. Radziechów: „WIĘCKOWSKI Alfred, lat 30, pracownik państw.
folwarku w Ordowie, pow. Radziechów został zastrzelony
przez nieznanych dotychczas
sprawców przez okno z 17 na
18 stycznia 1944.” (1944, 31
styczeń – Wykaz Polaków zamordowanych lub porwanych
w styczniu 1944 roku oraz opis
napadu na leśniczówkę w Maziarni Gogołowej. W: B. Ossol.
16722/2, s. 5).
18 stycznia:
We wsi Małków pow. Hrubieszów bojówkarze ukraińscy zamordowali małżeństwo
Agnieszkę i Antoniego Tracz,
zwłoki wrzucili do podpalonego
domu.
W mieście Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali
63-letnią Karolinę Hołod.
19 stycznia:
We wsi Gnojno pow. Włodzimierz Wołyński w walce z UPA
zginęło 5 partyzantów AK. ”19
stycznia 1944 roku schwytano
jeńców z oddziału UPA, którzy
zeznali, że z Gnojna wychodzi
duże zgrupowanie UPA, aby
uderzyć na bazę samoobrony
polskiej w Bielinie. Por. „Bogoria” postanowił uprzedzić atak
oddziałów UPA, uderzając niezwłocznie na zgrupowanie UPA
w Gnojnie. W miejscowości
Ludmiłpol, odległej o 1,5 km od
Gnojna, doszło do starcia z sotnią UPA, która zaskoczona niespodziewanym atakiem została
rozproszona. Ale zaalarmowane
zostały główne siły UPA w Gnojnie. Nacierające polskie oddziały napotkały silne umocnienia i
dobrze zorganizowaną obronę
przeciwnika. Podejmowane próby przełamania obrony oddziałów UPA nie dały rezultatu” (za:
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http://27wdpak.btx.pl/kartki-z-kalendarza-27wdp-ak).
W miasteczku Ostróg nad Horyniem pow. Zdołbunów podczas nocnego napadu upowcy
zamordowali 25 Polaków.
W nocy z 19 na 20 stycznia:
We wsi Madziarki pow. Sokal
upowcy zamordowali 8 Polaków, w tym ojca z synem i córką
oraz rodziców z córką, 20-letnią
Julię Bałajewicz. „Kazik poszedł na strych, Julka schowała
się w skrzyni. Kazika dopadli
pierwszego. Dostał kulą rozrywającą i spadł z dachu. Julkę
wyciągnęli ze skrzyni i zgwałcili. Opowiadała macocha, że
prosiła: „panowie zrobiliście
coście chcieli, darujcie życie”.
Padł strzał. /.../ Siedzę. A tu na
progu staje kot. Duży, biały kot.
Takiego w naszej wiosce nie
było. Stoi i miauczy tak żałośnie i wtedy nastraszyłem się. To
chyba była moja Mama, czy jej
dusza, która opłakiwała śmierć
dzieci i męża. Jeszcze dziś mam
go przed oczyma. Zawodził długo na progu, później poszedł do
komory, gdzie leżała Julka i do
drugiej, gdzie leżał ojciec. Polamentował i poszedł na pole”
(Michał Bałajewicz; w: Siekierka..., s. 1035; lwowskie). „W
poprzek łóżka leżała w krótszej
koszuli (nakryta chustką przez
Marczewską) Gienia siostra lat
14. Twarz nienaruszona. Pościel
na łóżku obłocona. Zgwałcono
ją przed śmiercią. Śmiertelna
kula weszła w szyję i wyszła
wierzchem głowy. Tak jakby na
leżącą położono karabin i oddano strzał. Pod łóżkiem kałuża
krwi i pies Cygan. Mama w komorze, w bieliźnie. Dwa strzały
z bliska. Duża dziura w plecach,
przez którą wysunęła się wątroba. Tata na strychu, cały w
pasie przestrzelony serią” (Józefa Paszkowska z d. Tetera; w:
Siekierka..., s. 1069; lwowskie).
Faktycznie mord miał miejsce w
nocy z 28 na 29 stycznia 1944
roku.
20 stycznia:
We wsi Dorohów pow. Stanisławów banderowcy uprowadzili 5 Polaków, którzy zaginęli. „20.I.44 Dorochów pow.
Kałusz Uprowadzono 5 osób”
(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).
Inni: We wsi Dorohów gm. Wojniłów pow. Kałusz: „20.01.1944
r. zamordowano 5 osób NN.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
We wsi Hoszów pow. Dolina:
„20.01.1944 r. został zam. Popiel i.n.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Iwanie Puste pow.
Borszczów: „20.01.44 r. (lub
29.02.44 we wsi Zawale) zostali zamordowani: 1. Chojna
Edward zarządca majątku,; 2.
Sokołowski Bronisław podoficer; 3. Biernacki Józef l. 23.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom

7).
We wsi Łuka pow. Złoczów:
„20.01.1944 r. zostali zam.
Szczerbin i.n. l. 40 i jego żona
i syn l. 8.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
W mieście Równe woj. wołyńskie Ukraińcy zamordowali
9-osobową rodzinę Rajkowskich: babkę, rodziców i 6 dzieci lat: 2, 3, 6, 7, 11 i 12.
We wsi Trościanka pow. Włodzimierz Wołyński zmarł ranny
w walce z UPA członek samoobrony.
We wsi Ulaniki II pow. Łuck
upowcy zamordowali 11 osób,
w tym Helenę Jakubowską z 3
dzieci spalili żywcem z domem.
We wsi Zawadka pow. Kałusz
banderowcy zamordowali 3 Polaków, pracowników majątku.
W majątku Koniuchy pow. Horochów spalili drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
z 1667 roku oraz klasycystyczny
pałac Czackich.
21 stycznia:
We wsi Kobyla pow. Zbaraż
Ukraińcy zamordowali 4-osobową rodzinę polską z 2 dzieci. „Dnia 22. I. br. wymordowana została w Kobyli [Kobyła – Zbraż] rodzina Taratutów,
złożona z 4-ch osób.” (1944, 29
lutego – Pismo PolKO w Tarnopolu do RGO w Krakowie dotyczące dalszych napadów ukraińskich na ludność polską. W: B.
Ossol. 16721/2, s. 43).
We wsi Rażniów pow. Brody
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków. (AAN, AK, sygn. 203/XV/
15, k. 122).
We wsi Ruda Brodzka pow.
Brody obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 26 Polaków, w tym 10
dzieci. „Donosimy, że dnia 21
stycznia 1944 r. dokonano w
naszym powiecie trzeciego masowego napadu na wieś polską
Rudę Brodzką. Straty wśród Polaków są następujące: zabitych
20 osób, rannych 5 osób, spalonych gospodarstw 63, zniszczonych granatami 3 gospodarstwa. Cała ludność polska
z Rudy Brodzkiej przeniosła się
do Brodów.” (1944, 26 stycznia
- Pismo PolKO w Złoczowie do
Delegata RGO we Lwowie dotyczące napadu ukraińskiego na
wieś Ruda Brodzka. B. Ossol.
16721/2, s. 79).
We wsi Stawki koło Uhryńkowiec pow. Zaleszczyki:
„21.01.1944 r. został zamordowany Brzeziński Stanisław l.
41.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
We wsi Uhryńkowce pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 4 Polaków.
22 stycznia:
We wsi Bortniki koło Złotnik
pow. Podhajce: „22.01.1944 r.
został zabity Horodyński Jan l.
20.” (prof. dr hab. Leszek Jan-

kiewicz: Uzupełnienie..., jw..
tom 7).
We wsi Dorohostaje Wielkie
pow. Dubno Ukraińcy zamordowali chorego partyzanta AK
por. Stanisława Możejkę „Sędzimira” oraz sanitariuszkę Helenę
Różańską „Jagodę” („Perełkę”),
pozostawionych w stogu siana
podczas przemarszu oddziału na
koncentrację.
We wsi Gozdów pow. Hrubieszów Ukraińcy zamordowali 2
Polaków, w tym lekarza Rudolfa
Strutyńskiego.
We wsi Łapszyn pow. Brzeżany banderowcy zamordowali
5-osobową rodzinę Popielów:
na początku stycznia przecięli
piłą Michała Popiela razem z
synem, teraz zamordowali jego
żonę z 2 ich dzieci.
W nocy z 22 na 23 stycznia:
We wsi Buszcze pow. Brzeżany banderowcy zamordowali 46
Polaków. „Śledztwo IPN Wrocław S 48/01/Zi − w sprawie
zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na terenie pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie, w latach 1943–1945, w
tym m.in. /.../ zabójstwa w Buszczach w dniu 22 stycznia 1944
r.− 46 osób”. „Na placu przykościelnym zastrzelony serią z
automatu został Antoni Zamojski (30 lat). Trzem pozostałym:
Janowi Zamojskiemu (19 lat),
Mikołajowi Kościów (32 lata)
oraz Franciszkowi Skałubie (15
lat) udało się wbiec na plebanię
i ukryć w kominie. Tam jednak
mordercy wdarli się i wszystkich
zastrzelili. Następnego dnia wyciągnięto ich martwych i czarnych od sadzy. /.../ Józefa Gajshajmer wspomniała, że ukrywając się przed banderowcami
na strychu słyszała straszliwe
krzyki swojej szesnastoletniej
sąsiadki Anny Matejowskiej. Na
drugi dzień okazało się, że banderowcy po wkroczeniu do jej
domu nie mogli znaleźć gospodarza. Całą swoją złość skierowali na Annę, która w ostatniej
chwili próbowała wydostać się
przez okno. Mordercy dopadli
ją na parapecie. Rozbili okno
po czym przebijali jej ciało kawałkami szkła i bagnetami. Rozpruli brzuch po czym obcięli jej
piersi i połamali ręce. Martwą
pozostawili przewieszoną przez
okno. Wybór tego domu nie był
przypadkowy, ponieważ ojciec
Anny był wcześniej polskim sekretarzem gminy. /.../ Jan Józef
Zamojski, który w chwili napadu
nie był w swoim domu i cudem
ocalał wspominał, co został po
powrocie. Na ziemi leżała zabita
od ciosów bagnetem matka, która chwilę przed śmiercią zdołała
krzyknąć tylko „Matko Boska”.
Obok niej leżała siostra Marynia zabita serią z automatu. Napad cudem przeżyła tylko młoda
siostra Kasia, która opowiedziała, co widziała. /.../ Tekla
Kuflińska była świadkiem, jak
zamordowano jej ojca. Umierał
on kilka godzin na jej oczach.
Banderowcy zapukali do drzwi.
Ojciec Tekli myślał, że to sąsiedzi i otworzył. Napastnicy weszli do środka. Jeden z nich zapytał się, „który to”, a drugi odpowiedział „ten” wskazując na

Polaka. Chwilę po tym rozległ
się strzał. Ranny ojciec Tekli poprosił, by położyć go na łóżko.
Rodzina starała się za wszelką
cenę zatamować rany jednak
po kilku godzinach ojciec wstał,
rozejrzał się po mieszkaniu, powiedział „chcieli mojej krwi, to
ją wypili” i zmarł./.../ W domu
rodziny Zamojskich banderowcy
strzelili do młodej matki trzymającej dziecko. Ta mimo ran
zdołała powstać i położyć syna
na tapczanie. Chwilę później
Ukraińcy strzelili do niej po raz
kolejny i umarła. Ofiarą Banderowców stał się również znany
polski lekarz Jan Załuczkowski.
Banderowcy wtargnęli do jego
domu i zabili go strzałem w głowę. Jan Załuczkowski znany był
przez Polaków jak i Ukraińców
jako uczciwy człowiek leczący
wszystkich niezależnie od narodowości./.../ Transport kilkunastu żołnierzy niemieckich wraz z
doktorem szpitala w Brzeżanach
Stefanem Bilińskim i sanitariuszem Józefem Bereziukiem dotarł do Buszcza z samego rana.
Według relacji świadków żołnierze niemieccy zapłakali po
tym, jak zobaczyli spalone domy
i zamordowanych w bestialski
sposób Polaków. Lekarze kilkunastu osobom udzielili pomocy.
Niemcy kazali rannych wozić
do odległego o 25 kilometrów
szpitala z Brzeżanach saniami tak, by doktor Biliński mógł
pracować spokojnie na miejscu.
W buszczeckim kościele odbył
się pogrzeb 28 zamordowanych,
pochowanych w 20 trumnach.
Nabożeństwo odprawiało 3
księży. Następnie trumny ułożono na saniach i udano się w
kierunku cmentarza. /.../ Banderowcy jeszcze przez kilka dni
starali się wyłapywać Polaków,
którzy uniknęli śmierci podczas
pierwszej napaści na Buszcze.
Złapanych mordowano w okrutny sposób. Piotra Zamojskiego związano drutem i żywcem
wrzucono do jeziora gdzie utonął. Marię Zamojską zatrzymano na drodze, pobito i wrzucono
do jeziora. Jej ciało wypłynęło
10 lat później. Wtedy też ją pochowano. Józefa Zamojskiego z
matką Marią więziono w piwnicy sołtysa z Buszcza kilka dni,
gdzie zakatowano ich na śmierć.
Znaleźli ich później żołnierze
radzieccy. (Stanisław Stadnicki:
Mordy dokonane na ludności
polskiej zamieszkującej Kresy
Wschodnie w okolicy miejscowości Buszcze; w: http://raclawice.net/raclawice_slaskie-artykuly_historyczne9-.ordy_dokonane_na_ludnosci_polskiej_
zamieszkujacej_kresy_wschodnie_w_okolicy_miejscowosci_buszcze_powiat_brzezany.
html ). „Urodziłem się 20 października 1927 roku w Kuropatnikach powiat Brzeżany, w
rodzinie chłopskiej. /.../ W dniu
23-01-1944 r. w miejscowości
Buszcze powiat Brzeżany dokonano morderstwa na Polakach,
którzy to szukając schronienia
ukryli się w kościele i tam zostali wszyscy zamordowani. Odbyło się to w ten sposób że kościół
został spalony z osobami, które
schroniły się w kościele. Aktu
tego bestialskiego mordu dokonali Ukraińcy. O tym fakcie
było głośno w kręgach ludności
polskiej.” (Marcin Horbacz, w:
http://www.kresowianiezkuro-
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patnik.republika.pl/okuropatnikach.html ). „W sobotę, dnia
22 stycznia 1944 roku, o godzinie 7 wieczorem napadło na
gminę wiejską Buszcze, powiat
brzeżański, stukilkudziesięciu
osobników, którzy przyjechali
do wsi na 50 saniach i wpadając
do poszczególnych domów mordowali z broni palnej mężczyzn,
kobiety i dzieci, dopuszczając
się szeregów wypadków okrucieństwa (siostrzeńca ks. Filipa
Zajaca uwędzono po śmierci w
kominie). Ofiarą bestialstwa
padło: 23 osoby zabite i 13
rannych. Wśród napastników
poznano miejscowego Ukraińca Wołoszczuka Piotra, syna
Symena. Napastnicy odjechali
po krwawej rzezi około godziny 22 w kierunku Stryhaniec i
Wierzbowa, gromad w gminie
wiejskiej w Buszczu. Wśród zabitych jest też miejscowy lekarz
Polak dr Jan Załuczkowski. Pogrzeb męczenników odbył się w
dniu 25.I.1944 r. Wzięła w nim
udział delegacja Pol. K. O. w
Brzeżanach i duchowieństwo z
Brzeżan”. (1944, 25 styczeń –
Pismo PolKO w Brzeżanach do
Delegata RGO we Lwowie, dotyczące masowych, okrutnych
mordów na ludności polskiej na
brzeżańszczyźnie. W: B. Ossol.
16721/2, s. 99-100). Z innych
relacji świadków wynika, że
były trzy napady na Buszcze:
22 stycznia, w marcu oraz 7 i
8 kwietnia 1944 roku. Prawdopodobnie 8 kwietnia została
spędzona do kościoła ocalała z
poprzednich napadów niewielka
grupa Polaków i spalona razem
z kościołem.
We wsi Żelechów Wielki pow.
Kamionka Strumiłowa: „Skawiński Jerzy, lat 60, leśniczy,
zamieszkały w Żelechowie Wielkim, pow. Kamionka Str. został porwany przez nieznanych
sprawców wraz z rodziną składającą się z: żony, córki i matki
żony z 22/23.I.1944. Ciała dotychczas nie znaleziono. Dom
wyżej wspomnianych spalono.”
(1944, 31 styczeń – Wykaz Polaków zamordowanych lub porwanych w styczniu 1944 roku
oraz opis napadu na leśniczówkę w Maziarni Gogołowej. W:
B. Ossol. 16722/2, s. 5).
23 stycznia:
W mieście Kałusz woj. stanisławowskie banderowcy zamordowali Polaka, leśnika. „22.I.44
Kałusz. Zamordowano leśniczego Kazimierza Hawranka”
(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).
„23.I.44. Kałusz. Hagel Kalikat, 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).
W mieście powiatowym Kamionka Strumiłowa: „23.I.44.
Kamionka Strumiłowa: Skawiński Grzegorz, leśnik; Zimowski,
gajowy, zamordowani.” (1944.
luty – marzec – Wykazy mordów i napadów na ludność pol-
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ską sporządzone w RGO we
Lwowie na podstawie meldunków przekazanych z terenu. W:
B. Ossol. 16722/2, s. 219-253).
We wsi Krzywe pow. Skałat
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków. „W tejże samej miejscowości zamordowano 23 stycznia
1944 r. 4 Polaków, a jednego
porwano”. (Ks. bp. Wincenty
Urban: „Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach
II wojny światowej 1939-1945”,
Wrocław 1983).
We wsi Rażniów pow. Brody:
„5-ciu Polaków zamordowano”
(AAN, AK, sygn. 203/XV/15, k.
122). Komański i Siekierka nie
podają żadnej relacji z tej wsi.
W kolonii Wawelówka pow.
Skałat Ukraińcy zamordowali
25-letnią Polkę Joannę Dudun,
jej męża Igora, Rosjanina oraz 2
innych ukrywających się u nich
Rosjan.
We wsi Zadwórze pow. Przemyślany: „23.01 1944 r. został
zabity kolejarz Polak NN, w
drodze na stację.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
24 stycznia:
We wsi Chartanowce pow. Zaleszczyki: „24.01 1944 r. został
zam. Stanisław Brzeziński l. 42,
z kolonii.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
W mieście Lwów Ukraińcy
ciężko poranili 17-letniego Polaka, sądzili, że nie żyje.
We wsi Uhryńkowce pow. Zaleszczyki: „24.01.1944 r. została uprowadzona jedna osoba NN
(Berzobsleiter)”. (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
25 stycznia:
We wsi Błażenik pow. Włodzimierz Wołyński w walce z UPA
poległ partyzant 27 DWAK „Laweta”.
W mieście powiatowym Brody woj. tarnopolskie: „25 I 44
Brody – Szwaby: Tworkowski
Tadeusz, gajowy; Pacat Piotr,
gajowy, zamordowani.” (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 Czachary pow. Tarnopol: „25.01.1944 r. zamordowano 3 Polaków NN w wieku
lat 32, 40 i 70. i jednego uprowadzono; uprowadzono także
w tym dniu jednego Ukraińca
polonofila NN.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W mieście Lwów Ukraińcy
zastrzelili 23-letniego Polaka i
zrabowali jego dokumenty (był
to Stanisław Keller), oraz ciężko
poranili w głowę drugiego Polaka (był to Adam Kirszbaum),
którego dokumenty także zrabowali. „Dnia 25.I.1944 r. KIRZBAUM Adam, lat 18, zam. Bonifratrów 10 ciężko ranny w głowę
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przez nieznanych osobników na
ul. Pijarów. Dokumentów osobistych brak.”. „Dnia 25.I.1944
r. Polak KELLER Stanisław,
lat 23, zam. Pasieki, zamordowany w parku łyczakowskim.
Dokumentów osobistych brak.”
(1944, 28 luty – Wykaz napadów i mordów dokonywanych
na Polakach we Lwowie w celu
zdobycia polskich dokumentów
osobistych ofiar. W: B. Ossol.
16722/2, s. 41-43). ”25.I. Keller
Stanisław, l. 23, zam. Pasieki.
Zamord. w Parku Łyczak. Dokumentów brak.” (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).
W nadleśnictwie Mosty Wielkie pow. Żółkiew została zamordowana wraz z innymi pracownikami w czasie napadu
UPA na budynek nadleśnictwa
Zawitowska Zofia lat 23, praktykant leśny (Edward Orłowski…, jw.).
W miasteczku Podhorce pow.
Złoczów: „25 I 44 Podhorce
ad Brody: Mendelski Stanisław,
gajowy; Turecki Roman, praktykant, zamordowani.” (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 Sieniakowa (Sieniachówka – siedziba gminy)
pow. Czortków: „25.01.1944
r. banderowcy uprowadzili 4
Polaków, którzy zaginęli” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W mieście powiatowym Sokal
woj. lwowskie: „25 I 44 Sokal:
Zeidl Zdzisław, leśniczy, 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 Uhryńkowce pow. Zaleszczyki banderowcy uprowadzili 4 Polaków NN, pracowników Liegenschaftu (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Komański..., na s. 415 podaje, że mord
miał miejsce w grudniu 1944
roku i dotyczył 6 pracowników
oraz we wsi zamordowany został szewc Basiurski lat 50.
We wsi Zamlicze pow. Horochów Ukraińcy postrzelili Stefanię Kossak, która zmarła.
W leśniczówce Zielona należącej do lasów gminy Bełz pow.
Sokal: „zamordowano rodziny
leśniczego Tkaczyka i gajowego
Skurskiego. Razem pięć osób. Z
okna apteki widziałam księdza
wikarego, biegnącego do lekarza o nazwisku Orobeć, potem
w przebraniu idącego w stronę
dworca. Kiedyś w aptece ukrył
się na krótko znajomy Kucharski. Widziałam, jak z piwnic
gminy wypełzł ranny Sobczuk.
Podźgany nożem, był tylko w
bieliźnie. Rannego zabrał starszy pan na wózek z koniem, któ-

rym woził pakunki na dworzec
lub z dworca. Zawiózł Sobczuka
do dr. Myziuka, który wyszedł do
rannego i na tym wozie założył
klamry na rany. Potem ten woźnica zawiózł Sobczuka do jego
narzeczonej, Olgi Lewickiej.
W nocy przyszli banderowcy,
zabili rannego, a Lewickiemu
kazali zakopać go na cmentarzu” (Halina Lisecka, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). Sz. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki..., na s. 998
wymieniają zamordowanych w
leśniczówce gajowego z żoną i
synem oraz leśniczego z synem,
natomiast nie odnotowują mordu dokonanego na Sobczuku.
„25.I.44. Bełż, Rawa Ruska:
Tkaczyk Tadeusz, 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).
„25 stycznia 1944 roku oddział
UPA z Gnojna, ośmielony odniesionym (19 stycznia – przypis. S.Ż) sukcesem walk z AK,
przeszedł do działań ofensywnych z zamiarem zniszczenia
polskiej bazy samoobrony w
Bielinie. Zaatakował Helenówkę, a następnie osiągnął Antonówkę-Borek, Stefanówkę, Andresówkę i Białozowszczyznę,
dochodząc do traktu drogowego
Włodzimierz Wołyński-Kowel.
Pod wieczór do walki przeciwko oddziałowi UPA weszły
dwa polskie oddziały: „Lecha”
i „Jarosława”. Wykorzystując
znajomość terenu, brawurowym
natarciem zmusiły przeciwnika do odwrotu. Mimo odparcia
ataku oddziału UPA, zwycięstwo nie cieszyło, duże straty
poniosła bowiem ludność.” (za:
http://27wdpak.btx.pl/kartki-z-kalendarza-27wdp-ak). W. i E.
Siemaszko napad datują na 13
lutego 1944 roku (s. 920).
26 stycznia:
We wsi Dubowce pow. Tarnopol: „Wieczorem 26. I. zamordowano 3 Polaków w Dubowcach [Tarnopol].” (1944,
29 lutego – Pismo PolKO w
Tarnopolu do RGO w Krakowie
dotyczące dalszych napadów
ukraińskich na ludność polską.
W: B. Ossol. 16721/2, s. 43).
„26.01.1944 r. zostali zamordowani Polacy: 8 osób NN.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Grabowa koło Buska
pow. Kamionka Strumiłowa
banderowcy zamordowali 9 Polaków, pracowników leśnictwa,
w tym 4-osobową rodzinę z 2
dzieci. „We wsi Grabowa koło
Buska – 25 stycznia – został zamordowany leśniczy Jan Orzechowski z kilkoma osobami,
również pracownikami leśnictwa”. (Stanisław Dłuski: „Fragment większej zbrodni”; w:
„Las Polski”, nr 13 – 14 z 1991
r.). „W lutym 1944 r. bojówka
SB-OUN pod dowództwem Kupiaka w nocy dokonała napadu na budynki Nadleśnictwa w
Grabowej. Spalili tartak i budynki nadleśnictwa. W bestialski sposób zostali zamordowani:
nadleśniczy inż. Kamiński Ka-

zimierz lat 30, pracownik biura nadleśnictwa Moderski ....,
Orzechowski Stanisław leśniczy
lat ok. 50 oraz jego żona i dwoje
dzieci, Orzechowski Jan, Zimochowski..... leśnik, Korczyński
Władysław leśnik. Łącznie zamordowano 9 osób w tym 2 dzieci” (http://www.busk.pl/grabowa/ lesniczowka/les.htm). Inni:
we wsi Grabowa pow. Złoczów
„26.01.1944 r. zamordowano
16 Polaków NN.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). „Według
otrzymanych
telefonicznych
danych w dniu 27 stycznia w
godzinach od 17 do wczesnych
godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady
i morderstwa ludności polskiej
w miejscowościach: Grabowa,
pow. Kamionka Str. napadnięto
nadleśnictwo państwowe, gdzie
zamordowano leśniczego, praktykanta leśnictwa, księgowego
i dwóch gajowych, następnie
budynek spalono.” (1944, 28
stycznia – Pismo PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178).
We wsi Hołotki pow. Zbaraż:
„W tym samym czasie (tj. wieczorem 26 stycznia 1944 – S.Ż.)
zginęli z rąk bandyckich w Hołotkach [pow. Zbaraż] Bielecki
i Kozłowski.” (1944, 29 lutego
– Pismo PolKO w Tarnopolu
do RGO w Krakowie dotyczące
dalszych napadów ukraińskich
na ludność polską. W: B. Ossol.
16721/2, s. 43).
We wsi Hrycowola pow. Radziechów: „26.I.44. Hrycowola, Brody: Krzywicki Jan, gajowy, 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 Kotłów pow. Złoczów:
„26.01.1944 r. został zam. Dąbrowski Albin z Tarnopola pracownik straży leśnej.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
27 stycznia:
We wsi Baryłów pow. Radziechów w leśnictwie Wygoda „27.01.1944 r. została
zam. rodzina leśniczego Bąka
(7 osób)”. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7). Oraz: W leśnictwie Wygoda gm. Tartaków pow. Sokal:
„27/28.01.44 r. zamordowano
leśniczego Franciszka Bąka z
rodziną: 7 osób.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
W kol. Baszowa pow. Łuck w
walce z UPA zginęło 3 młodych
Polaków z samoobrony w Kopaczowie.
We wsi Bobetycha pow. Brody
banderowcy zamordowali 5 Polaków NN (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
We wsi Bobiatyn pow. Sokal
zamordowali 6-osobową rodzinę polską. Inni: „Według otrzy-
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manych telefonicznych danych
w dniu 27 stycznia w godzinach
od 17 do wczesnych godzin dnia
28 stycznia br. miały miejsce następujące napady i morderstwa
ludności polskiej w miejscowościach:
Bobiatyn-Kolonia,
Sokal. Zamordowano 1 rodzinę
składającą się z 5 osób.” (1944,
28 stycznia – Pismo PolKO w
Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178).
W leśniczówce Borowe należącej do wsi Rata pow. Rawa
Ruska upowcy zamordowali
3-osobową rodzinę polską leśniczego Tadeusza Wołka lat 28 z
matką i ciotką (Edward Orłowski…, jw.).
We wsi Chorobrów pow. Sambor: „27.01.44 r. został zamordowany Chmielowski i.n., inspektor ubezpieczeń.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Dalnicz pow. Żółkiew
miejscowi Ukraińcy zamordowali 5 Polaków: gajowego o
nazwisku Tiutiunek z żoną i
córką oraz drugiego gajowego o
nazwisku Chmyś z żoną, zmasakrowana i ciężko ranna córka
przeżyła (Edward Orłowski…,
jw.). „Według otrzymanych telefonicznych danych w dniu 27
stycznia w godzinach od 17 do
wczesnych godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady i morderstwa ludności polskiej w miejscowościach:
Dalnicz, pow. Żółkiew, 8 km. od
Kamionki Str., zamordowano 3
osoby tj. gajowego, jego żonę
i córkę. /.../ Według ostatnio
otrzymanych wiadomości napad, który był w Dalniczu pociągnął za sobą więcej ofiar, gdyż
zostali zabici: - gajowy Chmyś,
jego żona, zaś córka, która została ciężko ranna i udała zabitą, ocalała. Obecnie znajduje
się w szpitalu. Drugi gajowy
Tiutiunek i jego żona wraz z
córką po zamordowaniu zostali w swoim domu spaleni. Według posiadanych wiadomości
udział w napadzie bandyckim
brali miejscowi ludzie, którzy
zostali rozpoznani przez córkę
gajowego Chmysia. (1944, 28
stycznia – Pismo PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178). „W dwa
dni później w pociągu jadącym
do Lwowa spotkałam młodą
kobietę, która opowiedziała mi
historie napadu na inną gajówkę w Dalniczu (pow. Kamionka
Strumiłowa). Kobieta ta mieszkała we Lwowie i przyjechała z
„towarem wymiennym” do swojej siostry, żony gajowego. Gdy
bandyci zaatakowali gajówkę
schowała się pod łóżko swojej
chorej siostry. Bandyci zabili siostrę i jej męża i podpalili
gajówkę. Ona cały czas leżała
ukryta pod łóżkiem. Kapała na
nią krew siostry, przyklejało się
pierze z rozprutych poduch. Gdy
ogień dochodził już do pokoju
wyskoczyła przez okno. Bandytów już nie było, pojechali dalej. Doczołgała się do pobliskiej
chaty a tam baby wzięły ją za
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zjawę i nie chciały otworzyć,
dopiero jakiś przytomny chłop
słysząc jej wołanie otworzył i
udzielono jej pierwszej pomocy.
Jechała do domu będąc nadal w
szoku.” („Kłodno – Hermancin
październik 1939 – luty 1944”
, wspomnienia doktora weterynarii i neurologa, adiunkta na
lubelskim UMCS Jana Podgórskiego dotyczące okresu pobytu w Kłodnie. Spisane w latach
osiemdziesiątych, opracowane
przez córkę Annę Wiśniewską w
2009 r.; w: http://klodno.blogspot.com/ ).
We wsi Derewlany pow. Kamionka Strumiłowa: „zapis
„27.01.44 r. uprowadzono zarządcę folwarku i praktykanta”,
prawdopodobnie odnosi się do
wymienionych
Gorzkiewicza
Stanisława i Trojanowskiego
Mieczysława” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Komański…,
na s. 207 podaje datę mordu
„styczeń 1944” lub „22 luty
1944 rok”.
We wsi Dzibułki pow. Żółkiew
banderowcy zamordowali 23
Polaków, w tym całe rodziny
oraz w nadleśnictwie Kołodko
Marię lat 36, urzędniczkę nadleśnictwa i Kisiel Mieczysława
lat 32, praktykanta leśnictwa,
wraz z żoną i matką (Edward
Orłowski…, jw.).
We wsi
Feliksówka pow.
Kamionka
Strumiłowa:
„27.01.1944 r. został uprowadzony praktykant gospodarstwa
Grabowa” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
W nadleśnictwie Grabowa
pow. Kamionka Strumiłowa:
„Dnia 27.I.1944 napadła uzbrojona banda w sile 19 ludzi na
nadleśnictwo w Grabowej 10
km. na północ od Buska pow.
Kamionka Strumiłowa, gdzie
zamordowano 5 mężczyzn i
wszystko spalono. Banda przyjechała z lasu na 3 wozach, a
na pierwszym wozie byli ubrani w niemieckie mundury i oficerskie czapki. Gdy wiec pukali do werandy wpuszczono ich
jako Niemców do środka. Za
tymi wpadli inni i wymordowali wszystkich obecnych.” (1944,
styczeń – Notatka dotycząca
przygotowań do napadów i formowania band ukraińskich. W:
B. Ossol. 16722/2, s. 3-4). W
nadleśnictwie Grabowa schwytali wychodzący po pracy personel i bestialsko zamordowali
pięciu Polaków, w tym leśniczego J. Orzechowskiego. (L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem
Wschodnich na tle losów ludności polskiej w latach 1943–1947,
t. 2, s. 592, 728).
We wsi Hohołów pow. Sokal
banderowcy zamordowali 2 Polaków. „Według otrzymanych
telefonicznych danych w dniu 27
stycznia w godzinach od 17 do
wczesnych godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady i morderstwa ludności polskiej w miejscowościach:
Hoholów powiat sokalski. Zamordowano 2 osoby.” (1944, 28
stycznia – Pismo PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
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ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178).
We wsi Hołyń pow. Kałusz:
„27.01.44 r. zostali zamordowani: 1-3. Hawranek Kazimierz
leśniczy; dwóch górników uprowadzonych NN.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
„27.I.44. Hołyń Uprowadzono 2
górników, których rodziny skatowano.” (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 Kołodno Wielkie pow.
Żółkiew Ukraińcy zamordowali
Marię Konarską, ur. 25.11.1925
r. Relacja Jana Podgórskiego:
„Pod koniec stycznia (dziś już
nie pamiętam dokładnej daty)
/.../ Rano wysiadając na stacji Kłodno Wielkie zobaczyłem
Ukraińca z batem, który zapytał
mnie czy przywiozłem mu leki
dla jego rodziny, odpowiedziałem, że mam, wtedy on oświadczył, że moja żona i dzieci żyją
i nic się im nie stało ale mnie
radzi jak najszybciej wyjeżdżać
stąd. „ Dziś byli moi więc mogłem obronić, jak przyjdą inni,
nie będę mógł”. - Jak się później
okazało – był on hersztem bandy ukraińskiej, która napadła
wczoraj na wieś i który czekał
tylko by odebrać leki i ze mną
skończyć. Ponieważ nie przyjechałem poprzedniego dnia,
to obstawił swoimi ludźmi nasz
dom, żeby nikt nie ruszył mojej
rodziny, tak mu zależało na tych
lekarstwach. Wsiadłem z nim
do sań i pojechaliśmy do jego
domu. Potem, w drodze do swojego domu zaszedłem do leśnictwa, w którym dawniej mieszkaliśmy. Tam spotkałem moją żonę
i Pawła. Żona była zszokowana
i błagała mnie z płaczem byśmy
jak najszybciej uciekali. Staliśmy koło dogorywającej służącej leśniczego leżącej w kałuży
krwi. Niestety nic już nie byłem
w stanie pomóc. Postrzelono ją
w płuca gdy rozpoznała jednego z bandytów. Leśniczy Załęski poprzedniego dnia opuścił
Leśnictwo. W naszym dawnym
mieszkaniu mieszkał teraz jego
zastępca leśniczy Chuciński z
rodziną. Żoną i dzieckiem. Opowiadał nam, że jak przyjechali
Ukraińcy to on zaczął się ostrzeliwać z dubeltówki zrobionymi
przez siebie „ siekańcami”. Postrzelił jednego z nich. Siedział
w kącie, a żona podawała mu
naboje. Bandyci zamknęli go w
domu i zaparli drzwi pniakiem.
Nie po niego przyjechali, tylko
po Załęskiego, więc go zostawili w spokoju on był nietutejszy.
Jak się później dowiedziałem,
wyjechał zaraz do swojej matki
gdzieś koło Żółtaniec i tam doścignęły go kule morderców./.../
W ciągu tej samej nocy w naszej
gminie zamordowano kilkanaście osób – Polaków, ich dzieci
i rodziny. Dalsze nasze przebywanie na tym terenie stało się
niemożliwe.” Relacja matki Jana
Podgórskiego: „Słychać było
pojedyncze strzały, a w różnych
miejscach pojawiły się łuny pożarów. /.../ Tak przeszła cała
noc. Nad ranem „mołojców”
już nie było. Słyszeliśmy turkot

odjeżdżającego wozu. Nagle do
drzwi ganku ktoś zapukał. Okazało się, że to pokaleczony, bosy
i zziębnięty, koło 10 letni synek
gajowego z Sapieżanki (sąsiedniej wsi, gdzie była gajówka).
Płakał i cały trząsł się. Powiedział ”ojciec i matka zabici, gajówka spalona, a ja wyskoczyłem przez okno i ukryłem się w
krzakach”. Daliśmy mu ciepłe
ubranie, nakarmiliśmy i opatrzyli, na szczęście nie groźne
rany i poszedł dalej do swojej
ciotki, która mieszkała w Kłodnie. /.../ Paweł pobiegł do Leśniczówki. Wrócił i powiedział, że
leśniczy i jego rodzina żyją ale
postrzelona jest ich ukraińska
służąca, która potrzebuje pomocy. Pobiegliśmy tam. Dziewczynie nic już nie mogliśmy pomóc,
była w agonii, leżała w kałuży
krwi. p. Chuciński opowiadał o
tym, ze rozpoznała napastnika i
krzyknęła „Iwan ty z bandą?” A
on strzelił do niej.” („Kłodno
– Hermancin październik 1939
– luty 1944” , wspomnienia
doktora weterynarii i neurologa,
adiunkta na lubelskim UMCS
Jana Podgórskiego dotyczące
okresu pobytu w Kłodnie. Spisane w latach osiemdziesiątych,
opracowane przez córkę Annę
Wiśniewską w 2009 r.; w: http://
klodno.blogspot.com/ ).
We wsi Ksawerówka pow. Sokal: „27.01.44 r. zamordowano
rodzinę Dziadosza i.n. leśniczego (9 osób).” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
Oraz: W miasteczku i wsi Tartaków pow. Sokal: „27/28.01.44
r. został zamordowany leśniczy Dziadosz i.n. z rodziną (9
osób).” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8). „Według
otrzymanych
telefonicznych
danych w dniu 27 stycznia w
godzinach od 17 do wczesnych
godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady i
morderstwa ludności polskiej w
miejscowościach: Ksawerówka, pow. Sokal, napadnięto na
tę wieś. Większość ludzi zdołała
zbiec. Zamordowano 5 rodzin
(12 osób). (1944, 28 stycznia
– Pismo PolKO w Kamionce
Strumiłowej do Delegata RGO
we Lwowie dotyczące napadów
mordów i uprowadzeń ludności
polskiej. W: B. Ossol. 16721/1,
s. 179-178).
We wsi Leszczatów pow. Sokal: „Według otrzymanych telefonicznych danych w dniu 27
stycznia w godzinach od 17 do
wczesnych godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady i morderstwa ludności polskiej w miejscowościach:
Leszczatów, zamordowano 6
osób, powiat sokalski.” (1944,
28 stycznia – Pismo PolKO w
Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178).
W kilku powiatach Małopolski
Wschodniej 27 stycznia 1944
roku UPA wymordowała co najmniej 73 gajowych i leśniczych,
najczęściej z ich rodzinami.
We wsi Mosty Wielkie pow.
Żółkiew banderowcy zamordowali 17 Polaków, w tym rodziny

leśniczych i gajowych: nadleśniczy Frankiewicz Stefan lat
42 zamordowany w żoną, dzieci
mimo torturowania i ciężkiego
okaleczenia przeżyły; gajowy
Pawelski Stanisław lat 35, zamordowany wraz z rodziną; pracownik nadleśnictwa Sadecki
Franciszek lat 40, zamordowany
z córką (Edward Orłowski…,
jw.). Inni: „27.01.44 r. zostali zamordowani: 1-6. Starzecki
Franciszek l. 35, leśniczy; Starzecka Anna l. 30 żona Franciszka i jej syn Zygmunt l. 17; Tkaczyk Tadeusz i Helena; Hladny
Józef.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8). „W ślad
za tutejszym pismem z 31.I. br.
Lp. 289/43 donosimy, że ofiarą
napadu politycznego w Mostach
Wielkich z dnia 27 stycznia padły następujące osoby. Zabici:
1. Pawelski Stanisław, gajowy,
lat około 35; 2. Pawelska Tekla, żona, lat około 30; 3. Pawelski Czesław, syn, lat około
11 ;4. Pawelska Maria, córka,
lat około 10; 5. Sadecki Franciszek, woźny sądowy, lat około
40; 6. Sadecka Helena, córka,
lat około 8; 7. Frankiewiczowa
Erazma, żona nadleśniczego, lat
40; 8. Zawistowska Zofia, praktykantka nadleśnictwa, lat 23;
9. Machlowski Michał, urzędnik sądowy, lat około 55; 10.
Machlowska Stefania, żona, lat
około 50; 11. Guzik Bolesław,
syn leśniczego, lat 19; 12. Guzik Danuta, córka leśniczego,
lat 15; 13. Starzecki Franciszek,
leśniczy, lat 35; 14. Starzecka
Anna, żona, lat 30; 15. Tkaczyk Tadeusz, leśniczy, lat 40;
16. Tkaczyk Helena, żona, lat
30; 17. Tkaczyk Zygmunt, syn,
lat 17. Ranni: 1. Frankiewicz
Stefan, nadleśniczy, lat 42; 2.
Frankiewicz Aleksandra, córka,
lat 11; 3. Pawelska Julia, gospodyni, lat 45; 4. Neweściukowa
Władysława, żona leśniczego,
lat około 40; 5. Uhmowa Aleksandra, matka leśniczego, lat
około 60; 6. Paulo Aniela, akuszerka, lat około 64; 7. Paulo
Stanisława, córka stolarza, lat
około 8. 8. Sadecki Michał, syn
woźnego, lat około 12.” (1944,
8 lutego – Pismo PolKO Lwów-powiat do Delegata RGO we
Lwowie dotyczące napadu na
Polaków w Mostach Wielkich.
W: B. Ossol. 16721/1, s. 219).
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tym 2 rodziny.
We wsi Rzeczyca Księża pow.
Kraśnik: „27.01.1944 r. policja ukraińska i grupa członków
OUN-UPA napadła na wieś dla
rabunku i spaliła 20 budynków
oraz zabiła 5 Polaków.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria –
tom 8).
We wsi Świtarzów pow. Sokal: „Rodzina Oleńskiego miała
9 osób a nie 5, zostali zamordowani 27.01.1944 r. (według
innych informacji około marca
1944 r.)”. (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Tartaków pow. Sokal
obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
37 Polaków.
We wsi Ulaniki II pow. Łuck w
walce z UPA zginęło 7 Polaków
z samoobrony z Kopaczówki,
gdy przyjechali po zwłoki Polaków zamordowanych 20 stycznia.
We wsi Wygoda pow. Sokal:
„Według otrzymanych telefonicznych danych w dniu 27
stycznia w godzinach od 17 do
wczesnych godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady i morderstwa ludności polskiej w miejscowościach:
Wygoda powiat sokalski. Zamordowano 5 osób.” (1944, 28
stycznia – Pismo PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178).
We wsi Zubków pow. Sokal
banderowcy zamordowali 3 Polaków.
W nocy z 27 na 28 stycznia:
We wsi Batiatycze pow.
Kamionka
Strumiłowa:
„27/28.01.1944 r. został zam.
leśniczy Podolak.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Poturzyce pow. Sokal
zamordowali 18 Polaków z 5
rodzin.

W miasteczku Dobrotwór
pow. Kamionka Strumiłowa
banderowcy zamordowali 5
Polaków: „żona NN gajowego
została wrzucona w płomienie;
zamordowano dwóch braci Polaków NN, ich żony Ukrainki
puszczono wolno; zamordowano
służącą leśniczego a także zamordowano praktykanta lasowego w Hermacinie.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Prusinów pow. Sokal:
„27.01.44 r. zostali zamordowani: 1-3. Krasiczyńska i.n. i jej
dwoje dzieci.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).

We wsi Ksawerówka pow. Sokal: „27/28.01.44 r. zamordowano 5 rodzin NN (23 osoby?).”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).

We wsi Radwańce pow. Sokal
zamordowali 3 Polaków.

W Różance pow. Kamionka
Strumiłowa zabito leśniczego
Zimowskiego z żoną. (Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej
w świetle dokumentów Rady
Głównej Opiekuńczej 1943–
1944, s. 129–130, 149).

We wsi Nowa Huta pow.
Borszczów na przysiółku Izabela banderowcy zamordowali 13
Polaków i spalili 5 gospodarstw.

W mieście powiatowym Rawa
Ruska: „27.01 (lub 07.03) 1944
r. zamordowano leśniczego Wołka Tadeusza.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Romanówka pow. Sokal zamordowali 12 Polaków, w

We wsi Witków Nowy pow.
Radziechów Ukraińcy zamor-
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dowali 9 Polaków z 2 rodzin, w
tym 4 dzieci.
We wsi Wolica Komarowa
pow. Sokal banderowcy zamordowali 7-osobową rodzinę: Marię i Franciszka Bąk z 5 dzieci.
We wsi Żelechów pow. Kamionka Strumiłowa: „Wiele
napadów miało miejsce nocą z
27 na 28 stycznia 1944 r. Doszło wówczas m.in. do napadu
na leśniczówkę w Żelechowie
pow. Kamionka Strumiłowa,
gdzie uprowadzono do lasu inżyniera leśnego Skawińskiego,
jego żonę i córkę. „Powodem
miała być zemsta za niszczenie
ukraińskiego dobra i za wydawanie drzewa na urzędowe kwity, mimo ostrzeżeń Ukraińców”.
Jednocześnie rozbito miejscową
mleczarnię, zabierając 320 kg
masła.” (http://operacji.org/motykag-ukrainska-partyzantka-djvu.html?page=54 ).
W powiecie Żółkiew woj.
lwowskie zamordowali 16 leśniczych i gajowych wraz z rodzinami (Sowa...., s. 233).
W dniach od 25 do 28 stycznia:
„Na obszarze Forstaufsichtsamt – Lwów, w dniach od 25
do 28 stycznia, dokonano ponad
100 zbrodniczych mordów. Na
obszarze nadleśnictwa Rawa
Ruska – Mosty Wielkie /…/ w
dniach od 26 do 28 stycznia,
zginęło z rąk zbrodniarzy ukraińskich (m.in. w Wólce Mazowieckiej, Dzibułkach, Sądowej
Wiszni i innych miejscowościach) 78 osób spośród personelu leśnictwa (leśniczych,
gajowych, robotników leśnych)
oraz członków ich rodzin. W rejonie Żółkwi – 27 stycznia – dokonano mordu wszystkich obecnych w domach lub miejscach
pracy: leśniczych, gajowych i
robotników leśnych. Hasłem do
przeprowadzenia napadów był
wzniecony pożar zabudowań rodzin polskich w Wiazowej, wsi
położonej 6 – 8 km od Żółkwi.
Sprawcami mordów byli członkowie wołyńskich band ukraińskich (banderowców), które
przybyły przed miesiącem na
teren żółkiewskiego. Wspomagali ich miejscowi zbrodniarze
ukraińscy”. (Stanisław Dłuski:
„Fragment większej zbrodni”;
w: „Las Polski”, nr 13 – 14 z
1991 r.).
28 stycznia:
We wsi Hrycowola pow. Radziechów został zamordowany
przez Ukraińców gajowy Jan
Krzywicki. „26.I.44. Hrycowola, Brody: Krzywicki Jan, gajowy, 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 Korczunek koło Iwanczan pow. Zbaraż: „Dnia 28. I.
br. zamordowano na Korczunku
koło Iwanczan dalszych 8 Polaków.” (1944, 29 lutego – Pismo
PolKO w Tarnopolu do RGO w
Krakowie dotyczące dalszych
napadów ukraińskich na ludność
polską. W: B. Ossol. 16721/2,
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s. 43). „28.I.44. Korczunek k.
Iwanczan, Zbaraż: zamordowano 8 osób.” (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).

choty AK. Zorganizowano dwa
zgrupowania pułkowe: kowelskie p.k. „Gromada”i włodzimierskie p.k. „Osnowa”, które
liczyły 6,5 tys. żołnierzy. (za:
http://27wdpak.btx.pl/kartki-z-kalendarza-27wdp-ak).

We wsi Pawlikówka pow. Kałusz: „28.I.44 Pawlikówka ad
Bursztyn Uprowadzono 7 osób.”
(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 Madziarki pow. Sokal
upowcy zamordowali 8 Polaków. „W nocy z 28/29 stycznia
1944 roku w Madziarkach ukraińscy banderowcy wkroczyli do
wsi. Nie ominęli także naszego
domu. Byli w nim tylko mama,
tata, brat Zygmunt i najmłodsza
siostra Eugenia. Noc była ciemna. Ojciec z bratem położyli się
spać w ubraniu. Mama i Eugenia położyły się do łóżka. Nastała chwila ciszy. Nagle pojawił
się błysk i huk. Okno ze strony
wschodniej wyleciało. Zaczęły
się strzały, cała seria strzałów.
Mężczyźni zerwali się z łóżek,
zaraz na początku zostali zranieni. Otworzyli drzwi z północy, nie było tam nikogo. Wybiegli wszyscy na strych, w ostatniej chwili tata złapał kosę . Po
schodach zaczęli wchodzić banderowcy. Ojciec zamachnął się.
Była to ostatnia czynność w jego
życiu. Napastnicy cofnęli się na
chwilę. Potem serią z automatu przeszyli w pół postać taty.
Brat nic nie mógł zrobić. Przeciął snopki strzechy, wyszedł na
dach, przesunął się nad schodami, zeskoczył. Na drugi dzień,
gdy przestano we wsi strzelać
poszedł do domu. Zobaczył, że w
pokoju w poprzek łóżka leżała w
krótkiej koszuli (nakryta chustką
przez sąsiadkę Marczewską) Eugenia. Twarz jej była nieruchoma. Pościel na łóżku obłocona.
Brutalnie zgwałcono ją przed
śmiercią, a śmiertelna kula, którą oddano do niej weszła w szyję
i wyszła wierzchem głowy. Wyglądało to, jakby na leżącą przyłożono karabin i oddano do niej
strzał. Pod łóżkiem była kałuża
krwi, obok leżał wierny pies Cygan. Mamę w bieliźnie brat znalazł w komorze. Oddano do niej
dwa strzały z bliska. W plecach
miała dużą dziurę, przez którą
wysunęła się wątroba. Ojciec
leżał tam, gdzie zginął, na strychu. Całą trójkę pochowano na
cmentarzu parafialnym w Krystynopolu we wspólnej mogile.
Napis na nagrobku brzmi: Eugenia Tetera, Anna Tetera, Paweł
Tetera-zginęli od kul morderców
28.01.1945 r.” Patrz: w nocy z
19 na 20 stycznia 1944 roku.

We wsi Różanka pow. Kamionka Strumiłowa: „Według
otrzymanych
telefonicznych
danych w dniu 27 stycznia w
godzinach od 17 do wczesnych
godzin dnia 28 stycznia br. miały miejsce następujące napady
i morderstwa ludności polskiej
w miejscowościach: Różanka, pow. Kamionka Str., dnia
28.I.1944 o godz. 19 zabrano z
mieszkania leśniczego Zimowskiego i jego żonę.” (1944, 28
stycznia – Pismo PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
napadów mordów i uprowadzeń
ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 179-178). Komański... na s. 217 podaje datę jako
kwiecień 1944 rok, mord 15 Polaków, w tym Zimochowskiego
i jego żony oraz leśniczego Jana
Orzechowskiego,
pozostałe
ofiary NN.
We wsi Seredne pow. Kałusz:
„28.I. Szeredne Uprowadzono 1
człowieka” (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). „28.01.44 r. została zam. 1 osoba NN.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Tomaszowce pow. Kałusz: „28.I.44. Tomaszowce.
Uprowadzono 2 ludzi.” (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).
„28.01.1944 r. zostały zamordowane 2 osoby NN.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
W miasteczku Torczyn pow.
Łuck banderowcy zamordowali
braci Tchórzewskich: Stanisława lat 28 i Bolesława lat 32.
We wsi Witków Nowy pow.
Radziechów: „28.01.1944 r. zostali zamordowani: 1. Jenc Jan
l. 50; 2-5. Gryborczykowa i.n. l.
40 z trojgiem dzieci w wieku l.
21, 5 i 2”. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
28 stycznia 1944 r. na odprawie
oficerów sztabu w miejscowości
Suszybaba Komendant Okręgu
Kazimierz Bąbiński „Luboń”
podjął decyzję powołania do
życia przedwojennej 27 Dywizji
Piechoty, którą wkrótce nazwano 27 Wołyńską Dywizją Pie-

W nocy z 28 na 29 stycznia:

29 stycznia:
W kolonii Ciućków (także
Czućków, Bućków) należącej
do wsi Lipica Górna pow.
Rohatyn: „29.01.44 r. został
zamordowany: Lipiszyn Józef
l. 38.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Dąbrowa koło Sławetna
pow. Kopyczyńce: „29.01.1944
r. został zamordowany rolnik
Iwaniec Józef.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Kadobna pow. Kałusz:
„29.I. Kadobna Porwano leśniczego” (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 Modryń pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy aresztowali 2 Polaków i po torturach
na posterunku w Kryłowie przekazali do gestapo.
We wsi Słobódka Bołszowiecka pow. Rohatyn: „29.01.44 r.
został zamordowany Czarniecki i.n.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Stare Sioło – Lipina
pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Aleksandra Misztala.
We wsi Wierzchownia pow.
Kałusz banderowcy uprowadzili Polaka, pracownika poczty,
który zaginął. „29.I. Wierzchnia Uprowadzono poczmistrza
Agencji Pocztowej” (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).
„29 stycznia 1944 roku oddziały partyzanckie „Sokoła” i „Jastrzębia” oraz po jednej kompanii z oddziałów „Trzaska”,
„Siwego” i „Łuny” przekroczyły rzekę Stochód i marszem
ubezpieczonym zbliżyły się do
wsi Babie. Wywiązała się walka między czołowym oddziałem polskim a oddziałem UPA
stacjonującym we wsi, w czasie
której ukraińska ludność cywilna nie atakowana ze strony polskiej, w panice opuszczała wieś,
kierując się w stronę Szczurzyna. Również oddział UPA
wycofał się wkrótce ze wsi. Po
opanowaniu wsi Babie oddziały
polskie zaatakowały Szczurzyn.
Natarcie polskich oddziałów,
prowadzone z kilku kierunków,
przełamało silny opór broniących się oddziałów UPA. Przeciwnik stopniowo wycofał się
ze wsi z ludnością cywilną.
Rankiem 30 stycznia 1944 roku
na powracające z akcji polskie
oddziały w pobliżu wsi Babie
zorganizował zasadzkę duży oddział UPA. Zamieszanie wśród
polskich oddziałów, powstałe
w wyniku zaskoczenia, zostało
szybko opanowane. Kontratak
oddziału konnego ppor. Jerzego
Neumana „Hińczy”, z jednoczesnym wyjściem na skrzydło,
zmusił oddział UPA do panicznego odwrotu” (za: http://27wdpak.btx.pl/kartki-z-kalendarza-27wdp-ak).
30 stycznia:
We wsi Kaseniówka (?) pow,
Sokal zamordowano 30 Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne
z ziem polskich”, nr 10/44 [grudzień 1943, styczeń luty 1944];
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie,
No: PRM – 122). Zapewne chodzi o kolonię Ksawerówka należącą do wsi Poturzyce , gdzie 27
stycznia 1944 roku banderowcy
zamordowali 5 polskich rodzin,
razem 18 osób (Siekierka...., s.
1016, lwowskie).
We wsi Podwysokie pow. Brzeżany Ukraińcy zamordowali ks.
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proboszcza Antoniego Faranowskiego.
W mieście powiatowym Rawa
Ruska woj. lwowskie: „30 I
44. Rawa Ruska: Wolk Tadeusz, 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 Sądowa Wisznia pow.
Mościska zamordowali 2 Polaków, leśniczego i jego żonę.
„30.I.44. Sądowa Wisznia,
Lwów – powiat: Lachcik Jan,
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).
31 stycznia:
We wsi Butyny pow. Żółkiew
został zamordowany przez UPA
Zdzisław Huciński.
We wsi Bożyków pow. Podhajce Ukraińcy zamordowali 2
Polaków. „Wilczyński Tadeusz –
zarządca folwarku Bożyków-Litwinów, lat około 28. Wilczyński
Jan – ojciec. Obaj rodem z Krosna (Krościenko ul. Prusaki),
zamordowani w Bożykowie w
nocy z 31.I. na 1.II. br. Korzystając z napadu na folwark bandy bolszewickiej, która zabrała
konie i krowy, tamtejsi Ukraińcy
wpadli do dworu, uprowadzili
syna i ojca do stajni, gdzie ich
rozebrano do naga i zakłuto
widłami. Manifestacyjny pogrzeb odbył się w Podhajcach.
Wilczyński Tadeusz pracował w
tutejszym Liegenschaft-Verwaltung kilka dni i zwykle nocował
w Mużyłowie, dopiero ostatniej
nocy został z ojcem na noc w
Bożykowie”. (1944, 1 lutego –
Telefonogram z PolKO Brzeżany dotyczący okrutnego mordu
dokonanego przez miejscowych
Ukraińców na Janie i Tadeuszu
Wilczyńskich. W: B. Ossol.
16722/1, s. 135).
W mieście Łuck woj. wołyńskie Ukraińcy w mundurach
policji ukraińskiej zatrzymali 6
Polaków: 4 mężczyzn oraz kobietę z dzieckiem; mężczyzn po
kilkutygodniowych
torturach
zamordowali.
„31 stycznia 1944 roku oddział por. Zbigniewa Twardego „Trzaska” przebywający w
Lublatynie przeprowadził akcję
na oddział UPA stacjonujący w
Budyszczach. Po przekroczeniu
rzeki Woronki wydzielono pluton do zorganizowania zasadzki
od strony Kowla na wycofujące się oddziały UPA. Natarcie
głównych sił oddziału polskiego
wyparło w walce oddział UPA
z Budyszcz, który cofając się w
kierunku Kołodeżna znalazł się
w zasięgu ognia zorganizowanej
zasadzki. Zajęta przez oddział
„Trzaska” miejscowość Budyszcze została nagle ostrzelana ogniem artylerii niemieckiej
z rejonu Kowla. W tej sytuacji
oddział wycofał się ze wsi i rozpoczął marsz w kierunku Lublatyna. Maszerująca kolumna została niespodziewanie zaatako-
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wana przez silny oddział UPA,
który ze wsi Woronna przybywał na pomoc oddziałowi z Budyszcz. Do osłony oddziału por.
„Trzask” skierował kompanię
por. Mikołaja Bałysza „Zagłoby”, która związała przeciwnika
ogniem, co pozwoliło uporządkować pozostałą część oddziału.
Sytuacja była jednak poważna
ze względu na przeważające siły
UPA, spychające polski oddział
nad rzekę Woronkę. W pewnym
momencie atakujący polskie pozycje oddział UPA przerwał walkę i zaczął się pospiesznie wycofywać w kierunku na Woronna i
Lubitów. To nieprzewidziane zachowanie się oddziału UPA można wytłumaczyć tym, że prawdopodobnie otrzymano informację
o akcji podjętej przez Niemców,
którzy zaniepokojeni toczącą się
walką w tak bliskiej odległości
od Kowla wyszli z garnizonu.
Tymczasem oddział „Trzaska”
spokojnie powrócił do swego
miejsca postoju w Lublatynie”
(za: http://27wdpak.btx.pl/kartki-z-kalendarza-27wdp-ak).
W okresie od lipca 1943 roku
do stycznia 1944 roku:
W kolonii Hołoby Małe pow.
Kamień Koszyrski woj. poleskie: „Lipiec 1943 - styczeń
1944 z rąk OUN-UPA zginęło
na terenie parafii Hołoby Małe.
(razem dziewięć wsi) około 30
osób NN”. (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).
W okresie od sierpnia 1943
roku do stycznia 1944 roku:
W powiecie Złoczów: „Polski
Komitet Opiekuńczy w Złoczowie notuje od sierpnia 1943 r.
do stycznia 1944 r. 317 nazwisk
pomordowanych, 18 rannych,
41 pobitych. /.../ Ogółem napady miały miejsce w 90 miejscowościach , t. zn. mniej więcej
co trzeciej wsi całego powiatu”
(„Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 10/44 [grudzień 1943, styczeń luty 1944];
w: Instytut Polski i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie,
No: PRM – 122).
Pod koniec grudnia 1943
lub na początku stycznia 1944
roku:
We wsi Płoska koło Chlebowic
Świrskich pow. Przemyślany:
„Nasza sąsiadka - Anna - była
kobietą w wieku ok. 25-28 lat i
do r. 1939 pracowała we dworze
p. T. jako pokojówka. Gdy w tym
roku na nasze tereny wkroczyli
Sowieci, T. w obawie przed wywiezieniem ich na Sybir, pozostawili swój majątek i uciekli do
Lwowa. W takiej sytuacji Anna
wróciła do swego domu, stojącego na chlebowickim przysiółku
Werby, gdzie mieszkała razem z
bratem i siostrą, pomagając im
w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego. Pod koniec grudnia
1943 r., lub na początku stycznia
1944, w rozmowie z moją mamą
Anna opowiedziała, że ma ukra-

ińskiego kuzyna mieszkającego
we wsi Płoska, którego żona
prosiła ją o pomoc w przędzeniu
kądzieli. Dodała jeszcze, że będzie tam dłużej niż początkowo
zamierzała. Po kilku dniach jak
opuściła Chlebowice Świrskie,
do jej domu przyszedł kuzyn,
miał na imię Iwan, i powiedział,
że Anna została uprowadzona
przez banderowców do lasu i do
tej pory nie wróciła. Nie wie, co
się z nią stało. Wtenczas brat
Anny przyszedł do nas i prosił
mojego Ojca, bym z nim pojechał i pomógł ją odnaleźć. O to
samo poprosił naszego sąsiada
Józefa. Następnego dnia Józef
zaprzągł konie do sanek i we
trójkę pojechaliśmy do Płoski.
Podczas jazdy było bardzo dużo
śniegu i wyjątkowo mroźno. Tam
kuzyn Anny wskazał kierunek,
w którym banderowcy udali się
do lasu. Jadąc tam znaleźliśmy
ślady butów, a na skraju lasu
znaleźliśmy ciało Anny, leżącej
w śniegu, przykryte gałęziami.
Jej ciało na pół nagie było zmasakrowane tępymi narzędziami, a ubranie poszarpane. Po
przewiezieniu ciała do domu,
pochowano ją na cmentarzu w
Chlebowicach Świrskich. Jaki
był motyw tej zbrodni? - Nie
potrafię ocenić. Może tylko dlatego, że była Polką. Zamordowanie jej przez nacjonalistów
ukraińskich było pierwsze w
naszej miejscowości.”. (Biuletyn „Spotkania Świrzan”, Nr
83; za: http://blog.myheritage.
pl/2012/07/historia-uzytkownika-myheritage-pomaga-wszukaniu-krewnych-wnuczkapo-tadzuniu ).

wartę, zorganizowali odsiecz.
Pojechali dwoma drogami tak,
by oskrzydlić bandytów. Akcja
się nie powiodła, Banderowcy
zabili dwóch Polaków. Byli to
mężczyźni, którzy uciekli z rodzinami z Wołynia przed Banderowcami. W domu państwa
Waszkiewiczów ustawiono im
katafalk. Widziałem rozpacz ich
dzieci i żon.” (Jan Lis: Moje
smutne wspomnienia z Palikrów. Część II; w: http://pierwszyzbrzegu.pl/historia/historiapowszechna/473-zbrodnia-wpalikrowach-cz-ii.html ).

zaginął.

We wsi Żeżaczna pow. Drohobycz zabity został przez upowców razem z bratem, również
pracownikiem biura leśnictwa
leśniczówki Smolna, gajowy o
nazwisku Iwanyszny.

We wsi Cichobórz pow. Hrubieszów upowcy zamordowali
7 Polaków, pracowników dworskiej stajni.

Na przełomie
roku:

We wsi Basznia Dolna pow.
Lubaczów zamordowali 6 Polaków.

1943/1944

We wsi Hryńkowce pow. Kopyczyńce banderowcy zamordowali 40 Polaków, w tym 12
dzieci i 7 starców, pozostałe to
kobiety (Kubów..., jw.).
We wsi Komarówka, pow.
Brody zamordowali 1 Polaka
(„Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów
ukraińskich w celu całkowitego
wyniszczenia ludności polskiej
w latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody,
woj. tarnopolskie”; sygn. akt S
83/09/Zi).
W Koloni Korczmin na przełomie 1943 i 1944 r. zastrzelony
został leśniczy Bronisław G.
W majątku Radostów pow.
Hrubieszów zostali zabici Kazimierz i Odetta Dobieccy.
W zimie 1943/1944 roku:
W kol. Zarudzie pow. Brody:
„Zimową nocą w roku 1943 a
może 1944 (dokładnie nie pamiętam) z polskiej kolonii Zarudzie (odległość około jednego kilometra) do wsi Palikrowy
przybiegł chłopak. Miał około
szesnastu lat. Jego dom rodzinny napadli Banderowcy. Jemu
udało się uciec. Na sobie miał
tylko nocną bieliznę. Biegł po
śniegu, który pokryty był twardą
zlodowaciałą skorupą. Biegnąc
boso po śniegu, ranił swoje
stopy tak, że robił krwawe ślady. Przybiegł i prosił o ratunek
dla swoich rodziców. Wartownicy samoobrony pełniący nocną

W styczniu 1944 roku:
W kol. Andresówka pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali 4-osobową rodzinę
polską z 2 dzieci, ukrył się i uratował 10-letni syn.
We wsi Andrzejówka pow.
Hrubieszów zamordowali 35
Polaków.
Pomiędzy wsią Antonówka
Szepelska a miasteczkiem Torczyn pow. Łuck zamordowali
Bolesława Nowakowskiego.
We wsi Arłamowska Wola
pow. Mościska na początku
stycznia banderowcy zamordowali wszystkie mieszkające
tutaj rodziny polskie, ponad 20
Polaków.

We wsi Batiatycze pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali 20 Polaków,
nazwisk nie ustalono (Kubów...,
jw.).
We wsi Bojanice pow. Sokal
zamordowali 10 Polaków.
We wsi Bołtury pow. Brody:
„Rano wyjechaliśmy do Bołtur.
Prawie wszystkie budynki po
tzw. „polskiej” stronie były całkowicie lub częściowo spalone.
Pamiętam, że gdy wszedłem do
jednego z częściowo spalonych
domów, ujrzałem tam leżące na
komodzie około roczne dziecko.
Miało rozkrzyżowane, przybite
gwoździami ręce i nóżki. Było
martwe. Tam, gdzie przechodziłem było pełno zwłok. Naliczyłem ich około 40-tu. Widziałem
trupy kobiet i dzieci zabitych z
bliskiej odległości ostrymi narzędziami lub kołkami. Leżeli
przeważnie w domach, na podwórzach i w sadach. Ciała
mężczyzn znajdowały się w dalszej odległości od domów. Większość z nich została zastrzelona.
Widocznie próbowali ucieczki
lub obrony” (Czesław Keller;
w: Komański..., s. 581).
W mieście powiatowym Borszczów bojówkarz SB-OUN zastrzelił Polaka, lekarza medycyny Kolasińskiego.
We wsi Bratkowce pow. Stryj
Ukraińcy uprowadzili 24-letniego Mieczysława Siudyłę, który

We wsi Chomiakówka pow.
Czortków Ukraińcy zamordowali 5 Polaków (Kubów..., jw.).
We wsi Chorobrów pow. Sokal
zamordowali 6 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę Zarzyckich.
We wsi Choronów pow. Rawa
Ruska zamordowali 6 Polaków.
We wsi Chorostków pow. Kopyczyńce zamordowali 2 Polaków.
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We wsi Falejowka pow. Sanok
w wyniku donosu Ukraińców
gestapowcy aresztowali 5 Polaków i rozstrzelali ich 20 marca.
We wsi Gdeszyn pow. Hrubieszów: „Ks. Zygmunt Pisarski,
lat 42, proboszcz parafii Gdeszyn, pow. Hrubieszów (diec.
lubelska, dek. Hrubieszów) zamordowany w czasie pacyfikacji
wsi przez Niemców i Ukraińców
z SS-Galizien w styczniu 1944
r.”.
We wsi Gorajec pow. Lubaczów w wyniku fałszywego donosu policjanci ukraińscy aresztowali 5 Polaków, którzy zginęli
na Majdanku: matka z 3 dzieci
oraz druga kobieta.

We wsi Ciemierzyńce pow.
Przemyślany banderowcy zamordowali 18 Polaków i 1
Ukraińca. Komański... na s. 284
wymienia 14 Polaków. Ponadto:
„W styczniu, gdy był napad na
młyn zostali także zamordowani
na podwórzu u Bojczyszyna Hilarego: Sypko Franciszek l. 40
i Józef l. 35 – bracia; Plecnora Władysława”. (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Grabów koło Toporowa pow. Radziechów zostało
zamordowanych przez UPA, po
przeprowadzonej obławie na
pracowników Służby Leśnej i
siedzibę nadleśnictwa, pięciu leśników NN, pracowników prywatnego nadleśnictwa (Edward
Orłowski…, jw.).

We wsi Cygany pow. Borszczów uprowadzili nocą 44-letniego Wincentego Paskala i
powiesili na balkonie jednego
z budynków publicznych z tabliczką zakazującą zdejmowania zwłok przez 3 dni.

We wsi Gruszka pow. Tłumacz
zamordowali Polaka NN, młynarza.

We wsi Czyżów pow. Złoczów
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: jednego zaprosił sąsiad
Ukrainiec na greckokatolicką
wieczerzę wigilijną i tam został
zamordowany; dwaj inni zostali
uprowadzeni i zaginęli bez wieści.
We wsi Dobrostany pow. Gródek Jagielloński banderowcy
zamordowali 5-osobową rodzinę Uchmanów, uratował się tylko Jan Uchman.
W mieście Dolina woj. stanisławowskie uprowadzili do lasu
w rejon wsi Łopianka Stanisława Tomasiewicza i tam go zamordowali.
We wsi Dołhomościska pow.
Mościska uprowadzili do lasu i
zamordowali 2 Polaków.
We wsi Dwernik koło Lutowisk pow. Lesko w majątku
dworskim na początku 1944
roku poniósł nagłą śmierć Aleksander Sędzimir, ur. 1884 r., gajowy ( zatrudnienie fikcyjne na
potrzeby ruchu oporu), mąż właścicielki majątku, współpracownik AK w głębi Bieszczadów
(kontakt konspiracyjny. przez A.
Marniaka ps. „Ala” z Leska), a
przyczynić się do niej mogli jak
spekulowano aktywiści OUN,
od których dostał pogróżki, pochowany w Dwerniku.
We wsi Dworce pow. Żółkiew
zamordowali 4-osobową rodzinę polską leśniczego.
We wsi Dżurków pow. Horodenka miejscowi banderowcy
zamordowali Stanisława Faściszewskiego oraz Stanisława
Hładkę ciężko poranili, sądzili,
że nie żyje.

W kol. Granatów pow. Horochów upowcy zamordowali 3
rodziny polsko-ukraińskie.

We wsi Haliczany pow. Horochów zamordowali 4-osobową
rodzinę polską: 24-letnią Józefę
Starkiewicz z 3 małych dzieci.
We wsi Hnilcze pow. Podhajce
banderowcy zamordowali 6 Polaków: jednego we wsi siekierą,
5 uprowadzonych zaginęło bez
wieści.
We wsi Hołoby pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali Piotra
Jankowskiego.
We wsi Hostów pow. Tłumacz
banderowcy zamordowali 2
Polaków, w tym Annę Babiak,
żonę Ukraińca.
We wsi Iwaczów Dolny pow.
Tarnopol Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: małżeństwo
Czepiłów i kowala Słomczyńskiego.
We wsi Janki pow. Hrubieszów: „Styczeń 1944. UPA dokonała napadu na wieś mordując Polaków. Liczba ofiar nie
znana.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
W kol. Janów pow. Horochów
zamordowali 28-letniego Polaka, inwalidę wojennego z 1939
roku.
W kol. Kalinowiec pow. Łuck
w II połowie stycznia 1944 roku
upowcy spędzili rodziny polskie ze wsi: Skurcz, Motyszów,
Bubnów, Tuliczów i innych, po
czym wymordowali je w bestialski sposób siekierami i innymi
narzędziami; w zbrodni brali
udział także sąsiedzi – Ukraińcy. Zamordowali co najmniej 65
Polaków i 1 Czeszkę, żonę Polaka; w większości kobiety, dzieci
i starców; obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie.
W miasteczku powiatowym
Kamień Koszyrski woj. pole-
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skie: „W styczniu 1944 r. czasie
ewakuacji ludności zarządzonej
przez Samoobronę zginęło wielu
mieszkańców miasteczka. Liczba ofiar nie znana.” (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).

rów uprowadzili 10 Polaków,
którzy zaginęli.

licją ukraińską zginął Buchwald
Roman l. 22, żołnierz AK.

We wsi Nieświcz pow. Łuck
upowcy zamordowali 5 Polaków, w tym kobietę oraz wypalili wnętrze murowanego barokowego kościoła pw. św. Macieja
Apostoła z 1612 – 1618 roku.

We wsi Kisorycze pow. Sarny
Ukraińcy zatrzymali na drodze
24-letnią Apolonię Lech i po
torturach wrzucili ją do studni.

We wsi Ostaszowce pow. Zborów banderowcy zamordowali 3
Polaków.

Koło miasteczka Ratno pow.
Kowel podczas ewakuacji ludności polskiej z Kamienia Koszyrskiego do Kowla w styczniu 1944 r. oddział UPA odciął
część kolumny i wszystkich
wymordował. Zginęło wiele
osób z Hołób Małych, w tym: 2
osoby z rodziny Podlasińskich,
Zawadzka Marcela, Zawadzka Emila, Zawadzki Stanisław
(http://www.stanicki.com.pl/
miejscowo%C5%9Bci/ma%C5%82e-ho%C5%82oby
).
Nazwiska ofiar ustalił FELIKS
CEBRYK, jest ona niepełna
gdyż ofiar było znacznie więcej.
„W styczniu 1943 r. zostali zam.
przez UPA: PODLASIŃSCY
i.n.; SOKOŁOWSKA Józefa;
ZAWADZCY: Marcela, Emilia
i Stanisław” (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 Kociubińczyki pow.
Kopyczyńce:
„Włodzimierz
Galant torturowany i zamordowany w lesie w styczniu 1944
r. przez OUN-UPA.” (http://
archive.is/glDmz). Był on organistą.
W kol. Kopaczówka pow. Łuck
zamordowali 2 Polaków.
W mieście Kosów Huculski
woj. stanisławowskie banderowcy uprowadzili Polaka, kowala, który zaginął.
We wsi Kościuszkówka pow.
Czortków zabici zostali przez
UPA: Kłymczuk N. (Ukrainiec),
Zieliński Kazimierz i jego żona
Barbara. (Kubów..., jw.).
We wsi Kozaczyzna pow.
Borszczów została zamordowana przez Ukraińców 5-osobowa
rodzina polska: Karol Hołyński,
jego żona Helena, ich niemowlę i synowie: ok. 9 m-cy i 2 lata
oraz Ukrainka Darka Pryma
(Kubów..., jw.).
We wsi Kozdowy pow. Tomaszów Lubelski: „W styczniu
1944 r. został zam. Podhorecki
Włodzimierz, właściciel majątku.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz:
Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Krasna pow. Krosno
policjanci ukraińscy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Krasne pow. Złoczów
banderowcy zamordowali 15
Polaków, kolejarzy (prawdopodobnie 23 stycznia), zabity
został także pasażer Bolesław
Onychir z Tarnopola (Kubów...,
jw.).
We wsi Krystynopol pow. Sokal zamordowali 1 Polkę, obrabowali ją i udusili wbijając w
gardło kołek.
We wsi Majdan pow. Drohobycz zamordowali 1 Polaka.
We wsi Majdan Sopocki pow.
Biłgoraj upowcy obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali około 40 Polaków.
We wsi Markopol pow. Zbaraż
banderowcy uprowadzili 3 Polaków, którzy zaginęli.
We wsi Mieczyszczów pow.
Brzeżany Ukraińcy uprowadzili
3 Polaków, którzy zaginęli bez
wieści (Kubów..., jw.).
We wsi Nesterowce pow. Zbo-

We wsi Nowosiółki pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali 17-letniego Polaka
uprowadzonego z przedmieścia
Włodzimierza.

Koło miasta Ostróg nad Horyniem pow. Zdołbunów zaginął
bez śladu 38-letni Polak.
We wsi Pauszówka pow.
Czortków Ukraińcy zamordowali 4 Polaków (Kubów..., jw.).
We wsi Płuchów pow. Złoczów: „W styczniu 1944 r. zostali zam. Kulczycka (wdowa)
i jej córka Anna (otrzymały od
OUN-UPA nakaz wyjazdu, ale
nie miały gdzie wyjechać - zostały zabite). Sześciu chłopców
NN z Baudienstu, którzy przyjechali odwiedzić rodziny.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Podhajczyki pow.
Trembowla banderowcy zamordowali 10 Polaków (Kubów...,
jw.).
We wsi Poluchów Mały pow.
Przemyślany banderowcy zamordowali 10 Polaków (Kubów..., jw.)
W przysiółku Popielów należącym do wsi Kutyska pow.
Tłumacz banderowcy zabrali
parę koni i uprowadzili 16-letniego Polaka, który zaginął bez
śladu.
We wsi Porzeczyn pow. Brzeżany Ukraińcy spalili żywcem
6-osobową rodzinę polską sołtysa wsi: żonę, teściową i dzieci lat 5, 11 i 14; sołtys był nieobecny w domu. Komański na s.
123 podaje, że we wsi Poruczyn
pow. Brzeżany w styczniu 1944
roku zamordowali Teklę Kinal z
3 dzieci oraz Macieja Lipińskiego z żoną. Inni: „W lecie 1944
roku zamordowany został Maciej Lipiński, rolnik, lat około
60 w Porzeczynie; zamordowali
go bracia jego żony, a ponieważ
i ona odgrażała się i płakała zamordowali i ją; to jest żonę Lipińskiego, lat około 50, Ukrainkę (zamordowali ją bracia jej).
W Porzeczynie tegoż roku spalili
żywcem całą rodzinę b. sołtysa
Kinala tj. żonę Teklę, lat około 36 oraz troje dzieci, 10, 8 i
2 lata, zamordowali też jeszcze
jedną kobietę nieznanego mi
nazwiska.” (1944, czerwiec?
- Wykaz mordów na Polakach
i sprzyjających im współmałżonkom ukraińskim przesłany
do PolKO w Brzeżanach..W: B.
Ossol. 16722/1, s. 129-130).
We wsi Puźniki pow. Buczacz
Ukraińcy zabili 3 Polaków: na
drodze z Jezierzan zamordowani zostali pracownicy kolei
Kwiatek Józef l. 21 i Rola Antoni l. 50, natomiast w walce z po-

We wsi koło miasta Rozdół
pow. Żydaczów banderowcy
zamordowali Polaka, który odwiedził swoją narzeczoną.
We wsi Słoboda Konkolnicka
(Słobódka Kąkolnicka) pow.
Rohatyn banderowcy uprowadzili do wsi Bybło 11 Polaków,
w tym kobietę: tam zamordowali 9 Polaków po torturach
obcinając im genitalia i głowy,
natomiast mężczyznę z kobietą
uprowadzili dalej i ślad po nich
zaginął.
We wsi Staje pow. Rawa Ruska uprowadzili i zamordowali
10 Polaków.
We wsi Stężarzyce pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
namówili do powrotu 2 rodziny
polskie, po czym je wymordowali – 11 Polaków. W 1944 roku
oddział AK odkrył w studni na
podwórku szkoły kilkanaście
zwłok przywalonych ławkami
szkolnymi, w tym rodziny nauczyciela, w innych obejściach
też znajdowano zwłoki Polaków. Łącznie Ukraińcy zamordowali w tej wsi co najmniej
104 Polaków.
We wsi Strychańce pow. Brzeżany banderowcy obrabowali
polskie gospodarstwa i zamordowali 20 Polaków.
We wsi Suszno pow. Radziechów obrabowali i spalili polskie gospodarstwa oraz zamordowali 55 Polaków z 11 rodzin.
We wsi Szmitków pow. Sokal banderowcy zamordowali
4-osobową rodzinę polską kowala z dziećmi lat 5 i 10, kowala
przecięli piłą stolarską (Siekierka..., s. 1020, lwowskie)j
We wsi Święty Józef pow. Kołomyja uprowadzili z drogi 2
Polaków, którzy zaginęli.
We wsi Targowica pow. Tłumacz miejscowi banderowcy
zamordowali 20 Polaków.

We wsi Terebiniec pow. Hrubieszów na początku stycznia
bojówkarze ukraińscy napadli
na dwór mordując 15 Polaków,
właścicieli oraz pracowników z
ich rodzinami.
We wsi Tumirz pow. Stanisławów na początku stycznia
banderowcy pokłuli nożami 1
Polaka oraz wrzucili rannego do
gnojowicy i utopili oraz w następnych dniach stycznia spalili
gospodarstwa polskie i zamordowali 25 Polaków, którzy nie
opuścili swoich domów.
We wsi Uhrynów pow. Sokal
banderowcy oraz miejscowi
Ukraińcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 50 Polaków.
We wsi Urszulin koło Huty
Pieniackiej pow. Brody: „Złapali kiedyś w pobliskim lesie
polską kobietę. Przywiązali
jej do nóg i rąk cztery konie,
a następnie zaczęli je smagać
batem. W ten sposób rozerwali ją na strzępy. Odnalazł ją jej
mąż. Na drugi dzień wiózł ją
na cmentarz i przejeżdżał obok
naszego domu. Wyszliśmy na
drogę. Trudno opisać rozpacz
tego mężczyzny. Pokazał nam
niewielką skrzynkę zbitą z czterech desek i przykrytą prześcieradłem. Mama poprosiła go,
żeby odkrył... Gdy zobaczyłem,
co jest w środku, myślałem, że
się przewrócę. Przepraszam za
to porównanie, ale wyglądało
to jak lada w sklepie mięsnym.”
(Piotr Zychowicz: „Przeżyłem masakrę Huty Pieniackiej.
Rozmowa z Sulimirem Stanisławem Żukiem.”; w: „Historia
Do Rzeczy”, nr 5/2015). Oraz:
“Na początku stycznia ukraińscy nacjonaliści spotkali w lesie
Polkę, przywiązali do jej rąk i
nóg cztery konie i rozerwali ją
na części. Na drugi dzień mąż
tej kobiety wiózł ją koło naszego domu i odsłonił dla nas zbitą
z czterech desek trumnę. To był
makabryczny widok.” (Mord, o
którym pamiętają nieliczni; 28
lutego 2009).
We wsi Watyniec pow. Horochów upowcy zamordowali 9
osób: 2 rodziny polsko-ukraińskie.
We wsi Werba pow. Włodzimierz Wołyński zamordowali 2
Polaków: zastrzelili mężczyznę
oraz spalili żywcem wraz z domem jego niedołężną siostrę.
We wsi Witków Nowy pow.
Radziechów banderowcy zamordowali 15 Polaków (Kubów..., jw.).
W kol. Włodzimierzówka pow.
Włodzimierz Wołyński zamordowali w majątku 8 Polaków
oraz staruszkę Ukrainkę.
W mieście Włodzimierz Wołyński zamordowali 2 Polaków:
małżeństwo.
We wsi Wólka Mazowiecka
pow. Rawa Ruska zamordowali
2 Polaków: leśniczego o nazwisku Gołasiewicz i jego żonę.
We wsi Zawadówka pow. Podhajce: „Na początku stycznia
1944 r. uprowadzono kobietę,
Polkę NN” (prof. dr hab. Le-
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szek Jankiewicz:
nie..., jw., tom 7).

Uzupełnie-

We wsi Zawonie pow. Kamionka Strumiłowa: „W styczniu
1944 r. zamordowano Hołuba
Jana i Justa Bolesława.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Żurów pow. Rohatyn
banderowcy zamordowali w
osiedlu Wierzbica 8 Polaków.
We wsi Trościaniec Wielki pow.
Zborów: „W styczniu 1944 r. dotarła do nas wiadomość, że dowódca UPA „Taras Czuprynka”
Roman Szuchewycz, który pod
koniec 1943 roku ukrywał się w
naszej okolicy, wydal podległym
jednostkom rozkaz, w którym
nakazywał: „W związku z sukcesami bolszewików na frontach
należy przyśpieszyć likwidacje
Polaków – w pień wycinać czysto polska ludność! Niszczyć
zagrody polskie, palić tylko w
takim przypadku, jeżeli są oddalone od zagród ukraińskich, co
najmniej 20 metrów” (Antoni
Worobiec; w: Komański..., s.
958).
W majątku dworskim w
Dwerniku koło Lutowisk pow.
Lesko na początku 1944 roku
poniósł nagłą śmierć Aleksander Sędzimir, ur. 1884 r., gajowy (zatrudnienie fikcyjne na potrzeby ruchu oporu), mąż właścicielki majątku, współpracownik AK w głębi Bieszczadów
(kontakt konspiracyjny. przez A.
Marniaka ps. „Ala” z Leska), a
przyczynić się do niej mogli jak
spekulowano aktywiści OUN,
od których dostał pogróżki, pochowany został w Dwerniku.
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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MOBILIZACJA ODDZIAŁÓW
KONSPIRACYJNYCH
I FORMOWANIE 27 WDP AK
Władysław Filar
Przebieg mobilizacji
Rok 1943 to rok rozstrzygających
bitew na froncie wschodnim.
Wojska sowieckie w szybkim
tempie zbliżały się do granic II
Rzeczypospolitej, a w rejonie Rokitna przekroczyły byłą granicę
polsko-sowiecką. Wołyń stał się
bezpośrednim zapleczem frontu
niemieckiego, przybywało tu coraz więcej wojsk i jednostek logistycznych, rozpoczęła się ewakuacja administracji niemieckiej.
Ludność polska zgromadzona w
miastach, a szczególnie młodzież,
narażona była na wywóz na przymusowe roboty do Niemiec. Groziło to zerwaniem planów mobilizacyjnych Okręgu związanych z
przygotowaniami do powstania
przeciw okupantowi. W tej sytuacji komendant Okręgu AK Wołyń zdecydował się na rozpoczęcie realizacji planu „Burza”. Inspektorom rejonowym wydany
został rozkaz nakazujący mobilizację oddziałów konspiracyjnych
AK i skierowanie ich do rejonu
koncentracji w zachodniej części
Wołynia. Granice tego rejonu
przebiegały: na północy - wzdłuż
linii kolejowej Hołoby, Kowel,
Luboml, Dorohusk; na zachodzie
- wzdłuż prawego brzegu rz. Bug;
na południu - wzdłuż skraju lasów
od Kisielina do Włodzimierza
Wołyńskiego, a następnie wzdłuż
szosy Włodzimierz Wołyński,
Uściług; na wschodzie - wzdłuż
linii kolejowej Kowel, Łuck i lewego brzegu rz. Stochód aż do jej
źródeł. Na miejsca zbiórki oddziałów wyznaczono rejon samoobrony polskiej w Zasmykach,
położony na południe od Kowla
oraz rejon samoobrony w Bielinie, położony na północ od Włodzimierza Wołyńskiego. W rejonach tych już od połowy 1943 r.
istniała samoobrona oraz działały
lotne oddziały partyzanckie „Jastrzębia”, „Sokoła”, „Piotrusia” i
„Korda”, wspierające samoobronę. Mobilizacja oddziałów konspiracyjnych rozpoczęła się najwcześniej w inspektoratach najdalej wysuniętych na wschód:
sarneńskim, kostopolskim, rówieńskim i dubieńskim. Do tych
inspektoratów rozkaz o koncentracji oddziałów przekazany został już na początku grudnia 1943
r.73 Dla inspektoratów położonych w centralnej i zachodniej
części Wołynia rozkaz mobilizacyjny komendanta Okręgu wydany został 15 stycznia 1944 r. Począwszy od 16 stycznia do wyznaczonych punktów zbiórki w
Zasmykach i Bielinie przybywały
liczne grupy młodzieży. Ze zmo-

bilizowanych żołnierzy konspiracji i członków samoobrony formowano oddziały wojskowe i łączono je z oddziałami partyzanckimi, które działały już w terenie.
Do rejonu koncentracji ściągnięto
batalion policji pomocniczej z
Maciejowa, będący pozornie na
służbie u Niemców. Przejście batalionu do lasu z pełnym uzbrojeniem i taborami przygotowała i
zorganizowała w nocy z 20 na 21
stycznia 1944 r. grupa konspiracyjna działająca w batalionie od
początku jego utworzenia. W ten
sposób szeregi oddziałów w rejonie Zasmyk zasilone zostały 450
dobrze uzbrojonymi żołnierzami.
W wyniku mobilizacji, w rejonie
na południe od Kowla utworzono
zgrupowanie p.k. „Gromada”, w
skład którego weszły następujące
oddziały: por. Władysława Czermińskiego „Jastrzębia” w sile
około 400 ludzi, stacjonujący we
wsi Suszybaba; por. Michała Fijałki „Sokoła” w sile około 420
ludzi, kwaterujący we wsi Suszybaba; por. Zbigniewa Twardego
„Trzaski”, w skład którego wszedł
oddział konspiracyjny „Błyskawica” z Kowla oraz oddziały samoobrony z Zielonej, Zasmyk i
Dąbrowy (oddział liczył około
400 ludzi); por. Walerego Krokaya „Siwego”, składający się z
oddziałów
konspiracyjnych
„Grom” i „Zawierucha” z Kowla
oraz oddziałów samoobrony z Lublatyna, Janówki, Stanisławówki
i Radomli (stan oddziału około
380 ludzi). Do zgrupowania
„Gromada” włączono również
oddział por. Kazimierza Filipowicza „Korda”, który działał od
sierpnia 1943 r. w rejonie na południe od Lubomla jako oddział
specjalnego przeznaczenia (dla
utrzymywania łączności z Komendą Główną AK), liczący około 320 ludzi oraz oddział ppor.
Stanisława Witamborskiego „Małego”, liczący około 40 ludzi, który od listopada 1943 r. stacjonował w Bindudze i Bystrakach,
stanowiąc kompanię przeprawową na rz. Bug.74 Dowódcą zgrupowania „Gromada” mianowany
został mjr Jan Szatowski ps. „Kowal”, „Zagończyk”. Dowództwo
zgrupowania początkowo mieściło się w Kupiczowie, a następnie
przeniesione zostało do wsi Suszybaba. Z chwilą ogłoszenia mobilizacji do Kupiczowa przeniosło się z Kowla dowództwo Okręgu AK Wołyń, przemianowane na
dowództwo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Na skutek bombardowań Kupiczowa dowództwo dywizji zmieniło miejsce postoju i rozmieściło się również we

wsi Suszybaba. Równolegle z organizacją oddziałów liniowych
przystąpiono do organizowania
odpowiedniego zaplecza dla powstającego związku taktycznego.
W oparciu o samoobronę w Zasmykach oraz oddziały „Jastrzębia” i „Sokoła” utworzono zalążki
służby łączności, saperów, zwiadu taktycznego, służby zdrowia i
kwatermistrzostwa. W szkole
podoficerskiej zorganizowanej w
Peresiece szkolono kadry dla potrzeb oddziałów. W Kupiczowie
prowadzono kurs sanitariuszek i
tworzono zalążek szpitala polowego. Od stycznia 1944 r. nastąpił szybki rozwój zaplecza gospodarczego: powstały pracownie
szewskie, krawieckie, rusznikarskie, siodlarskie; uruchomiono
młyny i wiatraki, piekarnie i palarnie kawy zbożowej, rzeźnie i
masarnie. Zorganizowane w ten
sposób zaplecze zabezpieczało
bieżące potrzeby oddziałów, a
także pozwoliło na gromadzenie
zapasów w przewidywaniu przyszłych działań zbrojnych. W rejonie polskiej samoobrony w Bielinie, położonym na północ od
Włodzimierza Wołyńskiego, mobilizacja i koncentracja oddziałów przebiegała podobnie jak w
rejonie Kowla. Rejon wyznaczony na koncentrację oddziałów
obejmował następujące miejscowości: Bielin, Sieliski, Spaszczyznę, Aleksandrówkę, Marianówkę, Wodzinek, w których od jesieni 1943 r. działała samoobrona
wspierana przez oddział partyzancki ppor. Władysława Cieślińskiego „Piotrusia”. Zgodnie z rozkazem mobilizacyjnym, od 16
stycznia 1944 r. do rejonu Bielina
napływały liczne grupy młodzieży z konspiracji oraz żołnierze z
placówek samoobrony, którzy na
wezwanie komendanta obwodu
włodzimierskiego przeszły z bronią do dyspozycji polskiego dowództwa. Do wyznaczonych rejonów zbiórki przybyły: 30 osób z
placówki samoobrony w Werbie
pod dowództwem sierż. Józefa
Sondaja ps. „Wielki”, 30 osób z
placówki w Nowosiółkach pod
dowództwem ppor. Bronisława
Bydychaja ps. „Czech”, 20 osób z
placówki w Falemiczach, 40 osób
z placówki we Włodzimierzówce,
40 osób pod dowództwem ppor.
Stanisława Jaśkowskiego ps.
„Lis” z Chobułtowa, 45 osób z
placówki w Suchodołach pod dowództwem pchor. Tadeusza Turzenieckiego, 40 osób z Włodzimierza Wołyńskiego, 20- osobowa grupa ochrony kolei i grupa 15
strażników więziennych dowodzona
przez
Rudnickiego.

Wszystkie grupy przybyły w pełnym uzbrojeniu.75 Z przybyłych
na koncentrację żołnierzy konspiracji i samoobrony, w rejonie na
północ od Włodzimierza Wołyńskiego utworzono zgrupowanie
p.k. „Osnowa”, w skład którego
włączono następujące oddziały:
oddział ppor. Władysława Cieślińskiego „Piotrusia” w sile około 120 ludzi, stacjonujący początkowo w Liskach a później w Sieliskach; oddział ppor. Jerzego
Krasowskiego „Lecha”, zorganizowany z żołnierzy konspiracyjnych grup samoobrony przybyłych z Chobułtowa i Suchodołów,
liczący około 130 ludzi, zakwaterowany w Sieliskach; ppor. Longina Dąbka-Dębickiego „Jarosława”, składający się z grup przybyłych z Nowosiółek, Falemicz,
Włodzimierzówki oraz ochotników z konspiracji, liczący około
120 ludzi; pluton żandarmerii
wachm. Jana Kosikowskiego
„Sawy”, liczący około 20 ludzi.76
Niezależnie od tego dowództwu
zgrupowania „Osnowa” podporządkowano placówki samoobrony w Karczunku, Edwardpolu,
Worczynie,
Spaszczyźnie,
Ochnówce i Stasinie, liczące po
15-20 ludzi. Zorganizowane w ten
sposób zgrupowanie „Osnowa”
składało się początkowo z samodzielnych kompanii, licząc w sumie około 700 ludzi. Na dowódcę
zgrupowania „Osnowa” wyznaczony został por. Sylwester Brokowski „Bogoria”, „Biały”. Przy
pomocy konspiracji we Włodzimierzu Wołyńskim i miejscowej
ludności, podobnie jak w zgrupowaniu „Gromada”, przystąpiono
do organizowania zaplecza gospodarczego pracującego na potrzeby bieżące wojska oraz zajmujące się gromadzeniem niezbędnych zapasów do przyszłych
działań bojowych. W tym celu
powstały odpowiednie komórki
kwatermistrzowskie oraz zalążki
szpitala polowego w Bielinie.
Wykorzystując
zgromadzony
sprzęt i materiały w konspiracji,
chor. Antoni Wacławski „Kam”
rozpoczął organizowanie służby
łączności, a wachm. Dominik
Demczuk „Ryś” zorganizował
zwiad konny zgrupowania. Do rejonu koncentracji przybyły również niektóre oddziały ze wschodnich powiatów Wołynia. W połowie grudnia 1943 r. dowódca oddziału partyzanckiego „Łuna”,
który w tym czasie współdziałał z
polską bazą samoobrony w Pańskiej Dolinie, otrzymał rozkaz nakazujący udanie się do rejonu
Kowla na koncentrację sił Okręgu. Przed wymarszem z Pańskiej

Doliny oddział stoczył w dniu 20
grudnia 1943 r. całodzienny bój z
Niemcami, którzy niespodziewanie pojawili się w rejonie bazy. Po
wycofaniu się do lasu oddział wyruszył w kierunku Kowla. Droga
wiodła przez Podliście nad Styrem, Aleksandrówkę, Ozdeniże,
Czarne Łozy, Witoniż nad górnym Stochodem. Były to tereny
opanowane przez oddziały UPA,
stąd też polski oddział na swojej
drodze przemarszu musiał stoczyć szereg potyczek z placówkami ukraińskich nacjonalistów. Do
większej potyczki doszło w dniu
23 grudnia 1943 r. we wsi Witoniż, gdzie oddział „Łuna” w ponad dwugodzinnym boju rozbił i
rozproszył duży oddział UPA. W
godzinach popołudniowych 23
grudnia oddział osiągnął miejscowość Dąbrowa, gdzie znajdowała
się placówka polskiej samoobrony, a następnie skierował się na
nocleg do wsi Peresieka. W dniu
24 grudnia 1943 r. dowódca por.
Zygmunt Kulczycki „Olgierd”
zameldował w Kupiczowie przybycie oddziału „Łuna”, liczącego
około 170 ludzi. Zaraz po przybyciu, bo już następnego dnia , oddział uczestniczył w odparciu
groźnego ataku oddziałów UPA w
rejonie Litynia. 2 stycznia 1944 r.
oddział przeszedł z Kupiczowa do
Litynia, a po kilku dniach skierowany został do Jezierzan, stanowiąc odwód garnizonu Kupiczów.
W połowie stycznia do oddziału
dołączyła
druga
kompania
„Łuny” zorganizowana przez Romualda Górnickiego „Remusa” w
Antonówce koło Łucka. Napływali także nowi ochotnicy z terenu i wkrótce oddział „Łuna” osiągnął stan około 450 ludzi. Do
składu 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK został włączony
jako I batalion 24 pp.77 Działający na Zasłuczu w rejonie Starej
Huty oddział partyzancki kpt.
Władysława
Kochańskiego
„Bomby”, „Wujka” liczący ponad
500 ludzi, tak jak i inne oddziały
partyzanckie AK, otrzymał rozkaz stawienia się na koncentrację.
Wymarsz oddziału nastąpił 29 listopada 1943 r. w kierunku Rudni
Lwa, z zamiarem przejścia przez
tory kolejowe na linii Sarny - Rokitno, a następnie idąc szerokim
łukiem przez powiat sarneński,
osiągnięcia rejonu koncentracji
pod Kowlem. Linii kolejowej nie
udało się przekroczyć. Biegła ona
pośród bagien i przejazd, który
był jedynym miejscem możliwym
do przebycia, był otoczony bunkrami i silnie broniony przez
Niemców. Po wymianie ognia oddział wycofał się do Rudni Lwa,
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gdzie 7 grudnia 1943 r. stoczył
ciężki bój z dużym oddziałem
UPA, który zaatakował oddział
polski przygotowujący się do dalszego marszu. Po nieudanym
przejściu przez tory kolejowe
zdecydowano wrócić do Starej
Huty, mając przy tym nadzieję
wyprowadzenia do „lasu” batalionu policji polskiej z Kostopola, z
którym nawiązano kontakty. W
dniu 21 grudnia 1943 r. oddział
zatrzymał się w kolonii Peresieka.
W tym czasie w pobliskiej Bronisławówce kwaterował oddział
partyzantki sowieckiej NKWD
gen. Naumowa. Na zaproszenie
gen. Naumowa do Bronisławówki
udał się kpt. Władysław Kochański wraz z 4 oficerami oraz 13
podoficerami i szeregowymi ze
zwiadu konnego i ochrony sztabu.
Po rozmowach w sztabie oddziału
sowieckiego
zaproponowano
wspólną kolację w Zawołoczu.
Tam wszyscy zostali podstępnie
rozbrojeni, 11 z nich zastrzelono,
a pozostałych z kpt. Władysławem Kochańskim „Bombą” przewieziono za linię frontu i przekazano władzom sowieckim.78 Wydarzenie to spowodowało duże
zamieszanie w oddziale, wielu
żołnierzy opuściło jego szeregi.
Pozostawiony przy oddziale dowódca kompanii ppor. Feliks
Szczepaniak „Słucki”, który pod
nieobecność kpt. „Bomby” dowodził oddziałem, zebrał resztę ludzi
(około 220) i pośpiesznym marszem wyruszył w dalszą drogę na
koncentrację. W nocy z 22 na 23
grudnia 1943 r oddział przekroczył po lodzie rz. Słucz we wsi
Czudel, ominął stację kolejową
Niemowicze, skąd został ostrzelany przez załogę węgierską, i w
wigilię Bożego Narodzenia przybył do osady Folwark-Osty pod
Sarnami. Po krótkim odpoczynku
27 grudnia 1943 r. oddział podjął
dalszy marsz przez Horodziec nad
Horyniem, Wyrkę, Borsuki, Wilcze, Łopateń, Kłobuszyn osiągając w dniu 30 grudnia 1943 r. Zofiówkę. Przebywając w rejonie
bazy samoobrony polskiej w
Przebrażu, rozmieścił się w kolonii Zagajnik (około 4 km od Przebraża) włączając się czynnie do
obrony zgromadzonej tam ludności polskiej. W dniu 21 stycznia
1944 r. oddział wyruszył do rejonu koncentracji, przekroczył rz.
Styr i Stochód i przechodząc
przez Oleszkowice, Stanisławówkę, Wiszenki, Janówkę, Słobodarkę, Perespę, Dorosin, Szczurzyn i
Witoniż, w dniu 26 stycznia 1944
r. dotarł do wsi Majdan, osiągając
cel marszu. W związku ze stwierdzonymi zachorowaniami na tyfus, oddział skierowano do wsi
Nyry koło Kupiczowa. Po odbyciu kwarantanny przeszedł w dniu
5 lutego 1944 r. na kwatery do wsi
Rzewuszki.79 Zorganizowany w
rejonie Ostroga przez por. Franciszka Pukackiego ps. „Gzyms”
oddział partyzancki, liczący około 60 ludzi, wyruszył na koncentrację do rejonu Kowla w dniu 6
stycznia 1944 r. Etapowym punktem była baza samoobrony polskiej w Pańskiej Dolinie. Droga
marszu prowadziła przez tereny
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opanowane przez oddziały UPA,
których liczne placówki znajdowały się w Dermaniu, Moszczenicy, Hajkach i Sadach. Klucząc
między wrogimi placówkami, w
dniu 11 stycznia 1944 r. oddział
został okrążony w miejscowości
Sady Małe przez znaczne siły
UPA. W nocy z 11 na 12 stycznia
oddział zaskakującym uderzeniem wyrwał się z okrążenia i w
następnym dniu osiągnął Pańską
Dolinę. Tu por. Franciszek Pukacki zatrzymał się, aby dać odpoczynek ludziom, uzupełnić ekwipunek, a także przejąć pod swoją
komendę żołnierzy konspiracyjnych przybywających z rejonu
Zdołbunowa i Równego. Czas
pobytu w Pańskiej Dolinie wykorzystano na szkolenie bojowe,
przygotowując w ten sposób ludzi
do przyszłych działań. Na początku lutego do Pańskiej Doliny dotarły frontowe oddziały Armii
Czerwonej. Nie powstrzymało to
marszu oddziału „Gzymsa” na
koncentrację. W dniu 11 lutego
1944 r. oddział wyruszył z Pańskiej Doliny, kierując się za linię
frontu do rejonu Kowla. Po przeprawieniu się przez rz. Ikwę i Styr
w rejonie Targowicy oddział maszerując przez Czarnków, Nieświcz, Hurzwin osiągnął w dniu
13 lutego Zaturce i zatrzymał się
na krótki odpoczynek na kwaterach w pobliskiej kolonii Lipnik.
W dniu 15 lutego, po rozpoznaniu
marszruty, oddział kontynuował
marsz przechodząc przez Kisielin, Twerdyń, Świnarzyn i 16 lutego przybył do Kupiczowa. Oddział przyprowadzony przez por.
Franciszka Pukackiego „Gzymsa”, w liczbie 84 ludzi (w tym: 1
oficer, 10 podchorążych i podoficerów, 69 szeregowych, 3 sanitariuszki i 1 harcerz ), skierowany
został do Ossy, gdzie mieściło się
dowództwo dywizji i po połączeniu go z oddziałem „Bomby”
utworzono I batalion 45 pp pod
dowództwem „Gzymsa”.80 Wyniki mobilizacji nie były w pełni
zadawalające. Tylko Inspektorat
Rejonowy AK Kowel oraz Obwód AK Włodzimierz Wołyński
zmobilizowały i wyprowadziły
do rejonu koncentracji prawie całość oddziałów konspiracyjnych.
Zawiodły nadzieje związane z obwodami AK Kiwerce, Łuck,
Równe i Horochów, gdyż szybkie
nadejście frontu wschodniego i
trwające tam działania bojowe
uniemożliwiły wyprowadzenie sił
konspiracyjnych do rejonu koncentracji. Wojska sowieckie do
połowy lutego 1944 r. opanowały
teren od dawnej granicy polsko-sowieckiej do rz. Styr i Stochód.
Z wkraczającymi frontowymi oddziałami sowieckimi nasze oddziały nawiązały lokalne porozumienia dotyczące współdziałania
i wymiany informacji o nieprzyjacielu. Na przykład, w Ostrogu i
Kostopolu, polskie oddziały partyzanckie udzieliły wydatnej pomocy oddziałom sowieckim w
walce z Niemcami. Oddziały sowieckie pierwszego rzutu nie stosowały żadnych represji w stosunku do ludności polskiej. Zdarzały się nieliczne wypadki ra-

bunku butów, ubrania, żywności i
koni. Sytuacja uległa zmianie,
kiedy z dalszymi rzutami przybyły jednostki NKWD. Rozpoczęto
rozbrajanie polskich oddziałów
partyzanckich i placówek samoobrony, nastąpiły liczne aresztowania członków konspiracji. W
dniu 9 marca 1944 r. w Rożyszczach rozstrzelano komendanta
placówki samoobrony i 3 ludzi,
około 20 aresztowano i wywieziono do Łucka. W Przebrażu,
Rożyszczach, Antonówce, Torczynie, Zaturcach rozbrojono oddziały samoobrony, część ludzi
aresztowano.81 Na zajętych terenach ogłoszona została mobilizacja mężczyzn w wieku od 18 do
55 lat obejmująca Polaków, Ukraińców, Czechów i Żydów. Przeprowadzenie mobilizacji polegało
na rozwieszeniu ogłoszeń mobilizacyjnych, wezwaniach imiennych i łapankach na ulicach. W
styczniu i lutym 1944 r. mobilizacją objęto Kostopol, Sarny,
Ostróg, Równe, Zdołbunów, Łuck
i Rożyszcze. Poborowych wywożono transportami na wschód. Na
terenie Równego i Łucka oficerowie armii Berlinga przeprowadzali ochotniczy zaciąg do wojska, z czego skorzystali Polacy
chcąc uniknąć wcielenia do armii
sowieckiej.82 Wszystko to uniemożliwiło mobilizację sił konspiracyjnych inspektoratów rejonowych AK w Łucku, Dubnie i
Równem. Dowódcy niektórych
ośrodków konspiracyjnych, w tej
sytuacji, odmówili wykonania
rozkazów mobilizacyjnych wydanych przez inspektorów. Nie mógł
wykonać w pełni rozkazu mobilizacyjnego komendanta Okręgu
Wołyńskiego AK, inspektor rejonowy w Łucku kpt. Leopold Świkła ps. „Adam”. W dniu 22 stycznia 1944 r. przybył on do dowództwa Okręgu w m. Suszybaba i zameldował płk. „Luboniowi”, że
oprócz sił konspiracyjnych obwodu włodzimierskiego i batalionu
„Krwawa Łuna” skierowanych na
koncentrację nie może więcej sił
zmobilizować. Płk „Luboń” nie
przyjął tego meldunku i zareagował bardzo emocjonalnie, nakazując kpt. „Adamowi” powrót do
Łucka i zmobilizowania wszystkich sił będących jeszcze do dyspozycji inspektora. Taka reakcja
komendanta Okręgu wynikała z
tego, iż liczono się z możliwością
utworzenia z sił Okręgu wielkiej
jednostki w sile korpusu liczącego około 28- 30 tysięcy ludzi.
Meldunek kpt. „Adama” przekreślał te możliwości, bowiem siły
konspiracyjne inspektoratu kowelskiego i obwodu włodzimierskiego stanowiły tylko około 21%
ogólnego stanu sił Okręgu Wołyńskiego AK. Ale rozkazu wydanego zbyt pochopnie przez komendanta Okręgu kpt. Leopold Świkła „Adam” nie był w stanie wykonać. Po przybyciu do Łucka
starał się zmobilizować tych, którzy jeszcze nie zostali aresztowani przez NKWD. Jednak warunki,
w jakich przyszło mu działać stanowiły przeszkodę nie do pokonania. Zdołał tylko zebrać wokół
siebie kilkanaście osób, z którymi

26 marca 1944 r. wyruszył do rejonu koncentracji 27 WDP AK. 29
marca 1944 r. w pobliżu stacji kolejowej Hołoby cała grupa została
aresztowana
przez
patrol
NKWD.83 Również w innych obwodach wschodniego i środkowego Wołynia wystąpiły trudności w
zmobilizowaniu sił konspiracyjnych i przejściu do rejonu koncentracji w zachodniej części Wołynia. W styczniu 1944 r. ppor.
Jan Garczyński ps. „Lama”, dowódca odcinka „Koło” w Rożyszczach, wchodzącego w skład obwodu AK Kiwerce (kryptonim
„Łąka”), otrzymał rozkaz stawienia się z oddziałem w rejonie koncentracji sił Okręgu. Zmobilizowany kilkadziesiąt osobowy oddział wyruszył w drogę ale wskutek pościgu Niemców za oddziałem oraz braku łączności z dowództwem obwodu, oddział został rozformowany. Dowództwo
Obwodu AK Kiwerce przeprowadziło mobilizację żołnierzy konspiracji AK także w pozostałych
pięciu odcinkach. Utworzono z
nich oddział składający się z
dwóch szkieletowych kompanii,
liczący kilkudziesięciu uzbrojonych ludzi. Oddział powyższy
stacjonował na uroczysku „Berezowy Gród” w lasach między Rafałówką i Przebrażem. W połowie
stycznia 1944 r. silny zagon kawalerii wojsk sowieckich przerwał się przez linię frontu i zajął
ten teren, co uniemożliwiło odejście oddziału na koncentrację. 84
Podobna sytuacja zaistniała w
Obwodzie AK Równe (kryptonim
„Błysk”). W mieście Równem
zorganizowano trzy kompanie
konspiracyjne, każda po cztery
plutony, w sumie około 500 ludzi.
Poszczególne kompanie formowane były w następujących rejonach: 1 kompania pod dowództwem ppor. Stanisława Walczaka
ps. „Lotnik” w śródmieściu i
dzielnicy Grabnik; 2 kompania
dowodzona przez ppor. Wacława
Klemczaka ps. „Blondyn” w
dzielnicy Wola; 3 kompania pod
dowództwem chor. Kornela Lewandowskiego ps. „Lew” w
dzielnicy Cegielnia-Koszary. Niezależnie od tego na terenie powiatu rówieńskiego zorganizowano
dziesięć plutonów konspiracyjnych liczących w sumie około
400 żołnierzy AK. Obejmowały
one następujące miejscowości:
Aleksandrię, Hoszczę, Klewań,
Korzec, Międzyrzec, Tuczyn, śytyń i Lubomirkę. W północnej
części Obwodu rówieńskiego, w
kierunku na Sarny, Olesk i
Owłócz działał oddział wywiadowczo-dywersyjny dowodzony
przez Witolda Kuczyńskiego ps.
„Szary”. W związku ze stosunkowo wczesnym zajęciem tych terenów przez regularne jednostki
Armii Sowieckiej, żadna ze zorganizowanych grup zbrojnych nie
mogła przybyć na koncentrację sił
Okręgu. 85 Inny los spotkał kompanię konspiracyjną zorganizowaną na terenie Obwodu AK Horochów (kryptonim „Łom”).Na
skutek braku łączności z ośrodkami dyspozycyjnymi AK w Łucku
i we Lwowie, kompania nie udała
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się na koncentrację. Znaczna jej
część pod dowództwem Simbierowicza ps. „Tadzio” przeszła na
Lubelszczyznę. Niektóre grupy
zbrojne włączone zostały do oddziałów partyzantki sowieckiej.
Na przykład, oddział Władysława
Dytkowskiego ps. „Dęboróg” nie
dotarł do oddziału „Bomby”. Ścigany przez Niemców dołączył do
polskosowieckiej brygady partyzanckiej im. Wandy Wasilewskiej, dowodzonej przez S. Szelesta.86 Również oddział polskiej
partyzantki zorganizowany w rejonie
Klewania dołączył 29
stycznia 1944 r. do polsko-ukraińskiego oddziału partyzanckiego
kpt. Mikołaja Kunickiego „Muchy”. We wschodnich powiatach
Wołynia pozostały znaczne siły
polskiej samoobrony, które do
końca broniły ludność polską
przed ukraińskimi nacjonalistami.
Oddziały
samoobrony,
jako
umiejscowione w konkretnych
bazach lub ośrodkach, nie stanowiły w pełni dyspozycyjnego elementu w rękach komendanta
Okręgu. Z licznych baz polskiej
samoobrony, w których schroniły
się tysiące Polaków, nie można
było skierować do rejonu koncentracji całości sił konspiracyjnych,
gdyż groziło to zniszczeniem baz.
Na koncentrację wyszły tylko nieliczne grupy żołnierzy konspiracyjnych, a każde próby wydzielenia większych sił, spotykały się ze
zdecydowanym sprzeciwem i odmową ze strony kierownictwa
miejscowej samoobrony oraz
zgromadzonej tam ludności polskiej. Większość z nich później
wstąpiła do Ludowego Wojska
Polskiego i w jego szeregach walczyła do zakończenia wojny. W
wyniku mobilizacji i koncentracji sił zbrojnych Okręgu AK
Wołyń, postawiono pod bronią
ponad 6,5 tys. żołnierzy, gotowych do podjęcia działań bojowych przeciwko Niemcom. Ponadto około 600 żołnierzy AK
pozostało na placówkach samoobrony. Około 2500-3500 żołnierzy konspiracyjnych, z różnych
przyczyn, nie dotarło do rejonu
koncentracji. 2
Organizacja 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
Zgodnie z planem odtwarzania
sił zbrojnych w Kraju według
Ordre de Bataille pokojowego
i dyslokacji sprzed mobilizacji
1939 r., w dniu 28 stycznia 1944
r. na odprawie oficerów sztabu
w miejscowości Suszybaba podjęto decyzję powołania do życia
przedwojenną 27 Dywizję Piechoty, którą wkrótce nazwano
27 Wołyńską Dywizją Piechoty
AK.87 W organizacji dywizji nawiązano do przedwojennych tradycji 27 Dywizji Piechoty, 13 Dywizji Piechoty oraz Wołyńskiej
Brygady Kawalerii. Zachowano
dawną numerację W początkowym okresie formowania dywizji jej dowódcą był komendant
Okręgu płk Kazimierz Bąbiński
„Luboń”. W dniu 10 lutego 1944
r. obowiązki komendanta Okręgu AK Wołyń i jednocześnie
dowódcy formującej się dywizji
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przejął mjr dypl. Jan Wojciech
Kiwerski „Oliwa”, skierowany
na Wołyń z Warszawy.88 Szefem
sztabu dywizji został kpt. Tadeusz
Sztumberk-Rychter „Żegota”, a
kwatermistrzem kpt. Władysław
Majcher „Arat”. Dowództwu
dywizji podlegały następujące
samodzielne pododdziały: kompania łączności - dowódca ppor.
Józef Figórski ps. „Szymon”;
warszawska kompania saperów dowódca por. Zdzisław Zołociński „Piotr”; kompania przepraw
- dowódca ppor. Stanisław Witemborski ps. „Mały”; pluton żandarmerii - dowódca ppor. Franciszek Krawczak ps. „Żeliwo”.
Ponadto, sformowany I batalion
45 pp „Gzymsa” (dowódca por.
Franciszek Pukacki ps. „Gzyms”)
stanowił oddział dyspozycyjny
dowódcy dywizji. W skład batalionu wchodziły kompanie: 1
kompania ppor. Feliksa Szczepaniaka „Słuckiego” i 2 kompania
ppor. Jerzego Wolszczana „Bratka”. Organizacja Dywizji nie polegała na wiernym odtworzeniu
struktury przedwojennej 27 DP.
Uwzględniono warunki miejscowe i sytuację w jakiej tworzono
dywizję oraz potrzeby wynikające
z zadań w ramach planu „Burza”.
Wychodząc z powyższych przesłanek zorganizowano dwa zgrupowania pułkowe: kowelskie p.k.
„Gromada”i włodzimierskie p.k.
„Osnowa”. Dowódca ugrupowania „Gromada” i jednocześnie 50
pp został mjr Szatowski „Kowal”,
„Zagończyk”. Przy sztabie zgrupowania utworzono: pluton żandarmerii i ochrony sztabu, pluton
saperów, pluton rozpoznawczy,
drużynę przeciwpancerną oraz
kwatermistrzostwo W skład zgrupowania weszły następujące bataliony: - I batalion 50 pp „Sokoła”
-dowódca por. Michał Fijałka ps.
„Sokół” składający się z 1 kompanii por. Stanisława Kędzielawy
„Kani” i 2 kompanii ppor. Jana
Łucarza „Jura” (do 2.02.1944 r.
a od 5..02.1944 r. por. Zbigniewa
Ścibor-Rylskiego „Motyla”); - II
batalion 50 pp „Jastrzębia” - dowódca por. Władysław Czermiński ps. „Jastrząb”, w składzie: 1
kompania ppor. Józefa Jażdżewskiego „Rybitwy”, 2 kompania
por. Hieronima Kity „Wira” i 3
kompania ppor. „Mściwoja” NN;
- III batalion 50 pp :Trzaska” dowódca por. Zbigniew Twardy
ps. „Trzask” (do 10.4.1944 r. a
od 11.4.1944 r. por. Marek Lachowicz ps. „Bratek”), składający się z 1 kompanii ppor. Mariana Moczulskiego „Jaszczura”, 2
kompanii ppor. Mikołaja Bałysza
„Zagłoby”(do 20.3.1944 r., a od
21.3.1944 r. ppor. Michałowskiego „Olszyny”) i 3 kompanii
ppor. Stanisława Kurzydłowskiego (Konarskiego) „Jurka”
(od 16.4.1944 r. ppor. Stanisława
Mroza „Borsuka”); - I batalion 43
pp „Korda” - dowódca por. Kazimierz Filipowicz ps. „Kord”,
w składzie: 1 kompania por. Ryszarda Markiewicza „Mohorta” i
2 kompania (garnizonowa) ppor.
Czesława Różyckiego „Ogończyka” (od 11.3.1944 r. ppor. Jana
Matysko „Szymuli”, a od 2.4.1944
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r. ppor. Anatola Turskiego „Turonia”); - II batalion 43 pp :Siwego” - dowódca Marian Walery
Krokay ps. „Siwy” (od 21.4.1944
r. kpt. Jan Józefczak „Hruby”),
składający się z 1 kompanii
ppor. Edwarda Imiałka „Kruka”
(od 19.3.1944 r. ppor. Tadeusza
Persza „Głaza”, od 21.4.1944 r.
ppor. Wilhelma Skomorowskiego „Wilczura”, a od 21.5.1944
r. ppor. Lucjana Słowińskiego
„Burasa”); - I szwadron 21 pułku ułanów nadwiślańskich „Hińczy”- dowódca ppor. Jerzy Neuman ps. „Hińcza”. Ogółem zgrupowanie „Gromada” liczyło 3074
ludzi, w tym: 56 oficerów, 314
podoficerów, 2704 szeregowych.
Uzbrojenie oddziałów zgrupowania: 270 sztuk broni krótkiej, 95
pm, 2600 kb, 113 rkm, 7 ckm, 2
działka ppanc., 4 rusznice ppanc.
Oprócz batalionów liniowych w
rejonie zgrupowania zorganizowano oddziały obrony ludności
cywilnej i ochrony zaplecza kwatermistrzowskiego liczące około
320 ludzi uzbrojonych przeważnie w kb. Dowódcą tych oddziałów do 20.3.1944 r był Henryk
Nadratowski ps. „Znicz”.89 Na
dowódcę zgrupowania „Osnowa”
i jednocześnie 23 pp wyznaczono
kpt. Kazimierza Rzaniaka „Gardę”. Przy sztabie zgrupowania
utworzono: pluton żandarmerii i
ochrony sztabu, pluton saperów,
pluton łączności, pluton zwiadu
oraz kwatermistrzostwo. W skład
zgrupowania weszły następujące
bataliony:
I batalion 23 pp „Bogorii” - dowódca por. Sylwester Brokowski
ps. „Bogoria” (do 7.4.1944.r.,
a od 8.4.1944 r. por. Zygmunt
Górka-Grabowski „Zając”) w
składzie: 1 kompania ppor. Władysława Bydychaja „Czecha”; II
batalion 23 pp „Lecha” - dowódca
ppor. Jerzy Krasowski ps. „Lech”,
składający się z 4 kompanii ppor.
Szczepana Jasińskiego „Czesława” i 5 kompanii ppor. Edwarda
Kubali „Kostka”; I batalion 24 pp
„Łuna” - dowódca por. Zygmunt
Kulczycki ps. „Olgierd”, w składzie : 1 kompania ppor. Wacława
Korzeniowskiego „Nałęcza” (od
1.3.1944 r. ppor. Karola Biernata „Gabriela”), 2 kompania ppor.
Romualda Górnickiego „Remusa” i 3 kompania (szkieletowa) od
3.4.1944 r. chor. Kornela Lewandowskiego „Spalony”; - samodzielna kompania (szkieletowy
III batalion 23 pp) dowódca ppor.
Jeremi Witkowski „Sokół II” (od
18.5.1944 r. Mieczysław Sieroń
„Molly”); - I szwadron 19 pułku
ułanów „Jarosława” - dowódca ppor. Longin Dąbek-Dębicki ps. „Jarosław”. Zgrupowanie
„Osnowa” liczyło ogółem 1946
ludzi, w tym: 31 oficerów, 229
podoficerów, 1686 szeregowych.
Uzbrojenie oddziałów zgrupowania : 200 sztuk broni krótkiej, 100
pm, 1660 kb, 64 rkm, 13 ckm, 1
moździerz, 2 rusznice ppanc. W
rejonie zgrupowania stacjonowały oddziały obrony ludności
cywilnej i ochrony zaplecza kwatermistrzowskiego liczące około
250 ludzi uzbrojonych w kb.90 W
ten sposób sformowana 27 Dywi-

zja Piechoty AK liczyła ogółem
5988 ludzi, w tym 118 oficerów,
654 podoficerów, 5216 szeregowych. Uwzględniając oddziały
obrony ludności cywilnej i ochrony zaplecza kwatermistrzowskiego dowódca 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK dysponował siłą wynoszącą 6558 ludzi,
zorganizowanych w dziewięciu
batalionach, dwóch szwadronach
i jednej samodzielnej kompanii oraz oddziałach specjalnych
obejmujących łączność, saperów,
oddziały rozpoznawcze, służbę
zdrowia, służby kwatermistrzowskie i inne. Zgrupowania pułkowe
były taktycznym szczeblem dowodzenia o charakterze brygady
WP z 1939 roku. Stany liczbowe
tych zgrupowań były wyższe od
stanów etatowych przedwojennej
brygady, natomiast pod względem uzbrojenia zdecydowanie jej
ustępowały.
Reakcja Niemców na ogłoszoną
mobilizację i koncentrację oddziałów AK
Utworzone w rejonie na południe
od Kowla i na północ od Włodzimierza Wołyńskiego w drugiej
połowie 1943 r. i na początku
1944 r. polskie oddziały partyzanckie koncentrowały swoje
działanie przede wszystkim na
obronie ludności polskiej przed
atakami UPA, unikając w tym
okresie walk z Niemcami. Zdarzały się jednak wypadki potyczek z oddziałami niemieckimi i
policją ukraińską. Niemcy, zaniepokojeni rozwojem polskiego
państwa podziemnego, informowani systematycznie przez nacjonalistów ukraińskich, podejmowali akcje zbrojne przeciwko polskim oddziałom partyzanckim. W
dniu 15 stycznia 1944 r. Niemcy
podjęli próbę rozpoznania terenu
położonego na południowy zachód od Lubomla, na którym
działał oddział partyzancki por.
„Korda”. Kolumna złożona z
czterech samochodów ciężarowych wypełnionych żołnierzami
Wehrmachtu i policji ukraińskiej,
jadąc z Lubomla przez Terebejki,
zbliżyła się do Rakowca. Tu, na
skraju miejscowości doszło do
starcia części sił oddziału „Korda” z przeciwnikiem. W wyniku
śmiałego natarcia plutonu pchor.
Tadeusza Korony „Halicza” samochody zostały spalone, a
Niemcy wycofali się przez Zamłynie i Sztuń do Lubomla, ponosząc znaczne straty. Pomimo stosunkowo dużych strat własnych
(4 zabitych i 3 rannych) był to
pierwszy zwycięski bój z Niemcami, który podbudował morale
żołnierzy. Wydzielona grupa partyzantów z kompanii „Piotrusia”
pod dowództwem plut. Wacława
Zielińskiego „Sokoła”, urządziła
17 stycznia 1944 r. zasadzkę na
Niemców przy szosie Uściług-Włodzimierz Wołyński w miejscu, gdzie do szosy przylegał las
majątku Piatydnie. W wyniku
przeprowadzonej akcji zdobyto
dwa pistolety, jeden karabin i jeden pistolet maszynowy. Niemcy
stracili 4 zabitych, ze strony polskiej poległ plut. „Sokół”. Mobili-

zacja oddziałów konspiracyjnych
AK była zaskoczeniem dla Niemców. W samym Kowlu nie podjęli
żadnych przeciwdziałań, ale już
19 stycznia 1944 r. wysłany w teren oddział w sile kompanii zaatakował placówkę samoobrony w
Zasmykach. W tym czasie w Zasmykach i w okolicznych miejscowościach: Janówce, Stanisławówce, Radomlach, Lublatynie
stacjonowały niewielkie placówki
samoobrony, które miały stanowić bazę dla utworzenia kompanii
piechoty. Prace organizacyjne z
tym związane dopiero się rozpoczęły, stąd też nie było jeszcze
wspólnego dowództwa nad tymi
placówkami. Kiedy Niemcy pojawili się na skraju Zasmyk żołnierze samoobrony otworzyli ogień.
Słaby oddział samoobrony nie był
w stanie powstrzymać naporu
Niemców i zaczął wycofywać się
w głąb wioski. Na odgłosy walki
w Zasmykach, na pomoc pośpieszył oddział samoobrony polskiej
z pobliskiej Janówki. Powstrzymało to dalsze posuwanie się
Niemców, ale walka trwała dalej.
Z pomocą walczącym w Zasmykach przybyły także placówki samoobrony ze Stanisławówki, Radomla i Lublatyna, atakując
Niemców od strony północnej.
Kontratak wyprowadzony ze wsi
odrzucił Niemców, którzy wycofali się do samochodów i odjechali do Kowla. Straty niemieckie
wynosiły kilku zabitych i rannych. Ze strony polskiej zabity
został jeden żołnierz i jeden był
ranny. W akcji tej Niemcy, rozwścieczeni napotkanym oporem,
zamordowali 6 osób cywilnych i
spalili 38 zabudowań w Zasmykach.91 Potyczka z Niemcami w
Zasmykach nie miała większego
znaczenia wojskowego. Wykazała jednak, że można nawet małymi siłami skutecznie przeciwstawiać się dobrze uzbrojonym oddziałom niemieckim. Do akcji w
Zasmykach nie włączono oddziałów partyzanckich „Sokoła” i „Jastrzębia,” stacjonujących w pobliskiej Suszybabie. Na podjęcie akcji nie pozwolił komendant Okręgu płk „Luboń”, gdyż nie chciał
zdradzić obecności i liczebności
polskich oddziałów partyzanckich przed zakończeniem mobilizacji i koncentracji sił Okręgu. W
rejonie Włodzimierza Wołyńskiego reakcja Niemców na mobilizację i ruchy oddziałów polskich w
terenie była wyraźnie spóźniona
w porównaniu z Kowlem i Lubomlem. Dopiero bowiem 15 lutego 1944 r. Niemcy zdecydowali
się na działania rozpoznawcze
prowadzone siłami dwóch kompanii Wehrmachtu wzmocnionych plutonem ckm i moździerzami. Oddział rozpoznawczy wyszedł z Włodzimierza Wołyńskiego w kierunku na Dubniki, Stasin,
Radowicze. Jednocześnie oddział
żandarmerii niemieckiej i policji
ukraińskiej z Uściługa zaatakował
osadę polską Karczunek. Stacjonująca tam placówka samoobrony
ostrzeliwując się wycofała się w
kierunku Edwardpola. Na pomoc
samoobronie przybyła część 2
kompanii I/23 pp i rozwijając na-
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tarcie w kierunku Edwardpole Karczunek zmusiła Niemców do
wycofania się. Natarcie Niemców
od strony Włodzimierza Wołyńskiego szło w dwóch kierunkach.
Od strony Dubnik przeciwnik
wspierany silnym ogniem broni
maszynowej i moździerzy zaatakował 1 kompanię I/23 pp stacjonującą w Wodzinku. Jednocześnie
Niemcy na swoim prawym skrzydle rozwinęli natarcie na Stasin,
Wodzinów i Radowicze. Natarcie
Niemców wspierane było ogniem
moździerzy, a takŜe ogniem artylerii z Włodzimierza Wołyńskiego. Na całym froncie od Wodzinka do Radowicz i Stasina rozgorzał zacięty bój. Dowódca „Osnowy” kpt. Kazimierz Rzaniak
„Garda” wprowadził do walki 4
kompanię II/23 pp na kierunku
Radowicze, Wodzinów i 5 kompanię II/23 pp na odcinku między
Radowiczami i Stasinem. Natarcie dwóch polskich kompanii początkowo nie miało powodzenia.
W tym czasie śmiały kontratak
części sił 2 kompanii I/23 pp pod
Wodzinkiem odrzucił Niemców,
którzy pod osłoną dymną palących się budynków zaczęli wycofywać się w kierunku Włodzimierza. Wykorzystując załamanie się
natarcia przeciwnika na prawym
skrzydle, dowódca II batalionu 23
pp ppor. Jerzy Krasowski „Lech”
częścią sił 4 kompanii wykonał
kontratak w skrzydło Niemców
prowadzących natarcie w kierunku Radowicz. Wywołało to zamieszanie w szykach bojowych
przeciwnika. Natarcie obu polskich kompanii zmusiło Niemców
do wycofania się do Włodzimierza Wołyńskiego.92 Analizując
przebieg boju prowadzonego w
dniu 15 lutego 1944 r. należy podkreślić, że decydującym o zwycięstwie momentem było załamanie natarcia Niemców pod Wodzinkiem oraz śmiały kontratak w
skrzydło głównych sił niemieckich. W dniu 23 lutego Niemcy
siłami batalionu piechoty ponowili atak na oddziały zgrupowania
„Osnowa”. Batalion piechoty Wehrmachtu udający się z Włodzimierza Wołyńskiego w kierunku
Werby, zaatakował placówki polskie w Ochnówce i Kalinówce,
bronione przez 1 pluton 1 kompanii I/23 pp. Próby powstrzymania
atakujących Niemców nie powiodły się. Pod silnym ogniem broni
maszynowej i moździerzy 3 drużyna 1 plutonu broniąca się w Kalinówce zmuszona została do wycofania się w kierunku Wodzinowa. W trudnej sytuacji znalazła
się 4 drużyna 1 plutonu w
Ochnówce. Ze względu na odciętą drogę odwrotu na Wodzinów,
drużyna pod naporem Niemców
wycofała się do Antonówki, gdzie
zajęła obronę w murowanych zabudowaniach wsi. Po wyparciu
polskich oddziałów z Kalinówki i
Ochnówki Niemcy zmienili kierunek natarcia, nie zaatakowali
Antonówkę, a cały swój wysiłek
skierowali na opanowanie Wodzinowa. W tej sytuacji do walki weszła 4 kompania II/23 pp, uderzając w skrzydło nacierających
Niemców. Jednocześnie dowódca
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1 kompanii I/23 pp ppor. „Piotruś” siłami dwóch plutonów wyprowadził z Wodzinka kontratak
wychodząc na lewe skrzydło
przeciwnika. Pomimo liczebnej
przewagi, Niemcy zaatakowani z
dwóch stron, zaczęli wycofywać
się do szosy. Na wysokości Kalinówki nie związane walką prawe
skrzydło nieprzyjaciela zaczęło
zagrażać polskiemu natarciu.
Wtedy dowódca zgrupowania
„Osnowa” skierował do walki 1
szwadron 19 pułku ułanów, który
szerokim łukiem wyszedł na tyły
Niemców i zaatakował ich od
wschodu. Przesądziło to losy walki. Niemcy pod naporem polskich
oddziałów rozpoczęli pośpieszny
odwrót. Ze względu na zapadający zmrok przerwano pościg za
nieprzyjacielem, który schronił
się we Włodzimierzu Wołyńskim.
W akcji niemieckiego batalionu
wziął również udział batalion piechoty węgierskiej, którego zadaniem było prowadzenie natarcia z
majątku Piatydnie w kierunku na
Wodzinów. Skierowany na osłonę
tego kierunku 1 pluton 1 kompanii I/23 pp wpadł w zasadzkę Węgrów i został rozbrojony. Węgrzy
zorientowawszy się, że mają
przed sobą polskie oddziały, po
naradzie zwrócili Polakom broń,
zaopatrując ich jeszcze w skrzynkę amunicji i skrzynkę granatów.
Przez cały dzień nie podjęli żadnych akcji zaczepnych przeciwko
oddziałom polskim.93 Bój pod
Wodzinowem stoczony 23 lutego
1944 r. miał trzy różne fazy. W
pierwszej fazie zdecydowane natarcie Niemców na polskie placówki w Kalinówce i Ochnówce
zepchnęło je do Wodzinowa i Antonówki. W drugiej fazie, po ustaleniu zamiaru przeciwnika i kierunku jego natarcia, uderzenie
wykonane siłami 4 kompanii
II/23 pp i kontratak części sił 1
kompanii I/23 pp powstrzymały
natarcie Niemców. Decydujące
znaczenie w trzeciej fazie miało
wyjście 1 szwadronu 19 pułku
ułanów na tyły Niemców, co zmusiło przeciwnika do odwrotu. W
tym miejscu należy podkreślić, że
na zwycięski wynik walki wpłynęło także przyjazne dla Polaków
zachowanie się batalionu piechoty węgierskiej. Natarcie tego batalionu na Wodzinów, w kierunku
zbieżnym z natarciem batalionu
piechoty niemieckiej mogło rozstrzygnąć walkę na korzyść strony niemieckiej.94 Zmobilizowane oddziały dywizji odczuwały
braki amunicji, umundurowania i
innego wyposażenia oraz sprzętu
wojskowego.95 Aby uzupełnić
powyższe braki, dowództwo
zgrupowania „Gromada” zdecydowało się na przeprowadzenie
akcji zaczepnej przeciwko Niemcom. Wybór padł na miasteczko
Hołoby położone na linii kolejowej Kowel - Łuck, na terenie którego znajdowały się etapowe magazyny zaopatrzeniowe jednostek
frontu wschodniego. Akcję na
Hołoby przeprowadzono w nocy
z 8 na 9 marca 1944 r. Uczestniczyły w niej: II batalion 50 pp
„Jastrzębia” w składzie dwóch
kompanii, jedna kompania II ba-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
talionu 43 pp „Siwego”, jedna
kompania III batalionu 50 pp
„Trzaska”, pluton kawalerii z I
szwadronu 21 pułku ułanów
„Hińczy” oraz pluton z I batalionu 45 pp „Gzymsa” z działkiem
ppanc. Zgodnie z opracowanym
planem przeprowadzenia akcji
miasto miał atakować II batalion
50 pp „Jastrzębia” z zadaniem
związania walką sił niemieckich.
Pozostałe oddziały, wykorzystując powodzenie natarcia II batalionu 50 pp, miały zaatakować
stację kolejową i znajdujące się
tam magazyny. Dla zabezpieczenia się od strony Kowla, rozkręcono przed akcją tory kolejowe i
zerwano łączność. II batalion 50
pp „Jastrzębia” zgodnie z planem
zaatakował załogę niemiecką w
mieście. Natarcie, mimo oporu
Niemców, rozwijało się pomyślnie. Batalion zepchnął Niemców
do rozpaczliwej obrony, związał
ich walką i całą uwagę zwrócił na
siebie. W tym momencie do akcji
na stację kolejową powinny były
wejść pozostałe siły. Ale obie
kompanie dowodzone przez por.
Mariana Walerego Krokaya „Siwego”, z niewiadomej przyczyny
, nie weszły na czas do akcji, czekały bezczynnie obserwując bój
w mieście. Por. „Jastrząb” po
przeszło 2-godzinnej walce z
Niemcami, o świcie wycofał batalion z miasta w kierunku Dąbrowy. Również pozostałe siły wycofały się z rejonu Hołób. Z nastaniem świtu od strony Łucka nadjechała kolumna samochodów z
Niemcami, a z Hołób wyszły trzy
czołgi z piechotą. Samolot zwiadowczy prowadził obserwację terenu. Oddziały polskie zajęły stanowiska wzdłuż niewielkiego
strumyka, ale do walki nie doszło.
Czołgi napotkawszy teren bagienny zawróciły, a piechota niemiecka też nie podjęła walki. Oddziały
polskie wróciły do swoich miejsc
postoju.96 Chociaż przeprowadzona akcja nie przyniosła oczekiwanych wyników, to jednak
wykazała, że akcje bojowe przeciwko garnizonom niemieckim
mogą mieć powodzenie pod warunkiem
dobrej
organizacji
współdziałania oddziałów wykonujących różne zadania i ścisłym
przestrzeganiu ustalonego planu
działania. Niestety, w przypadku
akcji na Hołoby warunku tego nie
spełniono. W drugiej połowie
stycznia i na początku lutego
1944 r. uaktywniło działanie lotnictwo niemieckie, wykonując
liczne loty rozpoznawcze nad rejonem stacjonowania oddziałów
zgrupowania „Gromada” i bombardując kilkakrotnie miejscowość Kupiczów, gdzie mieściła
się baza zaopatrzenia dywizji i
szpital. Podejmowane w okresie
formowania dywizji akcje Niemców miały na celu rozpoznanie sił
oddziałów polskich w rejonie ich
koncentracji. Można przypuszczać, że do końca lutego 1944 r.
nie udało się im ustalić liczebności polskich oddziałów. Wprawdzie już 21 stycznia 1944 r. rozpoznanie niemieckiego Korpusu Armijnego w meldunku „działanie
band w rejonie korpusu” donosi-

ło, że „(...) Polskie bandy są liczebnie słabe i mało zorganizowane. Większa polska banda
zbiera się w rejonie na południowy zachód od Kowla.”97 Ale w
meldunku „Feinlage (Banden)” nr
344 stanowiącym załącznik do
sytuacji na wschodzie z dnia 22
lutego 1944 r. podano tylko, że „w
rejonie po obu stronach linii kolejowej Kowel - Włodzimierz
stwierdzono polskie bandy”, bez
określenia ich liczebności.98 W
dokumentach niemieckich jest
również wzmianka o boju pod
Wodzinowem. W meldunku Feinlage (Banden) nr 347 z dnia 25
lutego 1944 r. czytamy: „(...) Na
północ od Włodzimierza nasz oddział przeprowadził otwarty atak
na pozycje dużej bandy. Silny
opór zmusił nas do wycofania się
z zabitymi”.99 Stacjonujące na
terenie Wołynia jednostki niemieckie nie były w stanie kontrolować całego terenu i przeciwdziałać mobilizacji i koncentracji
oddziałów AK. Podjęte przez nich
w styczniu i lutym 1944 reakcje
zaczepnorozpoznawcze przeciw
organizującym się oddziałom AK
zostały odparte, a rejony wyznaczone na koncentrację utrzymane.
Niemcy skupili swoje siły w
większych garnizonach (Kowel,
Włodzimierz Wołyński, Luboml,
Łuck, Uściług) i ograniczyli się
do ochrony głównych linii komunikacyjnych. Dwutorową linię
kolejową Kowel - Równe oraz
szosę Kowel - Łuck, a także jednotorową linię kolejową Kowel Luboml - Chełm ochraniały na
początku 1944 r. jednostki 9 armii
niemieckiej, węgierski 55 pułk
honwedów oraz liczne siły policyjne. Wzdłuż linii kolejowej Kowel - Luboml - Chełm, w rejonie
Dorohuska, Jagodzina, Rymacz,
Maciejowa rozbudowano system
silnych punktów oporu, przekształcając go w rejon umocniony. Chroniona była również rokada kolejowa Włodzimierz Wołyński - Kowel z licznymi punktami
oporu w rejonie Turzyska i Turopina. Wzdłuż lewego brzegu rz.
Bug od Dorohuska do Uściługa
rozmieszczone zostały liczne oddziały policyjne.
Przypisy:
73- W niektórych relacjach spotyka się stwierdzenie, że rozkaz
o mobilizacji i przejściu oddziału
„Bomby” do rejonu koncentracji
sił Okręgu, kpt. Władysław Kochański ps. „Bomba” otrzymał w
końcu listopada 1943 r. W meldunku sytuacyjnym komendanta
Okręgu AK Wołyń, płk. Kazimierza Bąbińskiego „Lubonia” przesłanym do KG AK w Warszawie z
dnia 9 stycznia 1944 r. podaje się,
Ŝe do „Bomby” dotarł oficer łącznikowy (prawdopodobnie por.
Jan Gan „Trojan” vel „Turbacz”)
10 listopada 1943 r. z rozkazem
natychmiastowego przemarszu
oddziału do rejonu Inspektoratu
Łuck. Termin przemarszu ustalono na 20-30 listopad 1943 r. 18
lutego „Bomba” zażądał potwierdzenia rozkazu. Potwierdzenie
przyszło 25 grudnia 1943 r. już po
porwaniu „Bomby” przez oddział

partyzantki sowieckiej. (Archiwum WIH, sygn. III/39/S, s. 1)
74 -Józef Turowski, Pożoga walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK,
Warszawa 1990, s. 155-156.
75 - J. Turowski, op.cit., s. 157.
76 - J. Turowski, op.cit., s. 158.
77 -J. Turowski, op.cit., s. 90-92.
78 - Dokładnie wydarzenia powyższe opisał Czesław Piotrowski w opracowaniu p.t. „Przez
Wołyń na Podlasie” (maszynopis), s. 118-135. 79 J. Turowski,
op.cit., s. 134-13
80 - J. Turowski, op.cit., st.174178.
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348). Autor przychyla się do daty
10.02.1944 r. na co wskazują następujące fakty: -płk Kazimierz
Bąbiński „Luboń” po przekazaniu
obowiązków dowódcy dywizji
udał się niezwłocznie do Warszawy. Drogę do rz. Bug przebył
pod ochroną batalionu „Sokoła”,
który to batalion do tego rejonu
przybył 12.02.1944 r. -meldunek
do komendanta Głównego AK nr
493 z dnia 17.02.1944 r. podpisał
„Oliwa”, a zatem pełnił już obowiązki dowódcy dywizji.
89 - J. Turowski, op.cit., s. 217221
90 - J. Turowski, op.cit., s. 221223.
91 -J. Turowski, op.cit., s. 170.

81 -Kraj nr 466 z dn. 17.3.1944
r. p. 4 (Biblioteka UW sygn. nr
3312); także w : Meldunek organizacyjny nr 240 za okres od
1.9.43.r. do 29.02.44 r. (Armia
Krajowa w dokumentach, t.III,
s.352).

92 - Polskie Siły Zbrojne, t. III,
s. 588; także: Jerzy Krasowski
„Lech”, Wspomnienia z okresu walk z okupantem, archiwum
27 WDP AK oraz: J. Turowski,
op.cit., s. 181-183.

82
-Konopie nr 641/II z
dn.31.3.44 r.(meldunek dowódcy 27 WDP AK), Bibl.UW sygn.
3312. 83 Relacja mjr. „Kowala”,
archiwum 27 WDP AK, s. 1-4.

93 -Polskie Siły Zbrojne, t. III, s.
588; także: Relacja Jerzego Krasowskiego „Lecha”, dowódcy
II/23 pp, archiwum 27 WDP AK;
oraz: J. Turowski, op.cit., s. 195198.

84 -J. Turowski, op.cit., s. 97-99
85- J. Turowski, op.cit., s. 118120.
86- J. Turowski, op.cit., s. 83.
87 - Jest to dzień powstania 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
ale jej organizacja trwała jeszcze
przez cały luty i marzec 1944 r.,
gdyż działające od 1943 r. oddziały partyzanckie AK oraz nowopowstałe wywodzące się z konspiracji, wymagały reorganizacji
i okrzepnięcia w nowej strukturze
organizacyjnej. (Relacja mjr. Jana
Szatowskiego „Kowala”; także;
J. Turowski, op.cit.s.152). Pierwotnym zamiarem komendanta
Okręgu AK płk. Kazimierza Bąbińskiego „Lubonia” było zorganizowanie korpusu w składzie
trzech brygad: kowelskiej, włodzimierskiej oraz jeszcze jednej
brygady składającej się z oddziałów Inspektoratu Rówieńskiego i
Przebraża. Jednak ze względu na
szybki rozwój sytuacji na froncie
wschodnim i trudności w przybyciu na koncentrację oddziałów
konspiracyjnych ze wschodnich
powiatów Wołynia, od tego zamiaru odstąpiono. (J. Turowski,
op,cit.s,149; także: Cz. Piotrowski, Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 1993 r., s.47). 88 Datę
10.02.1944 r. przejęcia obowiązków dowódcy dywizji przez mjr.
dypl. Jana Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy” podaje M. Fijałka w
„27 Wołyńska Dywizja Piechoty”
(s.84) i J. Turowski w „Pożoga” (s.
215). W. Romanowski w „ZWZ-AK na Wołyniu” podaje datę
11.02.1944 r. ( s. 329). W meldunku organizacyjnym do NW nr
240 z dnia 1.3.1944 r. gen. Komorowski podaje datę 18.02.1944
r. (AK w dokumentach, t. III, S.

94 -Kilka dni po tym wydarzeniu,
w Wodzinowie doszło do spotkania oficerów węgierskich z oficerami polskimi. Kolejne spotkania,
w których uczestniczył kpt. Kazimierz Rzaniak „Garda” miały
miejsce w Karczunku oraz pod
Puzowem.
95 -Komendant Okręgu zwrócił
się do KG AK o przydział amunicji. W tej sprawie otrzymał
następującą odpowiedź: „K[omendant] O[kręgu] Konopie. 1.
żądamy pilnie zrzutów dla was z
Centrali. 2. Len otrzymał dyspozycję udziel[enia] wam pomocy
w amunicji karabinowej. 3. Nie
mamy możliwości uzupełnić
amunicji ros[yjskiej]. 4. Nie liczcie jednak na dużą pomoc z naszej
strony. Starajcie się zdobyć środki
walki sami. Znicz”. (Komendant
Gł. AK, gen. Bór Komorowski
do Okręgu AK Wołyń w sprawie
pomocy w amunicji, 15.3.44 r.,
nr 463/III, Archiwum KC PZPR 203/I - 2).
96 -- J. Turowski, op.cit., s. 203206. 97 Sygn. XIII. A. K. 51545/2
(21.01.44.) w: Litopys UPA, t. 6,
dokument 31 Bandentatigkeit im
Korpsbereich, s. 110-111. 98 Archiwum WIH, sygn. VII/1/158
cz. II, Feinlage (Banden) nr 344,
Anlage zum Lagebericht Ost nr
982 von 22.02.44. 99 Archiwum
WIH, sygn. VII/1/158 cz. II, Feinlage (Banden) nr 347, Anlage
zum Lagebericht Ost nr 985 von
25.02.44.
Powyższy materiał to fragment
opracowania w. Filara : DZIAŁANIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ CZĘŚĆ 1
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RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA,
ŁUPASZKI, RONINA ARMII KRAJOWEJ
NA WILEŃSZCZYŹNIE
III.1943 – VII.1944. Część 11
Opracowanie Leszek Bednarczuk
FARYS - Sipowicz-Bogowski
Henryk („Burza nad kresami”,
Łódź 1993 – fragemnty)
W pierwszych dniach lipca (dokładnie 2 lipca) do bitwy doszło na
szosie Święciany – Podbrodzie,
w
okolicy
wsi
Szakieny.
Osaczywszy gościniec z oddziałami 23 Brygady Brasławskiej
uderzyliśmy na dużą kolumnę samochodów niemieckich, wycofu
jącą się do Wilna. Jak się potem
okazało, była to kolumna ewakuacyjna garnizonu i administracji
Gebietskomissariatu
Głębokie.
Zaatakowana z obu stron przez
kompanie, rozlokowane wzdłuż
szosy, została doszczętnie rozbita
ogniem maszynowym i granatami. Tylko nielicznym samochodom udało się zawrócić i ujść z
matni. Natarcie było tak nagłe i
gwałtowne, że Niemcy nie byli
w stanie zorganizować skutecznej
obrony. Ich opór trwał zaledwie
kwadrans. Mimo że rozporządzali
dużą siłą ogniową. w tym ciężką
bronią maszynową, ponieśli wielkie straty w ludziach i sprzęcie.
Na pochwałę zasłużyły wszystkie
kompanie, biorące udział w akcji,
której zresztą nie szczędził mjr
“Węgielny”, dowodzący tą operacją.
Akcja pod Szakienami opłaciła się
sowicie. Zginęło siedmiu żołnierzy i oficerów Wermachtu, Niemcy
stracili większość pojazdów (12
samochodów i 1 motocykl bojowy), 2 karabiny maszynowe, w
tym jeden ciężki, kilkanaście karabinów ręcznych, 10 pistoletów
oraz sporą ilość amunicji i innego
sprzętu wojskowego. Zdobyczą
podzieliliśmy się solidarnie z 23
Brygadą Brasławską. Motocykl
terenowy przekazaliśmy majorowi “Węgielnemu” do jego dyspozycji. To samo uczyniliśmy z dokumentami Gebietskomissariatu,
znalezionymi w zdobycznym „adlerze”. Od tego dnia akcje bojowe
zaczęły się zazębiać nieomal z godziny na godzinę. Z 2 na 3 lipca w
nocy 2 kompania “Zagończyka”
zniosła patrol niemiecki na linii
kolejowej pod Geladnią, biorąc
po błyskawicznym ataku jednego
jeńca do niewoli, co umożliwiło
dokonanie pełnego rozpoznania szlaku i załogi, stacjonującej
na stacji w Geladni. Ta ostatnia,
słysząc bój, otworzyła ogień z
dział moździerzowych. Było trochę zamieszania, ale ciemność i
nieskuteczność artylerii pozwoliły nam oderwać się od strefy
zagrożenia i dotrzeć bezpiecznie
do bazy w okolicach Bujek. W
następnych dniach walki w róż-

nych miejscowościach miały charakter polowań na poszczególne
oddziałki i konwoje transportowe.
Trwał wyścig z czasem. Była
ponadto niepowtarzalna okazja
zdobycia broni od zdezorientowanych oddziałów wroga, które
parły ku Wilnu, bez oglądania się
za siebie. Szczególnie dotyczyło
do zdemoralizowanych żołdaków
armii Własowa i policji białoruskiej.
Nasza brygada, po zdobyciu
Geladni, przeszła szybkim mar
szem pod Soły i Kienę, gdzie,
wespół z 23 Brygadą Brasławską,
z powodzeniem przeprowadziła
kilka akcji bojowych, między innymi niszcząc pociąg zaporowy i
drezynę patrolową. Urządziliśmy
też parę udanych zasadzek na
kolumny wojskowe na szosie
Podbrodzie – Święciany. O walkach tych dowiedziałem się po
fakcie, gdyż w owym czasie byłem poza brygadą. Jak już powiedziałem, noc z 2 na 3 lipca upłynęła na ciągłych utarczkach. Spod
Geladni ruszyliśmy szybko do
swoich baz, by nieco odpocząć.
Po złapaniu oddechu poszczególne kompanie udały się ponownie
w teren. Miały przeprowadzić kilka akcji w trójkącie Podbrodzie –
Ignalino – Michaliszki, w którym
działały także niektóre brygady
2 Zgrupowania. Zanim opuściły
chwilowe miejsce postoju, a raczej popasu, w Litwianach nad
Wilią, zaszły pewne okoliczności, które przedłużyły nieco
postój brygady. „Ronin” miał
kilka spraw do załatwienia (...)
Wiedziałem, że dowódca brygady czeka na ochotnika na kuriera do sztabu „Wilka” . Wyrzekł
krótko: – Jestem gotów! Resztę
spraw, związanych z moją wyprawą, omówiliśmy w sztabie “przy
drzwiach zamkniętych”. Mówiąc
szczerze, nie miałem pojęcia, w
jaki sposób dotrę do kwatery gen.
„Wilka”. Słowo Dziewieniszki
było dla mnie tylko hasłem wywoławczym. Wiedziałem, że to
nieduże miasteczko leży gdzieś
na południu, szmat drogi za
Oszmianą. Dopiero dokładne
rozpoznanie trasy na sztabówce
uzmysłowiło mi, że mam przed
sobą około osiemdziesięciu kilometrów dróg i bezdroży.
Trzymaliśmy się dróg gruntowych i polnych, wiodących na
południe, przez Słobódkę i dalej – przez Dubniki do Łoszy.
Stamtąd chcieliśmy przeskoczyć
przez trakt oszmiański w okolicach Kamiennego Łuhu i hajda
na Cieszkany, by znaleźć się w

Dziewieniszkach.Pierwszą przeszkodę wzięliśmy dosyć lekko,
przekraczając gościniec michaliski między Słobódką i Lipkami.
Znałem tę okolicę z kilkakrotnych
pobytów u państwa Adamów
w Zalipkach. Wykorzystaliśmy
szczęśliwie pusty odcinek drogi wśród zalesionych pagórków.
(...)Za pierwszym pagórkiem
wpadliśmy w “objęcia” piechurów, którzy bez pardonu kazali
nam zsiąść z bryki. Nie pomogły
tłumaczenia. Owszem, nie kwestionowali naszych dokumentów,
lecz jasno dali do zrozumienia,
że ich sprawa jest ważniejsza.(...)
Po przejściu, na piechotę, około
trzech kilometrów z hakiem, dotarliśmy do wsi Rudziszki. Zjawił
się z patrolem AK z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu. Nie
powiem, byli uzbrojeni po zęby.
. Rozmowa z kapralem, dowódcą patrolu, była zwięzła, wojskowa... Powiedziałem ktom zacz,
kim jest moja towarzyszka podróży, no i że teraz jego sprawa,
byśmy jak najrychlej dotarli do
generała “Wilka”. Mrugnął okiem
i gwizdnął, usłyszawszy słowo
“Wilk”, jakby nie dowierzał, że
jakiś tam podchorążak jedzie z
misją specjalną do generała. W
drodze rozmawialiśmy o tym i
owym. nie stawiając zbyt daleko
idących pytań. Gdy wspomniałem
Dziewieniszki, kapral skrzywił
się po łobuzersku i odparł z głupia
frant: „A nie lepiej, panie podchorąży, nieco bliżej. Dziewieniszki
daleko stąd... Hm! na przykład — do Taboryszek lub Woł
korabiszek?”. Odpowiedziałem
obcesowo, że jest nam wszystko
jedno dokąd, byle jak najprędzej
znaleźć się w sztabie polowym
generała. Coraz częściej mijały
nas konne i piesze patrole, pozdrawiając naszą “eskortę” rubasznymi odzywkami. Po dziesięciu kilometrach jazdy kapral
uspokoił mnie, że jeszcze ździebko i będziemy na miejscu. Nie
upłynęła godzina, gdy wjechaliśmy w zacienioną aleję, w głębi
której zauważyłem szereg dworskich budynków. Dokoła biwakowały różne oddziały, stały tabory
i konie, uwiązane do opłotków
.Znaleźliśmy się przed dużym budynkiem mieszkalnym, stojącym
wśród drzew parkowych. Byliśmy
u celu.
Na werandzie domu stali jacyś
oficerowie, którym kapral zameldował swoje przybycie z gośćmi, dodając: „z bardzo daleka”!
Jeden z oficerów zszedł szybko z ganku na moje spotkanie.

Zameldowałem mu, kim jestem i
że mam rozkaz przekazania generałowi w trybie pilnym ważnego
raportu. Zostałem przedstawiony
majorowi, który zwrócił się ucieszony do kolegów:” Komendant
zamartwiał się, że nie mamy wiadomości z 2 Zgrupowania, a tu
miła niespodzianka... Spadliście
nam jak z nieba”. Nie ulegało
wątpliwości, byliśmy w sztabie operacyjnym gen. „Wilka”.
Najprawdopodobniej rozmawiałem z szefem sztabu, mjr dypl.
Teodorem Cetysem-„Sławem”.
Nie przyszło mi do głowy zapytać podporucznika, kim był mój
rozmówca. Po krótkim popasie
i “wielkim żarciu”, którym poczęstował nas kucharz sztabowy,
zostałem zaproszony do majora
“Sława” (a jednak nie myliłem
się, że to był on), który poinformował mnie, że według niego należy przyśpieszyć zdanie raportu
komendantowi okręgu, w związku z czym muszę być gotów do
drogi. Miałem wyjechać na spotkanie motocyklem wojskowym z
przyczepą w kierunku, z którego
awizowano powrót generała z inspekcji oddziałów AK. Mnie także zależało na czasie. Chciałem
w tym samym dniu wyruszyć z
powrotem, aby zameldować się
w brygadzie nazajutrz, a więc
5 lipca. Po chwili byłem już w
drodze. Jechaliśmy żwirowanym
traktem w kierunku Taboryszek.
Nagle plutonowy, który prowadził
motocykl, przerwał naszą pogawędkę: „Panie poruczniku, przed
nami mercedes! Czy się zatrzy
mujemy?” – „Tak! To samochód
dowódcy”. Zanim zeskoczyliśmy
z motoru, auto przyhamowało i
zatrzymało się na poboczu. Z samochodu wysiadł młody oficer,
któremu mój przewodnik zdał
krótką relację. Nie słyszałem, o
czym mówili, gdyż stałem z dala.
Po chwili porucznik podszedł do
mnie, informując, że w samochodzie jest generał i że czeka
na mnie. W otwartych drzwiczkach ukazała się pociągła twarz z
lekka zmarszczoną brwią. Przez
moment uchwyciłem badawcze
spojrzenie szarych oczu, gdy wysiadł z samochodu. Poczułem w
gardle jakieś drapanie, lecz szybko opanowałem się i wyprężony na baczność, wyrecytowałem
jednym tchem:” Panie Generale!
podchorąży „Farys”, z 4 Brygady
“Narocz” z 2 Zgrupowania majora „Węgielnego” melduje swoje
przybycie”. Kiedy generał podał
mi dłoń i klepnął po ramieniu
z iście ojcowskim uśmiechem,

trema pierzchła nagle, a z nią i
dziwna suchość w gardle. „Panie
poruczniku” — zwrócił się do
adiutanta — „zamieni się pan
miejscami z podchorążym, a my
tutaj sobie pogadamy w aucie.
Sądzę, że nie macie nic przeciwko
temu”. Uśmiechnął się raz jeszcze
i wsiadł do samochodu. Zająłem
wskazane miejsce obok, a generał rzucił kierowcy: „ Możemy
jechać! Nie śpiesz się tylko nazbyt, kochasiu, żebyśmy nie roztrzęśli podchorążego. Proszę relacjonować sytuację, jaka panuje
u was” – Zwrócił się do mnie,
gdy samochód ruszył z miejsca.
Ja tymczasem zapoznam się z raportem. „Będę słuchał uważnie,
interesuje mnie wszystko, szczególnie samopoczucie i duch żołnierski. Mówcie bez ogródek, jak
się czuje wiara w brygadzie, gdzie
operujecie, jakie macie potrzeby i
tak dalej”. Starałem się nie pominąć istotnych spraw, które leżały
na sercu „Roninowi”. W krótkich
słowach opowiedziałem wszystko, co mi było wiadome na tematy interesujące generała, między
innymi ostatnich akcjach bojowych brygady i 2 Zgrupowania.
Nie koloryzowałem i nie improwizowałem. Nauczono mnie
tego w konspiracji. Generał dał
do zrozumienia, że jest zadowolony z relacji, kiwając głową na
znak potwierdzenia kilku faktów,
wspomnianych przeze mnie. Nie
ulegało wątpliwości, że posiadał ogólne rozeznanie w naszej
sytuacji. Podkreślił jednakże, że
moje przybycie do sztabu wzbogaciło posiadane informacje o
nowe. „Nie ukrywam – dodał – że
brak łączności z wami niepokoił
nas. Pchnąłem do was łącznika z
Dziewieniszek, niestety nie mam
jeszcze potwierdzenia, czy dotarł do sztabu zgrupowania. Być
może sprawa wyjaśni się, ważne,
że wam się udało przedrzeć przez
potok wycofujących się wojsk”.
Do końca drogi rozmowa toczyła się bez dystansu, jaki dzieli
zazwyczaj osoby o dużej różnicy
wieku i rangi. Byłem wdzięczny
za to generałowi.
Zgodnie z zapowiedzią, po niecałej godzinie otrzymałem rozkaz i instrukcje, które miałem
doręczyć jak najszybciej dowódcy brygady. Zostałem poinformowany o ich treści. Dotyczyły
one naszych dalszych działań
na przedpolu Wilna, miejsca
koncentracji i kierunków uderzenia. Była w nich też wyjaśniona
sprawa współdziałania ze zgrupowaniem i brygadą „Łupaszki”.
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Instrukcje dla “Naroczy” były
zwięzłe i jasne. Rozkaz dla zgrupowania mjra „Węgielnego”
był utajniony szyfrem. Miałem
go przekazać “Roninowi” lub
bezpośrednio do sztabu zgrupo
wania.— Naturalnie, w razie jakiegoś poważnego zagrożenia,
upoważniam podchorążego do
natychmiastowego zniszczenia
dokumentów — wyjaśnił generał,
wręczając je w swojej kwaterze.
Stuknąłem obcasami, odmeldowałem się i tyle nas widziano.
“Ronin” znał już wszystkie szczegóły, niemniej słuchał z uwagą po
raz wtóry moich relacji z podróży.
Zanim wstaliśmy od stołu, dał do
zrozumienia, że ma pewną sprawę, którą chciałby omówić ze
mną. O tym, że była pilna, świadczył pośpiech, z jakim uporał się z
pieczystym, podanym przez panią
domu. Do tego czasu zdążyłem
już przebrać się w mundur, gdyż
razem z dowódcą miałem udać
się do majora „Węgielnego”, który kwaterował w Źukańcach. Po
obiedzie spotkaliśmy się w pokoju „Pawlika”. Oprócz „Ronina”
był „Dobek” i „Ol”. –”Teraz
wiemy, na czym siedzimy”– rozpoczął „Ronin”– Sprawa jasna.
Musimy szybko zwijać postój,
ściągnąć wszystkie plutony i ruszać pod Wilno. Będziemy współdziałać z brygadą „Łupaszki”„.
Wiedziałem o tym, znając instrukcje gen. „Wilka”, nie pytałem
więc o szczegóły. Z przebiegu
narady wynikało, że „Ronin” w
ostatnich dniach nie miał kontaktu z dowódcą 5 Brygady. W
pewnej chwili zwrócił się nieoczekiwanie do mnie:” Słuchaj,
Heniek, widzisz, mamy wspólne
zadanie z „Piątką”, ale nie wiemy dokładnie, gdzie ona się w tej
chwili znajduje i gdzie mamy się
spotkać. Ostatnio przebywała w
rejonie jezior Sużańskich i miała
wyruszyć w stronę Pikieliszek,
gdzieś w rejon Suderwy. Takie
przynajmniej miałem informacje
od rotmistrza Szendzielarza. Za
pewne jest już w tamtych okolicach lub będzie niebawem”...
Zrozumiałem, że jestem skazany
na nową eskapadę.”. Miałem wyruszyć natychmiast po wizycie w
sztabie mjra “Węgielnego”. Tym
razem bez asysty i nie bryką, lecz
rowerem. W dalszym ciągu byłem zmuszony grać rolę rybaka.
Mówiąc otwarcie znudziło mi się
to, lecz akurat nie było innych papierów pod ręką.
Nazajutrz o świcie, w ślad za mną,
miała wyruszyć cała brygada.
Czekał ją marsz w kierunku Małej
Rzeszy i dalej aż do miejsca postoju 5 Brygady. Tego, gdzie było
to miejsce, właśnie musiałem się
wywiedzieć. “Ronin” wspomniał
o Suderwie, więc postanowiłem
szukać tropów w tym rejonie.
W Źukańcach nie zabawiliśmy
długo. Zdałem majorowi „Wę
gielnemu” krótką relację z pobytu u generała, doręczając zaszy
frowany rozkaz, „Ronin” zaś,
zgodnie z otrzymaną instrukcją,
odmeldował się ze zgrupowania,
zawiadamiając majora o wymar
szu na spotkanie z „Łupaszką”.
Będąc u niego, miałem przy oka-
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zji przekazać mu informację o
przewidywanej dyslokacji zgrupowania na północ od Wilna w
celu utrzymania stałej łączności.
Byłem przekonany, że drogę
mejszagolską uda mi się wziąć
nagłym szturmem z marszu. Ku
mojemu zdenerwowaniu okazało
się jednak, że nie było to takie łatwe. Szosa mejszagolska pękała w
szwach. Co chwila przelatywały
nad nią samoloty niemieckie. Nie
one wszelako napawały mnie strachem, lecz tłumy uciekinierów,
uchodzące z płonącego miasta.
Z Wilna uciekali tłumnie przede
wszystkim mieszkańcy śród
mieścia i dzielnic, położonych
wzdłuż magistrali kolejowej i mostów drogowych. Naturalnie byle
dalej od zbliżającego się frontu, a
więc ku granicy litewskiej. Ludzie
sądzili, że znajdą ocalenie w przy
granicznych wsiach i zaściankach.
Niestety, ponieważ trzymali się
bitych dróg, wielu z nich krwawo
zapłaciło za brak przezorności.
Samoloty niemieckie, startujące
z Porubanku, wciąż jeszcze panowały nad Wilnem i okolicą. Nie
tylko atakowały kolumny sowieckie, zbliżające się ku miastu, lecz
także ostrzeliwały uchodźców,
podążających w stronę granicy.
Korzystając z krótkich przerw
w nalotach, przebiłem się przez
płynącą ciżbę i nie oglądając się
za siebie, po kilkunastu minutach
byłem we wsi Widaciszki. Stąd do
Suderwy miałem około pięciu kilometrów.
Miałem szczęście, bowiem tuż
przed jeziorem napotkałem w
jakimś folwarku oddziały 5
Brygady. Odetchnąłem z ulgą.
Zanim, stojąc w opłotkach, oparłem rower o przydrożne żerdzie,
już mi siedzieli na karku dwaj kawalerzyści. Nie żartowali. „Ano,
rączki do góry!” – usłyszałem za
plecami groźny szczęk repetowanych karabinów. Tfu! – splunąłem
ze złością odwracając się powoli.
Nagle jeden z nich parsknął śmiechem i zeskoczył z siodła, jakby
wiatr go zdmuchnął. Stałem, zbity
z tropu, patrząc na znajomą twarz.
Nie! Tego nie spodziewałem się.
Przede mną stał „Szaszka”, kumpel z budy. –”Edźka, to ty?”.
Śmiał się do rozpuku i ściskał
serdecznie dłoń, oglądając mnie
ze wszystkich stron. „Co tu robisz?... To ci niespodzianka... No,
mówże, chłopie!”. Naturalnie wyłuszczyłem o co chodzi, prosząc o
natychmiastowe skontaktowanie
mnie z „Łupaszką”. Poszliśmy
wolnym krokiem w stronę sadu:
„Miałeś cholernego nosa, jutro na próżno szukałbyś nas w
Suderwie”. Trawiasta łączka,
ocieniona jabłoniami, była okupowana przez sporą grupkę oficerów
i podoficerów. „Szasza” podszedł
do jednego z nich, meldując o
moim przybyciu. Oficer, do którego zwrócił się, podniósł wzrok
znad sztabówki, mierząc mnie
badawczym spojrzeniem. Smagła,
szczupła twarz była poważna.
Lekko zmarszczone brwi wypogodziły się nieco, gdy podszedłem do długiego stołu, przy którym odbywała się odprawa. Kiedy
podniósł się z ławy, poznałem go.

Był to rotmistrz Szendzielarz.
Kiedyś miałem okazję zetknąć się
z nim na odprawie w inspektoracie oraz w czasie wspólnych akcji
naszych brygad pod Podbrodziem
i Bołoszą. Złożyłem krótki raport.
Był zadowolony z mojego przyjazdu, lecz początkowo nie okazywał tego, jak gdyby myślami
był gdzieś daleko. Dopiero, kiedy
zarządził przerwę w naradzie, by
porozmawiać ze mną w najbliższym “gronie, nieco się rozluźnił
i skupił uwagę, słuchając pilnie
moich informacji. Po wymianie
zdań i kilku kawałach, opowiedzianych przez por. “Rakoczego”,
dowódcę 1 szwadronu, rozmowa
nabrała
rumieńców.
Napomknąłem coś niecoś o ostatnich akcjach “Naroczy”, o samopoczuciu chłopaków i “Ronina”
i przeszedłem do meritum sprawy.“Łupaszka” słuchał, spoglądając na jabłonie. Gdy skończyłem, czekając na odpowiedź co
do miejsca koncentracji dwóch
brygad, długo ważył słowa, zanim
je wyrzucił z siebie. Byłem nieco
zdeprymowany, wiercąc się na ławie. Wreszcie rotmistrz przerwał
ciszę, kiwnąwszy głową na znak,
że powziął decyzję. „Ot co, panie
podchorąży, nie będziemy wojować razem pod Wilnem. Proszę
przekazać „Roninowi” bez ogródek, że nam spieszno gdzie indziej. Tutaj nas czeka grób, mogiła. Spojrzałem zdziwiony na rozmówcę, nie domyślając się wciąż
jeszcze do czego zmierzał. Tak!
Najdalej jutro rano wyruszamy
na Zachód... A co do porucznika
Wojciechowskiego..— Głowa do
góry! Kto chce wojować, znajdzie
jeszcze niejedną okazję. Słowem,
ostateczna decyzja należy do
“Ronina”. Jest moim serdecznym przyjacielem. Moglibyśmy
razem zdziałać sporo, lecz nie
mam prawa namawiać go do pójścia w moje ślady... Niechaj sam
zadecyduje. Czekam do świtu.
Jeśli nie zjawi się do tego czasu pod Suderwą, wyruszamy,
nie czekając dłużej ani chwili.
Współdziałanie z Sowietami nie
wyjdzie nam na zdrowie. Ani
nam, ani pozostałym brygadom.
Zbyt dobrze znam bolszewików,
aby ufać im. Zresztą -machnął
ręką - mamy ze sobą na pieńku.
Nie zapomnę wsi Radziusze. Kat
z nimi!” Na tym rozmowa urwała
się, więc odmeldowałem się i po
skromnym posiłku wyruszyłem w
drogę powrotną.
Do Puciniszek miałem niecałe
cztery kilometry. Przebyłem je w
towarzystwie patrolu konnego,
który otrzymał rozkaz odprowa
dzenia mnie do szosy mejszagolskiej. Był to gest kurtuazyjny ze
strony rtm. “Łupaszki”. Nie prosiłem go o to, ale ponieważ od przybytku głowa nie boli, podziękowałem za troskę. Za Puciniszkami
pożegnałem się z chłopakami i
“Szaszą”, który z własnej ochoty
przyłączył się do patrolu. Było
to nasze ostatnie spotkanie. Jak
się dowiedziałem po latach, zginął w Warszawie przed jej wy
zwoleniem.
HORSKI - Sawicz

Czesław
17 .IX. 1939 r. Wojska Armii
Czerwonej były na przedmieściu
Wilna, żołnierze Polscy opuścili
koszary. Poszedłem do koszar saperów nad rzeką Wilenką wpadającą do Wilii ( byłem w mundurze
harcerskim ) przyglądałem się jak
ludzie z koszar wynoszą co tylko
się dało wynieść. Udałem się do
zbrojowni, wziąłem rewolwer. W
tym momencie podszedł do mnie
mężczyzna w cywilnym płaszczu, włożonym na mundur. Spytał
mnie z jakiej jestem drużyny?
Odpowiedziałem, że z 25. Czy
wiem gdzie mieszkał mój drużynowy ? Odpowiedziałem twierdząco. Powiedział mi ,że mam
się stawić o godzinie 18.00 u drużynowego. Następnie polecił mi
zwołać zaufanych kolegów i jak
najwięcej broni i amunicji zatopić
w Wilence, aby się nie dostała w
ręce wroga. Polecenie wykonałem, wraz z kolegami pracowaliśmy do wieczora. Wieczorem udałem się na ulicę Letnią. Zastałem
tam drużynowego Kozłowskiego
swego wychowawcę ze szkoły powszechnej Nr. 24 , Bojanowicza i
nauczyciela Głębockiego, był tam
również spotkany w koszarach
mężczyzna. Kto to był nie wiem,
zebrani zwracali się do niego per.
panie kapitanie, złożyłem meldunek z wykonanego zadania.
Otrzymałem pochwałę i nowe
polecenie .Spytano czy można
zaufać moim kolegom z którymi
pracowałem przy zatapianiu broni
? Poręczyłem za nich, miałem się
z nimi stawić 24 września o godz.
10.00 w szkole powszechnej Nr.
5 na Zarzeczu.
Po mszy świętej, była to niedziela, stawiliśmy się w w/w szkole. Woźny szkoły pan “Wincenty”
zaprowadził nas do piwnicy, gdzie
były warsztaty szkolne. Byli tam
wspomniany kapitan, Kozłowski,
Bojanowicz, J. Głębocki. Po
przemówieniu kapitana że jesteśmy okupowani ale wojna I walka się nie skończyła I wszyscy
którzy czują się Polakami muszą
w niej wziąć udział. Złożyliśmy
przysięgę. Tekstu dokładnie
nie pamiętam .Coś takiego, że
„Będziemy wierni ojczyźnie nie
szczędząc życia będziemy wykonywać rozkazy przełożonych
choćby torturowano nie zdradzimy tajemnicy .Za honor Kraj
mój, wolność I naród tak mi dopomóż Bóg”. Pogratulowano nam
I oznajmiono że, jesteśmy członkami “Organizacji Wojskowej”.
Następnym poleceniem było:
Udając łapanie ryb z pod kamieni “wydobywać z rzeki zatopioną broń i amunicję. Przenieść do
szkoły na Zarzeczu, gdzie pod
opieką „Wincentego” rozbieraliśmy, czyściliśmy i konserwowaliśmy a następnie pakowaliśmy
w skrzynie. Wieczorami przenosiliśmy pod most na Wilence
I tam w starej kanalizacji pod
miastem było to magazynowane.
W 1940 roku. został aresztowany Kozłowski, Nauczyciele też
gdzieś zaginęli. Tak straciliśmy
kontakt. „Wincenty” również nie
wiedział jak nawiązać kontakt. W
maju 1941 r.
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“ Wincenty “ został wywieziony do ZSRR. Wybuchła wojna
niemiecko-sowiecka.
Niemcy
zajęli Wilno. Ciotka żony mojego stryjecznego brata, Zofia
Tomaszewska miała pralnię na
ul. Końskiej róg Hetmańskiej.
Wiedziałem, że Tomaszewska za
czasów okupacji sowieckiej przechowywała polskich oficerów.
Zaufałem jej I zwierzyłem się z
posiadanej tajemnicy. Trafiłem
dobrze, przez nią nawiązałem
łączność. Broń została przekazana
dla organizacji podziemnej. (Po
powrocie do Polski dowiedziałem
się, że było to ZWZ bo w czasach
okupacji nazywano pospolicie organizacja podziemna-partyzantka
Polska-partyzantka Radziecka ).
Nasza piątka ponownie złożyła
przysięgę. Przysięgę odbierało trzech oficerów. Nie jestem
pewny, bo już dobrze nie pamiętam, ale zdaje mi się, że byli to:
por. „Ogniwo”, por. „Jan” i ppor.
„Jurek” czy „Jerzy”. Dwóch z
nas skierowano na kurs języka
niemieckiego (byliśmy średnio
zaawansowani) tj. Tadeusz Wazgo
I ja Czesław Sawicz. Pozostali,
zostali gońcami –łącznikami
tj.
Bolesław Mikulewicz
ps.
„Turwid”,
Czesław
Karwackl
ps.
„Kowalski”,
Antoni Domicewicz
p s .
„Szczęsny”. Bezpośredni kontakt
mieliśmy z Zofię Tomaszewską
ps.”Ciocia”. Po ukończeniu kursu
języka niemieckiego, otrzymaliśmy dokumenty Volksdeutschów.
Tadeusz Wazgo otrzymał dokument na nazwisko „Tadeusz
Majewski” syn Wacława i Jadwigi
z d. Wiśniewska ur. 2.XII. 1925 r.
w Warszawie. Czesław Sawicz
otrzymał dokument na nazwisko Johan Horski syn Pawła i
Weroniki z d. Gumowska ur. 10
.VIII.1925 r. w Poznaniu.
Otrzymaliśmy skierowanie
przez Arbeitsamt do Bahnzugu.
Niemieckie mundury kolejowe
ułatwiały swobodne poruszanie się po terenie kolejowym.
Polecenia dostawaliśmy przez
„Ciocię” której dostarczaliśmy,
zebrane informacje, raporty o
ruchach wojsk niemieckich na
liniach kolejowych. Ja miałem trasę : Wilno - Podbrodzie
- Postawy - Królewszczyzna,
natomiast Majewski miał trasę:
Wilno - Podbrodzie - Oszmiana
- Wschód.. Miałem w terenie
cztery punkty kontaktowe, z którymi miałem stałą łączność : 1)
w lesie za Bezdanami zaścianek Szukciszki, u byłego policjanta Józefa Szymańskiego, 2)
Czubajka k/Dryżul w leśniczówce, gdzie do wojny leśniczym
był brat Zofii Tomaszewskiej.
Mieszkał nadal w leśniczówce
choć leśniczym był Litwin ( miał
żonę Polkę ). Nie wiem czy naprawdę nic nie wiedział, czy ze
strachu udawał, że nic nie wie, 3)
w Pohulance za Podbrodziem w
leśniczówce (nazwiska leśniczego nie pamiętam). Nie wiem czy
to był Polak czy Litwin pracujący
dla nas, 4) w Landwarowie u zawiadowcy stacji Pietronia. Na te
punkty dostarczałem: broń, amunicję, prasę podziemną (bibułę)
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lekarstwa, środki opatrunkowe
i wszystko inne, które co otrzymywałem do przewiezienia od
“Cioci”. Czasem ładowałem do
odprawianych pociągów butelki
z benzyną z zapalnikiem zegarowym. To znów sypałem piasek do
łożysk (panewek) wagonowych
co powodowało zapalenie się
wagonu. Dwa razy dostarczyłem
do brygad informacji o sposobie
rozbrojenia pociągu bauzugu.
W listopadzie 1943 r. k/Łyntup
dla V Brygady i wiosną 1944 r.
k/Landwarowa dla III brygady
„Szczerbca” .
W 1942 r. w Nowej Wilejce
otworzono szpital wojskowy dla
żołnierzy “ROA” (Ostlandlazaret)
gdzie ordynator i 2 lekarze
byli Niemcami, a jeden lekarz
Rosjanin, reszta personelu byli
Polacy, i prawie wszyscy byli
w konspiracji. Pracowała tam
pielęgniarka na ciężkiej chirurgii Maria Baryń ps. “Cyganka” i
miałem z nią bezpośredni kontakt.
Otrzymywałem od niej środki
farmaceutyczne czasami broń,
mundury itp. W styczniu 1944
r. dwóch żołnierzy z V Brygady
“Smierci” ciężko rannych w walce z oddziałem niemieckim w
Żodziszkach. Z dokumentami I
mundurach “ROA” sanitarką niemiecką odwiozłem ich do szpitala
w Nowej Wilejce. Odbierała ich
„Cyganka”. Po wyleczeniu powrócili do brygady.
W maju 1944 r. w walce w
okolicach Łyntupy - Komaje
z grupą spadochroniarzy sowieckich. Jeden z żołnierzy IV
Brygady “Narocz” był ranny i
niezwłocznie trzeba było mu amputować nogę. ja go również odwiozłem do Nowej Wilejki gdzie
został przyjęty przez personel
polski. Mało nam było pracy konspiracyjnej. Więc nadal na własną
rękę, bez wiedzy przełożonych, z
grupą utworzoną w 1939 r. prowadziliśmy akcje w celu zdobywania
broni. Po prostu okradaliśmy idące na front pociągi niemieckie.
Ja z Majewskim w mundurach
kolejarzy niemieckich, podchodziliśmy do konwojentów transportów wojskowych, prowadziliśmy rozmowy w celu odwrócenia
uwagi. W tym czasie Kowalski,
Turwid i Szczęsny oczyszczali wagony z broni, amunicji i
sprzętu wojskowego. W kwietniu 1944 r. na pierwszy dzień
Wielkanocy, podczas takiej akcji
nakryto nas. Po krótkiej wymianie strzałów Czesław Karwacki
ps. “Kowalski” został zastrzelony “Majewski” i “Turwid” zabrali zwłoki, ja ich osłaniałem,
wycofaliśmy się. Szczęsny zaginął prawdopodobnie Niemcy
go złapali, ślad po nim zaginął.
Otrzymaliśmy zdrowy “ochrzan”
za samowolną akcję, choć nieraz
przynosiliśmy broń i nikt nie pytał
skąd ona pochodzi . W rezultacie
otrzymaliśmy awans do stopnia
starszego strzelca, a ponieważ byliśmy spaleni w Wilnie, skierowano nas do IV Brygady “Narocz”
pod dowództwo kpt. „Ronina”.
W Brygadzie przydzielono nas
do II kompanii pod dowództwo
st. sierżanta „Zagończyka” I plu-
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tonu ppor.”Pająka” I drużyny.
Majewski, Turwid i ja byliśmy
najbardziej w brygadzie obeznani z dywersją. Dostaliśmy zadanie, zaopatrywać w broń, szybko
rozrastającą się brygadę. Do akcji
mogliśmy sobie dowolnie dobierać ludzi. Najczęściej braliśmy
„Wesołego” i jego brata Rysia. Z
tej piątki prócz Wesołego wszyscy
znaliśmy niemiecki.
Oto niektóre z naszych akcji.
Na szosie Wilno – Niemenczyn.
W lesie zalegliśmy przy szosie w
celu zatrzymania pojedynczego
samochodu niemieckiego i rozbrojenia. Byliśmy w mundurach
niemieckich, ale mimo to ktoś
musiał nas rozpoznać i wydać.
Usłyszeliśmy warkot motocykla.
Niemcy jechali nie szosą od strony
Wilna lecz drogą na poboczu szosy. „Wesoły” wyskoczył na drogę
i oddał serię z „empi” zabijając
załogę motocykla. Na motocyklu
był ustawiony erkaem. Za motocyklem jechał samochód ciężarowy z Niemcami, którzy po strzałach z samochodu ruszyli w las
chcieli nas oskrzydlić. Zaczęliśmy
wycofywać się w głąb lasu ostrzeliwując się. Zauważyliśmy, że
mamy Niemców nie tylko z
prawej strony Wilna ale i z lewej od strony Niemenczyna.
Przerwaliśmy ogień i jak tylko
mogliśmy uciekaliśmy w głąb
lasu, bez strat dotarliśmy do
Bezdan. Przeszliśmy przez tory
kolejowe a tam się zaczynały bagniste lasy. Niedaleko Bezdan w
Szukciszkach jeńcy wojenni i żydzi kopali torf. Ponieważ byliśmy
w mundurach niemieckich, podeszliśmy do Niemców ochraniających jeńców. Przez zaskoczenie
bez żadnego strzału rozbroiliśmy
ich. W Zaścianku wzięliśmy podwodę i odjechaliśmy przez lasy do
Bujwidz.
W marcu czy też w pierwszych dniach czerwca, dostaliśmy
rozkaz, przebrać się w ubrania
cywilne I tylko z bronią krótką
udać się do Wilna. W oznaczonej
godzinie mieliśmy, każdy osobno
spacerować po ul. Zarzecze. Tak,
że ja widziałem Majewskiego a
Majewski Turwida. od krzyża
do rynku i z powrotem Znałem
tę dzielnicę każdy dom każde
podwórko każde przejście ponieważ była to moja dzielnica,
ale do dziś nie wiem pocośmy
tam byli i kogo myśmy ochraniali. Po paru godzinach zjawił się
Zagończyk powiedział że akcja
zakończona I mamy wracać do
brygady. Na przedmieściu Wilna
za Pośpieszką był majątek, Nowy
Dwór, administrowany przez
Niemców. Zajechaliśmy tam
“rozbroiliśmy dwóch Niemców,
zarekwirowaliśmy cztery konie
nadające się pod siodło dwa siodła, bryczkę I wóz. Dwa konie
zaprzęgliśmy do bryczki dwa do
wozu, który załadowaliśmy, mięsem, wędlinami, miodem, workami z owsem i odjechaliśmy. Było
to prawdopodobnie na Boże Ciało
wjechaliśmy do Bujwidz. W tym
czasie po mszy świętej był przegląd brygady. Kto z dowódców
oprócz „Węgielnego” i „Ronina”
był tam, nie wiem, my natomiast

z wielką pompą przejechaliśmy
przed stojącą w szeregu brygadą.
W czerwcu dostaliśmy zadanie zdobycia trzech mundurów
niemieckich Nie wiem do czego,
lecz naszych było za mało. Na
akcję wybraliśmy się w pięciu,
Ryś, Wesoły, Majewski, Turwid,
i ja”Horski” przed samym wymarszem dołączył do nas ppor.
Pająk. Udaliśmy się pod Mickuny.
Między Mickunami a Nową
Wilejką przy torach kolejowych
była opuszczona budka drużnika.
Tu zasiedliśmy czekając na patrol niemiecki, kontrolujący tory.
Czekaliśmy długo. Noc minęła,
zaczęło świtać. Patrzę przez lornetkę, z bunkra wychodzi dwóch
Niemców, mało ale dobre I to.
Za jakiś czas wychodzi o jakieś
100 m od tych dwóch jeden z
psem. Trochę gorzej “ ale nic.
Podzieliliśmy się; Majewski I
Wesoły biorą tego z psem, my zaś
dopuścimy blisko tych dwóch.
Patrzę dalej w takiej samej odległości wychodzi następnych
dwóch. Jest źle, trzeba się wycofać, do lasu odkrytym polem
200 - 250 m. Cóż wycofywać się
trzeba. Pochyleni ruszyliśmy w
stronę lasu. Dobiegliśmy do lasu,
cisza albo nas nie zauważyli co
było niemożliwe, albo nie chcieli
zaczepki. Będąc już w ukryciu obserwowaliśmy idących Niemców.
Wesoły jak zwykle z humorem
“ ja ich pogonię a to wyszli jak
na spacer i puścił serię w stronę
Niemców. I tu zaczęło się piekło.
Niemcy z dwóch bunkrów zaczęli
walić z moździerzy po lesie, tylko
cud żeśmy wyszli cało. Myśmy
się wycofali a Niemcy jeszcze
z dwie godziny walili po lesie.
Po nieudanej akcji w Mickunach
udaliśmy się na szosę Wilno- .
Mołodeczno. Zatrzymaliśmy się
w jakimś zaścianku, było tam
wesele. Zjedliśmy śniadanie i wyszliśmy na czaty. Między domem
a szosą w życie stał rozłożysty
dąb. Dwóch miało czuwać, reszta pod dębem odpoczywać. Szosa
od Wilna zbiegała ku dołu, myśmy byli na połowie skłonu. Ryś
i Majewski mieli czuwać pierwsi.
Majewski wyszedł na górę i miał
wzrokowo ocenić jadący samochód niemiecki I jeśli nadawał
się do rozbrojenia dać nam znać
przez podniesienie ręki. Słońce
piekło, zbliżało się południe.
Zaczęliśmy się układać pod drzewem. Spojrzałem na górę gdzie
był Majewski i widzę jadący samochód ciężarowy niemiecki.
przez żyto, podczołgaliśmy się
do szosy. Leżymy w napięciu “
nawet nie wiem czy Majewski
dał znak? W kabinie samochodu
siedziało dwóch I na samochodzie stało przy kabinie trzech. Ryś
wybiegł na szosę I oddał serię po
kabinie. Samochód się zatrzymał,
otwarliśmy huraganowy ogień. W
tym czasie leżący na samochodzie Niemcy zaczęli wstawać. Nie
wiem jak się to stało, że my też
znaleźliśmy się na samochodzie
i od wstających Niemców wyrwaliśmy Z rąk karabiny I wyrzucaliśmy z samochodu. Z kabiny
wyskoczył Niemiec i wołał “nicht
schiessen”. Ppor. „Pająk” zawołał

wstrzymać ogień. Okazało się, że
byli to Łotysze. 16 Łotyszy, oficer
I kierowca Niemcy. Zabraliśmy
broń a było to 1 erkaem , 15
karabinów, 1 „parabellum” kierowcy. Oficerowi ppor. „Pająk”
po wyjęciu magazynku rewolwer
zwrócił. U nas strat nie było. Po
stronie niemieckiej I zabity, 3
rannych I ciężko. Chcieliśmy samochód spalić. Oficer niemiecki
prosił, żeby tego nie robić, żeby
pozwolić mu odwieźć rannych do
szpitala. Ppor.”Pająk” się zgodził.
Oficer w dowód wdzięczności
podarował Pająkowi aparat fotograficzny. Wzięliśmy z wesela
dwie podwody, załadowaliśmy
zdobycz I ruszyliśmy przez las
w drogę powrotną do brygady.
Chętnych wśród młodzieży weselnej do obsługi podwód było
sporo, wzięliśmy dwóch.
Dojechaliśmy do traktu Batorego przejechać a nawet
przejść z bronią było rzeczą niemożliwą niekończące się kolumny uciekających Niemców.
Czekaliśmy do wieczora “ myśleliśmy “ że przejedziemy pod
osłoną nocy. Nic z tego kolumny jak szły tak stanęły na noc
trakt cały zastawiony. Od strony
Wilna widoczna była duża łuna,
domyśliliśmy się “ że Wilno
płonie. Od wschodu dochodziły odgłosy dalekich wybuchów,
to podpowiadało, że front się
zbliża. Ja z Majewskim poszliśmy na zwiad. Okazało się że
w tym miejscu gdzie chcieliśmy
przejść przez trakt stoi kolumna Łotyszy. Zdecydowaliśmy na
rozmowę z nimi i zawarcie paktu.
Poprawiliśmy mundury i podeszliśmy do wartownika, żądając
rozmowy z oficerem dowodzącym kolumną. Doprowadzono
nas do kapitana Łotysza.
Zameldowaliśmy, że jesteśmy wysłańcami dowódcy brygady Armii
Krajowej płk. “Ronina” (dla prestiżu „Ronina” awansowaliśmy),
który nie chce przelewu krwi swoich żołnierzy ani też sąsiadów,
Łotyszy, a potrzebuje z brygadą
przejść przez trakt. Zostaliśmy
gościnnie przyjęci. Częstowano
nas kawą, kieliszkiem koniaku,
papierosami. Uzgodniliśmy “ że
od godziny 24 do 1 w umówio
nym miejscu będzie wolne przejście. Wróciliśmy do swoich,
zameldowałem Pająkowi o rezultacie naszej pertraktacji. Po
godzinie 24 ruszyliśmy jako czujka brygady przez trakt. Witani byliśmy serdecznie, obdarowano nas
papierosami i życzono powodzenia. Tak szczęśliwie dotarliśmy
do Magun, gdzie stacjonowała
nasza brygada. W dniu następnym
II kompania Zagończyka otrzymała zadanie udać się: Na linię
kolejową Podbrodzie - Łyntupy
pod Geladnię, na obstawę torów.
Przez tory miały przejść powracające z akcji brygady. Nie wiem
jakie, czy 3, 5 czy 23 a może 36?
Nasze zadanie było zabezpieczyć
bezpieczne przejście przez tory.
Przejazd znajdował się niedaleko
bunkra. 1-sza drużyna tj. nasza
zajęliśmy stanowisko z prawej
strony torów, od przejazdu w stronę bunkra, do którego było jakieś
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150 - 200 m. 2 drużyna na przeciw
nas z lewej strony torów. Następne
drużyny zajęły stanowiska przed
przejazdem kolejowym. Leżymy
na górze a tory w dole jakby w
wąwozie. Rozkaz zachowania
absolutnej ciszy, jeżeli pójdzie
patrol po torach przepuścić. Po
upalnym dniu, duża zimna rosa,
leżymy zziębnięci “ ale ruszyć się
nie można. Po północy z bunkra
wyszedł patrol, dwuosobowy, już
prawie minęli naszą drużynę, gdy
ktoś z młodszych partyzantów się
ruszył. Niemcy chwycili za broń
i krzyknęli: „halt hände hoch”.
Na to erkaemista Krajewski oddał serię wzdłuż torów z „diektiara” nastąpiła cisza. Bunkier się
nie odezwał. „Bieżeniec” prosił
aby mu pozwolić wziąć buty z
zabitego, bo ma bardzo porwane.
Widzieliśmy w mroku że leży
na tarach, ale jeden czy dwóch
trudno było dojrzeć, drużynowy
mu nie pozwolił opuszczać stanowiska. Leżymy dalej, cisza.
Podpełza do mnie „Podkówka”
i szepcze, chodź pomóż sprawdzić drużynę, mówi: dwa razy
liczyłem i wychodzi o jednego
za dużo. Pełzniemy we dwójkę i
tym razem każdego sprawdzamy
dokładnie i tak od jednego do
drugiego. Podpełzam do krzaka,
delikatnie rozchylam gałęzie i
widzę lufę karabinu wystawioną
prosto mnie w twarz. Chwyciłem
za lufę i karabin bez oporu znalazł
się w moim ręku. Rozpoznałem
w ciemności mundur niemiecki.
Przystawiłem „parabellum” do
głowy i kazałem po niemiecku
być cicho. Był to Niemiec, który uciekając z torów schował się
między nami. Dziadek, chyba pod
60-kę. Lufa karabinu zakorkowana papierem, z tego wynikało, że
nie miał zamiaru strzelać. Myślę
będą buty dla „Bieżeńca”, patrzę
a dziadek bez butów, w kapciach
z pomponem. Śmiech mnie ogarnął na takie wojsko. Tabory przez
przejazd przejechały, przeszły
brygady. Zaczęło świtać. My zwinęliśmy obstawę. Jeńca zabieramy
ze sobą. Po przejściu około 5 km.
„Zagończyk” jeńcowi kazał wracać, on z płaczem, że jak wróci bez
broni to go Niemcy rozstrzelają, a
on nie miał zamiaru do nas strzelać. Cóż robić? „Zagończykowi”
się zrobiło żal dziadka, zlitował
się nad starcem i zwrócił mu karabin. Dziadek dziękując pocałował
„Zagończyka” w rękę i podreptał
z powrotem. Kompania powróciła
do Punżanek tam stała IV brygada.
Z Punżanek wymarsz na
Litwę w celu wstrzymania represji litewskiej na Polakach.
Przeszliśmy
przez
Sużany,
Podubinkę, Purwieniszki, wkroczyliśmy na Litwę. Zabudowania
puste, Litwini uciekli zostawiając
cały dobytek. Dopiero w majątku Żejmy znaleziono właściciela
majątku, który legitymował się
polskim dowodem osobistym. To
wzbudziło podejrzenie, że właściciel majątku na Litwie posiada
przedwojenny polski dowód osobisty. Piotr Juchniewicz, mówił
dobrze po polsku. Już go chciał
ppor. „Pająk” zwolnić, lecz żoł-
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nierze pochodzący z Podbrodzia
rozpoznali go. Był to Polak, który
się ożenił z bogatą Litwinką i się
zlitwinizował. Rodzinę tj. żonę,
syna i córkę wysłał z domu w głąb
Litwy, ponieważ słabo mówili po
polsku a sam został pilnować majątku. Brat jego Paweł Juchniewicz
mieszkał w Polsce w Podubince,
był patriotą polskim. Piotr po oddaniu przez ZSRR Wileńszczyzny
Litwie uczestniczył w Podbrodziu
przy wydawaniu dowodów osobistych litewskich. On to przerabiał nazwiska polskie na litewskie
np. Zajączkowski — Kiszkis,
Kowałewski - Kowalunas. Nawet
rodzonemu bratu przerobił Z
Juchniewicza na Juchnisa. Należał
do „Szaulisów”, brał udział w represji Polaków. Zażądano, żeby
oddał broń, nie uczynił tego.
Został skazany na 25 wyciorów,
mimo to broni nie oddał. Zaczął
się odgrażać rozpoznanym żołnierzom. Za to został skazany i
rozstrzelany. Zabudowanie podpalono, nie uszliśmy 5 km. kiedy
nastąpiły wzrywy i wybuchy. Jak
z tego wynika musiał tam być porządny arsenał broni i amunicji. Z
Litwy wróciliśmy na nasze tereny
do wsi Czerany. W Czeranach zostałem wezwany dc dowódcy brygady kpt. Ronina. Kazano mnie
przebrać się w cywilne ubranie
i tylko z krótką bronią przejść
przez front. Front był między
Święcianami a Podbrodziem.
Miałem udać się w okolice Komaj
wieś Hwoździce. Tam miałem
przejąć dowództwo nad grupą
byłych policjantów z Brasławia
i przeprowadzić ich przez front
do nasze . dowódcy otrzymałem
glejt i rozkaz całkowitego podporządkowania się grupy mnie.
Informację o brygadzie miałem uzyskać w Pikieliszkach k/
Mejszagoły. Przejście przez front
i dalsza podróż nie sprawiła mnie
trudności, ponieważ dobrze znałem okolice i miałem kontakty
z konspiracją. Po dotarciu do
Hwoździc spotkałem komendanta
niemieckiej policji i 15 policjantów (byli to Polacy na służbie u
Niemców) wszyscy uzbrojeni jak
się mówi po zęby. Oprócz tych
szesnastu , 14 furmanek z żonami,
dziećmi i dobytkiem. Byłem zaskoczony, nie wiedziałem co mam
robić? Mężczyzn przeprowadzić
co innego, ale taki tabor, a mężczyźni bez taboru nie chcieli iść.
W końcu zdecydowałem się spróbować, ale oświadczyłem, że za
tabor nie odpowiadam. Bocznymi
drogami lasami przedostaliśmy
się przez front. Walki trwały w
Podbrodziu. Omijając Podbrodzie
dojechałem do Parczewa.
Od łączników konspiracji
dowiedziałem się, że nasza brygada stoczyła walki z Niemcami
w w Czeranach i Dryżulach i
pomaszerowaliśmy w kierunku
Mejszagoły. Z Parczewa ruszyłem z taborem w stronę Santoki.
W Dryżulach był most przez
Żejmianę. W Parczewie dołączył
do nas jakiś porucznik w polskim
mundurze. Na moje pytania nie
odpowiedział. Kto on? z jakiej
brygady? I co on tu robi? zasłonił
się tajemnicą wojskową, jedynie
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powiedział, że ma dołączyć do
swoich. Pokazałem mu glejt i rozkaz dowódcy. Powiedziałem, albo
się podporządkuje rozkazowi albo
opuści nasz tabor. Wyraził zgodę
na pozostanie. Przy wjeździe na
most, było z góry konie trudno
zatrzymać, nieoczekiwanie natknęliśmy się na grupę Niemców.
Ci, czy też widząc policjantów?
czy też po porażce jaką ponieśli w walce z naszą brygadą nie
wszczynali zaczepki. Wspólnie
przejechaliśmy most i dojechaliśmy do szosy Niemenczyn Podbrodzie. Niemcy ruszyli w
stronę Niemenczyna a my przecięliśmy szosę i ruszyliśmy w
stronę Mejszagoły, był już późny
wieczór. W wiosce Podkrzyż zatrzymaliśmy się na noc. Byliśmy
porządnie zmęczeni. W nocy rozbudził mnie jeden z policjantów
(mój rówieśnik) i poradził, żebym
uciekał. Porucznik zbuntował komendanta, że taki młokos nimi
dowodzi i mają mnie zlikwidować. Nie czekając długo, tym bardziej, że sam zauważyłem jak porucznik z komendantem się skumali, uciekłem do sąsiedniej wsi
Roguny. Tam się dowiedziałem,
że nasza brygada przechodziła
tędy dwa dni temu, i że wieczorem był patrol od Juranda. Jurand
stacjonuje w Jęczmieniszkach.
Dostałem konia i pojechałem do
Jęczmieniszek. Spotkałem tam
Juranda, złożyłem raport ze swego zadania. Zarządzono alarm
jednej kompanii i nad ranem okrążono wioskę Podkrzyż. Policjanci
zostali rozbrojeni, porucznik
aresztowany. Kobiety i dzieci z
taborem zostawiono w wiosce.
Mężczyzn zabrano. Jak się potem dowiedziałem rozdzielono
ich po brygadach II zgrupowania. W naszej brygadzie też było
trzech czy czterech. Od Juranda
dowiedziałem się, że IV brygada
stacjonuje we wsi Gojsiszki koło
Mejszagoły, tam dołączyłem do
brygady. Pod Mejszagołą mieliśmy parę wspólnych z armią radziecką akcji pod dowództwem
gen. Gładyszewa. Zdobyliśmy
wiele broni i sprzętu wojskowego.
Były dokuczliwe zmasowane naloty niemieckie. Zdarzył się taki
wypadek był przemarsz I gdzieś
na odcinku Klamele w kierunku lasów Kiernowa, zaskoczyły
nas samoloty niemieckie, wiara wpadła do rowów przydrożnych. Konie zostały na drodze.
Niemcy zaczęli się pastwić nad
końmi. Myśmy leżeli w rowie i
na nasze szczęście droga w tym
miejscu skręcała a za rowem porośniętym krzakami było wzgórze. Samolot niemiecki starał się
nas ostrzelać, ale nie mógł wziąć
nas wzdłuż rowu. Pikował parokrotnie, ale tylko pociski odbite
od szosy gwizdały. Widząc, że
jesteśmy mniej więcej bezpieczni
wrócił nam humor i żarty. Wesoły
mówi: „Ja go zaraz postraszę to
przestanie latać” i oddał strzał z
kbk Samolot już się nie poderwał
i za wzgórzem zarył w Ziemię.
Tak „Wesoły” postraszył samolot.
Gen. Gładyszew obiecał wystąpić
o odznaczenie Stamtąd ruszyliśmy
na Ojrany i dalej na Wilno. Żeby

samoloty nam nie przeszkadzały,
przemieszczaliśmy się nocami.
Po całonocnym marszu podczas
ulewnego deszczu, zatrzymaliśmy
się na postój w Wiktoryszkach.
Jak okiem sięgnąć dookoła rosły
same truskawki. Tylko rozłożyliśmy się na odpoczynek, alarm.
Patrzę już wszyscy stoją na zbiórce a ja nie mogę włożyć przemokniętych butów. Rzuciłem buty i
boso stanąłem w szeregu. Marsz
biegiem, biegniemy, dogania nas
na spienionym koniu łącznik. Nie
wiedziałem o co chodzi? zawróciliśmy i biegniemy z powrotem.
Jak się potem dowiedziałem pomylono rozkazy. Brygada Juranda
miała odstąpić a nasza IV brygada przejąć walkę. Wyszło na odwrót. Po sprostowaniu pomyłki
z biegu marszowego od strony
Gierul przystąpiliśmy do walki.
Mieliśmy zdobyte działo. Pod
górę po rozmiękłej ziemi w truskawkach, konie nie dają rady
wciągnąć. Obstąpiliśmy działo i
pomagamy koniom. Nie pamiętam kto to był, noga mu się poślizgnęła i upadł a koło armatnie
przejechało go po plecach wciskając go w truskawki. Myśleliśmy,
że już po nim. Po przejechaniu
on się zerwał i zaczął uciekać w
stronę Niemców. Dogoniłem go,
obaliłem a on nieprzytomny, z pomocą nadbiegł Turwid. Żeby nie
erkaemista Krajewski, który nas
osłaniał ogniem, byłoby z nami
krucho. Przekazaliśmy go służbie
sanitarnej. Co się z nim dalej stało
nie wiem. Tak jak wspomniałem
z marszu klinem wbiliśmy się w
oddział niemiecki. Niemcy broniąc się rozpołowili naszą kompanię. „Zagończyk” z częścią gdzieś
zaginął. Nad resztą dowództwo
objął Podkówka. Niemcy nas
ostro zaczęli atakować, rozbijali
nas na małe grupki. Powstała walka partyzancka, w której myśmy
byli lepsi. Łączyliśmy się i znowu
nas rozbijano. Tak dołączył do nas
„Zagończyk”. Ja bez butów, całe
nogi pokaleczone, pokrwawione, ale w boju tego się nie czuje.
Niemcy przypuścili szturm, ale
dzięki znajomości terenu przez
„Ronina”, który kierował całą bitwą. Skierował nas na stare okopy
Z pierwszej wojny światowej. Tam
myśmy zalegli i nie daliśmy się
wykurzyć, przetrwaliśmy do końca walki. Natłukliśmy Niemców,
choć i u nas straty były duże. Jak
się później okazało bitwa była w
rejonie Krawczuny - Nowosiółki.
Po skończonej bitwie zaczęliśmy zbierać rannych, zabitych,
szukać zaginionych. Nie znaleźliśmy erkaemisty Krajewskiego.
Nie było go ani wśród żywych
ani zabitych. Ponieważ chodził
W mundurze niemieckim, myśleliśmy, że może się dostał do
niewoli, ale wśród jeńców też go
nie było. Od jeńca zabrałem buty
2 numery większe, bo poranione
nogi się nie mieściły. Nasza trójka z Wilna Majewski, Turwid i ja
Horski martwiliśmy się o rodziny
w Wilnie. Udałem się z prośbą do
„Zagończyka” o przepustkę dla
nas trzech. Dostaliśmy polecenie
odwiezienia do szpitala do Wilna
trzech rannych i mogliśmy odwie-

dzić rodziny. Po oddaniu rannych
w szpitalu św. Jakuba i założeniu
mnie opatrunku, ponieważ też
byłem lekko ranny ruszyliśmy
do domu. Majewski mieszkał na
ul. Niemieckiej. Ja z Turwidem
na Bakszcie w jednym domu.
Po drodze doszliśmy do domu
Majewskiego. Dom był zburzony,
stała tylko jedna ściana, na której
na wysokości 2-go piętra wisiał
rower Majewskiego, rodziny nie
było. Poszliśmy dalej, dochodzimy do domu gdzie myśmy mieszkali. Dom stoi, dookoła ruiny,
bramy pozamykane od wewnątrz.
Przez okna wysokiego piętra weszliśmy do mieszkania sąsiadów,
nikogo nie ma, poszliśmy szukać. Znaleźliśmy w schronie nasze rodziny i Majewskiego też.
Ponieważ są żywi i zdrowi, wracamy do brygady. W Kalwarii w
umówionym miejscu znaleźliśmy
wskazówki.
Brygada ruszyła na południe w stronę Rudomina. Na
Kawaleryjskiej od ~dorożkarza
zarekwirowaliśmy konia I dorożkę, ruszyliśmy w drogę. Trzeba
było przejechać Wilię. Koło byłego mostu drewnianego zbudowali Sowieci most pontonowy.
Podjechaliśmy do mostu. Jadą
czołgi, jadą samochody a nas nie
puszczają na most. Stoimy, aż
znaleźliśmy lukę między pojazdami i wepchnęliśmy się na most.
Było dużo szumu, ale wycofać
nas nie było możliwości, za nami
jechały samochody. Myślałem,
że nas zrzucą do Wilii, ale przejechaliśmy na drugą stronę. Przez
Antokol - Holendernię - Subocz
- Belwederską przez przejazd
na Rosę między cmentarzami i
byliśmy już poza Wilnem. Pod
wieczór 17 lipca 1944 r. dołączyliśmy do brygady. Po przyjeździe dowiedzieliśmy się, że
na apelu podano, że „Wesoły”,
„Majewski”, „Turwid” i „Horski”
za walkę w Krawczunach zostali
awansowani do stopnia kaprala. „Majewski” i „Horski” podani do odznaczenia „Krzyżem
Walecznych”. Wieczorem zbiórka
i wymarsz. Zostałem wezwany
do „Zagończyka” i nowe zadanie
znaleźć konia (dorożkę po przyjeździe zwolniliśmy), zabrać ckm
i dołączyć do brygady. Brygada
wyruszyła w stronę Puszczy
Rudnickiej. Ja z „Majewskim”
przeszukaliśmy całą wieś. Konia
nikt nie ma. Zrozpaczeni nie
wiedzieliśmy co robić? Ckm za
ciężki, żeby go nieść. Jedna z
dziewczyn wiejskich w tajemnicy powiedziała gdzie jest schowany koń. Znaleźliśmy konia,
zaprzęgliśmy do wozu i w pogoń
za brygadą. Przed świtem dołączyliśmy do brygady. Ciągniemy
w stronę puszczy, już nie tylko nasza brygada, pojawiły się
inne. Powstała zwarta kolumna
na drodze. Jesteśmy na przedpolu Puszczy Rudnickiej. Szmer w
szeregach, że Sowieci aresztowali
gen. „Wilka” i całe nasze dowództwo. Słońce zaczęło wschodzić,
wyszliśmy z lasu na pole porośnięte żytem. Zauważyliśmy, że
jesteśmy okrążeni czołgami, między czołgami ckm-y. Kolumnę
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zatrzymano. Stoimy na drodze,
nie wiemy co począć? Niektórzy
próbowali uciekać ale od razu
zostali złapani i skierowani z powrotem. Nadleciały samoloty i
zaczęły krążyć nad naszymi głowami. Około godziny 10-tej przyjechał gazikiem oficer radziecki,
stojąc w samochodzie przemówił
do nas, że dostał rozkaz nas rozbroić po dobremu albo i w tym
momencie oddano strzały nad
naszymi głowami z ckm-ów i samolotów, dla stworzenia paniki i
strachu. Sytuacja była beznadziejna. Zaczęliśmy wyrzucać zamki
z karabinów, broń automatyczną
walić o kamienie, broń krótką
zakopywać na drodze. Kolumna
ruszyła, przechodząc koło kordonu radzieckiego składaliśmy
broń. Mieliśmy łzy w oczach oddając tak ciężko zdobytą broń i
amunicję. Po oddaniu broni konwój radziecki, przeważnie Azjaci
okrążyli nas i jak baranów pognali. Po drodze niektórzy próbowali
ucieczki. Konwojenci na małych
azjatyckich konikach doganiali,
sprowadzali z powrotem i przed
kolumną rozstrzeliwali. Tak doprowadzono nas do Miednik
Królewskich. Było nas tam około
7 tys. żołnierzy Armii Krajowej.
Upały niesamowite, brak wody,
wyżywienie straszne. Najczęściej
to (był prawie koniec lipca) kiszona kapusta i barany, które
były śmierdzące, czarne na wpół
wyschnięte. Za wysokim murem
kamiennym po byłym klasztorze,
zostało po Niemcach trzy baraki,
sześć stajni i wykopane pod murem trzy latryny. Po paru dniach
załatwiania się latryny były pełne.
Czy to sfermentowało od panujących upałów czy jak mówiono
ktoś wrzucił drożdże, fakt, że fermentująca lawa zaczęła zalewać
obóz. Wyprosiliśmy od konwojentów łopaty i zaczęliśmy usypywać wały ochronne, o zapachu
nie wspomnę. Jeden barak przeznaczony był dla służby medycznej, drugi dla tych paru oficerów i
dziewcząt trzeci dla podoficerów.
Pozostali kto znalazł miejsce w
stajniach, reszta pod gołym niebem. Tak jak wspomniałem upały
niesamowite, od słońca chowaliśmy się w cieniu murów. Mury
były tak nagrzane, że spadały z
nich kamienie. Jeden z żołnierzy
został zabity przez spadający kamień. Znaleźliśmy przejście podziemne z byłego klasztoru na zewnątrz. Część z tego skorzystało
i uciekło. Po obozie chodziły pogłoski, że wywiozą nas do Iranu i
Anglia nas zabierze.
Przyjechała moja matka,
przywiozła do obozu cywilne
ubranie, dokumenty pracownika
kolei. Przekupiła konwojentów,
żeby mnie wyciągnąć z obozu.
Wyjechałem z konwojentami po
wodę do kuchni obozowej. W
wiosce moja matka tak im stawiała wódę, że popadali. Mogłem
uciekać, ale gdzie? zostawić kolegów i nie jechać do Iranu, nie!
Pijanych konwojentów uwaliłem
na wóz, pożegnałem się z mamą
i wróciłem do obozu. Któregoś
dnia do obozu przyjechali oficerowie: płk. Soroka-Wiszniowiecki
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oficer Wojska Polskiego Armii
Berlinga. Słabo władał językiem
polskim. Oprócz niego występował generał-lejtnant NKWD
Sierow i Jerzy Putrament – oficer polityczny Armii Berlinga.
Żołnierze Armii Krajowej wołali
„Dajcie nam Wilka, my chcemy
Wilka”, krzycząc zagłuszyli ich
wystąpienia a Putramenta nawet
obrzucili błotem. Zaczęli werbować do polskiej armii powstałej w
ZSRR. Żołnierze wygwizdali ich.
Na siedem tysięcy żołnierzy tylko
czterdzieści parę osób się zapisało. Zostali wyprowadzeni z obozu. Rano małą grupką tj. siedem
czy osiem osób przyprowadzono
z powrotem do obozu, bo pozostali w nocy uciekli. Opanowały nas
wszy, nawet łonowe, u niektórych
nawet gnieździły się w brwiach.
Któregoś dnia przyjechała łaźnia
polowa z tzw. „prożarkoj” pospolicie przez ruskich nazywaną „woszobojką”. Łaźnię ustawiono nad
jakimś stawem. Grupami prowadzono nas do łaźni. W drodze do
łaźni spotkałem ponownie swoją
matkę, która znowu przekupiła samogonem strażników, żeby móc
ze mną porozmawiać. Namawiała
mnie, żebym uciekał, bo wywiozą
nas do Rosji na zagładę, dawała przykład Katynia. Nie dałem
się przekonać. Twierdziłem, że
Anglia nas tak nie zostawi wszak
jesteśmy 19 Dywizją piechoty.
Nie zgodziłem się uciekać, jadę
ze wszystkimi do Iranu. Tak pożegnałem płaczącą matkę.
Faktycznie 27 lipca nas wywieźli z Miednik. Wyprowadzając
z obozu rewidowano nas, u kogo
znaleźli broń na lewo, nas na prawo. Bacznie przyglądano się nam
i jeśli ktoś zdradzał się wyglądem,
że nie jest zwykłym żołnierzem
też na lewo, kobiety sanitariuszki zawracano do obozu. Jak się
później dowiedziałem wszystkie z Miednik zostały przewiezione do więzienia do Wilna na
Łukiszki. Ustawiono nas w kolumnę marszową po pięć osób.
Między nami a tymi, których oddzielono było może około 10 m.
Między nami paru konwojentów.
Umówiliśmy się , że na hasło raz,
dwa trzy ruszymy, żeby się połączyć. Przewróciliśmy przestra
szonych konwojentów, połączyliśmy się i wszyscy wróciliśmy
na drogę do kolumny. Nastąpiło
to tak szybko, że konwojenci nie
zorientowali się co się dzieje. Tak
nastąpił przemarsz z Miednik
Królewskich przez Szumsk,
Kowalczuki. Po drodze ludność
wiejska wybiegała z chat, starała
się nam podać, trochę żywności,
lecz konwojenci nie dopuszczali.
Ludzie zaczęli w nas rzucać chlebem, słoniną, wędliną co od razu
w marszu było dzielone. Ja z kolegami maszerowałem w drugiej
piątce. Na przedzie prowadził nas
lejtnant, który mówił po polsku.
Pozwolił ludziom nam przodu podać żywność, pamiętam dostałem
dzban mleka, popiłem z dzbana,
podałem następnemu i tak dzban
z rąk do rąk poszedł, aż opróżnił
się. Pusty postawiliśmy przy drodze lecz nadchodzący konwojent
rozbił go kolbą karabinu. Na sta-
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cji kolejowej Kiena dodatkowo
okrążyli nas konwojenci z psami.
Nikogo do nas nie dopuszczano. Było masę ludzi, przyjechały rodziny. Nie wiadomo skąd
się dowiedzieli, że nas wywożą.
Zaczęto nas ładować do wagonów
cielęcych jak śledzie do beczek.
Drzwi wagonów “zamknięto,
okienka zadrutowane drutem kolczastym i tak zaczęła się podróż
w głąb Rosji. W drodze karmili
nas soloną, suszoną rybą i sucharami. Pić nie dawano. Przeważnie
raz na dobą pociąg stawał w polu
nad jakimś bagnem. Wówczas
otwierano po jednym wagonie
pod ścisłym konwojem, można
było się załatwić i cedząc przez
koszulę napić się wody z bagna,
która się ruszała od larw komarów. Na wagonach były napisy :
„Zdrajcy Ojczyzny – Pracownicy
niemieccy, którzy mordowali i
wydawali Niemcom obywateli
radzieckich”. Na stacjach obrzucano wagony kamieniami. Tak
nas 5 sierpnia 1944 r. O godzinie
4 rano przywieźli do Kaługi. Na
dworcu w Kałudze grała orkiestra
dęta “krakowiaka”. Żartowaliśmy
“ że tak nas witają. Żołnierze radzieccy bez broni otwierają wagony. Konwojentów z wojsk NKWD
nie było. Żołnierze ustawili nas w
kolumnę i z orkiestrą doprowadzili nas do jakichś budynków, w
których można było poruszać się
swobodnie. Nie mogliśmy zrozumieć co się dzieje? Rano dowiedzieliśmy się, że jesteśmy wcieleni do 361 zapasowego pułku
piechoty Czerwonej Armii.
TOMCIO –Aleksander Płanów
Urodziłem się 1.IX.1922 we wsi
Rubno, woj. wileńskie. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w
Nowej Wilejce. Od 1939 pracowałem w fabryce maszyn rolniczych Mozera. Podczas okupacji
niemieckiej zatrudniony byłem
w fabryce czołgów „Borgward”
w charakterze tokarza. jednym z
pracowników był pan Hofman,
kpt. wojaka polskiego. Poprosił
mnie do kotłowni, tam przysięgałem w obecności kolegów,
których nie widziałem, bo było
ciemno. Miałem wykonywać polecenia p. Hofmana. Po paru tygodniach było zadanie, żeby dostarczać ściernię (opiłki) szlifierską,
mieszać z olejem i zostawiając
pod pomostem. Kiedy zabrano
pudełko, szykowałem drugie. Tak
to robiłem przez parę tygodni. Po
pewnym czasie wracali kierowcy
niemieccy z czołgami zepsutymi z
frontu, na pewno panewki uszkodzone - zatarte. Widziałem komisję, ubrani w białych fartuchach,
jak oglądali w magazynach łożyska. Wiedziałem, co mnie czeka.
Naraz wpadł mój kapitan i do mnie:
„Uciekaj, czeka ciebie męczeńska
śmierć. Udowadniają, że opiłki są
z twojej tokarni. Uciekaj, ale nie
przez portiernię”. Tak też zrobiłem. Miałem przyjaciela Alberta
Narkiewicza, szybko opowiedziałem, a mamie mojej skłamałem,
że mam urlop i jadę do dziadzi, do
Zawiełowa. Poszedłem na ulicę
Letnią, pożegnałem się z Fredzią
Mieczkowską, która ofiarowała

mi lornetkę wojskową, a ojciec
kolegi pożegnał nas na dworcu w Nowo-Wilejce. Jechaliśmy
wagonem bydlęcym w kierunku
Mickuny, dalej Bezdany, po kilku stacjach wysiedliśmy. Szliśmy
przez wioski, szukając partyzantki. Dotarliśmy do Brygady
„Narocz”, komendant „Ronin”,
tak nam powiedziano. Byłem w
oddziale kawalerii pr. „Ola”, żona
jego „Oleńka”. Zapoznaliśmy się
z nimi i od razu dali mi konia, bez
siodła, bez karabinu. Moja klacz
nazywała się „Cyganka”, własność adiutanta „Dobka”, który
ważył ponad 100 kg. Ja musiałem ją leczyć, bo była odparzona. Musiałem jeździć musztrą,
to mnie uczyła „Oleńka”. Moja
„Cyganka” była to klacz wyścigowa i całą kawalerię wyprzedzała.
Kiedy wyzdrowiała, przydzielono mi innego konia. Nazywał
się „Stary”. Kiedy zdenerwował
się, to tylko podskoczył, a ja na
ziemi. W miesiącu kwietniu przeszedłem do piechoty 3-go plutonu por. „Podlasiaka”, drużynowy
kpr. „Ozimek”. Brałem udział w
akcji na transport niemiecki między Podbrodziem a Święcianami.
Miałem karabin włoski i 70 sztuk
amunicji. Podczas postoju naszego oddziału mój kolega Albert
Narkiewicz-”Szturm”, przydzielony do plutonu „Janusza” śpiewał ze „Słowikiem”, zabawiając
sztab Brygady. Pewien partyzant
na ławie wiejskiej grał na gitarze.
Siedziałem obok niego, a po paru
kieliszkach samogonu poklepałem
grającego po ramieniu, ciesząc się
na zakończenie szybkie wojny. A
był to komendant „Ronin”, cale
towarzystwu uśmiało się. Często
wzywano mnie do sztabu, wówczas byłem alarmującym. Brałem
udział w akcji po Glinciszkach
w czerwcu 1944. Adiutant komendanta „Dobek” powiedział:
„Tomcio, rozkazuję tobie wykonać wyrok i wskazał domek
chłopa wyglądającego oknem. To
jest szpieg litewski. Pobiegłem z
karabinem do strzału. Dzieciak
z płaczem łapał mnie za nogi.
Wyprowadziłem chłopa za stodołę, wystrzeliłem do góry, kazałem
wóz i konia przyszykować do wyjazdu i pojechaliśmy w kierunku,
gdzie szła nasza Brygada. Była
to straszna noc, paliły się domy,
stodoły, bydło ryczało, słyszałem
wybuchy detonacje, co pewien
czas strzały. Nagle komendant na
koniu zatrzymał się koło mego
wozu, że ja wiozę szpiega litewskiego. Powiedziałem, że wóz jest
pełny partyzantów , którzy byli
wycieńczeni w akcji, i że ktoś
ze złości doniósł adiutantowi o
wszystkim. Odpowiedziałem komendantowi, że ja nie wykonałem
wyroku śmierci po przesłuchaniu
chłopa. „Ronin” przyznał mi rację. Woźnica płakał z radości, że
żyje.
Nadal brałem udział w potyczkach z policją litewską.
Pod Czeranami na szosie Wilno
- Podbrzezie koło Santoki zginął partyzant „Kolt”. Byłem
kilkanaście metrów od niego.
Ranny został mój kolega Pukszto
Bolesław-”Tarcza”. Widziałem,

jak leżał i krzyczał w niebogłosy.
Dobiegłem do niego. Był ranny w
nogę pociskiem rozrywającym.
Pobiegłem do wioski, pożyczyłem rower i przewiozłem go i
ulokowałem w mieszkaniu chłopa. Po paru dniach przewieziono
rannych do szpitala polowego w
miejscowości Kalin.
Po walkach o Wilno przeszliśmy
w rejon Turgiel. Po kilku dniach
wieczorem ogłoszono ostre pogotowie. oczekiwaliśmy całą
noc na rozkaz. D-ca 1. kompanii
por. „Korsazr” objął dowodzenie nad naszą Brygada. Zbiórka
i wymarsz w kierunku Puszczy
Rudnickiej. Po południu byliśmy
mocno zmęczeni. Widzieliśmy
z dale miasteczko Rudniki. Na
niebie samoloty, a obok czołgi,
lufy skierowane do nas.. Nagle
wprost na nas wpadł rozpędzony
samochód, z którego wyskoczył
ruski oficer i z krzykiem „łażi
arużje”, drugi raz krzyczał „łażitie”, krzyknął. „Korsarz” automat
przez ramię cisnął o ziemię i my
to zrobiliśmy. Kiedy oglądnąłem
się do tyłu, widziałem setki partyzantów, podchodzili i składali
broń. Widziałem uciekających
partyzantów. Kacapy na koniach
doganiali i rozstrzeliwali. Ciężko
było wracać, wieczorem doszliśmy Miednik Obóz otoczony murem, noc na podwórku nocowaliśmy. Brakowało wody, na placu
jedna studnia już wyczerpana.
Podobno było nas 4 tysiące. Do
Miednik przybyła grupa oficerów.
Był wśród nich Putrament. Od
pozostałych różnił się tym, że mówił nie kalecząc języka polskiego. Namawiali do wstąpienia do
Armii Berlinga. Akowcy zagłuszali gwizdami okrzykiem „zdrajcy, my chcemy „Wilka”, oddajcie
komendanta, precz z obozu!”.
Mijały dni pełnego wyczerpania,
spaliśmy w barakach, gdzie stały
kiedyś konie, słoma z gnojem końskim, a życie – chleb, trochę cukru
i woda. Spotkałem się z Wackiem
Paszkiewiczem i razem przemyślaliśmy o ucieczce. Każdego dnia
konikiem wożono z jeziora w
beczkach wodę, zgłosiliśmy się.
Konikiem jechał Wacek, Sowiet z
wintowką za nim, a ja z wiadrami.
Dojechaliśmy do jeziora i nosiliśmy wiadrami wodę do beczek.
Kacap w gazecie palił „karuszki”,
a my chodu w pole. Weszliśmy
do pewnej chaty. Gospodarz pokiwał głową „Rozzuj się, gacie
zdejmuj”. Przebrał nas w stare
odzienie, łata na łacie. Myślałem
o obuwiu, niestety kazał iść „na
basiaka”. Na podwórku podał mi
widełki drewniane, a Wackowi
grabie, a sam z kosą. Jak zobaczycie bolszewików, to śmiało, a ja
będę gonił was do roboty do siana. Okrążenie obozu przeszliśmy
szczęśliwie. Nasz wybawiciel
powiedział „Śmiało do domu!”.
Podziękowaliśmy, a Wacek pocałował go w rękę, niech Matka
Boska ma w swojej opiece. „Nie
wy pierwsze i nie ostatnie dziękujecie”, odpowiedział.
Przed Nowo-Wilejką pożegnałem się z Wackiem, on mieszkał
w Wierbach Polskich. Nareszcie
ja w domu, radość. Poszedłem
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do państwa Puksztów. Była tam
grupa partyzantów od Łupaszki”.
Oni nie dali się rozbroić. Zawitała
do nas „Bronka”, sanitariuszka
od „Korsarza”. Miała gotową sowiecka „atstroczkę” od wojska,
nazywałem się Szpagatowski,
pracowałem na „żeleznej darodze”, dokument był z podpisem
gen. Radykowa. „Bronka” dostarczała mnie „adstroczki” (reklamacje z wojska), a ja rozdawałem partyzantom . Za nie cos
otrzymywaliśmy, to dla Bronki,
która pochodziła z Miadzioła, a
ukrywała się w Nowo-Wilejce.
Mijały miesiące, terror w mieście straszny
Tymczasem
„Blok”
(Marynowski),
„Chińczyk”(Korsak),
„Wisła”(Butkiewicz),
„ K l o n ” ( R o m e j k o ) ,
„Czyżyk”(Grabowski) i ja –
wszyscy dobrze uzbrojeni wyruszyliśmy na nasze byłe tereny partyzanckie. Powstawały tam „strebitelnyje” bataliony, wyłapywali i
wydawali ludzi (...)
12.XII.1944 wpadłem w zasadzkę i zostałem aresztowany.
Przez 8 dni i nocy torturowano
mnie, pytając o pochodzenie dokumentów i kto je dostarczał.
Podałem tylko pseudonimy.
Przebywałem w Wilnie w piwnicach przy ul. Ofiarnej. Trafiłem do
brygady roboczej. Pewnego dnia
zawieziono nas samochodem do
dzielnicy Łosiówka. Ścinaliśmy
topole, 2.II.1945 zbiegłem spod
kul sowieckich. Aresztowano całą
moją rodzinę - matkę, siostrę,
szwagra. Zrabowano wszystko z
domu. Zamieszkali w nim enkawudziści.
Dnia 6.III. zgłosiłem się do
Związku Patriotów Polskich w
Wilnie przy ul. Zygmuntowskiej.
Rozmawiałem z płk. Szymańskim,
który zagwarantował mnie nietykalność i polecił zbierać byłych
partyzantów ukrywających się
z bronią i bez broni. Zebrałem
cały pluton, za który byłem odpowiedzialny. przebywaliśmy w
barakach przy ul. Wiłkomirskiej
koło Zielonego Mostu. Po paru
tygodniach pod uzbrojonym konwojem sowieckim załadowano
nas do wagonów i przywieziono do Warszawy, do pierwszego
pułku zapasowego. Organizował
się pułk 47. Z Warszawy przybyliśmy do Fordonu, tam zostałem
szefem kasyna oficerskiego. Po
paru miesiącach, po przesłuchaniu przez żandarmerię wojskową
i opisaniu mojej działalności w
Armii Krajowej zostałem szefem
kuchni kompanii taborowej. Dnia
22.XII.1945 zostałem zdemobilizowany. Przybyłem do Góry
Sląskiej. Tam poznałem porucznika AK i z nim opracowaliśmy
dalszą działalność, organizowaliśmy broń. W okolicach Gniezna
wpadliśmy w zasadzkę w dniu
15.IV.1946. Jednego z kolegów
zastrzelono, nas aresztowano i
przewieziono do wiezienia w
Gnieźnie. Skazano nas na 8 lat
więzienia w trybie doraźnym.
Odbywałem karę w Raciborzu,
później w Sztumie. Wyszedłem
na wolność dnia 17.X.1951 roku.
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Moje Kresy
-Ludwika Józefkiewicz cz. 3
Eugeniusz Szewczuk
Enkawudziści wchodzą do domu,
Где ваши гости – pyta starszyna. Nie ma – pada odpowiedź.
Podwórko zostaje otoczone, a po
świeżych jeszcze śladach ucieczki Marcin zostaje odnaleziony
i wyciągnięty z kryjówki. Tato,
tato – wrzeszczał wniebogłosy
syn Kazik, nie puścili go. Krzyku
małego dziecka i tego momentu aresztowania nie zapomnę do
końca życia – mówi pani Helena, bezpośredni świadek całego
tragicznego zajścia. W ostatniej
chwili podbiega do Marcina brat
Bronisław i wkłada mu do ręki różaniec. Za to otrzymuje potężny
cios w głowę i po kopnięciu policyjnym butem w tyłek, upada na
ziemię. Wywożą Marcina na tylnym siedzeniu w „towarzystwie”
dwóch oprawców w niebieskich
czapkach z czerwonym otokiem
NKWD. Zabrali go do aresztu
śledczego w Jaryczowie Nowym. Po jakimś czasie osadzono
w więzieniu na Zamarstynowie
we Lwowie. Nigdy więcej nie
ujrzeliśmy Marcina Kowalkowskiego żywego, ani jego zwłok.
Pan Bóg sprawiedliwy, zły los
dosięga jednak obu szubrawców.
Pierwszy ginie od sowieckiej
bomby w czasie nalotu w 1944
roku, drugi zostaje zamordowany przez banderowców w swojej rodzinnej wsi w 1945 roku.
Wraz z ucieczką przed
nacierającymi
hitlerowcami
Sowieci rozpoczynają we lwowskich więzieniach rzeź osadzonych. W więzieniu zamarstynowskim nie potrafiono wykorzystać
krótkiego okresu, gdy we wtorek
24 czerwca 1941 roku pozostało ono całkowicie niestrzeżone
na wskutek chaosu wojennego i
próbą wywołania przez Ukraińców powstania i przejęcia wła-

dzy przed nadejściem Niemców.
W czwartek 26 czerwca wszystkie cele zamknięto, więźniom
kazano ułożyć się na podłodze,
nie pozwalając się podnosić, a
następnie zaczęto wywoływać po
trzech, czterech i rozstrzeliwać
z sąsiednich celach przy warkocie zapuszczonych silników
samochodowych. W jednej celi
zostałam tylko sama – wspomina Wanda Ossowska, kurierka
ppłk. Macielińskiego. „Czekałam miotając się po celi, niezdolna do myślenia, do skupienia się
na modlitwę. Nic tylko obłędny
strach i chaos. Tak upłynęła godzina, może dwie. Słyszałam
w oddali stłumione głosy wielu
ludzi, zdawałam sobie sprawę,
że ten tłum więźniów czeka na
samochody, czy może ustawiają ich w grupy i prowadzą na
dworzec kolejowy. Ale nagle ten
gwar ludzi przerwał szum motorów, a więc jadą, już się pewno
ładują, stłoczeni pod brezentem
wozów, obstawieni strażą. I nagle w szum motorów wdziera się
krzyk. Ten krzyk goni detonacja, strzelają. Boże znów strzelają. Całą noc słyszę ten hałas.
Zmieszane dźwięki motorów,
krzyków, strzałów. Czasem ponad ten gwar wyrywa się krzyk
rozpaczy, strachu, bólu. Już świt,
gwar przycicha”. W całym więzieniu pozostało wśród żywych 5
kobiet i 65 mężczyzn. W sobotę,
28 czerwca w południe przybyli do więzienia ludzie z miasta,
opuszczonego już przez Armię
Czerwoną i pomagali więźniom
wydostać się na zewnątrz. Także
w następne dni, począwszy już
od niedzieli do wszystkich lwowskich więzień ciągnęły rodziny,
którzy wśród zamordowanych
poszukiwali swoich bliskich, sta-

/ Kobiety z Prus podczas prac w majątku ziemskim Krzeczunowiczów (1934r.)

rając się ich rozpoznać. Często
było to niemożliwe, bo w upalną pogodę zwłoki gwałtownie
rozkładały się. Potworny zaduch
pochodzący z trupów był wyczuwalny na setki metrów. Podczas
kilkakrotnych przeszukiwań cel
więziennych przez ojca Józefa
Kowalkowskiego (prezesa Kasy
Stefczyka w Prusach) i przyrodniego brata Bronisława, wśród
stosu pomordowanych w zamarstynowskim więzieniu, nie odnaleziono ciała Marcina. Prawdopodobnie, jak opowiadał jeden
z ocalałych więźniów, któremu
udało się przeżyć i przez jakiś
czas przebywał w jednej celi
razem z osadzonym Marcinem,
czterech więźniów żołnierze wyprowadzili do sąsiedniej celi i

/ Prusy. Rodzina Alojzego Serwadczka (w środku na dole Ludwika)

tam ich od razu zastrzelono. Stos
ciał leżał w tym miejscu prawie
po sufit. Czterech następnych
wyprowadzono na dziedziniec i
prawdopodobnie wywieziono na
Wschód i tam stracono. Mówi
o tym dokument otrzymany z
ZG PCK w Warszawie z dnia
22.06.1977 roku, ale czy to wiarygodna wiadomość?. „W odpowiedzi na zgłoszone poszukiwania – Marcina Kowalkowskiego
s. Józefa i Rozalii, urodzonego
w 1911 roku w Prusach, powiat
Lwów – z przykrością zawiadamiamy, że według informacji
Radzieckiego Czerwonego Krzyża w Moskwie – Kowalkowski
Marcin zmarł w dniu 26.VI.1941
roku”.
Mama wciąż była przygotowana
na to, że nas także wywiozą na
Sybir, za przedwojenną działalność ojca, jak i przez powiązania
rodzinne z Kowalkowskimi. Już
po wojnie, mieszkając w Dobrzyniu dowiedzieliśmy się, że
rzeczywiście tak było. Jak ojca
informowała jedna z byłych pracownic gminy w Prusach tzw.
Silrady, od początku byliśmy na
liście wywozowej na Syberię.
Sowieci po prostu nie zdążyli,
od 22 czerwca musieli uciekać
na Wschód przed nacierającymi wojskami hitlerowskimi. Do
szkoły powszechnej w Prusach
zdążyłam uczęszczać tylko przez
8 miesięcy, od września 1944
roku do kwietnia 1945, gdyż 9
czerwca wywieziono nas na tzw.
Ziemie Odzyskane. Mam jeszcze takie zaświadczenie wydane przez szkołę. Kierownictwo
szkoły powszechnej w Prusach,
powiat Lwów zaświadcza, iż

uczennica Ludwika Serwadczak
chodziła do I klasy, uczyła się
bardzo dobrze, pieczątka i podpis kierownika szkoły. Uczyła
nas pani Rozalia Herman, siostra
organisty Tomasza Bobry. Nie
wiem czemu, ale mówili o niej
Konikowa. Po wojnie pani Rozalia przez wiele lat uczyła i była
kierownikiem szkoły w Ligocie
Książęcej, powiat Namysłów.
Pamiętam dobrze, że na dzień 7
listopada 1944 roku, czyli dzień
rocznicy wybuchu Rewolucji
Październikowej, szkoła nasza
dostała nakaz uczestniczenia nauczycieli i dzieci w obchodach
tej rocznicy w pobliskim Jaryczowie. Listopad, było już dość
chłodno i deszczowo, jechaliśmy furmankami ciągnionymi
przez konie. Gdyby to było lato,
to byłaby niezwykła podróż, a
tak opatuleni rożnymi kocami i
chustami, nie widzieliśmy nawet
drogi którą poruszaliśmy się w
kierunku północno – wschodnim
od Prus. Podczas tamtej uroczystości, jako pierwszak tańczyłam
w ładnym stroju krakowianki z
partnerem do pary – Stanisławem
Rawskim. Przepiękny gorset z
blaszek – cekinów wyszyła mi
siostra Stanisława, która śpiewała w chórze prowadzonym przez
organistę Tomasza. Na kursie
kroju i szycia uczyła staruszka,
nauczycielka Zarzycka, ta sama
która uczyła jeszcze moją mamę,
gdy była dzieckiem. Ten śliczny
gorset, jako pamiątkę rodzinną
przechowujemy do dzisiaj i niekiedy służy nam do pokazania
się w nim jakiemuś dziecku na
szkolnej lub kościelnej uroczystości. Jako dzieciaki bardzo lubiliśmy naszą panią Rozalię, bo
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była kochana, miała dobre podejście do dzieci. Wiele i ciekawie opowiadała o dzieciach walczących w 1918 roku o Lwów.
To ona opowiadała nam po raz
pierwszy o Orlętach Lwowskich
i nauczyła nas piosenki „Tylko
mi Ciebie mamo” skomponowanej do słów wiersza pn.”Orlątko”
pisarza Artura Opmmana, który
obecnie przytoczę.
O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew - to za nasz Lwów!
Ja biłem się tak samo
Jak starsi - mamo, chwal! ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Lwowa żal! ...
Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat ...
O, nie płacz nad swym synem,
Że za Ojczyznę padł ! ...

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Orkiestra dęta w Prusach

Postu nie używaliśmy w ogóle
tłuszczy zwierzęcych, podstawową „omastą” był olej konopny.
Olej na święta mieliśmy swój,
bardzo zdrowy. Konopie rodzicie
siali na Błocie, potem z siemienia
tłoczono na zimno olej w Pikułowicach u jednego z gospodarzy,
który się tym zajmował mając
prasę do wyciskania oleju. Do
najprzyjemniejszych powinności w okresie przedświątecznym
należało przygotowanie ozdób i
strojenie choinki. Brałam aktywny udział w przygotowaniach do
świąt. Wspólnie z siostrami przygotowywałyśmy różne świecidełka na choinkę, kolorowe łańcuszki z żytniej słomy i bibułki,
aniołki. Przepiękne łańcuchy w
kombinacji słomka, jakiś koralik, słomka. Papierowe kwiatuszki, jeże z kolorowego papieru,
kasztanów oraz łupin orzecha
włoskiego. Wszechobecne rożki,

ptaszki i oczywiście wydmuszki. Przychodziły do nas dzieci
sąsiadów i wspólnie z wielką radością wszystko szykowaliśmy
na świąteczne dekoracje. Moje
starsze siostry pomagały mamie
w przygotowaniu wypieków na
wigilijny stół i na całe święta.
W dniu wigilijnym wnoszono do
izby dziaduch z prostej żytniej
słomy, rozkładało się go na podłodze i po nim chodziło. Cóż to
była za radość dla dzieci i pozostałych domowników. Wszystko
to czyniono na pamiątkę Stajenki Betlejemskiej. Aby na wigilię
mieć prostą żytnią słomę, omłoty
żyta, jak zresztą i innych zbóż,
dokonywano ręcznie za pomocą cepów. Niejednokrotnie już
grudniu, tuż przed Wigilią, gdy
na dworze był niekiedy siarczysty mróz i zboże bez problemu
wyskakiwało z łusek po uderzeniu cepów. Omłotów dokony-

wano najczęściej w dwie osoby
uderzając na zmianę. To była nie
lada sztuka, liczyła się wprawa,
by nie dać sobie nawzajem po
głowie. Kiedy na niebie pokazała się pierwsza gwiazdka, brat
Kazik wraz ze mną wnosił mały
snopek owsa i sianko na stół wigilijny. Kazik życzył wszystkim
„na szczęście, na zdrowie z tymi
świętami, żebyśmy te szczęśliwie odprowadzili, drugich lepszych doczekali”. Moim zadaniem było gdakanie z siankiem
po to, by kury z naszego kurnika
znosiły dużo jajek i by nigdy ich
nie brakowało na naszym stole.
Owies stał w kąciku i czekał tam
aż do Nowego Roku, wówczas
był wynoszony do obory i jego
kłosami tato karmił bydło i jego
ukochane konie, by przynieść
szczęście i uchronić je przed chorobami, także za pomyślność w
Nowym Roku – dla zwierzaków
także. Część ziaren owsa przetrzymywano do wiosny, by potem wraz z nadejściem momentu
siewu zboża jarego, z jego ziaren
na najbliższym naszych zabudowań polu wysiać znak krzyża
świętego. Ludność wiejska była
wierna tradycjom i obyczajom
swoich ojców, przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Pierwszą garść ziarna, jaką tato rzucał
na ziemię w czasie siewu – robił
to na kształt krzyża. Za każdym
razem kiedy wyruszał do pracy w
polu, przed naszymi końmi, także
kreślił znak krzyża. Owies stojący w domu miał też inne zadanie.
Przez cały okres świąt opłatek,
który nie został w całości podzielony przy wigilijnym stole,
oczekiwał na gości, którzy mogli
do nas przybyć w odwiedziny.
Snopek owsa był miejscem jego
przechowywania. Opłatek był
zawsze osadzany pomiędzy kło-

Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Lwowa żal! ...
Mamo, czy jesteś ze mną ?
Nie słyszę twoich słów ...
W oczach mi trochę ciemno ...
Obroniliśmy Lwów! ...
Zostaniesz biedna samą ...
Baczność za Lwów! Cel! Pal!
Tylko mi Ciebie, Mamo,
Tylko mi Polski żal...
Artur Oppman / OR-OT /
Należy też wspomnieć o tradycjach świątecznych i świętach
spędzanych w Prusach, Bożym
Narodzeniu i Wielkanocy. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zaczynały się już po 8
grudnia, czyli po święcie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Był to okres
Adwentu, a zatem i postu. Pościliśmy aż do Wigilii. Ludzie
w Prusach znani byli ze swego
przywiązania do kościoła. Niemała w tym zasługa ówczesnego księdza proboszcza Pawła
Penara. Ściśle przestrzegano
nakazane przez kościół posty, a
w niedziele i święta tłumnie podążano do naszego kościoła. W
Adwencie i w czasie Wielkiego

/ Ukraiński dokument potwierdzający datę śmierci Marcina Kowalkowskiego
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sami owsa. Część opłatka przed
rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej była dzielona na mniejsze
kawałeczki w zależności od ilości domowników i niespodziewanych gości. Tak jak pusty talerz i
miejsce przy stole przygotowane
na spóźnionych gości, także na
nich oczekiwał opłatek. Każda
cząstka opłatka smarowana była
miodem, który babcia Serwadczakowa dostawała rokrocznie
od swego szwagra Owsiaka, mającego dużą pasiekę w Prusach.
Wieczerza wigilijna składała się
z 12 potraw. Na końcu babcia podawała kutię. Kutia to ugotowana
pszenica bez łuski, przyprawiona
dobrze utartym makiem z cukrem
i miodem, dodatkowo wzbogacana przysmakami w postaci fig i
rodzynek. W czasie wieczerzy
wigilijnej śpiewaliśmy kolędy i
pastorałki, było bardzo radośnie
i rodzinnie. Kto dobrze nie znał
dalszych zwrotek popularnych
kolęd korzystał z kantyczki, czyli
zbioru pieśni, kolęd i pastorałek
na okres świąt Bożego Narodzenia. Do chwili obecnej jestem
w posiadaniu przedruku takiej
kantyczki wydanej w Krakowie
w roku 1910, którą sprowadził i
przygotował do druku ks. prałat
Kazimierz Makarski z Brzegu.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał
Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące wymienić
doświadczenia 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

1 stycznia 2019 - strona 46

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

www.ksi.btx.pl

MY WROCŁAWIANIE- MY KRESOWIANIE
Anna Małgorzata Budzińska

Jest taka znana piosenka ze słowami Andrzeja Waligórskiego, z muzyką Józefa Kani, której fragment brzmi:
„ Pan pyta: Skąd wy? Cóż za pytanie!
My wrocławianie, drogi panie, wrocławianie
Przystojni chłopcy, piękne panie
Mamy fason, styl i gest
My wrocławianie - tak jest!”

Tak to wszystko prawda, ale słowa te dotyczą późniejszych
pokoleń urodzonych już w polskim Wrocławiu.
−
A skąd ci wrocławianie wzięli ten swój styl, fason,
gest i urok?
−
No masz! A toć głównie z Kresów, bo w większości stamtąd wywodzą się nasze korzenie.
Po wojnie słynna była taka anegdota, bo we Wrocławiu
najczęstszym wtedy pytaniem przy spotkaniu było:
−
Skąd jesteś?
−
Ta joj, ta ja z Wrocławia:)
−
Ta masz! Tak i ja zy Lwowa !
To zabawne powiedzenie i oddające powojenny klimat. Przyznam, że też się spotkałam z taką odpowiedzią w rozmowie z panem Bronisławem i to wiele lat po
wojnie. Opisałam to sympatyczne spotkanie kresowe:
https://www.kresowianie.info/artykuly,n691,kresowe_drogi_z_buczacza_do_gubina.html
Po wojnie często słyszało się lwowski bałak na ulicach
Wrocławia, ale nie tylko. Ludzie zapiewali też z wileńska,
wtrącali białoruskie regionalizmy, a także mówili gwarą
poznańską, warszawską jak też z innych regionów. Wrocław stał się zbiorowiskiem ludzi z różnych stron. Zburzone po części miasto przygarnęło tułaczy wysiedlonych ze
swoich gniazd, a także tych, którym wojna zabrała domy i
dotychczasowe życie.

Kresowiacy stanowili raptem ok. 25 proc. Jednak wśród
nich było wielu przedstawicieli lwowskiej elity i to oni zaczęli nadawać temu miastu nowy ton.
Dawni lwowiacy w odróżnieniu od innych mieszkańców

powojennego Wrocławia przyjeżdżali najczęściej w zorganizowanych grupach i trzymali się razem. Ułatwiał to fakt,
że w przeciwieństwie do reszty nowych wrocławian wywodzili się z dużego miasta i wiedzieli jak ono powinno
funkcjonować. Szczególnie było to widoczne w środowisku tramwajarskim, zdominowanym przez lwowiaków

Równie liczą grupą była profesura. Wrocławskie uczelnie
w znacznej mierze budowała kadra profesorska Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej. Znamiennym jest, że po wojnie struktura Uniwersytetu Wrocławskiego była wzorowana właśnie na UJK, a na jego czele
stanął były rektor lwowskiej uczelni Stanisław Kulczyński.
W wolnej już Polsce nastąpił wysyp „lwowskich” restauracji, knajp, ulic, placów czy tablic pamiątkowych. Dzięki
lwowskiej elicie, początkowo kompletnie obce, niemal doszczętnie zniszczone przez wojnę miasto stawało się coraz
bardziej „nasze”.

W ten to sposób można już było mówić: My kresowianiemy wrocławianie.
Kresowianie osiedli tutaj, założyli rodziny i powstawały
nowe pokolenia, które już o sobie śpiewały: My wrocławianie, my wrocławianie...
Przed wrocławskim Dworcem Głównym jest rzeźba krasnala z wyładowaną walizką- z takimi walizkami przyjeżdżali tu nasi przodkowie- przesiedleńcy wygnani z własnych domów:

Dzisiaj Wrocław to duże kipiące życiem miasto, ale po
wojnie to były same ruiny, nawet w ukochanym naszym
Rynku:

Teraz jesteśmy częścią tego miasta- czy to na ulicy, czy w
Rynku, czy w kościele, czy na koncercie, czy w muzeum,
czy nad Odrą i w wielu innych miejscach- wszędzie jesteśmy u siebie, nie zapominając także o naszych kresowych
korzeniach.
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łakiem:
We Lwowi si urudziłym
We Lwowi raczkowalym
Tam si pacieża uczyłym
I - „Jestem Polak mały”...
Tam ziemia kryje mych przodków
Ta ziemia ich potem żyzna
Według nuwegu purządku
To już ni moja Ojczyzna
Muszy pu świeci błąkać si całym
Znaliść sy miejsca ni mogi teraz
Bu sercy moji ruzdarty żalym
Wciąż mi tynsknota doskwiera
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Z serii: „Zatrzymane w
kadrze” - Borysław
Redakcja

ref. Bo Lwów mój jest dzieś za granicu
Wszyscy w świeci wciąż si dziwiu
Osaczony tajimnicu
Nie spełniona moja miłość
Pięknie napisane…
https://www.salon24.pl/u/polskairesztaswiata/708715,jakwiele-lwowa-we-wroclawiu :

/ Tyle zostało z polskich domów. Ten kijek ze wstążką na środku kupy
błota to oznakowanie niebezpieczeństwa. Foto: Marian Koch

/ Pozostałości polskich domów przy ul. Pańskiej. Foto: Marian Koch

Śpiewaliśmy też potem inną, nostalgiczną piosenkę Romana Kołakowskiego pt. „Pocztówka z Wrocławia”, oto jej
fragment i zdjęcie ulubionej mojej ulicy z przedwojennymi kamienicami:
Tu właśnie się urodziłem
tu w kamienicy czynszowej
tutaj się chodzić uczyłem
przy starej kuchni węglowej
zapomnieć się nie udaje
bólu co wtapia się w serce
gdy odcisk dłoni zostaje
na rozpalonej fajerce
14

/ Uchował się piękny dworek. Foto: Marian Koch

/ Ulica Pańska, obecnie Szewczenki. Czas stanął w miejscu. Foto: Marian Koch

/ Normalnego Polaka może w tym miejscu trafić szlag. Foto: Marian
Koch

Dziś gdy pobieżny remont skończony
metraż zwiększony urząd nam przyznał
w polskim Wrocławiu niemieckie domy
to właśnie moja ojczyzna
A Lwów to dla mnie zagranica
śpiewny język stare kino
Lwów to dla mnie tajemnica
niezaznana nigdy miłość
Lwów to czas co się oddala
przedwojenny elementarz
To Wesoła Lwowska Fala
no i Łyczakowski Cmentarz….
Odpowiedź na tę piosenkę zamieścił Adam Bryła, są to
wspomnienia starszego pokolenia, napisane lwowskim ba-

/ Polska szkoła powszechna w Tustanowicach. Tu moi przodkowie pobierali pierwsze nauki. Dziś to ukraińska Foto: Marian Koch
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Wy Lwowie muzy śpiewały
zawsze tańczu polki z figurami
ze szczypanium i macanium
Aleksander Szumański
„…tańczu polki z figurami,
husia, siusia, husia, siusia,
knaju pary, za parami,
husia, siusia, husia, sia,
aligancku i zy szykim,
husia, siusia, husia, siusia,
przeplatajunc
wrzaskim,
krzykim,
husia, siusia, husia, sia,
i du siebi i ud siebi,
wszysku skaczy jakby w niebi
ze szczypanium i macanim,
hula polka husia, siusia…
…trarara Antyk na harmonii
gra,
trarara on przybirać klawo
zna,
trarara, baw si, braci, póki
czas,
skoro dzisiaj na zabawu prostu do nas wlaz.”
My wcali nie byli chirni jak si
rozpoczął V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i
Bałaku Lwowskiego Kraków
2011, a właściwie 8 kwietnia
2011 jego druga odsłona, jak
powim gdzie si to zjawisku odbyło, to mózg stai i nie tylko.
Ta to w kamienicy nr 1 przy
ul. Szczepańskiej w Krakowie „Pod Gruszką” w Klubie
Dziennikarzy, w sali Fontany.
Kamienica ta była w wieku

XIV własnością rodziny Morsztynów. W roku 1386 Jadwiga
Królowa Polski miała tu ponoć
odwiedzać swego ukochanego,
księcia austriackiego Wilhelma
Habsburga, z którym nie mogła się związać, ze względu na
ślub z Jagiełłą, ale to taka prawda, jak w koszyku mojej cioci
z Pohulanki woda. Wewnątrz
kamienicy zachowane zostały
gotyckie wnętrza. Najbardziej
znanym pomieszczeniem jest
Sala Fontanowska. Jej nazwa
pochodzi od XVII-wiecznego
artysty – Baltazara Fontany.
Ozdobił on wspomnianą salę
stiukami na polecenie jednego
z właścicieli – chorążego Andrzeja Żydowskiego, od którego zapewne powstał szmonces,
/ gwara lwowska, żydowska
/ ja tak myśli. W jednej części
można zauważyć gotyckie sklepienie żebrowe pod dekoracją
stiukową. Na ścianach znajdują
się XVIII-wieczne holenderskie
kafelki. Te zabytkowe wnętrza
są więc uznawane za jedne z
piękniejszych wnętrz świeckich
w Europie. Na parterze kamienicy znajduje się apteka „Pod złotym Tygrysem”, tak piszą, a tu
figa z makiem, z pasternakiem,
apteki ni ma, bo ją wygryźli najtańsze w Europi pudatki. Obok
niej zachował się XVI-wieczny

renesansowy portal (obecnie będący witryną kwiaciarni). Jakie
kwiaty! Ta daj Panie Boże zdrowi kwiaciarkom krakowskim!
Na pierwszym piętrze znajduje
się obecnie Klub Dziennikarzy,
oraz restauracja „Pod Gruszką”.
Można tam dostać dobrą ćmagę, ali nie widziałem chirnych,
same galanty siedzą.
A ulica Szczepańska – ulica w
Krakowie prowadząca od Rynku
Głównego na północny zachód,
w kierunku placu Szczepańskiego i Plant.
Przy ul. Szczepańskiej znajduje
się m.in. Kamienica nr 2, Pałac
Krzysztofory.
Pałac „Pod Krzysztofory” jest
jednym z najznakomitszych i
najokazalszych
krakowskich
miejskich pałaców. Na przestrzeni wieków pałac gościł
wiele znakomitych osobistości,
m.in.: królów Jana Kazimierza,
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, oraz Stanisława Augusta
Poniatowskiego, a także księcia
Józefa Poniatowskiego, który
przebywał tu w roku 1809.
Nazwa pałacu pochodzi od patrona średniowiecznej kamienicy, która niegdyś znajdowała się
w tym miejscu – św. Krzysztofa.
W przeciągu wieków kamienica

ta zmieniała swoich właścicieli: w XIV wieku była własnością rodu Spycymirów, a w XV
wieku przeszła w ręce rodziny
Morsztynów wpływowej rodziny kupieckiej, której własnością
była również kamienica „Pod
Gruszką”.
W drugim kwartale XVII wieku, z inicjatywy marszałka nadwornego koronnego Adama
Kazanowskiego,
rozpoczęto
prace budowlane na tym obszarze. Połączono gotyckie kamienice usytuowane na rogu Rynku
Głównego i ulicy Szczepańskiej.
W latach 1682-1684 na zlecenie
ówczesnego właściciela, Wawrzyńca Jana Wodzickiego, dokonano zasadniczej przebudowy budynku. Pracami kierował
słynny architekt , Jakub Solari.
I w takim otoczeniu, przy takiej
ulicy, w takiej sali, i takiego
projektanta dziele,
tańczono
wczoraj lwowską” poleczkę,
husia, siusia”, której fragment
batiarskiego tekstu przytaczam.
Na koncercie obecny był sam
maestro Julian Tuwim, który
przywitał publiczność „Kwiatami polskimi”:
„Któż wtedy wiedział, że daleką
Stanie się Kraków świętą
Mekką,
A góra Giewont – Siódmą
Górą,
A rzeka Wisła – Siódmą Rzeką?
My contry is my home. Ojczyzna
Jest moim domem. Mnie w
udziele
Dom polski przypadł. To – ojczyzna,
A inne kraje są hotele”.
Julianowi Tuwimowi odpowiedziano:
Leopolis semper Fidelis
We Lwowie muzy śpiewały zawsze.
A niżej podpisany stwierdził:
„Dwa miasta otrzymałem w
darze,
A które piękniejsze?
Czy Lwów Katedrą marzeń,
Czy Groby Królewskie”.

/ Krzysztofory od strony Rynku Głównego. By Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30305481

Ale po kolei, gdy zespół muzyczny „Chawira” pod kierownictwem Karola Wróblewskiego
rozpoczął koncert, to natych-

miast pomyślałem o Jerzym Połomskim, ale właściwie o „Big
Cycu” z którym pan Jerzy wylansował piosenkę „Cała sala
śpiewa z nami”. Dlaczego?
Z tej prostej przyczyny, iż cała
sala, około 100 osób śpiewała
wraz z Karolem Wróblewskim
„Tylko we Lwowie”. A więc
na samym otwarciu koncertu
pojawili się Tońcio i Szczepcio
ze swoim nieodłącznym „kawałkiem” z filmu „Włóczęgi”
do tekstu Emanula Szlechtera
i muzyki Henryka Warsa. Śpiewająca sala nie zamierzała przestać śpiewać, ale dopiero, gdy
na estradzie pojawiła się Pani
Grażyna Potoczek prezentująca
wykonawców koncertu, zaległa
cisza.
Kto ze 100 znanych osób tworzył widownię?
Nie zawiodła mnie moja muza,
piękna lwowianka Alusia,
twierdząca, że jest moją ślubną
i nie myląca się. Ilekroć piszę o
mojej małżonce, to przypominam sobie przykazanie mojej
tak pięknej, co mądrej Mamy,
oczywiście również lwowianki: „…pamiętaj, gdy będziesz
wybierał żonę, to niech to
będzie lwowianka, ale najlepiej, aby to była Żydówka ze
Lwowa…”. Taką opinię mieli
również bohaterowie „Wesołej
Lwowskiej Fali” Aprikozenkranc i Untenbaum, obecni na
widowni, jak zwykle w czasie
naszych koncertów lwowskich
. Z satysfakcją zawsze odnotowuję obecność Wiktora Budzyńskiego, twórcę tej wspaniałej audycji radiowej, jak i
Lopka Krukowskiego, który
wszak nie urodził się we Lwowie, ale jak mówił szmonces,
to był sam cymes /„miód”/.
Cały zespół „Wesołej Lwowskiej Fali” pojawił się na koncercie oczywiście jak zwykle.
I jak zwykle najbardziej się
cieszę z obecności Włady Majewskiej, która tym razem nie
zaśpiewała, ponieważ postanowiła oddać głos młodszym
artystkom, jak się wyraziła. I
miała zaśpiewać Wiktoria Zawistowska wchodząca w skład
zespołu „Chawira”. Miała. Ale
nie zaśpiewała, myśląc, że Pani
Włada zaśpiewa i tak powstał
z mojej winy cały galimatias,
a ja kacap i durny pacan nie
wyjaśniłem tego w garderobie.
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Kogo nie było?
Nie przyjechały Panie; prezes
„Radia Lwów” Teresa Pakosz
i redaktor naczelna tego radia
Ania Gordijewska. Ale są usprawiedliwione, ponieważ od kilku
tygodni nie wykonują nic innego, tylko układają cykl audycji
o mojej poezji. Jeszcze podobno
tak szybko nie skończą. Nie było
również mojej szefowej Pani
Bożeny Rafalskiej, redaktor naczelnej „Lwowskich Spotkań”,
której logo przyjęła dzisiejsza
odsłona festiwalu. Zatelefonowała do mnie i powiedziała:
„Alek nie przyjadę, bo muszę
składać teksty o twojej poezji”.
I jak tu nie usprawiedliwić ich
nieobecności?
Gdy zapytałem redaktora Zbigniewa Ringera, autora licznych
reklam prasowych naszego koncertu, czy zadowolony jest z
frekwencji, pękającej w szwach
Sali „Fontany”, odpowiedział:
„…iż tylko wariat mógł zrezygnować”.
Faktycznie nie zauważyłem czołowych lwowskich „myszygine
kiepełe”, o których opowiadał
„cały Lwów”:

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
francusku. Podobno językiem
literackim.
„DOKTOR” - stojący zawsze na
placu Gołuchowskich, przemawiający do siebie po żydowsku
i niemiecku.
„PROFESOR” lub „FILOZOF”
- poeta, piszący na zamówienie
okolicznościowe wiersze, stał
z książką w ręku, zwykle na ul.
Wałowej i deklamował łacińskie
wiersze, lub młodzieży szkolnej
odrabiał zadania z łaciny .
„DURNY IGNAŚ” - grywał na
skrzypkach pod murem kamienicy na rogu ul. Kurkowej i Czarnieckiego. Zaczepiany przez
batiarów okrzykiem: „Ignaś
Zośka cię nie kocha”. Wołał za
nimi w złości: „Idź ty beńkart
magistracki!”. Wykrzyknik ten
stał się popularnym, potocznym
zwrotem lwowian, wyrażającym
zniecierpliwienie .
„BEN HUR” - albo „BUGAJ”
- na poły oryginał , na poły pomyleniec, który wyśpiewywał
w kółko: „buwajty zdorowa,
moja zołoteńka”.

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

„DODIO” - dziwak, emeryt z
górnego Łyczakowa, chodził w
czarnej kapocie z pasją zdzierał
afisze z murów, którymi wypychał kieszenie.

„WARSZAWA – WAWA” - gentelman w batiarskim kaszkiecie - proponujący napotkanym
przechodniom podróż do Warszawy. Bez względu na decyzję
„ruszał” truchtem naśladując
lokomotywę parową - „warszawa wawa, warszawa wawa”
- powtarzał rytmicznie. Dzieci
oczywiście za nim biegały, a
jakże, łącznie ze mną i z Adamem Macedońskim współtwórcą krakowskiego słynnego
„Przekroju”.

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

„PROFESOR JEGIER” - stał
niezmiennie w wylocie bramy
przy ul. Legionów w zapomnianym już dzisiaj pasażu Hellera,
od rana do wieczora . Wykrzywiał śmiesznie usta wołając:
profesor Jegier, profesor Jegier,
reklamując kalesony jegierowskie, równocześnie rozciągając
rzekomo elastyczne nogawki
śnieżno białych kalesonów. Ten
akurat chyba nie był stuknięty,
interes mu szedł jak się patrzy.
Trwał do września 1939 roku.
„ŁUCYK” - uzdrowiciel szarlatan ubrany w długą szatę przystrojoną mosiężnymi gwiazdami
i kołami, z wężem grzechotnikiem w zarękawku. Sprzedawał
pigułki na wszystko, własnego
wyrobu.
„BARONEK” - zubożały baron,
hulaka, trochę pomylony, żyjący
z jałmużny. Wystawał pod hotelem George’a i przemawiał po

„DURNY JASIU” - syn przekupki z rynku. Śmiano się z
jego powiedzonek: „ni kupujci
barszczu u moij mamy, bo si tam
szczur utopił”.
„ŚLEPA MIŃCIU” - siadywała
na składanym stołeczku na Wałach Hetmańskich pod pomnikiem Sobieskiego przygrywała
na harmonii i śpiewała ówczesne
szlagiery np. „Śliczny gwóździki”, „Pienkny tulipani”. Zaczepiana przez uliczników wołała
za nimi: „ty miglanc”!
Wszystkich tych oryginałów,
dziwaków i pomyleńców lwowska ulica obejmowała nazwą
„świrk” . Wyraz „ świrk „ był
neologizmem lwowskim oznaczającym chorego umysłowo,
wariata, pomyleńca - wywodzącym się podobno od zachowania
pewnego symulanta, który chcąc
się wykręcić od służby w wojsku austriackim udawał wariata
ćwierkając jak świerszcz „świrk
, świrk”. Od „świrka” pochodzą
inne popularne we Lwowie wyrazy: świrkowaty - głupkowaty,
pomylony, ześwirkować - zachowywać się jak świrk, t.j. wariat, lub po prostu świr.
Nie było również Wojtka Habeli
i Franka Makucha niejednokrotnie prezentujących estradowo

tych „świrkowatych”,z przyczyny prozaicznej, obaj artyści mieli występy. Franciszek
śpiewał w programie operetki,
a Wojtek miał występ w teatrze.
I tak nam niestety wypadł
szmonces z programu. Gdy zapytałem Wojtka co zrobimy w
zamian, wówczas doradził: ”
Alek opowiedz dwa fajne szlagiery szmoncesowe”:
- Icek, powiedz mucha,
ny mucha,
Icuniu, powiedz mucha,
ny, mucha,
Icek ty powiedz samo mucha,
mucha, ny,
lub,
Icuniu, zjedz ciasteczko,
nie chce mi się,
Icuniu, ty zjedz czekoladkę,
nie chce mi się,
Icuniu, ty zjedz jabłuszko, mamunia bardzo prosi,
nie chce mi się,
to co ty chcesz Icuniu?
Żeby ciocię Rózię szlag trafił.
Jak ja wrócił do chałupy wieczór po śpiwaniu, oczywiście
już chirny, to się rozdzwoniły
telefony, jak w kuczki, czy też
po kuczkach, a to stacjonarny, a
to mój komórkowy, a to komórkowy mojej żony, od oficjalnych mediów i władz naczelnych Państwa i Krakowa z gratulacjami i równocześnie z przeprosinami, iż nie mogli przybyć
na koncert lwowski, ponieważ
przepisy Unii Europejskiej tego
nie zezwalają.
Jeden galanty nawet powiedział:
„ty nie bądź taki awojler jing” /
odważny chłopaczek /.
Powoływali się na tak zwany
paragraf rozsądku, który nie zezwala na śpiewanie batiarskich
piosenek nawet po kuczkach,
członkom Unii Europejskiej.
Miałem nawet telefony gratulacyjne z Brukseli, ale nie powoływali się na paragraf rozsądku,
jedynie na kinderską piosenkę,
która ich zdaniem jest nie obyczajowa. To ja se „ftedy” rąbnął
pół basa chiry i i już byłem z powrotem lordem, ale powiedziałem żonie: aus z nami.
Pocieszyła mnie małżonka mówiąc: „ ty ich bajtluj, że ci bebechy z żalu popenkaju, gdy nie
będzie lwowskich festiwali i rób
swoje, śpiwaj swoje, deklamuj
swoje i rób za absztyfikanta,
czy chabala wszystkich dziuń ,
możesz nawet powozić dziunie
i ciumać się z nimi na oczach
całej Unii Europejskiej i nawet
samego prezydenta, masz moje
zezwolenie, ale tylko na klawe
dziunie , a gdy ci powiedzą, że
są dalej festiwali, i z dziuniami
fertig, to powiedz, że to chyba
jakiś chatrak - hołodryga, czy
czerepacha ich informował i

bądź blat i mogą cię całować w
kinol i nie tylko”.
Posłuchał ja żony i dzisiaj gdy
zadzwonił jakiś galanty z magistratu i pytał czy to prawda,
że jakiś festiwal się odbędzie w
Warszawie, to żona mi wyrwała
słuchawkę i powiedziała: „panie
galanty od tego się pan , bo my
z mężem teraz gramy w cymbergaja i ja się odgrywam, nie mam
czasu i fertig”.
I zrobiła się w magistracie po
tym telefonie cała hałaburda,
aż bebechi z bandziocha wyłaziły, o batiarsku mowu u nas w
domu, bo to nie był telefon od
jakiegoś galantego, tylko zwykły czerepacha, czy hołodryga
dzwonił. A festiwal się w Warszawie odbędzie jeszcze w maju
2011 i bedzie śpiwać Włada
Majewska i mogą w ”Wybiórczej”, czy w innym telewizorze
pocałować kwargiel, pindę, lub
potyrcze.
Ale co było dalej w sali Fontany? Swoje wiersze czytała lwowianka Danuśka Jasińska-Mróz
z samej Pohulanki. Publiczności
bardzo podobały się wiersze miłosne Danki, bo i publiczność
miłosna:
„Co to jest miłość”
„Serce moje pytam Cię,
Co to miłość nad życie?
Dwie dusze, a jedna myśl
Dwa serca, a jedno bicie”.
Danka sama wzruszona
od
wzruszonej publiczności dostała
kwiaty, ode mnie całusy, a co,
może nie wolno, z kim ta ja to si
mam całować? Z magistratem?
Z rezydentem, co robi za prezydenta? Brr!
Karol Wróblewski prezes fundacji Ocalenia Kultury Kresowej po kilku wierszach, czasami
i moich śpiewał i ciuchrał na
harmoszce jak na habala Danuśki przystało , ze swoim zespołem „Chawira” wybrane piękności lwowskie renomowanych
autorów jak Mariana Hemara,
czy też Emenuela Szlechtera i
Henryka Warsa, jak również i
te najpiękniejsze anonimowe,
uliczne.
A oto ciąg dalszy tekstu otwarcia koncertu:
„… tańczy mały, tańczy wielki,
husia, siusia, husia, siusia,
je salcesun, so syrdelki,
husia, siusia, husia, sia,
wszystku si uwija żwawu
i wywija w lewu w prawu,
Felek aranżuje klawu
naszy polki husia, siusia
trarara….
Gdy muzyczka gra wesołu,
husia, siusia, husia, siusia,
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wszysku tańczy, skaczy wkołu,
husia, siusia, husia, sia,
Felik Mańki wzioł pud boki,
Husia, siusia, husia, siusia,
aligancku stawia kroki
husia, siusia, husia, sia,
Naprzód w lewu, potym w
prawu,
tak wywija z Mańku żwawu,
z obracanim, potruncanim,
przy ty polcy husia, siusia,
trarara”…
A ja sam w ancugu nowym jak
si wkatulałem na estrady i ta
to na bezhirno, to mnie Wróblewski musiał ściągać, bo nie
chciałem zejść, tak mi było
fajni.
Na zakończeni to mi nawyt
Pani dr Lucyna Kulińska pocałowała w obydwa policzki, a
pozdrowienia dla całej naszej
hebry przesłał Pan dyrektor
Janusz Paluch redaktor „Cracovia Leopolis”, o czym powiadamia serdecznie Państwa
obsługujący całe widowisko i
nie tylko.
Aleksander Szumański prosto
zy Lwowa, tymczasem w Krakowi
Oto podręczny słowniczek bałakania:
absztyfikant – adorator
awojler jing / szmonces / - odważny chłopaczek
bałak – gwara lwowska
bebechi – wnętrzności
bandzioch - brzuch
blatować - łagodzić - rozmowa, gadka
na bezhirno – na trzeźwo
habal – adorator
ciumać się – całować się
cymbergaj - gra
ćmaga - wódka
chatrak - konfident
chirus - pijak
czerepacha – mętny typ
dziunia klawa - ładna dziewczyna
powozić dziunię - reszta jest
milczeniem
galanty - elegancki
hebra – zbieranina
chirny – pijany
chira - wódka
hajda - wynocha
handełes - handlarz
hołodryga - oberwaniec
jadaczka - gęba
juszka - rzadka zupa
jucha z kinola - krew z nosa
kacap – głupiec
kinol – nos
kwargiel - ser
kuczki – żydowskie święto
pacan - głupiec
pedały - nogi
pinda - niedorosła dziewczyna
potyrcze - pomietło
szantrapa - niechlujna kobieta
ścierka - ladacznica
śledź - krawat
myszygine kiepełe – zwariowana głowa
myszygine - wariat

1 stycznia 2019 - strona 50

www.ksi.btx.pl

Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
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