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Wyd. specjalne
Numer 00 - 2011

Inauguracja
Redakcja
Szanowni Państwo. Oddajemy w
wasze ręce specjalne wydanie
00/2011 „Kresowego Serwisu Informacyjnego” jako organu medialnego „Porozumienia Pokoleń
Kresowych”. Spis P.P.K . trwa i
będzie trwał, bo jest nas nie kilka tysięcy, ale znacznie więcej. Za
obecną liczbą sygnatariuszy kryją
się szeregi członków stowarzyszeń
i organizacji, których przedstawiciele złożyli w ich imieniu akces
do porozumienia. Mimo, że dotychczasowa efektywność spisu, nie jest
wizualnie pozwalająca na kolana, to
jednak proces postępuje. Wiele osób
ma opory w ujawnieniu swojego
nazwiska na ogólnie znanej liście i
jak wszędzie nie brakuje też sceptyków, czy biernych obserwatorów
poczynań w naszych wspólnych
sprawach, ale to dość częsta przypadłość . Nie zamierzamy tu tłumaczyć stanowiska zarówno znanych,
jak całkiem nie znanych osób z kresowymi korzeniami, tylko będziemy robić swoje. Myślę, że czas i nasze działanie przekonają innych do
włączenie się w szeregi P.P.K. Od
dziś podejmiemy akcję integracji
naszego środowiska kresowego. Narzędziem służącym temu celowi będzie właśnie K.S.I, warto zapamię-

tać ten skrót. Jednym z naczelnych
zadań serwisu to publikacja komunikatów, informacji, zaproszeń dostarczanych przez środowiska kresowe nie ważne z jakiego zakątka
kraju czy nawet świata. Następnie
będziemy publikować materiały o
różnych inicjatywach związanych
nie tylko z rocznicami, czy sesjami
naukowymi ale kultywującymi tradycję i kulturę. Podejmiemy każdy
list otwarty czy petycję, związane
ze sprawami kresowymi. Nagłośnimy wykorzystując wszystkie kanały
komunikacji i informacji. Mamy też
nadzieję, że znajdą się tu również
ciekawe publikacje nie tylko redakcyjne, ale przedstawicieli różnych
stowarzyszeń kresowych i naszych
powszechnie znanych znawców historii i kultury. Wzmocnienie tego
komentarzami czytelników może
poważnie wzbogacić zasoby wspólnej wiedzy i ujawnić potrzeby różnych środowisk. Jeżeli wszystko
to uda nam się wspólnie wdrożyć
w życie, K.S.I ma szanse stać się
„orężem medialnym” w walce o
nasze wspólne cele. Pragnę wszystkim zwrócić uwagę, na wyraźnie
zadaniowy charakter tego serwisu,
albowiem jako „niezbędnik” ukazywał się będzie wtedy gdy będzie
taka potrzeba, bez uwięzi czasowej.
Następny numer 1/2011 wydamy
11 lipca jak rocznicowy w całości
związany z obchodami „Dnia Mę-

PAMIĘTAMY
o lipcu 1943
na Kresach

11 lipca, o 22:00
zapalmy Światełko
Pamięci.

Zapalone
w
naszych
oknach świece niech symbolizują pamięć o ponad
130 tysiącach rodaków bestialsko zamordowanych
przez OUN-UPA
na Kresach II RP.
czeństwa Kresowian”. Natomiast
NR. 3/2011 chętnie wydamy zgodnie z sugestiami jakie do nas napłyną ze strony zainteresowanych lub
jakie będzie zapotrzebowanie. Każdy czytelnik tego serwisu może zostać „Korespondentem”, nie ważne
w jakim jest wieku ,tylko co ma nam
wszystkim do powiedzenia. K.S.I.
jest „Niezależnym Serwisem Informacyjnym” dlatego te szpalty są
otwarte dla wszystkich, którym na
sercu leżą sprawy kresowe. Mamy

Kresy -Wspólna sprawa
Redakcja
Środowisko pokoleń kresowych to
ogromny drzemiący potencjał ludzki, który jeszcze nigdy nie został w
pełni wykorzystany. W każdym środowisku, a nawet rodzinie poszczególni członkowie mogą mieć bardzo
różne poglądy na wiele spraw w tym
i polityczne, co nie zmienia faktu że
jest to rodzina. Taka różnorodność
mimo pozorów wcale nie jest wadą,
ale walorem całego środowiska, o
ile ma ono do osiągnięcia wspólny
cel. Porozumienie Pokoleń Kresowych mające przed sobą jasno
określony cel, doprowadzenie do
„Prawdy historycznej Kresów” poprzez swoją różnorodność ma szansę być potęgą pod warunkiem, że
wszyscy ruszą w jednym kierunku,
nie ważne z jakich pozycji. Do tego
celu należy wykorzystać wszystkie
opcje polityczne które są w zasięgu
oddziaływania każdego z nas. Potę-

piać tylko polityków, co zaparli się
narodowej historii, a tragedia kresowej ludności taką jest, nie warto jednak na oślep okładać samych partii
politycznych, bo w ich szeregach na
pewno są i Kresowiacy lub sympatycy Kresów. Należy tylko do nich
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ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLEŃ KRESOWYCH

dotrzeć, obudzić ich pamięć lub poruszyć sumienie. Jak historia dowodzi to jednostki ludzkie, nie narody
odpowiadają za wszczynanie wojen,
czy rozpętanie ludobójstwa na masową skalę. Szaleństwo jednostek
zaszczepione tłumom powoduje

też nadzieję, że uda się nam dzięki
młodym pokoleniom dotrzeć z tym
serwisem do wszystkich tych co z
różnych powodów nie korzystają z
internetu. Wydrukowanie tego, dla
wymienionych osób nie powinno
nikomu sprawiać większego problemu, my z góry za to dziękujemy.
-Redakcja

powstawanie „efektu kuli śnieżnej”
zmieniającej się w zbiorową psychozę. A na naszym podwórku, to
jednostki manipulujące mediami ,
historykami, politykami, a w konsekwencji elitami są odpowiedzialne
za zbiorową amnezję np. w temacie
„Ludobójstwa na Kresach” . To te
jednostki należy napiętnować, pokazać ich obłudę i wskazać przyczyny ich postaw. Owszem starają
się robić to w pojedynkę, lub grupowo kresowi intelektualiści, ale
efekty tego wszyscy znamy, okopani przeciwnicy „prawdy historycznej” twardo trwają na swoich
pozycjach. To dlatego funkcjonuje
coś takiego jak medialno-polityczna zmowa milczenia i pobłażliwa
ignorancja. Jedynie media lokalne
i samorządy przerwały w wielu regionach kraju barierę milczenia i
obojętności wobec tak poważnych
spraw jakim było „Ludobójstwo”.
To od dołu ku górze zaczyna płynąć strumień prawdy, wniosków i
postulatów o sprawy kresowe. Jest
to nie wątpliwy sukces lokalnych
środowisk kresowych i należy to nie
tylko doceniać, ale gdzie tylko moż-

Koniecznie dołącz do akcji
„Światełko Pamięci”

„WNUCZKU
WYDRUKUJ
DZIADKOWI”
Redakcja K.S.I. chce
dotrzeć do wszystkich
Kresowian, nawet tych
nie zaglądających do
internetu i umożliwić
im dostęp do informacji kresowych. Dlatego zwracamy się z
apelem nie tylko do
wnuków, synów ale
znajomych a nawet
sąsiadów o drukowanie tego serwisu dla
osób którym bliskie
są sprawy kresowe.
Miłośnicy Wołynia,
Lwowa, Polesia, Tarnopola, Nowogródka,
Wilna, Stanisławowa
powinni mieć dostęp
do informacji i spraw
bliskich ich sercu.
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na powielać. Aby jednak to było
możliwe musi funkcjonować przepływ informacji pomiędzy różnymi
stowarzyszeniami, celem przekazania metod i doświadczeń w dochodzeniu do celu. Idea porozumienia
P.P.K , to wymiana doświadczeń i
informacji, wzajemne wsparcie podejmowanych inicjatyw i integracja
całego środowiska w przypadku
akcji ogólnopolskiej i wymowna
oprawa medialna. Echa takich akcji
powinny rozchodzić się nie tylko po
naszym kraju, ale i świecie. Zbrodnie kresowe muszą wreszcie być
dostrzeżone przez światową opinię
publiczną, jak to się wreszcie stało
ze zbrodnią katyńską. Prawda dziesiątków tysięcy pomordowanych
musi wreszcie dotrzeć do świadomości nie tylko ślepych i głuchych
politycznie, ale do ogółu społeczności skutecznie izolowanej od tej
prawdy, czy wręcz okłamywanej.
Przed nami wielkie wyzwanie, zbli-

żająca się okrągła, bo 70-ta rocznica
tragicznych wydarzeń z naszej narodowej historii. Do tej pory co roku
w różnych miejscach w kraju i na
świecie , te obchody miały miejsce i
były zauważalne lub nie, teraz warto to zmienić. Gdziekolwiek by się
coś działo postaramy się to nagłośnić, a sygnatariusze P.P.K powinni
chociażby w symboliczny sposób
wesprzeć każdą taką inicjatywę, na
miarę swoich możliwości. Mamy
nadzieję, że nagłośnienie i wspólny
głos w tych sprawach przyczynią się
do spowodowania , że okrągła rocznica będzie wreszcie świętem państwowym o stosownym wymiarze
i statusie. Dziś jednak nie zważając
na polityków i politykę naszego
rządu, potraktujmy 11 lipca jako „
DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA
KRESOWIAN”, a cała akcja niech
będzie początkiem wspólnego marszu do wyznaczonego celu.
-Redakcja

ZAPROSZENIE
Na uroczystości Święta Pamięci
Męczeństwa KresówWitold
Listowski
Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział
Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich
serdecznie zaprasza na uroczystość
Święta Pamięci Męczeństwa Kresów, która odbędzie się 11 lipca
2011r o godzinie 12-tej przy tablicy
upamiętniającej ludobójstwo Polaków na Kresach przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów i tzw.
Ukraińską Powstańczą Armię.
Tablica znajduje się na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich przy ul:
Piramowicza 30. Gorąco zaprasza-

my również tego samego dnia na
nasz kolejny piknik kresowy na
Kozielskiej Wyspie, który rozpocznie się o godzinie 16-tej.Wystąpią
zespoły propagujące tematykę kresową.
Liczymy na niezawodne uczestnictwo w uroczystości patriotycznej,w
której wezmą udział organizacje
kresowe i kombatanckie oraz mieszkańcy
naszego miasta. Przesyłam kresowe
pozdrowienie.
Prezes Oddziału
Witold Listowski

W szczecińskim IPN
o Ludobójstwie na Polakach
Bogusław Szarwiło
Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” zorganizował w
szczecińskim oddziale IPN sesję pt.
„Rzeź wołyńska 1943”. W trakcie
sesji został wygłoszony referat na
temat Samoobron na Wołyniu i pokazano film dokumentalny zrealizowany przez TV Sudecką i IOH pt.
„Zapomnij o Kresach”. Min. obecni
byli: Jan Krawczuk i Andrzej Jakubowski Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego
Sala zapełniła się całkowicie przed
godziną 16.00. Spora grupa osób
przysłuchiwała się wykładowi z
korytarza. Rozesłano liczne zaproszenia, na stronie internetowej IPN
oddziału szczecińskiego umieszczono również informację o sesji ( Kalendarium imprez – IPN Oddział w
Szczecinie Czerwiec 2011)
Otworzył sesję p.o. Naczelnika
OBEP dr Paweł Skubisz. Głos zabrał między innymi Wicemarszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, podkreślając potrzebę organizowania sesji w
których otwarcie mówi się o historii
swego czasu zakazanej.

Referat przygotowany przez pracownika IPN omawiający działalność Samoobron na Wołyniu spotkał
się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony obecnych. Ważne
miejsce zajmowała w nim obrona

Wiedzy i Życie; „Inne Oblicza Historii” można było kupić na początku zeszłego roku.
Po filmie podjęto dyskusję na temat
Ludobójstwa, którego najtragiczniejszym elementem były wydarze-

największego ośrodka Przebraża,
dowodzonego przez Henryka Cybulskiego. Zakłada się, że w tej wiosce liczącej przed wojną około 1100
osób, znalazło schronienie około 15
tysięcy ludzi z okolicznych wiosek,
uciekając przed masakrami bojówek
OUN-UPA..
Po referacie nastąpiła projekcja filmu „Zapomnij o Kresach”, który
jako dodatek do dwumiesięcznika

nia rozgrywające się 11 lipca 1943
roku na Wołyniu. Głos w dyskusji
zabrało kilkanaście osób; między
innymi Wicemarszałek woj. Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski,Prezes koła 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK Jerzy Mużyło, Prezes TMLiKPW w Szczecinie

Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup
etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez
fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę
urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie
warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.

XVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka
Kresowian - Jasna Góra 2011

Wołanie z Jasnej Góry o prawdę i pamięć narodową! XVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian Jasna Góra - 3 lipca 2011 r.
Jan Skalski
KTO ZOSTANIE SUKCESOREM
KRESOWEGO DZIEDZICTWA?
Nie mogło być inaczej. Na wieść o
planowanych we Lwowie uroczystościach z okazji 100-lecia
polskiego harcerstwa – Światowy
Kongres Kresowian wystosował
odezwę do harcerzy: członków
Związku Harcerstwa Polskiego i
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Niebawem staniecie na przesiąkniętej krwią - bohaterskiej Ziemi
Lwowskiej. Gdy rankiem będziecie
formować swe szyki przed lwowskim dworcem - może echem dziejów zaśpiewa Lwów, że oto znów
dzielna młodzież trzyma straż...

Strona 2

Kiedy przyklękniecie przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej - być
może znowu z głębi duszy królewskiego miasta rozlegnie się wołanie
Jana Pawła II sprzed dokładnie
dziesięciu lat : Śliczna Gwiazda
miasta Lwowa niech będzie dla
Was oparciem i niech przyniesie
Wam pełnię łask! …a gdy z szeregów rozejdziecie się zapalać znicze
na grobach Orląt – zabłysną znów
światełka nadziei w setkach tysięcy
kresowych serc.
W ten historyczny dzień, 21 maja
AD 2011, zmierzacie do Lwowa
bo tam się wszystko zaczęło. Tam
dzieci i młodzież zaczęły hartować
ducha i kształtować swoją postawę
życiową na systemie wartości służącym nieprzerwanie pomyślności
Ojczyzny naszej przez 100 lat.
Bóg Honor Ojczyzna!
Wierni tym ideałom znajdujemy w

Krzysztof Szczur, a także inni
zgromadzeni goście.

lwowskiej kolebce harcerstwa wyraźną analogię do roli placówki na
Westerplatte w skierowanym przez
Jana Pawła II do polskiej młodzieży wezwaniu:

całej wielkiej wspólnoty kresowej,
naszej rozsianej po całym świecie
rodziny kresowian, na XVII Zjazd
i Pielgrzymkę Kresowian na Jasną
Górę Zwycięstwa.

- Każdy z Was, młodzi przyjaciele,
znajduje też w życiu jakieś „Westerplatte”, jakiś wymiar zadań,
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek,
powinność, od której nie można się
uchylić…Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba
„utrzymać” i „obronić”, tak jak
to Westerplatte, w sobie i wokół
siebie. Tak, obronić – dla siebie i
innych.

Po 40 dniach od gościny u naszej
lwowskiej Pani i Matki przybądźcie
wraz ze swoimi sztandarami do
tronu Królowej Polski, aby objawić
światu radosną i budującą wiadomość:- Nasza sukcesja nie jest
niczym zagrożona, ma zagwarantowaną pomyślną przyszłość, bo ma
ją kto wziąć na swe ramiona i nieść
w przekazie następnym pokoleniom!

Dobro zrodzone we Lwowie trzeba
utrzymać i obronić!
Ujęci Waszą postawą, trwaniem
przy obranym systemie wartości – zapraszamy Was w imieniu

- Kresowy Serwis Informacyjny

Gdy Wasze sztandary na znak kresowej sztafety pokoleń dołączą w
niedzielę 3 lipca AD 2011 do sztandarów organizacji kresowych –
damy wspólnie świadectwo naszej
wierności Bogu i Ojczyźnie.
Wracajcie ze Lwowa umocnieni

duchem niezwyciężonego miasta!
3 lipca czeka na Was Jasnogórska
Pani na swej Górze Zwycięstwa
i „SEMPER FIDELIS” – Zawsze
Wierni - Kresowianie.
Światowy Zjazd i Pielgrzymka
Kresowian na Jasną Górę to nie
tylko religijna uroczystość poświęcona rocznicom związanym z
martyrologią Polaków na Kresach
Wschodnich II RP; w tym roku
pamięci Rodaków, którzy ponieśli
męczeńską śmierć z rąk OUN UPA,
Profesorom lwowskim rozstrzelanym 4 lipca 1941 roku, gehennie
Sybiraków zamęczonych na nieludzkiej ziemi.
Zjazdy Kresowian - to również
okazja do społecznej debaty dotyczącej ciągle nie załatwionych
spraw związanych z wypędzeniem
Polaków z ich ziem ojczystych oraz
problemów Rodaków, którzy na
tych ziemiach pozostali.
Tym właśnie sprawom pragniemy
w tym roku poświęcić Otwarte Forum Kresowe. W tym też
kontekście chcemy pochylić się
nad ogromem dobra jakie Ojczyźnie naszej w okresie stu ostatnich
lat przysporzyli harcerze. W ich
młodzieńczej, pełnej zapału i oddania służbie Bogu i Niepodległej
znajdujemy silne duchowe oparcie

i odkrywamy obiecującą perspektywę bezpiecznego i roztropnego
przekazania w dobre ręce dziedzictwa Kresów. W harcerstwie bowiem upatrujemy tego dziedzictwa
sukcesorów. Uważając, ze istnieje
pilna potrzeba stworzenia szerokiego frontu społecznego na rzecz
zachowania narodowej pamięci o
Kresach dążymy do wypracowania
wreszcie tak skutecznych sposobów działania w przywracaniu oraz
przekazywaniu następnym pokoleniom pamięci narodowej, aby w
końcu zaowocowały prawdziwym
i uczciwym w nim współuczestnictwem osób sprawujących w imieniu
Narodu władzę. Żądamy wszechstronnego wsparcia naszych działań
i dlatego też usilnie zabiegamy o
możliwie reprezentatywny udział w
Zjeździe przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych,
posłów i senatorów oraz posłów do
parlamentu europejskiego. Stosowne zaproszenia skierowaliśmy także
do Wspólnoty Polskiej, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Zarządu TVP, Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, Ministerstwa
Edukacji, Instytutu Pamięci Narodowej.
XVII Światowy Zjazd zainauguruje
w kaplicy Cudownego Obrazu o
godz. 9.30 msza święta, podczas
której homilię wygłosi ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski. Otwarte Forum
Kresowe rozpocznie się w Auli O.
Kordeckiego o godz. 11.00.
Ponieważ tegoroczne Forum

poświęcone będzie szczególnie
sprawie kresowego dziedzictwa
- chętnych do udziału w debacie
prosimy o przygotowanie wypowiedzi dotyczących przede wszystkim tej tematyki. Dla ułatwienia
pracy organizatorom i usprawnienia
toku obrad apelujemy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w
dyskusji oraz zasygnalizowanie
proponowanych przez siebie zagadnień na adres:
kongreskresowian@vp.pl
W podsumowaniu Forum przewidziano podjęcie uchwał oraz
uroczyste podpisanie porozumienia
o współpracy Światowego Kongresu Kresowian ze Związkiem
Harcerstwa Polskiego i Związkiem
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Uroczystości zakończy Koncert
Jasnogórski w wykonaniu przedstawicieli młodego pokolenia: zespołu
„Paka Buziaka” – zdobywców I
nagrody na IV Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Lwowskiej i
Lwowskiego Bałaku – Kraków
2010. Wystąpią także: duet EWAN
– laureaci Grand Prix Festiwalu
Piosenki Lwowskiej – Jelenia Góra
2010 i chór Gloria Dei z Wrocławia.
Uznając wyjątkowość chwili Światowy Kongres Kresowian apeluje
o jedność organizacji kresowych,
udział w XVII Światowym Zjeździe Kresowian i współdziałanie w
rocznicowych obchodach - traktując ową jedność jako wielki patrio-

Jasna Góra jak co roku - czeka nie
tylko na Kresowian; – oczekuje
sympatyków ruchu kresowego,
przyjaciół i sprzymierzeńców; liczy
na wszystkich Polaków wiernych
pamięci o Polsce na Kresach.

wszystkim imiennych zaproszeń. W
dobie Internetu i szerokiej możliwości informacji medialnej – mamy
nadzieję nie tylko dotrzeć z tym
zaproszeniem do szerokiego kręgu
Kresowian, ale także zmobilizować
tą drogą do udziału w Zjeździe
naszych Przyjaciół i Sympatyków.

Udział w Zjeździe może wziąć
KAŻDY kto czuje potrzebę bycia z
nami w tym szczególnym miejscu i
w takiej chwili. Każdy też przyjęty
będzie przez organizatorów jak
członek wielkiej kresowej rodziny. Nie jesteśmy w stanie wysłać

Zachęcamy oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna,
Grodna Wołynia, stowarzyszenia
patriotyczne i kombatanckie,
organizacje studenckie i młodzieżowe - do organizowania zbiorowych wyjazdów. Przyjeżdżajcie - i

tyczny obowiązek.

Wieści z sieci o tematyce Kresowej
Fragment materiału z salonu24 autorstwa Mohorta pt.:
Czy Bronisław Komorowski potępi Armię Krajową?
Piotr Adam Szelągowski
„Niestety dojście do władzy Janu-

kowycza, który zastąpił nacjonalistę Juszczenkę, niewiele zmieniło
w kwestii ukraińskiej polityki historycznej. Inaczej tylko rozłożono
akcenty, mniej gloryfikuje się OUN-UPA, milej patrzy się za to na sowiecką spuściznę. W kwestii historii
polskich Kresów linia jest niezmienna, wspólna dla historiografii nacjonalistycznej i sowieckiej, zawierająca się w stwierdzeniu: Polacy byli
na Ukrainie okupantami, obszarnikami, kolonistami, ciemiężycielami
i każdy, kto ich bił, czy to banderowcy, czy to Sowieci, zasługuje na
miłe potraktowanie. Prób refleksji
nad masową zbrodnią, jaką była
tzw. rzeź wołyńska jest nader mało,
przykładem z ostatnich dni niech
będzie artykuł niejakiego Pawło Zubjuka w „Historycznej Prawdzie”
pod znaczącym tytułem „Czy mamy
prawo zabijać Polaków?” Autorowi
bynajmniej nie chodziło o polskich
żołnierzy ani nawet kolonistów tylko Polaków, którzy mieszkali na
Kresach od wieków. Już sam fakt, że
możliwe jest zastanawianie się nad
tak oczywistą kwestią, świadczy źle
o stanie świadomości Ukraińców.
Zresztą ukraińscy nacjonaliści już
odpowiedzieli sobie na to pytanie
– jeden z liderów nacjonalistycznej

partii Swoboda, dominującej na zachodzie Ukrainy – Jurij Michalczyszyn twierdzi, że jest gotów zabijać
dla „idei ukraińskiej nacji”.
Tak więc, jako się rzekło, niewiele
zmieniło się w polityce historycznej
Ukrainy, zatem zapowiedź wspólnego redagowania uchwały przez prezydentów Komorowskiego i Janukowycza napawa niepokojem. Tym
bardziej, że niedawno (1.06.2011)
ukazał się tekst historyka Dmytro
Wiedeniejewa, wiceszefa ukraińskiego IPN, nominata Janukowycza, który w ciemno można potraktować jako ukraińską propozycję
tez nowej uchwały. Sam tytuł mówi
wszystko: „Gotowi do wojny bakteriologicznej. Polscy nacjonaliści
na Ukrainie.” Tak tak, to o Armii
Krajowej. Autor artykułu stosuje w
nim przeróżne manipulacje rodem z
propagandy nacjonalistycznej i sowieckiej w celu ukazania polskiego
podziemia w jak najgorszym świetle. Oto kilka absurdalnych tez artykułu, z którymi być może niedługo
będzie musiała zmierzyć się „strona
polska”:
- AK brała broń od Niemców,
- AK osiągnęła „wielkie sukcesy w
czystkach etnicznych Ukraińców”,
- gdyby Armia Czerwona i NKWD
nie powstrzymały „polskich nacjo-

nalistów”, ci zabiliby znacznie więcej Ukraińców,
- „polskie podziemie przygotowywało się do prowadzenia dywersji
za pomocą broni bakteriologicznej”
(jak się należy domyślać – przeciw
Ukraińcom!!!)
- rzeź wołyńska była „bardzo ciemną stroną” Armii Krajowej [sic!].
Została ona „zdecydowanie potępiona w naszych czasach przez kierownictwa i postępowe społeczności obu państw”.
Artykuł jako całość jest jedną wielką manipulacją. Nie chce się wierzyć, że napisał go doktor nauk
historycznych i poważny urzędnik.
Oczywiście p. Wiedeniejew nawet
nie zająknął się nad decydującą,
zbrodniczą rolą OUN-UPA w tym
„konflikcie”.”
KOMENTARZ do materiału na salon24:
„Prawda ukryta pod warstwą mułu”
Nie mogłem nie dodać Twojego tekstu Mohorcie
(fragmentu) na swoją stronę: http://
bezprzesady.pl/tmkizk-im-juliusza-slowackiego-w-poznaniu/wiesci-z-sieci-o-tematyce-kresowej

[...]Ten tekst powinien przeczytać
każdy, komu wydaje się, że w tym
kraju jest ok! Że wszystko idzie
zgodnie z planem przygotowującym
nas do EURO 2012, że wszyscy
się kochają, a RP nr 3 jest krajem
potężnym i szanowanym, że potrafi egzekwować swoją politykę, że
umie bronić praw swoich obywateli,
że staje również w obronie PAMIĘCI historycznej. TO tekst dla tych
wszystkich, którzy zostali uśpieni
medialnym bełkotem, przekazami
o niczym, powtórzeniowymi sloganami mającymi tylko jedno zadanie:
zmęczyć, zamieszać i zniechęcić do
poszukiwań drugiego dna, drugiej
prawdy ukrytej pod warstwą mułu
informacyjnego…
Szanse na to mają ci nieliczni,
którzy chcą i POTRAFIĄ szukać.
Szczęściem jeszcze jest niezależny
internet. Jednakże jak długo?
Może już w niedalekiej przyszłości
spotkamy się z chińskimi rozwiązaniami przeszczepionymi na nasz
grunt odpowiednio ufarbowanymi i wytłumaczonymi… znów tak
sprytnie aby nikt nic nie pojął…A
chodziło będzie tylko o jedno: ograniczenie wolności wypowiedzi…
W efekcie demontaż patriotyzmu,
rozumnego spojrzenia wokół siebie. Zbudowanie społeczeństwa
wyrobników pracującego na rzecz

koniecznie przywieźcie ze sobą
Wasze sztandary!
Od lat spotykamy się na Jasnej
Górze głośno artykułując nasze
hasło: KRESOWIANIE ŻĄDAJĄ
PRAWDY!
W tym roku żądanie to zabrzmi
mocniej, bo tej prawdy domagać się
będą wraz z nami ludzie młodzi –
HARCERZE, przyszli spadkobiercy naszej historii, tradycji i kultury.
Wierni narodowej pamięci - bądźmy w tym dniu razem!
Unii i innych państw (kształconych
za pieniądze TEGO państwa, a odchodzących do pracy w innych państwach) ewentualnie skansenu przyrodniczego (usuwanie przemysłu,
ekologiczne ustawy, Sprawy takie
jak Dolina Rospudy itp). Niemiecki
podatnik z a kilkanaście lat przyjedzie odpocząć sobie na emeryturce,
na zieloną trawkę do polskiej enklawy przyrodniczej, posłuchać śpiewu
ptaszków, pooglądać majowe żuczki (spotkałem się ze strony pewnej
Niemki z niekłamanym zachwytem
obserwującej te stworzenia, które
wg. jej słów wyginęły około 20 lat
temu z jej rodzinnych miejsc)- taka
będzie nasza rola w Unii. Złamany
kręgosłup, ten który tyle setek lat
stał kością w gardłach dominantów,
niemieckich rosyjskich… innych, to
„chore” przecież dążenie do niepodległości, brak umiejętności podporządkowania się innym narodom…
TERAZ to minie w końcu …znalazła się odpowiednia ekipa która
zdemontuje ten zawszony niechciany patriotyzm i przerobi go na prawo do zabaw w sobotnio niedzielne
wieczory i noce na starych rynkach
polskich miast, dzikie orgie, upadek
moralności (niekoniecznie tej związanej z rozwiązłością seksualną).
I będzie w końcu koniec z tym
polskim honorem, z tymi polskimi
śmiesznymi ale jakże przeszkadzającymi „WARTOŚCIAMI”…
TO nas czeka.”
http://bezprzesady.pl/tmkizk-im-juliusza-slowackiego-w-poznaniu/
wiesci-z-sieci-o-tematyce-kresowej
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Lubelszczyzna - Rajd pieszy szlakiem 27WDP AK

Wiesław Szafrański

Śladami 27WDP AK 8 czerwca
2011r uczniowie Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej w
Lubartowie uczestniczyli w rajdzie
pieszym, zatytułowanym: Śladami
27 WDP AK na trasie Ostrów Lubelski - Jezioro Miejskie - Jezioro
Kleszczowskie - Gościniec- Ostrów
Lubelski.
Po przyjeździe autobusem do Ostrowa wyruszyliśmy na trasę rajdu,udając się w kierunku jeziora Miejskiego. Następnie, idąc brzegiem
jeziora udaliśmy się do Rudki Starościńskiej, a stamtąd dotarliśmy na
plażę przy jeziorze Kleszczów,gdzie

zatrzymaliśmy się na krótki wypoczynek... Następnie idąc przez Las
Parczewski dotarliśmy do leśniczówki „Gościniec”, gdzie odbyła
się główna uroczystość upamiętniająca pobyt 27WDP AK na terenie
obecnego powiatu lubartowskiego.
Na wstępie młodzież wzięła udział
w uroczystej mszy świętej, celebrowanej przez kapelana Dywizji:
ks. Mariana Dumę. Po złożeniu
kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym miejsce wymarszu
żołnierzy 27 WDP AK na akcję bojową, której celem było przebicie
się z okrążenia niemieckiego w Lasach Parczewskich, miała miejsce
część artystyczna w której młodzież
RCEZ przedstawiła historię Dywizji

uczestnikom uroczystości, tj. zebranej młodzieży ze szkół z Ostrowa,
Lubartowa,
Uścimowa,Jedlanki
oraz Niedźwiady. Przedstawiając
historię Dywizji zaakcentowano

wydarzenia związane z pobytem
Dywizji na naszym terenie w okresie 10 VI-25 VII 1944r. W części
artystycznej, uczniowie RCEZ zaprezentowali także kilka wierszy i

PIOTR WOŻNIAK „Wir”
- ZAPLUTY KARZEŁ REAKCJI.
Wspomnienia AK-owca z więzień PRL-u.
Po dekonspiracji i ucieczce ze Lwowa do Przemyśla obejmuje dowództwo zgrupowania partyzanckiego
″SAN″.

Edward Czerneszewicz
Czas wspomnień „Wira” jest czasem narodzin naszego pokolenia.
Tak się bowiem złożyło,że urodziliśmy się w „stalinowskiej epoce”.
Redaktorzy „Spotkań”,wraz z całym
pokoleniem, musieli przejść długą
drogę by móc dotrzeć do prawdy o
czasach swego dzieciństwa.

Od sierpnia 1945 r.był szefem Sztabu Okręgu Narodowej Organizacji
Wojskowej {NOW) na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.
We wrześniu 1945 r. obejmuje stanowisko komendanta Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
NZW na obszarze od Przemyśla do
Sandomierza.

Nie było to łatwe, zważywszy,że
wychowaliśmy się w kraju, gdzie
trzeba było mieć odwagę, by pamiętać kim się naprawdę było. Jeśli nasza świadomość historyczna i
wiedza o dziejach najnowszych nie
stała się ofiarą komunistów - to stało się tak dzięki odważnej pamięci
takich ludzi jak Piotr Wożniak.Stąd
nasza wdzięczność i wysiłki by
utrwalić losy ″bandyty z AK, zaplutego karła reakcji″.

W 1947 r. ujawnia się w ramach tzw
amnestii i podejmuje pracę jako nauczyciel w szkole powszechnej w
Bytomiu.
W sierpniu 1948 r. aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa i po
śledztwie skazany DWUKROTNIE
NA KARĘ ŚMIERCI. W czasie kolejnych przesłuchań bity i torturowany.
W późniejszym okresie przechodzi
osławione więzienie Głównego Zarządu Informacji Wojskowej w Warszawie, a następnie Wronki, gdzie w
1956 r. zastaje go amnestia.

Wspomnienia te są tym cenniejsze,że pochodzą z literatury wojennej i
powojennej zabrakło głosu żołnierzy polskiego państwa podziemnego, mordowanych w więzieniach
PRL. Przerwania milczenia na temat
ich losów w Polsce Ludowej jest
NASZYM OBOWIĄZKIEM.Tym
większym, że ślady zbrodni skrzętnie zacierano i nawet brak mogił,
które w naszym kraju są strażnikami pamięci.
NOTATKA O AUTORZE.
Piotr Wożniak ps.″Wir″ urodził się
9.02,1912 r.we wsi Młyńska w powiecie trembowelskim na Podolu.
Przed wojną kończy studia nauczycielskie w Tarnopolu i zaczyna pracę zawodową.

Po wyjściu z więzienia wraca do
Bytomia. Kończy studia historyczne i uzyskuje doktorat nauk humanistycznych. Był honorowym członkiem bytomskiej ″Solidarności″

Bierze udział w kampanii wrześniowej. We wrześniu 1939 r. zostaje aresztowany przez sowieckie
NKWD i osadzony w więzieniu w
Rawie Ruskiej skąd po kilku miesiącach udaje mu się zbiec.

Po zawiązaniu konspiracji wstępuje
do ZWZ, a potem do Ak. W 1941
r był szefem 2-go oddziału Sztabu
Tarnopolskiego Okręgu AK. Bierze
udział w akcji ″Burza″, a po wkroczeniu wojsk sowieckich walczy w
organizacji NIE (Niepodległość).

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
Edward Czerneszewicz.
Źródło: Więźniowie Polityczni 8189

Apelujemy do wszystkich organizatorów lokalnych obchodów „Upamiętnienia Ofiar Ludobójstwa na Kresach” o przesyłanie informacji , komunikatów, zaproszeń i relacji z w/w obchodów. Niech „Echa tych wydarzeń”
rozejdą się po całym kraju i potwierdzi się hasło „Pamiętamy „
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piosenek o treści patriotycznej, dotyczącej głównie Wołynia, a więc
miejsca powstania i głównej działalności bohaterskiej Dywizji. Na
zakończenie pobytu w gościnnym
Gościńcu zostaliśmy poczęstowani przez uczniów Zespołu Szkół w
Ostrowie pieczoną na ognisku kiełbasą i smakowitym bigosem. Następnie, jako że nasz rajd dobiegał
już końca, przepełnieni wrażeniami,
udaliśmy się w drogę powrotną, zatrzymując się na krótko nad urokliwym jeziorem Czarnym Gościnieckim. Około godziny 15 dotarliśmy
do Ostrowa , a stamtąd wróciliśmy
autobusem do Lubartowa

Samotny jak
krzyż
Nie jeden krzyż
rozsypał się w
proch,
wchłonęła go ziemia przy rozstaju
dróg.
Nikt go nie bronił,
nikt nie osłonił,
bo kogo on wtedy
obchodzić mógł?
Nie jeden człowiek
samotny i chory,
ze swoim złym
losem się zmaga.
Kogo on wtedy
obchodzić może?
Nikt nie pociesza,nikt nie pomaga.
Jak krzyż
przydrożny pokrył
się mchem,
tak człowiek
samotnie umiera w
ciszy.
Choć jest wśród
ludzi,na pewno
wiem,
że nikt nie pomoże, nikt nie usłyszy.
Hanna G.

MŁODZI PATRIOCI –
KTO ZABIŁ
SUKCESORAMI KRESO- PROFESORÓW
WEGO DZIEDZICTWA
LWOWSKICH
Redakcja
Wiadomość z ostatniej chwili.
Jak donoszą nam organizatorzy w
programie XVII Światowego Zjazdu Kresowian nastąpiły istotne
zmiany dot. samej formuły.
Zjazdu, odbywa się pod hasłem: „

Młodzi patrioci - sukcesorami kresowego dziedzictwa”

Oznacza to, że zwiększyła się liczba
patriotycznych organizacji młodzieżowych , przejmujących spuściznę
kresową podejmują współpracę ze

Światowym Kongresem Kresowian
.
O godz. 13.30. Podjęcie uchwal i
podpisanie porozumienia pomiędzy młodzieżowymi organizacjami
patriotycznymi a Światowym Kongresem Kresowian.
11 lipca 2011 godz.8.00 w kościele
pw. św. Wojciecha przy pl. Klasztornym w Bytomiu - w 68 rocznice
krwawej niedzieli msza św. w intencji pomordowanych na Kresach
Polaków, ofiar ludobójstwa OUN
UPA.
Organizatorzy

przypominają:

Udział w Zjeździe może wziąć
KAŻDY kto czuje potrzebę bycia z
nami w tym szczególnym miejscu i
w takiej chwili.
Każdy też przyjęty będzie przez
organizatorów jak członek wielkiej
kresowej rodziny. Nie jesteśmy w
stanie wysłać wszystkim imiennych
zaproszeń. W dobie Internetu i szerokiej możliwości informacji medialnej – mamy nadzieję nie tylko
dotrzeć z tym zaproszeniem do szerokiego kręgu Kresowian, ale także
zmobilizować tą drogą do udziału w
Zjeździe naszych Przyjaciół i Sympatyków

Por.Barcikowski Józef ps.
„Hart”, „Chiromanta”
Jerzy Dębski
Barcikowski Józef (ps. Hart, Chiromanta), urodzony 30 marca 1913 r.
w miejscowości Sapozyn (względnie Sapanów pomiędzy Równem
a Krzemieńcem) na Wołyniu. Z
zawodu technik budowlany, oficer rezerwy piechoty WP (ppor. od
1 stycznia 1938 r.). Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał
przy ulicy Radomskiej 22 m. 14 w
Warszawie. Podczas niemieckiej
okupacji od jesieni (październik –
listopad) 1939 r. był członkiem kon-

spiracyjnej Chłopskiej Organizacji
Wolności Racławice, w której pełnił funkcję oficera broni w Wydziale Wojskowym, a od kwietnia 1940
r. stał się oficerem broni w sztabie
Komendy Głównej Polskiej Organizacji Zbrojnej (dawny Wydział
Wojskowy Racławic). Na przełomie
grudnia 1940 r. i stycznia 1941 r. została aresztowana przez Gestapo, w
skutek zdrady jednego z członków
L. Horkiewicza ps. Radiota, spora
grupa konspiratorów POZ. Jego samego aresztowano wraz z szefem
Wydziału Taktyczno-Operacyjnego

KG POZ por. Mirosławem Czajowskim ps. Bolek lokalu konspiracyjnym przy ulicy Marszałkowskiej 25
(mieszkanie płk. w stanie spoczynku Kowalskiego) i osadzono go w
więzieniu Pawiak w Warszawie.
Tam z czwórką współtowarzyszy
(Markiem Koreywo aresztowanym
pod nazwiskiem Mieczysław Wierciński, Janem Cybulskim aresztowanym pod nazwiskiem Stefan
Przybylski, Anatoliuszem Tomaszewskim i Władysławem Komyszem) planowali ucieczkę w niedzielę 24 sierpnia 1941 r., ale on

Buntujcie się, młodzi
- apel pisarza Stanisława Srokowskiego
Stanisław Srokowski
Buntujcie się, młodzi - apel pisarza
Stanisława Srokowskiego
Fałszowanie prawdy i polityczne
kunktatorstwo to jedna z cech Trzeciej RP, której „ojcami chrzestnymi” są Adama Michnik i Czesław
Kiszczak. Dlatego tym bardziej polecam dramatyczny apel. Do sprawy
tej powrócę jutro.
BUNTUJCIE SIĘ, MŁODZI !!!
Ponad dwa lata temu, gdy gwałtownie zaczęła się podnosić fala
cynizmu i kłamstwa w życiu publicznym, wystąpiłem do młodego
pokolenia z apelem, by się buntowało. Dzisiaj, po uzupełnieniach,
powtarzam ten apel, ponieważ fala
kłamstwa podniosła się na niebywale wysoki poziom. Czas najwyższy
ją powstrzymać. Powtarzam więc z
całą mocą.
Młodzi, buntujcie się!
Buntujcie się przeciwko obłudzie i
cynizmowi. Nie pozwólcie, by Was

okłamywano i Wami manipulowano. By Was traktowano jak śmiecie.
Bo to niszczy Polskę. Zabija zaufanie między ludźmi. Podważa wiarygodność życia zbiorowego.
Ciągle poddawani jesteśmy manipulacji i kłamstwom. Płyną one
z mediów i trybun sejmowych, z
kancelarii premiera i prezydenta, z
uczelni i sal sądowych.
W ostatnich latach szczególną siłę
kłamstwa i manipulacji widzieliśmy
na przykładzie naszej najnowszej
historii. Za wszelką cenę manipulatorzy chcą nam obrzydzić tradycję
i przeszłość. Kiedy zajmujemy się
Kresami i ludobójstwem na Kresach, manipulatorzy wysyłają nas
w kosmos. Powiadają, wybierzcie
przyszłość! Zostawcie historię historykom. To przypomina Marzec
1968 r. i bunt młodzieży przeciwko
kłamstwu i manipulacjom, kiedy
inni manipulatorzy powiadali: „Pisarze do pióra!”, a „Studenci do nauki!”. Czyli wara od życia publicznego. Wara od wpływania na losy
kraju. Od tego MY jesteśmy, światli,
mądrzy i niezastąpieni. Dzisiaj też
toczy się ostry bój o prawdę. Manipulatorzy i oszuści chcą, byśmy

zapomnieli o swoich przodkach, o
naszych dziejach. Odciągają nas od
prawdy.
Od pewnego czasu w środowiskach
kresowych wrze, ponieważ manipulatorzy i kłamcy nie pozwalają
nam mówić prawdy o Kresach. Nie
pozwalają organizować konferencji
naukowych poświęconych ludobójstwu. Coraz częściej zabraniają
spotkań autorskich albo wykładów.
Tak było na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie miał wystąpić ks.
Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Tak
było w Opolu, Wrocławiu i Przemyślu. We Wrocławiu została odwołana w jednym z kościołów wystawa
malarstwa poświęcona Kresom. W
Warszawie od lat nie można postawić pomnika pomordowanym przez
UPA Kresowianom. Do dziś nie powstało Muzeum Kresowe. To tylko
mała cząstka niechlubnych ograniczeń, zaniedbań, wykluczeń i prześladowań.
Parlament polski miał podjąć w
maju 2011 r. uchwałę w sprawie
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem
Pamięci Narodowej pomordowanych Polaków na Kresach przez
Ukraińską Powstańczą Armię, ale

Redakcja

W poniedziałek 4 lipca 2011 roku
będziemy obchodzić 70 rocznicę
kaźni profesorów lwowskich wyższych uczelni na zboczu Kadeckiej
Góry, obok ul. Wuleckiej, t. zw.
Wzgórz Wuleckich we Lwowie. W
miejscu zbrodni gdzie istniał krzyż
brzozowy postawiono
skromny
krzyż metalowy na niewielkim betonowym cokole. Obok tablice z
wyrytymi nazwiskami zamordowanych uczonych w językach ukraińskim i polskim. Każdego roku
odbywa się w tym miejscu krótkie
nabożeństwo, po którym jako część

oficjalną stanowią przemówienia.
Nie ma wspomnień rodzin pomordowanych, nie istnieją groby straconych profesorów, jako, że nastąpiło w październiku 1943 roku cało
spalenie zwłok.(……) Wyżej wymieniony tekst pochodzi szerszego
bardzo interesującego artykułu jaki
napisał, Aleksander Szumański.
Autor stara się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, bardzo
obszernie i obrazowo.
Warto przeczytać; http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4120

sam w ostatniej chwili zrezygnował
z tego zamiaru (pozostałym więźniom ucieczka się udała). W końcu
po długim śledztwie i ponad półtorarocznym pobycie na Pawiaku, 30
września 1942 r., został przywieziony do KL Auschwitz transportem z
Warszawy. W obozie był oznaczony
numerem obozowym 66750.
W KL Auschwitz pracował w różnych komandach: Getreidespeicher
(Magazyn Zbożowy) do końca
listopada 1942 r., grudzień 1942
r. – luty 1943 r. w Deutsche Ausrüstungswerke (DAW), a najdłużej
od marca 1943 r. do 14 października 1944 r. Bodenwirtschaftsdienst
(pomiary terenu). W sobotę 21 października 1944 r. zbiegł wraz ze
Zdzisławem Leonem Walczakiem
numer więźniarski 39543
z KL
Auschwitz I, później dzięki pomocy
przyobozowej organizacji ruch opo-

ru, 23 października 1944 r., dotarł
do Oddziału Partyzanckiego Armii
Krajowej Garbnik na terenie Beskidu Żywieckiego. Od listopada 1944
r. dowodził wspomnianym Oddziałem, w którym notabene podjęło
walkę kilku innych uciekinierów z
KL Auschwitz. Do 4 lutego 1945 r.
uczestniczył w walkach z Niemcami, po zajęciu tego terenu przez
armię sowiecką rozwiązał oddział, z
tym że część jego członków wraz z
dowódcą operowała jeszcze w rejonie Beskidu Małego, Kęt i Oświęcimia. W jesieni 1945 r. ujawnił się,
a następnie przez wiele lat mieszkał
w Łodzi i pracował jako technik budowlany.

nie podjął tej uchwały. Przyczynił
się do tego prezydent Komorowski,
który nigdy nie potępił ludobójstwa.
Na zachodniej Ukrainie podnosi się
fala skrajnego nacjonalizmu i wystąpień antypolskich. Mordercom
Polaków, Banderze, Szuchewyczowi i innym, stawia się pomniki.
Radni partii Swoboda protestują
przeciwko uczczeniu pamięci polskich profesorów zamordowanych
w 1941 r. we Lwowie; sieją nienawiść do Polaków, a polskie władze
nie reagują.
Uchwała z okazji 100 – lecia polskiego harcerstwa została w Sejmie
do tego stopnia zmanipulowana,
że z pierwotnych zapisów, dzięki
posłom PO i SLD, zniknęły odniesienia do służby Bogu, pominięte
zostały wzmianki o Pogotowiu Harcerek i Hufcach Polskich w konspiracji. Nie oddano też czci harcerzom
na Wschodzie. Pominięto harcerstwo niepokorne w PRL.
W szkołach średnich likwiduje się
naukę historii, by odciąć młodzież
od wielu godnych naśladowania
wzorców, wielkich charakterów i
nieustraszonych postaw. Coraz częściej słyszymy o zwalnianiu ludzi
mądrych, odważnych i niepokornych z pracy. Dotyczy to uczelni
wyższych ( np. Wrocławia) i mediów ( m.in. Wildstein, Pospieszalski, Ziemkiewicz, Sakowicz…)
Znakomite filmy młodszego pokolenia, utalentowanych reżyserów, np.

Ewy Stankiewicz „Solidarni 2010”,
czy Joanny Lichockiej i Marii Dłużewskiej( „Mgła”) nie mogą wejść
do szerokiego obiegu publicznego.
Od ponad roku nie możemy doczekać się prawdy o katastrofie smoleńskiej. A manipulatorzy ze sfer
rządowych robią wraz z Moskwą
wszystko, by tej prawdzie uciąć
głowę. Gdy grupa uczciwych, rzetelnych ludzi -„Solidarni 2010”,
postawiła namiot przed Pałacem
Prezydenta, by głosić potrzebę poszukiwania prawdy o tej katastrofie, władze Warszawy nieustannie
nękają tę grupę, szykanują i dręczą.
Odsuwa się od pracy prokuratora
Pasionka, który dociekał prawdy.
Za to funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpadają o świcie do domów ludzi, którzy
mają odmienne niż władza poglądy
i zamykają ich. Tak było w przypadku blogera AntyKomora, któremu
agenci zabrali laptopa, dyski twarde, pendrivy i kartę pamięci od aparatu cyfrowego. Prokuratora znęca
się nad 19-letnim Jackiem Balcerowskim, a sąd skazuje go na 10
miesięcy więzienia w zawieszeniu
na 3 lata za antyrządowy napis na
szkolnym murze. Dochodzi już nawet do mordów politycznych ( zabity w Łodzi działacz PIS-u, Marek
Rosiak). Zaczyna się szerzyć strach.
Przez strach władza pragnie podporządkować sobie społeczeństwo.
Skąd my to znamy ?
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Czego władza się boi? Własnych
obywateli?
Hasła do napaści dają tacy politycy
jak minister spraw zagranicznych,
Sikorki („dorżnąć tę watahę”), czy
inny światły minister rządu Tuska,
Bartoszewski, który nazywa własny naród „bydłem”. Wzywają do
pogardy dla ludzi, którzy inaczej
myślą, nazywając ich „oszołomami”, „ciemniakami” i „moherowymi
beretami”( Tusk). Schamienie i prymitywizm godne są tych umysłów.

Władza się degeneruje. Wybiera na
twarz polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej pajaca i podrzędnego
wesołka, jakby w Polsce nie było
godnych artystów, twórców kultury,
ludzi szanowanych. To wskazuje na
skalę zwyrodnienia władzy, w tym
przypadku ministra kultury.
Buntujmy się przeciwko tym, którzy zabraniają nam dostępu do
prawdy, którzy kręcą i manipulują.
Buntujmy się przeciwko złu. By nie
okłamywali nas prezydent, premier,
ministrowie i media. By nikt nas nie

okłamywał. Mamy do tego prawo. I
stawajmy w obronie atakowanych,
poniżanych i upokarzanych. Bo milczenie jest zgodą i przyzwoleniem
na wszelkie świństwa władzy.
Stanisław Srokowski
www.srokowski.art.pl
Za stroną ks. Isakowicza-Zaleskiego.

Ty też możesz pomóc Kresom
Zostań korespondentem Serwisu
Kresy czekają na Ciebie
Już dzisiaj zadzwoń do nas:
501 153 340; 607 144 741
lub napisz:
redakcjaksi@kresy.info.pl

Kresowianie pytają, Komorowski milczy

Czy prezydent będzie patronował
obchodom 70. rocznicy ludobójstwa na polskich mieszkańcach Kresów Wschodnich?
Jacek Dytkowski
Środowiska kresowe od dłuższego
czasu bezskutecznie proszą prezydenta Bronisława Komorowskiego, by poparł ideę oddania hołdu
około 200 tys. obywateli polskich
pomordowanych przez ukraińskich
nacjonalistów na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Na kolejne
pisma wysyłane w tej sprawie Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała. Kresowiacy i parlamentarzyści
zaangażowani w organizację uroczystości zaczynają powątpiewać,
czy prezydent zdecyduje się objąć
nad nimi patronat.
Za dwa lata - 11 lipca 2013 r. - będziemy obchodzić 70. rocznicę
apogeum ludobójstwa dokonanego
przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów - Ukraińską Powstańczą
Armię na ludności polskiej Kresów
Południowo-Wschodnich. Mając to
na uwadze, Kresowiacy chcą zorganizować ogólnopolskie uroczystości, by uczcić wszystkich pomordowanych, których liczba szacowana
jest nawet na ponad 200 tys. osób.
Pułkownik Jan Niewiński, przewodniczący Kresowego Ruchu Patriotycznego (KRP), informuje, że
Ogólnopolski Komitet Obchodów
70. Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności
Polskiej Kresów Wschodnich II RP

w latach 1939-1947, pod przewodnictwem europosła Jarosława Kalinowskiego, wysyłał kilkakrotnie
pisma do prezydenta Komorowskiego, a wcześniej marszałka Sejmu, z
prośbą o rozmowę w celu omówienia ramowego programu uroczystości. Niestety, do tej pory nie uzyskano żadnej odpowiedzi. Oburzony tą
sytuacją płk Niewiński wystosował
m.in. w 2008 r. list otwarty do Bronisława Komorowskiego, w którym ubolewa nad zignorowaniem
prośby Komitetu o spotkanie. „Tym
samym zlekceważył Pan wolę ogólnopolskich organizacji kresowych i
kombatanckich. Środowiska te reprezentują interes wyborców, a tym
samym interes polskiego Narodu,
jako suwerena Państwa Polskiego”
- czytamy w piśmie do ówczesnego
marszałka Sejmu.
Okazuje się, że Komorowski - już
jako prezydent, również nie znajduje czasu, by się ustosunkować
do kolejnych próśb kierowanych
przez Kresowiaków. Ostatnie pismo
w sprawie uzgodnienia programu
uroczystości zostało wystosowane
przez Kalinowskiego 11 marca 2011
roku. „W lipcu 1943 roku miało
miejsce apogeum banderowskiego
ludobójstwa na Wołyniu, które w
latach następnych ogarnęło również
Małopolskę Wschodnią. Formacje
zbrojne ukraińskich nacjonalistów

- tzw. Ukraińska Powstańcza Armia
oraz ukraińska policja w służbie
niemieckiej, a następnie dywizja
Waffen-SS Galizien wymordowały
ponad dwieście tysięcy obywateli
polskich” - czytamy w liście do Komorowskiego. Jarosław Kalinowski
w imieniu Komitetu zwraca się w
nim „do Pana Prezydenta z gorącym
apelem o objęcie honorowego patronatu nad obchodami 70. rocznicy banderowskiego ludobójstwa na
ludności polskiej Kresów Wschodnich i wyznaczenie swojego pełnomocnika, który będzie reprezentował Pana Prezydenta podczas prac
społecznego komitetu obchodów
tej rocznicy”. „Bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby Pan Prezydent
zechciał wziąć udział w inauguracji
centralnych uroczystości, których
szczegóły i terminy byłyby uzgodnione z Pana Przedstawicielem” dodaje w piśmie europoseł.
Do tej pory jednak żadnej reakcji ze
strony Kancelarii Prezydenta na ponawiane prośby członków Komitetu
nie ma. - Do dziś nie otrzymaliśmy
jeszcze odpowiedzi. Rozmawiamy
o upamiętnieniu różnych rzeczy, a
zapomina się o 120 tysiącach pomordowanej ludności polskiej na
Wołyniu i terenach wschodnich II
RP. Nie widać woli wśród wielkich
sił politycznych, łącznie z prezydentem Komorowskim, aby tę tragedię

Senat chce zdekomunizować
przestrzeń publiczną
Jerzy Bukowski

Senat RP przystąpił do pracy nad
ustawą dekomunizującą polską
przestrzeń publiczną. Członkowie
wyższej izby parlamentu chcą w ten
sposób wymusić na samorządach
gminnych zmiany patronów ulic,
placów, mostów, szkół i innych instytucji, noszących do tej pory imio-

na komunistycznych przywódców,
których nie będzie można nadawać
również prywatnym obiektom.
„ W myśl projektu są nimi nazwy
państw totalitarnych, imiona i nazwiska przywódców, nazwy partii
rządzących w takich państwach,
nazwy Gwardii Ludowej i Armii
Ludowej lub daty przypisane do
wydarzeń oznaczających sukcesy

piętnowanego ustroju. Ich umieszczanie będzie zakazane” - czytamy
w portalu Fronda.pl.
Intencją senatorów jest wprowadzenie zakazu nobilitowania osób
kojarzonych z totalitaryzmem, a nie
zacieranie faktów z przeszłości.
„Zgodnie z propozycją wojewodowie mają kontrolować wykonywanie przepisów. Jeśli wojewoda nie

upamiętnić - ocenia sytuację Kalinowski. Przyznaje, że wciąż czeka
na odpowiedź. - Ale mam wrażenie,
że jest to temat, którym pan prezydent i jego otoczenie nie mają
ochoty się zająć - zauważa. Niewiński wskazuje jednak na pozytywny
przykład Jarosława Kaczyńskiego,
który jako parlamentarzysta PiS 9
lipca 2003 r. sprzeciwił się treści
przyjętej skandalicznej uchwały w
sprawie uczczenia ofiar mordów
ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943-1944.
W dokumencie pomniejszono m.in.
ogrom cierpień poniesionych przez
Polaków, konsekwentnie unikając
przy tym słowa „ludobójstwo”. „To,
co się stało przed 60 laty na Wołyniu, a później w innych częściach
Galicji Wschodniej, to było ludobójstwo. To było ludobójstwo w najczystszym tego słowa znaczeniu. To
było ludobójstwo na wielką skalę. I
każdy, kto nie chce tego powiedzieć,
każdy, kto tego po prostu nie mówi,
kapituluje przed zbrodnią, zapewnia triumf zbrodniarzom, wykazuje
słabość, która zawsze w takich sytuacjach, dziś, jutro albo pojutrze,
jest wykorzystywana” - powiedział
wówczas Kaczyński, bezskutecznie
wnosząc, by słowo „ludobójstwo”
zostało zamieszczone w treści
uchwały mającej upamiętnić obchobędzie miał odpowiedniej wiedzy
historycznej, powinien korzystać z
pomocy Instytutu Pamięci Narodowe” – poinformowała Fronda.
Będę - jako rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i
Niepodległościowych w Krakowie,
które wielokrotnie apelowało o definitywne pozbycie się reliktów komunizmu z przestrzeni publicznej
Rzeczypospolitej - z uwagą śledził
przebieg prac legislacyjnych w tej
jakże ważnej, bo dotyczącej imponderabiliów narodowych, materii.
Mam nadzieję, że Senat szybko
wprowadzi pod obrady projekt tej
ustawy, a następnie przegłosuje go,
bo przecież Konstytucja RP oraz

dzoną wtedy 60. rocznicę zbrodni
wołyńskiej. Zdaniem Niewińskiego, Sejm, przegłosowując w 2003
r. ten deklaratywny dokument, dokonał zafałszowania historii stosunków polsko-ukraińskich, zrównując
ofiary z ludobójcami. - Kaczyński
zachował się wtedy jak prawdziwy
Polak i patriota - podkreśla płk Niewiński.
Okazuje się jednak, że pomimo
upływu siedmiu lat od pamiętnej
dyskusji w Sejmie zachowanie decydentów III RP w sprawie upamiętnienia ludobójstwa Polaków na
Kresach Południowo-Wschodnich
niewiele się zmieniło. Kresowiacy
nie wyobrażają sobie, żeby głowa
państwa nie objęła patronatu nad
uroczystościami z okazji okrągłej,
70. rocznicy tych wydarzeń. Niestety, milczenie Pałacu Prezydenckiego
jest tutaj jak najbardziej wymowne i
nie rodzi większych nadziei. - Absolutnie uważam, że patronat nad
uroczystościami powinien objąć
prezydent - tłumaczy Sulimir Żuk,
świadek zbrodni dokonanej przez
banderowców i oddziały SS Galizien na ludności polskiej w Hucie
Pieniackiej. Według niego, nie ma
jednak co liczyć na odpowiedź w
tej sprawie ze strony Komorowskiego. - Dla niego te kwestie są bardzo
dalekie albo wręcz wrogie. Pan prezydent nie zaangażuje się w takie
patriotyczne sprawy. To uderzanie
głową w mur - konkluduje Żuk.
Niestety, Kancelaria Prezydenta
nie udzieliła „Naszemu Dziennikowi” odpowiedzi na pytanie, czy
Bronisław Komorowski będzie patronować obchodom 70. rocznicy
ludobójstwa na ludności polskiej
Kresów Wschodnich.
Jacek Dytkowski
Nasz
Dziennik 21 czerwca 2011, Nr 143
(4074)

kodeks karny wyraźnie zakazują
propagowania w Polsce ideologii
totalitarnych, wymieniając w tym
kontekście na jednej płaszczyźnie nazizm i komunizm. Niestety,
wiele samorządów nadal nie widzi
nic zdrożnego w utrzymywaniu na
swych terenach komunistycznych
patronów ulic, placów, itp., nie odpowiadając na apele IPN, by definitywnie się ich pozbyć. W tej sytuacji
tak ustawa jest wręcz niezbędna.
Jerzy Bukowski
Za;
http://www.isakowicz.pl/

Przestrzeń publiczna - wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna przestrzeń w której może znaleźć
się każda jednostka społeczna. Zgodnie z definicja prawną (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i
sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.
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Wołyń 1943
„Maczałem palce w tym wydawnictwie. Cieszę się, że w końcu ujrzało
światło dzienne. To ważne, bo rzecz
przez dziesiątki lat była rugowana z
pamięci jako zbyt mało „poprawna
politycznie”.

Andrzej Przewoźnik

POZOSTAŁY TYLKO GROBY
63 lata po zakończeniu najkrwawszej wojny* w dziejach ludzkości
ziemię nadal pokrywają jej ślady.
Nie zabliźniły się też do końca rany
w ludzkich sercach, a pamięć tych,
którzy przeżyli czerwone noce na
Wołyniu i Podolu, przywołuje obrazy grozy i śmierci, a słuch – krzyki
mordowanych.
Dodatkową udręką ocalałych jest
świadomość, że ciała najbliższych
osób, pozostawione często bez
chrześcijańskiego pochówku w panicznej ucieczce przed mordercami,
spoczywają do dziś w setkach bezimiennych mogił, poza cmentarzami, bez krzyża.
Ten zastarzały ból odzywa się ze
szczególną siłą u kresu życia dawnych „zabużan”. Nie wypełniwszy –
bo nie było to możliwe – obowiązku
pogrzebania szczątków bliskich,
przekazują go niekiedy jako swój
testament wnukom i prawnukom.
Jeżeli trudno jest nam dziś zrozumieć to uporczywe – jak niektórzy
określają grzebanie się w przeszłości – spróbujmy postawić się na ich
miejscu i pomyśleć, że to nasze matki, ojcowie, bracia i siostry, zginęli
straszną śmiercią i to ich szczątki,
pospiesznie zakopane, ziemia wyrzuca gdzieś daleko, z płytkich mogił.
Dopiero w nowej rzeczywistości od
końca lat 80. ubiegłego wieku Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaczęła rejestrować – na podstawie wszelkich dostępnych źródeł
– groby i cmentarze poległych żołnierzy oraz cywilnych ofiar wojny,
znajdujące się za naszą wschodnią

granicą. Kwestia ta w okresie PRL-u w działalności instytucji państwowych w zasadzie nie istniała.
Kształt pamięci historycznej Polaków, nazywanej „narodową”, tak
zresztą jak i ukraińskiej, określał
Kreml, a wykazy polskich miejsc
pamięci na terytorium Związku Sowieckiego sporządzane były nie w
Warszawie, lecz w Moskwie. Liczyły przeważnie kilkanaście obiektów
związanych z ruchem rewolucyjnym, tworzeniem jednostek „ludowego” wojska polskiego, czy też
„wybitnymi” postaciami polskiego
ruchu komunistycznego.
W Związku Sowieckim zasadniczą
wagę przywiązywano do upamiętnienia bohaterów „wielkiej wojny
ojczyźnianej”, którym stawiano
monumentalne pomniki, mniejszą
zaś – do budowania i właściwego
oznaczania mogił wojennych cywilnych ofiar wojen. O symbolach religijnych na grobach nie było w ogóle
mowy. Odnajdywane pochówki wojenne komasowano we wspólnych
bratnich mogiłach, w których składano szczątki zarówno zamordowanej ludności cywilnej, jak i żołnierzy. Na grobach stawiano skromne
upamiętnienie obywateli sowieckich, ofiar niemieckiego faszyzmu.
Upadek systemu komunistycznego,
zarówno w Związku Sowieckim,
jak i w Polsce, obudził nadzieję Polaków, dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na odnalezienie tysięcy polskich
mogił, przez dziesiątki lat pozbawionych opieki, zarośniętych krzewami i wtopionych w ukraińskie
pola. Mogił najbliższych, zamordowanych podczas czystki etnicznej
prowadzonej przez OUN – UPA
na Wołyniu i w Małopolsce południowo – wschodniej. Ten najtrudniejszy i najboleśniejszy fragment
historii kresowych Polaków, za
sprawą „poprawności politycznej”
pomijany i spychany do najdalszych
zakamarków naszej świadomości

historycznej, wciąż nie został we
właściwy sposób opisany i utrwalony w naszej narodowej pamięci.
Obrazy, które pozostały w pamięci
ocalałych z pożogi – nielicznych
– Polaków, są tak przerażające, że
wydawać się mogły – nieprawdziwe. Trudno nam dzisiaj wyobrazić
sobie towarzyszące mordom zezwierzęcenie i okrucieństwo. A jednak tak było.
*tekst ś.p. Andrzeja Przewoźnika
(zginął w katastrofie 10 kwietnia
2010 r.) napisany został na wiosnę
2008 r. na potrzeby projektu „Wołyń
1943”.
„Wołyń 1943” to czteropłytowe
wydawnictwo Polskiego Radia, poświęcone tragedii polskiej ludności
Wołynia, wymordowanej przez bojówki ukraińskich nacjonalistów na
Wołyniu i Małopolsce Wschodniej
w latach 1943-44. Składają się na
nie reportaże i rozmowy nagrane
przez dziennikarzy Polskiego Radia oraz fragmenty powieści Włodzimierza Odojewskiego „Oksana”
oraz słuchowisko Teatru Polskiego
Radia „Anioły” na motywach opowiadań z tomu „Nienawiść” Stanisława Srokowskiego.
Częścią wydawnictwa jest też
36-stronicowa książeczka z rysem
historycznym wydarzeń na Wołyniu
i Małopolsce Wschodniej. Słowo
wstępne napisał ś.p. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1992-2010 a posłowie Ewa
Siemaszko, współautorka z ojcem
Władysławem, monografii „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939-45”, nagrodzona (wraz z ojcem) ostatnio tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.
Wydawnictwo „WOŁYŃ 1943”
jest w dwóch wersjach językowych
- po polsku i angielsku.
Album dostępny w sklepie internetowym Polskiego Radia http://sklep.
polskieradio.pl/Products/5088-woy-1943.aspx

Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa
Dokonanego przez OUN-UPA
na Ludności Polskiej Kresów
Wschodnich. Uchwała z dn. 16.11.2010r.
Sejm RP w uchwale z dnia 15
lipca 2009 roku wytyczył zadania
dla wszystkich władz publicznych,
których cel określił następująco:
„Przywrócenie pamięci historycznej wszystkich pokoleń o tragedii
Polaków na Kresach Wschodnich
II RP”. Niestety, władze nie podjęły żadnych działań w tym celu, w
związku z czym uchwała Sejmu stała się martwą literą. Uważamy, że
brak realizacji tej Uchwały stanowi
łamanie obowiązującego w Polsce
prawa.
I Na podstawie Porozumienia mię-

dzy Kresowym Ruchem Patriotycznym a Polskim Stronnictwem
Ludowym z dnia 7 marca 2006 r.
zwracamy się do Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o:
1. Ponowne podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej w postaci złożonego przez Klub projektu Uchwały
Sejmu RP w sprawie ustanowienia
dnia 11 lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Projekt ten,
jak dotąd, nie stał się przedmiotem
debaty plenarnej Sejmu.
2. Wystąpienie do Sejmu z projektem następującej uchwały:
„Nawiązując do Uchwały Sejmu RP

z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach
Wschodnich, Sejm RP stwierdza,
że w latach 1943 – 1947 tzw. Ukraińska Armia Powstańcza dokonała
ludobójstwa na ludności polskiej,
co stanowczo potępiamy. Zbrodnia ludobójstwa zarówno w świetle
prawa międzynarodowego jak i polskiego, nie podlega przedawnieniu.
Jednocześnie Sejm uznaje Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i
tzw. Ukraińską Armię Powstańczą
za organizacje zbrodnicze, co rodzi
określone konsekwencje zarówno w
prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
jak i prawie międzynarodowym.

Sejm zwraca się do Rady Najwyższej Republiki Ukraińskiej
o
podjęcie analogicznej uchwały, co
przyczyniłoby się do oparcia stosunków między naszymi Państwami
na prawdzie. Sejm RP oświadcza z
cała mocą, iż zbrodnią tego ludobójstwa nie obciąża narodu ukraińskiego, lecz ww. formacje polityczne i
zbrojne ukraińskiego szowinizmu.”
3. Złożenie wniosków do właściwych władz Państwa Polskiego o
przyznanie odznaczeń państwowych żyjącym i zmarłym członkom
Samoobrony Kresowej, Batalionów
Chłopskich i Armii Krajowej za
obronę polskiej ludności cywilnej przed banderowskim ludobójstwem. Lista kandydatów zostanie
uzgodniona przez upełnomocnionych przedstawicieli organizacji
kresowych i kombatanckich oraz
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
II Powierzyć Radzie Naukowej
Stowarzyszenia Instytut Kresów
Rzeczypospolitej:
1. Powołanie Komisji ds. Konkursu
Wiedzy o Kresach i Kresowianach.
Jej zadaniem będzie przygotowanie
stosownych dokumentów, opracowanie zasad, planu i harmonogramu uruchomienia pierwszej edycji
Konkursu. Komisja równocześnie
będzie sprawowała pieczę nad realizacją tego projektu we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
2. Zadanie zorganizowania i przeprowadzenia w 2012 r., wspólnie
z Instytutem Pamięci Narodowej,
międzynarodowej sesji naukowej
„Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918 – 2010”. Jej rolą będzie
podsumowanie wyników teraźniejszych badań i zwieńczenie prac dotychczasowych konferencji naukowych w celu zakończenia sporów o
interpretację faktów.
3. Zwrócenie się do stosownych
władz o powołanie Ośrodka, którego zadaniem będzie badanie dziejów
i dziedzictwa kulturowego Kresów
II RP ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii Kresowian oraz
utworzenie Muzeum Kresów RP.
III Zobowiązać Przewodniczącego i
Prezydium Komitetu do:
1. Kolejnego wystąpienia do władz
M. St. Warszawy o uzyskanie zgody na wzniesienie pomnika ku czci
ofiar banderowskiego ludobójstwa,
przyznanie lokalizacji w godnym
miejscu stolicy, oraz przychylne
rozpatrzenie wniosku złożonego
dwa lata temu o urządzenie symbolicznej mogiły ofiar banderowskiego ludobójstwa na Cmentarzu Woj-

skowym na Powązkach.
2. Postulowanie do władz Miasta
Stołecznego Warszawy o nadanie
imienia Wiktora Poliszczuka i Zygmunta Jana Rumla ulicom lub placom Warszawy.
3. Wystąpienie po raz trzeci do Kurii Warszawskiej o wyrażenie zgody
na upamiętnienie tablicą na froncie
kościoła Św. Krzyża ponad 150
duchownych katolickich zamordowanych ze szczególnym okrucieństwem przez tzw. UPA.
4. Aktywnej polityki informacyjnej
wykorzystującej zarówno elektroniczne środki przekazu, jak i prasę,
w tym media zagraniczne. Komitet
zobowiązuje Prezydium do powołania Rzecznika Prasowego.
IV Organizacje regionalne i środowiskowe organizują obchody we
własnym zakresie:
1. Respektując autonomię inicjatyw
organizacji kresowych, Komitet zastrzega sobie możliwość koordynowania obchodów w poszczególnych
województwach i miejscowościach
w celu uniknięcia kolizji terminów.
2. Komitet sugeruje, aby organizacje kresowe występowały do Sejmików Wojewódzkich o podjęcie
uchwał w sprawie uczczenia 70
rocznicy ludobójstwa banderowskiego na ludności polskiej Kresów
Wschodnich.
wodniczący Komitetu

Prze-

/Jarosław Kalinowski/
w/z Jan Niewiński
_
Źródło: Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich
– Uchwała z dn. 16.11.2010r.

Pamiętaj
o lipcu 1943
na Kresach
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O PAMIĘĆ I SZACUNEK
DLA OFIAR OUN – UPA
Feliks Budzisz
Wśród ofiar banderowskiej eksterminacji (ludobójstwa) ludności
polskiej były tysiące, które zajaśniałyby zdolnościami i talentami
w powojennej wykrwawionej Polsce i wniosłyby znaczący wkład w
rozwój naszego kraju. Pastwą nazistowsko – hajdamackiej OUN – UPA
padło wiele uzdolnionych dzieci i
młodzieży, nauczycieli, działaczy
społecznych, a przede wszystkim
ludzi ciężkiej, ofiarnej pracy na roli.
Zabrakło ich umysłów i rąk w odbudowie kraju. A ci, którzy przeżyli
banderowską pożogę, ratując się
następnie ucieczką za Bug, zatrzymywali się u życzliwych ludzi lub
w zdewastowanych przybużańskich
gospodarstwach, gdzie opłakiwali
swoich bliskich, pozostawionych w
często nieznanych mogiłach na kresowej ziemi cmentarnej. Niewiele
było wówczas rodzin kresowych, w
których kogoś by nie zabrakło – rodziców, dziadków, rodzeństwa. Niekompletnie najczęściej rodziny kresowe bytowały w niewyobrażalnie
trudnych warunkach pod brzemieniem koszmarnych wspomnień, z
psychicznymi, a nierzadko i fizycznymi ciężkimi traumami, dręczeni
upiornymi snami. Odnajdywali cudem uratowanych z pożogi, dowiadywali się o okolicznościach mordu
bliskich i znajomych czy śmierci
poległych żołnierzy samoobrony
i 27 Wołyńskiej Dywizji AK. To
były najczęstsze tematy gorących
rozmów uciekinierów z Wołynia.
Towarzyszyła im nadzieja i gorzkie rozczarowanie, często smutek,
żal i łzy. Uciekinierzy zza Bugu,
osiadali w 1944 r. na przybużańskich terenach, sądzili, że osiągnęli
wreszcie bezpieczeństwo i spokój.
Niestety zawiedli się, bo wielu z
nich i miejscowych Polaków ginęło z rąk band OUN – UPA, które po
tej stronie Bugu zaciekle kontynuowały już drugi etap depolonizacji
wschodnich terenów Lubelszczyzny
i Rzeszowszczyzny. Pierwszy etap
depolonizacji OUN – UPA przeprowadziła wspólnie z Niemcami
w pierwszej połowie 1944 r. Kiedy
pod koniec listopada w Strzeleckich
Lasach koło Dubienki pojawiła się
banda UPA, okolicznych mieszkańców, zwłaszcza uciekinierów zza
Bugu, ogarnęła trwoga.
Zbrojono się w co kto mógł – widły, łopaty, kołki, czuwano nocami
i dniami. Dopiero widok pędzących
ciężarówek z milicją Chełma w kierunku przypuszczalnego postoju
bandy nieco uspokoił przerażonych
mieszkańców. Nikt, tak, (poza ludnością żydowską) nie ucierpiał w latach wojny i okupacji, jak Polacy na
Kresach, zwłaszcza Wołyniacy. Deportacje na Sybir, terror hitlerowsko
– ounowski, a następnie totalna, bestialska, sadystyczna eksterminacja
polskiego elementu od niemowlęcia
do starca, dokonana przez zwyrodnialców z nazistowsko – hajdamackiej OUN – UPA. Trzeba mieć trochę empatii, zdolności współczucia
i wyobraźni, by pojąć, zrozumieć
cierniową drogę, jaką przeszła tam
masowo eksterminowana ludność
polska. Pierwszym jednak warunkiem takiej życzliwej, rozumiejącej
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postawy jest rzetelna wiedza o tym,
jaki los spotkał naszych rodaków
na Wołyniu, południowym Polesiu, w Małopolsce Wschodniej i na
wschodnio – południowych terenach Polski w obecnych granicach.
Ale, niestety, powojenne pokolenia
takiej wiedzy nie otrzymały i nie
otrzymują. Nie dostarczają jej podręczniki szkolne, pomijają programy
nauczania, wprowadzają w błąd encyklopedie, fałszują historię specjalnie preparowane materiały, np. tzw.
Teki Edukacyjne IPN, wysyłane do
szkół. Nawet cieszące się kiedyś zaufaniem czytelników PWN fałszuje
historię stosunków polsko – ukraińskich, nie mówiąc już o krakowskiej
„Zielonej Sowie”. „Wielka Historia
Polski” w dziesięciu tomach, w tomie VII, w Kalendarium za 1943 r.
ani słowem nie wspomina o straszliwym ludobójstwie dokonanym na
ludności polskiej Kresów Południowo – Wschodnich (Przewodniczący
rady autorów prof. dr hab. Feliks
Kiryk). Wielka historia i wielki
skandal! Poddanie cenzurze zbrodni OUN – UPA wynika z fałszywej,
narzuconej nam „poprawności politycznej”. Polega ona albo na całkowitym przemilczeniu zbrodni, albo
na ich minimalizowaniu czy zupełnym usprawiedliwieniu.
Ma ona dwojaką genezę: chruszczowską i ounowską. Nikta Chruszczow stłumił w zarodku dyskusję o
zbrodniach OUN – UPA, jaka zakiełkowała w Polsce w okresie odwilży w 1956 roku. W latach, kiedy
był pierwszym sekretarzem KPZR
(1953 – 1964) temat OUN – UPA
został zakazany. Nawet w Wielkiej
Encyklopedii Radzieckiej (ostatni
tom 51. w 1958 roku) nie ma hasła
o tej formacji. Powodów było kilka,
zapewne najważniejszym była obawa, by temat ten nie pogłębiał drastycznych konfliktów w dogłębnie
zantagonizowanym społeczeństwie
zachodnioukraińskim. Niebezpieczna scheda po OUN – UPA nadal dramatycznie dzieli to społeczeństwo, o
czym często donosi prasa ukraińska.
Ounowska geneza „poprawności
politycznej” tkwi w ideologii OUN
negującej banderowskie zbrodnie, nobilitującej i heroizującej
ich sprawców. Pierwszą ofiarą tej
poprawności były wydawnictwa
diaspor ukraińskich na Zachodzie,
głównie w USA i Kanadzie. W
pierwszej połowie lat 50 – tych podobny los spotkał i paryską Kulturę,
w której wiele pisano na ukraińskie
tematy, np. o pobycie ounowców
w Berezie Kartuskiej, ale z pomi-

nięciem ich antypolskiej terrorystycznej działalności, a tym bardziej
banderowskich zbrodni na ludności
polskiej. Po rozpadzie ZSRR (grudzień 1991 r.) zasady ounowskiej
„poprawności” wieloma kanałami
przemycano na zachodnią Ukrainę,
gdzie był podatny grunt dla kultu
OUN – UPA.
Za ideologią popłynął olbrzymi kapitał z ukraińskich zachodnich diaspor. „Poprawność” tę przemycono
również do Polski, głównie za sprawą Związku Ukraińców w Polsce,
organizacji na wskroś ounowskiej.
W szerzeniu ounizmu w Polsce
„awangardową” rolę odgrywa organ prasowy ZuwP „Nasze Słowo”,
gdzie szczególnie zjadliwie pisuje
o Polsce i Polakach, gloryfikując
OUN – UPA, niejaki Bohdan Huk,
znany z arogancji i antypolskich
wyskoków.
Ounowskiej „poprawności” uległy
w dużym stopniu polskie media,
zwłaszcza „Gazeta Wyborcza”,
„Tygodnik Powszechny”, „Wprost”,
również media elektroniczne oraz
wydawnictwa encyklopedyczne i
szkolne. Reguły tej „poprawności”,
stosowane z niemałym powodzeniem na Zachodzie od lat 50. zostały ujęte w postaci dyrektyw w specjalnej uchwale OUN z 22 VII 1990
roku. Dyrektywy te trzeba przypominać, bo są one konsekwentnie
realizowane. Oto niektóre: przede
wszystkim narzucić Polakom nasz
punkt widzenia na historię i na stosunki ukraińsko – polskie. (…) Eliminować wszystkie polskie próby
zmierzające do potępienia UPA za
rzekome znęcanie się na Polakach.
(…) Mordy, którym zaprzeczyć nie
można, były dziełem sowieckiej
partyzantki lub luźnych band, z którymi UPA nie miała nic wspólnego,
pomniejszanie roli wyzwoleńczej
UPA w skali europejskiej jest niedopuszczalne. (…)
W tym celu należy przenikać do
polskich organizacji tam, gdzie to
jest możliwe i lansować nasz punkt
widzenia cierpliwie ale uparcie,
zyskiwać zwolenników wśród Polaków, a tam gdzie to najbardziej
celowe nie żałować środków z Funduszu Wyzwolenia Ukrainy. (…)
To wszystko ma służyć osłabieniu
Polski, a w przyszłości doprowadzić
nawet do zupełnej dekompozycji
państwa polskiego – co leży w interesie polityki Ukrainy, w której siłą
awangardową jest i będzie rewolucyjna OUN. W stosunku do naszych
współbraci mieszkających na Ukrainie zalecają: Nie wolno dopuścic
do tego, żeby Polacy zamieszkujący
Ukrainę głosili, że Lwów,
Tarnopol, Stryj, Krzemieniec Podolski, Czortków i inne miejscowości odgrywały kiedykolwiek rolę
polskich ośrodków kulturalnych i
politycznych. Należy głosić, że wymienione miejscowości stanowiły
zawsze ośrodki kultury ukraińskiej.
Polacy nie odgrywali tu najmniejszej nawet roli, a to co głoszą dziś
na ten temat, potraktować należy
jako polską, szowinistyczną propagandę…”
Takich skrajnie antypolskich dyrektyw jest w tej złowieszczej uchwale
kilkadziesiąt! Aktywiści i zwolennicy OUN realizując tę uchwałę
nałożyli na tematy banderowskich
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zbrodni rygorystyczne tabu.
Na łamach wielu pism zatryumfowała OUN. „Gazeta Wyborcza”
podniosła ounowców – upowców
do rangi bohaterów, a ludobójstwo
– do walki narodowowyzwoleńczej. UPA to cześć i duma Ukrainy
– obwieścił w tej gazecie i paryskiej
Kulturze Mirosław Czech, były sekretarz generalny Unii Wolności.
Pod hasłem „poszukiwania prawdy
o Wołyniu” Gazeta Wyborcza zamieściła w 1995 roku prymitywne
łgarstwa, na jakie mogli się zdobyć
wyuzdani cynicy spod znaku OUN
– UPA. Ounofilskiej „poprawności”
uległa część polskich elit, które potępiły operację „Wisła”, pomijając
fakt, że operacja ta położyła kres
krwawej depolonizacji, trwającej od
1942 roku i dwa lata po wojnie.
Na apel OUN wielu naszych intelektualistów podpisało haniebny
protest przeciwko planom postawienia Pomnika Ofiar OUN – UPA w
Warszawie, bo takiego pomnika (i
w ogóle pomnika) nie życzą sobie
apologeci OUN – UPA. Działalność
ounofilska, tolerowała w Polsce z
zupełną pobłażliwością, a nawet
wspierana przez czynniki rządowe
i samorządowe, wyrządziła pamięci ofiar ludobójstwa wielkie szkody. Napastliwość ounofilskiej prasy
(Nasze Sowo, Gazeta Wyborcza i
inne) zmierzająca do ograniczenia,
a nawet zdezorganizowania działalności Kresowian, ośmieszanie
ich i oskarżanie o szowinizm, wymuszanie rezygnacji z udziału w
żałobnych uroczystościach czy nie
przyjęcie albo nawet zrzeczenie
się nad nimi patronatu – to daleko
nie wszystkie przejawy niechęci
albo i ukrytej wrogości do działalności upamiętniającej Ofiary OUN
– UPA. Kresowianie dotkliwie przeżyli zawód, jaki sprawił im prezydent Lech Kaczyński, który wycofał
swój patronat nad obchodami 65.
rocznicy banderowskiego ludobójstwa Polaków, ale objął patronat nad
Festiwalem Kultury Ukraińskiej,
zorganizowanym z premedytacją w
dniu, kiedy Kresowianie obchodzili
żałobę po tysiącach wymordowanych rodaków. Był to dla nich wyjątkowo upokarzający policzek, tym
bardziej, że niedługo po tym prezydent Lech Kaczyński sprawował patronat nad obchodami 70. rocznicy
wyburzania cerkwi, zbudowanych
przez carskiego okupanta i w większości już wówczas nieczynnych.
Z tej okazji W. Juszczenko pouczał
Rosjan, by brali za przykład polsko – ukraińskie stosunki: Ukraińcy
wybaczyli (Polakom – F.B.) wołyńską rzeź, w czasie której katolicy
zgładzili tysiące prawosławnych.
(…) Gdzie więcej zginęło – w rzezi wołyńskiej czy operacji „Wisła”
(Izwiestia, 2008 XII 03).
Jest to wypowiedź intrygancka, typowo ounowska, zmierzająca do
antagonizowania Rosjan i Polaków,
zakłamuje historię sprowadzając
eksterminację ludności polskiej tylko do Wołynia, zrównuje ją z operacją „Wisła”, która była działaniem
obronnym i niewspółmiernie łagodnym w stosunku do ludobójstwa,
jakiego dokonała i zajadle kontynuowała OUN – UPA. Szczytem złej
woli w stosunku do tysięcy bestialsko pomordowanych rodaków jest
stanowisko naszego Sejmu i Senatu,
które dotychczas nie zdobyły się na
uczczenie ich pamięci.
Takiej postawy nie można niczym
usprawiedliwić, tym bardziej że
sprawcy zbrodni otaczani są na
Ukrainie i w diasporach ukraińskich

na Zachodzie obłędnym kultem. Ale
jest w tym tunelu pomieszania z poplątaniem światełko nadziei – zapalił je Sejmik Województwa Dolnośląskiego, który 29 września podjął
o historycznym znaczeniu Uchwałę
w sprawie 65. rocznicy ludobójstwa
ludności polskiej na Kresach Południowo – Wschodnich II RP w latach 1942 – 1947.
Oto jej tekst: Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa hołd
Polakom na Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zostali
pomordowani przez ludobójców z
organizacji ukraińskich nacjonalistów (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii).
Jednocześnie Sejmik Województwa
Dolnośląskiego zapewnia o pamięci i wdzięczności tym Ukraińcom,
którzy często za cenę życia nieśli
pomoc swoim polskim sąsiadom.
Tym ludobójstwem nie obciążamy
narodu ukraińskiego.
Wierzymy, że pełne wyjaśnienie
okoliczności tej tragedii, potępienie
jej sprawców stanie się dla Narodu
Polskiego i Ukraińskiego kolejnym
krokiem w budowaniu współpracy
między naszymi narodami. Stanowisko przekazuje się Marszałkowi
Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP,
Parlamentarzystom Województwa
Dolnośląskiego oraz Jednostkom
Samorządu Terytorialnego z obszaru Województwa Dolnośląskiego.
Wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Chwała Sejmikowi Województwa
Dolnośląskiego za odważny, patriotyczny akt, który – mamy nadzieję
– stanie się przykładem do naśladowania dla Sejmików pozostałych
województw i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Feliks BUDZISZ
P.S.
Sejmik Dolnośląski podjął Uchwałę 29 września 2008r. przywołującą
pamięć o Ofiarach OUN-UPA, na
ludności polskiej. Podobne uchwały
podjęły: Sejm RP-15 lipca 2009r.,oraz Sejmiki : Opolski -27 października 2009 r., Podkarpacki-28 grudnia 2009 r., Małopolski-10 stycznia
2010 r., Lubuski 23 lutego 2010 r.,
Lubelski-7 lipca 2010 r. Sejm RP.
i sześć Sejmików Wojewódzkich
uczciły pamięć setek tysięcy „Ofiar
ludobójstwa OUN-UPA”, spełniając patriotyczny święty obowiązek.
A na co czekają pozostałe Sejmiki?
Zwłoka z podjęciem odpowiedniej
uchwały może być potraktowana
przez apologetów OUN-UPA, jako
akceptacja jej zbrodniczej działalności.
Czy o to chodzi samorządowcom-wybrańcom milionów obywateli
demokratycznego Państwa Polskiego? Apelujemy do Radnych pozostałych Sejmików: spełnijcie swój
patriotyczny obowiązek, co będzie
godnym wkładem w obchody 70-ej,
Rocznicy ludobójstwa dokonanego
na naszych Rodakach przez nazistowsko-hajdamacką OUN-UPA.
Trzeba mocno podkreślić, że we
wszystkich
dotychczasowych
uchwałach nie oskarża się Narodu
Ukraińskiego. Przeciwnie wyraża
się wdzięczność tym Ukraińcom,
którzy ratowali swoich polskich sąsiadów, za co niejednokrotnie płacili
życiem.

NA BLOGU
Ks. Isakowicza

Rada Tomaszowa Lubelskiego przeciwko
uhonorowaniu Bandery
Redakcja
Ważna i ciekawa korespondencja.
Witam Księdza!
W dn. 22 czerwca Rada Miasta Tomaszów Lubelski podjęła stanowisko ws. uhonorowania przez partnerskie miasto Żółkiew, przywódcę
zbrodniczej OUN-UPA - Stepana
Banderę. Była to finalizacja mojego
wniosku z dn. 28 kwietnia, który
zgłosiłem w imieniu grupy mieszkańców Tomaszowa, oburzonych
gloryfikację zbrodniarza Bandery i
domagających się uchylenia uchwały przez żółkiewskich radnych.
Po nadejściu naszego punktu sesji, głos zabrał burmistrz Wojciech
Żukowski ( poprzednio poseł PiS i
wojewoda lubelski) informując o
wypracowaniu tekstu stanowiska,
które jest stosowną odpowiedzią na
uchwałę radnych Żółkwi. Następnie
w imieniu protestujących mieszkańców-wnioskodawców, udzielono mi
głosu. Na początku poinformowałem, że w Zamościu działa Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków
Pomordowanych na Wołyniu, które
zajmuje się upamiętnianiem miejsc
wołyńskich mordów na naszych rodakach. Odczytałem list, w imieniu
SUPPnW, podpisany przez panią
przewodniczącą Janinę Kalinowską,
który wyrażał poparcie dla naszego
wniosku.
„Stowarzyszenie
Upamiętnienia
Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu popiera rezolucję złożoną w dn. 28
kwietnia 2011 r., przez pana Jarosława Świderka, w imieniu grupy mieszkańców, do Rady Miasta
Tomaszowa Lubelskiego - w sprawie skandalicznego uhonorowania
przez partnerskie miasto ukraińskie
Żółkiew nazistowskiego zbrodniarza - Stepana Banderę. Jako naoczni
świadkowie banderowskiego ludobójstwa apelujemy więc o podjęcie
decyzji oprotestowującej uchwałę
żółkiewskich radnych i wzywającej do jej uchylenia.
Jednocześnie przypominamy, że
bandy OUN-UPA mordowały każdego Polaka, od niemowlęcia do
starca, często przy użyciu siekier,
wideł czy noży. Ponad 90 % naszych rodaków unicestwionych na
Wołyniu do dzisiaj nie ma chrześcijańskiego grobu z krzyżem. Do
ostatnich swoich dni będziemy pamiętać krzyk i płacz naszych bliskich rodziców, sióstr i braci - zabijanych w imię czystej etnicznie
banderowskiej Ukrainy …
Od decyzji Państwa Radnych zależy czy staniemy w obronie pamięci
Tych - którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami … „
Powiedziałem, że właśnie to stowarzyszenie postawiło na Wołyniu
krzyże w ponad 30 miejscach gdzie
miała miejsce rzeź Polaków. Poinformowałem także, że niedawno
przebywał z wizytą w Zamościu dr
Leon Popek z lubelskiego IPN-u,

który podczas wykładu w kościele
św. Katarzyny, podczas otwierania
wystawy pt. - „Niedokończone
msze wołyńskie”, stwierdził że na
2,5 tys. miejsc na samym Wołyniu
gdzie leżą szczątki pomordowanych
Polaków, upamiętnione jest zaledwie ... 130 ! Określiłem te miejsca
jako tzw. „wołyńskie doły śmierci”,
których upamiętnić nie pozwalają
władze ukraińskie, a niestety polskie władze zachowują się całkowicie biernie.
Następnie przystąpiłem do ataku
na obecne władze polityczne, które
traktują Kresowian jak obywateli
trzeciej kategorii. Poinformowałem o zablokowaniu przez kancelarię prezydenta Komorowskiego,
uchwalenia przez Sejm w dn. 10
czerwca - Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian, którym miał stać
się 11 lipca. Podobno mają nastąpić
w tym temacie konsultacje z ukraińskim prezydentem i parlamentem ?
Nazwałem to niedorzecznością i dałem przykład-pytanie czy w kwestii
uchwalenia upamiętnienia zbrodni w
Katyniu, także strona polska będzie
konsultować się ze strona rosyjską?
Przy okazji przypomniałem skandal
związany z 65 rocznicą Rzezi Wołyńskiej, gdy w lipcu 2008r. na uroczystości przy Skwerze Wołyńskim
w Warszawie nie przybyli zarówno
śp. prezydent Lech Kaczyński, jak
i premier Donald Tusk, a marszałek
Komorowski zablokował stosowną
uchwałę. Przypomniałem także, że
stało się to pomimo, że kilka miesięcy wcześniej premier Tusk podczas
obchodów na terenie niemieckiego
obozu koncentracyjnego Stutthof
mówił, iż należy dbać o prawdę historyczną aby nikt nie mógł jej w
przyszłości zakłamać, a natomiast
były prezydent nie przybył w lipcu
na uroczystości kresowe, a pojechał
w listopadzie do Kijowa na ukraińskie uroczystości Wielkiego Głodu.
Poinformowałem radnych, że jest
z nami pani Rozalia Wielosz z Nabroża , emerytowana nauczycielka,
która była bezpośrednim świadkiem
ukraińskiego ludobójstwa. Pani Rozalia pochodzi bowiem ze wsi Teresin gm. Werba, parafia Swojczów,
na Wołyniu. Jako 8 letnie dziecko
widziała i słyszała jak banderowcy
mordowali jej rodziców, brata i kilkumiesięczną siostrzyczkę. Relacja
zrobiła duże wrażenie na radnych.
Podsumowując wypowiedź Pani
Wielosz, stwierdziłem, że wszyscy
z pomordowanych z jej rodziny do
dzisiaj nie mają grobów z chrześcijańskimi krzyżami. Szczątki ich i
innych polskich mieszkańców Teresina są zakopane w różnych miejscach dawnej wsi.
Na koniec zwróciłem się do radnych o przyjęcie wypracowanego
stanowiska. Stwierdziłem ze jest to
kompromis ( chciałem aby sprawę
zakończono przed kolejną rocznicą lipcowych mordów na Wołyniu
). Nie satysfakcjonuje on do końca
naszej strony ale pomimo tego należy go dokonać. Główna różnica
to brak słowa „ludobójstwo” a jedynie „masowe mordy o charakterze czystki etnicznej i znamionach

ludobójczych” oraz odstąpienie od
żądania uchylenia uchwały Żółkwi.
Także liczbę pomordowanych Polaków tj. „150 tysięcy” zastąpiono
określeniem „wiele tysięcy” oraz
zamiast „bandy UPA” napisano
„oddziały UPA” ( stanowisko RM
ma być wysłane bowiem do Żółkwi
i dlatego musieliśmy zgodzić się na
to).
Podziękowałem przewodniczącemu rady Mirosławowi Fusowi za
bardzo życzliwe potraktowanie naszego wniosku oraz przewodniczącemu, komisji oświaty i kultury,
Jackowi Pawłuckiemu za merytoryczną współpracę. Poinformowałem jeszcze, że 1 lipca w Lublinie
przed budynkiem KUL, rodziny pomordowanych na Kresach organizują pikietę w drugą rocznicę hańby
tej uczelni tj. uhonorowania gloryfikatora zbrodniarzy z OUN-UPA
- Wiktora Juszczenkę - doktoratem
honoris causa. Do pana burmistrza
zwróciłem się ponadto z apelem
aby w ramach kontaktów z ukraińskimi partnerami zwracał uwagę
na kwestie prawdy historycznej (
sam jest zresztą historykiem z wykształcenia). Tomaszów i powiat to-

maszowski współpracują bowiem z
samorządami Sokala, Rawy Ruskiej
i Żółkwi. Jak powiedziałem nie
jesteśmy przeciwnikami tej współpracy, co więcej uważamy ją za konieczną tyle, że nie wolno kosztem
jej fałszować prawdy historycznej
i zapominać o naszych rodakach
bestialsko pomordowanych przez
zbrodniarzy z UPA!
Stanowisko rady miasta przeszło
jednomyślnie - 18 radnych za - poniżej tekst :
„ Rada Miasta Tomaszów Lubelski
wspólnie z mieszkańcami protestuje
przeciw nadaniu honorowego obywatelstwa przez samorząd partnerskiego miasta Żółkiew - Stepanowi
Banderze. Pamiętamy, że stał on na
czele oddziałów OUN-UPA, które
zgładziły wiele tysięcy Polaków.
Nawet najpiękniejsza idea, jaką
jest. walka o niepodległość swego
narodu - nie usprawiedliwia mordowania bezbronnych sąsiadów
innej narodowości. Zła, nienawiści,
doznanych krzywd nie można przykrywać płaszczem bohaterstwa czy
patriotyzmu.
W naszym mieście żyją osoby, któ-

rym ukraińscy nacjonaliści bestialsko wymordowali bliskich, polskich
mieszkańców wołyńskich, małopolskich i zamojskich wsi. Ze względu
na pamięć polskich ofiar nie wolno
nam milczeć, w sytuacji, gdy honoruje się człowieka odpowiedzialnego za dokonane, na naszych rodakach - masowe mordy o charakterze
czystki etnicznej i znamionach ludobójstwa.
Dzisiaj na wszystkich szczeblach,
politycznych, samorządowych, sąsiedzkich, ekonomicznych, chcemy
budować z ukraińskimi partnerami
jak najlepsze relacje. Nasza współpraca nie powinna jednak odbywać
się kosztem prawdy historycznej,
a tym bardziej nie wolno pozwalać
na jej fałszowanie. Decyzja władz
samorządowych miasta Żółkiew z
całą pewnością nie buduje płaszczyzny porozumienia między naszymi
miastami, a także samymi mieszkańcami. „
Z Bogiem - Jarosław Świderek z
Tomaszowa Lubelskiego:
www.isakowicz.pl

Informacje o obchodach rocznicy
Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943

Informacje o obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczam pierwszą część spływających informacje o planowanych wydarzeniach. Czytelników i Internautów zachęcam do przesyłania następnych.
Zacznę od pięknej ballady Lecha Makowieckiego „Wołyń 1943”. Rzecz warta rozpowszechnienia.
http://www.youtube.com/
Utwór pochodzi z najnowszej mojej płyty pt. PATRIOTYZM.
Zobacz także informacje o uroczystościach ku czci ofiar NKWD w Salinie k. Dobromila.
http://www.isakowicz.pl/
Ballada o Wołyniu - premiera tarnowska
PREMIERA - „Ballada o Wołyniu” - 28 czerwca 2011 r., godz. 20.00 - Duża Scena Teatru im. L.
Solskiego w Tarnowie
- „Ballada o Wołyniu” - 29 czerwca 2011 r., godz. 20.00 - Duża Scena Teatru im. L. Solskiego w
Tarnowie
Przedstawienie oparte jest na powieści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje”
Scenariusz i reżyseria - Tomasz A. Żak
Aktorkami tego wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego są: Ewa Tomasik i Magdalena Zbylut z
Teatru Nie Teraz oraz Agne Muralyte, Litwinka, studentka Akademii Teatralnej z Wilna.
Więcej o przedstawieniu:
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3970
Piątek, 1 lipca, g. 16.00 - Lublin - protest przed gmachem głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Racławickiej 20.
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4321
Niedziela, 3 lipca - XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę.
Program:
http://www.isakowicz.pl/
Sobota 9 lipca g. 17.00 - Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” i Burmistrz Wolowa zapraszają do
Domu Kultury przy ul. Sikorskiego 6 w Wołowie na przedstawienie teatralne pt. „Ballada o Wołyniu”,
Przedstawienie jest współfinansowane ze środków Powiatu Wołowskiego.
Niedziela, 10 lipca, g. 17.00 - Warszawa - przedstawienie „Ballada o Wołyniu” - Collegium Nobilium (na Festiwalu Teatrów Studenckich)
Niedziela, 10 lipca - Kraków - po mszy św. wieczornej złożenie wieńców pod Krzyżem Katyńskim
oraz mój wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.
Poniedziałek 11 lipca 2011 r. - Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich serdecznie zaprasza na uroczystość Święta Pamięci Męczeństwa Kresów, która odbędzie się 11
lipca 2011r
O godz. 12-tej przy tablicy upamiętniającej ludobójstwo Polaków na Kresach przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię. Tablica znajduje się na budynku
Publicznego Gimnazjum nr 1 im Orląt Lwowskich przy ul Piramowicza 30.Gorąco zapraszamy również tego samego dnia na nasz kolejny koncert kresowy na Kozielskiej Wyspie, który rozpocznie się
o godzinie 16-tej.Wystąpią zespoły propagujące tematykę kresową.
Liczymy na niezawodne uczestnictwo w uroczystości patriotycznej, w której wezmą udział organizacje kresowe i kombatanckie oraz mieszkańcy naszego miasta. Przesyłam kresowe pozdrowienie.
Prezes Oddziału Witold Listowski
ZA: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4386
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WSPOMNIENIA HELENY WÓJTOWICZ
Z D. KARBOWIAK Z OSADY BUDKI
KOHYLEŃSKIE W POW. WŁODZIMIERZ
Sławomir Tomasz Roch
Nazywam się Helena Wójtowicz z
d. Karbowiak, mam 79 lat, mieszkam w mieście Nowa Sól, przy ul.
Ludwika Waryńskiego 4/9, powiat
Nowa Sól, woj. Lubuskie. Urodziłam się 04 kwietnia 1925 r. we wsi
Barbarówka w pow. Włodzimierz
Wołyński. Mój tatuś miał na imię
Władysław Karbowiak, jego rodzice
to Seweryn i Teofila z d. Grzegorczyk. Moi rodzice przyjechali na
Wołyń w roku 1921, bowiem mój
tatuś był Legionistą i walczył pod
rozkazami Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego. Za zasługi poczynione dla Ojczyzny, został zaliczony do
grupy wyróżnionej przez nadania
ziemskie i tak właśnie, moi rodzice
trafili na Wołyń. Tatuś zostałem zatem osadnikiem na Kresach Rzeczypospolitej. Ponieważ jednak, nie był
z powołania rolnikiem i nie ciągnęło
go, do uprawiania ziemi, zgodził się
zostać gajowym w Lesie Kohyleńskim. Tymczasem rodzice tatusia
pozostali w rodzinnej wsi Jeziórka,
powiat Grójec pod Warszawą. Moja
mamusia miała na imię Jadwiga i
była z domu Borkowska, jej rodzice to Walenty i Katarzyna z domu
Kaczyńska. Rodzina Borkowskich
także pochodziła ze wsi Jeziórka,
powiat Grójec na Mazowszu. Mama
Jadwiga, będąc jeszcze młodą dziewczyną, tam właśnie poznała i pokochała mojego tatę i tam też przyjęli
Sakrament małżeństwa. Wkrótce
potem wyjechali na Wołyń w swoje
nowe miejsce zamieszkania, a razem
z nimi przyjechała, najstarsza nasza siostra Irena, urodzona 19 lipca
1919 r..
Wydaje się że rodzice nie specjalnie tęsknili za Mazowszem, ziemia
tam była prawdopodobnie byle jaka,
więc gdy nadarzyła się okazja, zdecydowali się wyjechać. 06 lipca 1923
r. na świat przychodzi ich druga córka Władysława, urodzona na kolonii Barbarówka, gdzie tymczasowo
zatrzymali się rodzice. Niedługo
później, w roku 1925 narodziłam się
właśnie ja, a już półtora roku później, mianowicie 28 września 1926
r., nasza kolejna siostra Marianna.
Ta jako pierwsza przyszła na świat,
już w gajówce, w naszym nowym
miejscu zamieszkania w Lesie Kohyleńskim. Lasy Kohyleńskie należały do Żyda o nazwisku Kac i tatuś
zgodził się pracować, także dla niego
jako gajowy tym baradziej, że jego
młodszy brat również otrzymał posadę gajowego w lesie pana Kaca. Po
pewnym czasie my mieszkaliśmy na
Budkach Kohyleńskich, a stryj ożenił się z Katarzyną z domu Palonka i
mieszkali na Wronich Błotach. Tam
urodziły się wszystkie ich dzieci w
tym: Zygmunt, Krystyna, Lucyna,
Zbigniew i Danusia, mieszkali tam
szczęśliwie do tragicznego roku
1943. W tamtym czasie ludzie posiadali liczne rodziny, dużo dzieci.
Po temu i w naszej rodzinie urodziła
się jeszcze 28 kwietnia 1928 r. Stanisława , a po niej nasz jedyny brat
Stanisław, było to 30 marca 1930 r..
Jako ostatnie, urodziły się: Leokadia
14 lutego 1932 r. i Krystyna 08 maja
1934 r..
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ZACISZNA „ LEŚNA PUSTELNIA”
Moja pamięć sięga 1930 r., gdy narodził się mój braciszek Stasio, do dziś
pamiętam jego chrzciny w naszym
Kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświetszej Marii Panny. Byłam
wtedy na tej uroczystości i była tam
także cała nasza rodzina. To była
piękna i słoneczna niedziela, poza
tym nie wiele rozumiałam z tego, co
się właśnie działo. Pamiętam także
narodziny Lodzi i Krysi, byłam już
dużym dzieckiem i o wiele więcej
rozumiałam, z tego wszystkiego.
Obie najmłodsze siostry również
zostały ochrzczone w Swojczowie.
Ja tymczasem i Władzia zostałyśmy
ochrzczone we Włodzimierzu Wołyńskim w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Barbarówka i Smolarnia należały bowiem do
parafii we Włodzimierzu Wołyńskim. Moi rodzice chrzestni to Jan
Borkowski i Helena Borkowska z
d.Górka.
Dzieciństwo, zresztą bardzo radosne przeżywałam pośród drzew,
łąk i kwiatów leśnych. Od kiedy
pamiętam bardzo lubiłam naszą
gajówkę, nasz leśny dom. Codziennie rano budził mnie przepiękny
śpiew ptaków, a do snu utulało mnie
wdzięczne rechotanie żab, których
na pobliskich bagnach, było całe
mrowie. Chociaż mieszkaliśmy tam
sami, a do najbliższego gospodarstwa w polskiej kolonii Teresin, było
conajmniej 2 km, nie czułam się
odludkiem. W możliwie najpiękniejszy sposób korzystałam z uroków tej „leśnej pustelni”. I ja i moje
siostry, byłyśmy dziećmi o wesołym
i żywym usposobieniu i do tańca
i do różańca. Widzę, że pomimo
upływu czasu, pozostało nam to, po
dziś dzień. Prawdziwe jest więc powiedzenie: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Miałam codziennie dziesiątki nowych pomysłów, jak urozmaicić i tak
ciekawe już nasze dzieciństwo. Nie
przypominam sobie, abyśmy tam
z siostrami, kiedy z nudów umrzeć
miały. Piękne położenie, urok lasu
i ta niezwykle kojąca cisza, a raczej
muzyka leśna sprawiały, że niemal
codziennie ktoś nas odwiedzał. Tym
bardziej, że było nas dużo rodzeństwa, a każdy miał swoich kolegów
i koleżanki.
Niedy nie zapomnę jedynego, takiego smaku na świecie, to jest oczywiście naszych kohyleńskich poziomek
oraz wspaniałego sosu z naszych
rodzimych grzybów. Prawdziwków
było mniej, ale opieniek to tyle, że
całe miasto Włodzimierz, by wykramił, dlatego we właściwej porze w
nasz las zapuszczało się wielu ludzi.
I niekiedy można ich było spotkać,
roześmianych od ucha do ucha, targających w rękach, a nawet na plecach, pełne kosze pięknych grzybów.
Najczęściej odwiedzała nas moja kuzynka Helenka Borkowska oraz jej
brat Kazimierz, dzieci Jakuba i Zofii
Borkowskich z kolonii polskiej Barbarówka. Jakub był rodzonym bratem mojej mamusi Jadwigi. Często

przychodzili do nas także Mieczysław, Franciszka i Zdzisław Kielak,
to byli również nasi bliscy kuzyni,
dzieci naszej cioci Anny Kielak, rodzonej siostry naszej mamusi. Poza
tym często odwiedzały nas nasze
bliskie koleżanki z polskiego Teresina, w tym: Michalinka Rusiecka,
Wacka Wawrynowicz, Zosia Wawrynowicz, Weronika Topolanek i
Felicja Sobolewska. Wszystkie one
były moimi koleżankami, a gdybym
tak miała wspomnieć, kolegów i koleżanki mego rodzeństwa, to mielibyśmy swoisty spis młodzieży teresińskiej. Było to po części zasługa
naszego tatusia Władysława, który
był człowiekiem dobrym, o miłym
usposobieniu i niezwykle gościnnym. Nie tylko, że lubił z mamusią
potańcować na różnych przyjęciach
i zabawach, organizowanych w całej naszej okolicy, a najczęściej w
Swojczowie. Stać go było, nawet kupić najprawdziwszy gramofon, aby
nasze dzieciństwo stało się jeszcze
radośniejsze. I rzeczywiście, moje
siostry, co tylko nazbierały trochę
poziomek, zaraz leciały do miasta
Włodzimierz, a było to ok. 12 km,
sprzedawały poziomki i kupowały
kolejne płyty. Do dziś pamiętam, ten
nasz leśny gramofon, miał taką charakterystyczną, dużą trąbę, a nakręcałyśmy go korbką. Jakże on pięknie
i głośno wygrywał, a pomnożony
przez „leśne echo” czynił muzykę,
czymś niezwykle pięknym i niepowtarzalnym.
HARMONIA I ZGODA BUDOWAŁY NASZE RODZINY
Urok tego miejsca, przyciągał zatem
wiele polskiej młodzieży, bowiem
Ukraińcy do nas nie zachodzili, stąd
i często, były u nas potańcówki. Pragnę podkreślić, że piękno otaczającej nas przyrody, taki niemalże:
„Boży Zaścianek” , sprawiał, że wcale nie potrzebowaliśmy wódki, czy
innych detali, by się dobrze bawić,
by miło spędzać ze sobą czas. Pomimo, że Ukraińcy nie przychodzili
do nas, żyliśmy z nimi w zgodzie i
we właściwie, przyjaznej harmonii.
Wielu Ukrainców poważało naszych rodziców, dlatego często byli
zapraszani na przeróżne spotkania,
a nawet na rodzinne spotkania w
ukraińskich chatach. Nie pamiętam,
aby kiedykolwiek wrócili z takiego
spotkania smutni i niezadowoleni, a
już na pewno, aby czuli się upokorzeni. Ja właściwie z rodzicami na
takie zabawy nie chodziłam, poza
jednym wyjątkiem, kiedy to rodzice zabrali mnie do ukraińskiej wsi
Kohylno, była tam zabawa biletowa.
Pamiętam, że na początek odegrano
przedstawienie, było to tak: kilka
ukraińskich dziewcząt i chłopców
śpwiewało: „Zebrały wsi dziewczata, taj wsi parobki rozejszły się
zbierać jahody.....”. Pokazywali przy
tym, jak zbierali te jagody do dzbanów. Przedstawienie było oczywiście dłuższe i dość ciekawe, tak że
spodobało mi się nawet. Potem była
już zabawa taneczna, bawiłam się
bardzo dobrze, chętnie tańcowałam
z ukraińskimi chłopakami, nie wyczuwałam żadnej wrogości do nas
Polaków, przeciwnie czułam się tam
dobrze.

- Kresowy Serwis Informacyjny

swoje uroki. Każdy kto raz zobaczy
świerkowy las, pod grubym puchem
śnieżnym zaręczam, że nigdy już nie
zapomni, tej bajkowej, śnieżnej bieli
i ciszy.
POD MIŁOSNYM WEJRZENIEM
MARYI

Osobiście widywałam także wielu
chłopców i dziewcząt ukraińskich,
na wielu pobliskich, leśnych łąkach,
gdzie wypędzali bydło. Uderzało
mnie piękno ich pieśni, których
śpiewali dużo, jeszcze bardziej zachwycały mnie ich głosy, były niezapomniane, po prostu piękne. Kiedy
tak lubiłam słuchać tych dumek,
ukraińskich pieśni, nigdy nie przyszło mi na myśl, że ktokolwiek z
tych śpiewających, może próbować
odciąć mi głowę siekierą. Nigdy nie
uwierzyłabym, gdyby ktoś w proroczej wizji odsłonił mi, tę naszą
najbliższą przyszłość, gdyby ktoś
usiłował przekonać mnie o tym, co
się miało przecież stać faktem i to
już za kilka lat. Póki co, w naszej gajówce młodzież lubiła urządzać sobie różne imprezy okolicznościowe,
najlepiej zapamiętałam „Andrzejki”.
Lubiłam nasz las jeszcze z jednego
powodu, było tam oczywiście dużo
zwierzątek, które lubiłam podpatrywać. Najczęściej spotykałam sarenki
i zajączki, choć raz spotkałam nawet
żółwia i do dziś nie mam pojęcia,
skąd i jak się tam nawinął.
Przed II wojną światową częstymi
gośćmi w naszym domu, byli polscy
oficerowie z miasta Włodzimierz
Wołyński. Przyjeżdżali do nas latem, a jeszcze częściej w zimie na
polowania. Imponowała mi kultura
tych oficerów oraz dobre obyczaje,
warto także wspomnieć ich pobożność. Dla przykładu, kiedy który
wchodził do naszego domu, nie zapomniał powiedzieć staropolskiego:
„Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus” . Z perspektywy, tak długiego czasu, widzę wyraźnie, że na
takiej właśnie armii, można było
potem budować bohaterskie szeregi
27 Wołyńskiej DP AK. Dywizji na
sztandarze której, z dumą i gorącą
wiarą, czytaliśmy ideały całego naszego życia: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Dziś natomiast często modlę się do
Boga, aby ustrzegł naszych żołnierzy
i nasz narodowy honor, bowiem czego można się spodziewać od ludzi,
dla których ideały chrześcijańskie,
tak nie wiele znaczą.
Najpiękniejszym miesiącem w naszym domu i w naszym lesie, był
naturalnie maj i doprawdy nie sposób opisać, czym jest właściwie
przejście lasu ze stanu zimowego w
stan letni. To tak jakby człowiek ze
śnieżnej pustyni, nagle trafił do raju
i natychmiast popadł w ciężką rozterkę: czym się cieszyć od zaraz, a co
zostawić sobie na deser. Po prostu,
gdy wszystko wkoło Ciebie rozwija
się, cudownie pachnie i niebiańsko
śpiewa, czujesz się mocno zagubiony, świat traci się niejako w Twoim
urzeczonym sercu. Dlatego szczerze
wyznam, że kilkadziesiąt lat spędzonych w małym miasteczku Nowa
Sól na Dolnym Śląsku, choć także
pięknych, jednak w jakiejś cząstce
niepełnych. Oto bowiem w moim
sercu, nawet dziś, na każde wspomnienie o tamtych latach, budzi
się tęsknota, a może nawet szczypta niewinnej zazdrości, o tamten
czas, o tamten „Boży Zaścianek”. To
nasz wołyński maj, ale i zima miała

Moja rodzina, podobnie jak niemal
wszyscy ludzie w okolicy i Polacy i
Ukraińcy, byliśmy ludźmi pobożnymi. Wiara była dla nas źródłem
mocy duchowej, ta zaś nadawała sens, całemu naszemu życiu. W
naszej społeczności, po prostu nie
można było sobie wyobrazić życia
bez Boga, dlatego w naszych stronach zjawisko ateizmu, praktycznie
nie występowało, nawet nie słyszałam o czymś takim. Tamten kresowy
naród, tamten lud, to byli właściwie
piękni, choć ubodzy ludzie, bez wątpienia grzeszni, nikt bowiem nie jest
doskonały. Cokolwiek by jednak o
nich nie powiedzieć, wierni Bogu i
na Bogu, budujący swoją codzienność. Nic więc dziwnego, że i ja od
najmłodszych swoich lat, pomimo
dużej odległości, bywałam niemal w
każdą niedzielę w naszym kościele
w Swojczowie. Jechaliśmy tam zwykle całą rodziną na naszym drewnianym wozie, takie były czasy. Jak
tylko podrosłam, chodziłam do kościoła z moimi siostrami na piechotę, a zdarzało się że i sama dziarsko
maszerowałam. Droga wiodła przez
Teresin, a potem przez Wólkę Swojczowską i już do samego kościoła.
Największym skarbem naszej parafii był łaskami słynący Obraz Matki
Bożej. I choć osobiście nie spotkałam się w swoim życiu, bezpośrednio z konkretnym cudem, takim aktem uzdrowienia, jednak już samo
to miejsce i gorejąca tam, niezwykła
religijność kresowej społeczności,
w tym Ukraińców, nosiła w sobie
znamiona stałej obecności Ducha
Świętego, pośród nas. Nigdy nie
zapomnę tamtych rozmodlonych
uroczystości kościelnych, w których
brałam osobiście udział, modlącego
się w skupieniu ks. Franciszka Jaworskiego, śpiewających z miłością,
wiarą i przejęciem ludzi oraz pięknych dźwięków naszych swojczowskich organów. Do dziś mam przed
oczyma, jakże miłe memu sercu
procesje z eucharystycznym Ciałem
naszego Pana, dookoła naszej świątyni. Kościół nasz nie był duży, ale
piękny i czułam się tam b. dobrze. W
Ołtarzu głównym za szkłem, znajdował się nasz cudowny Obraz Matki Bożej ze Swojczowa, przysłonięty
był zwykle innym wizerunkiem: w
cimnym tle postać Jezusa z rozłożonymi i wzniesionymi do góry rękoma, a obok Niego, na wyskości głowy naszego Pana, widac było główki
dwóch aniołków. Były też ołtarze
boczne, ale dziś już nie pamiętam,
komu były poświęcone. Najbardziej
uroczyste święta, które pamiętam
w naszej parafii, to oczywiście Boże
Narodzenie i Wielkanoc.
Każdego roku, całą rodziną wybieraliśmy się na Pasterkę, to było nocą,
jechaliśmy na godzinę 24.00. Pamiętam, że nasz Kościół zawsze był
wtedy pełny, całe tłumy ludzi, a kto
przyjechał późno, miał już trudności
w wejściem do świątyni, przy czym
mrozy, były na ten czas duże. Bardzo lubiłam nasze kolędy, śpiewane
w Kościele, a osobliwie śpiewane
rodzinnie przy pięknie przybranej
choince. Nasz tatuś Władysław już
potrafił o to zadbać, jako gajowy

potrafił upatrzyć drzewko i dla nas
i do naszej szkoły na Barbarówce,
a nawet woził drzewka do Kościoła
w Swojczowie. Rodzice lubili śpiewać kolędy, moje rodzeństwo i ja
również. Zimowe wieczory, długie
i ciepłe, przy choince i rodzinnym
stole, zawsze miło usposabiały do
śpiewania, tym bardziej, że w tamtych czasach, a szczególnie w tamtych stronach, śpiewać kochali niemal wszyscy. Cóż to były za święta
i cóż to były za wieczory, z rozżewnieniem je dziś wspominam, a tak
sobie niekiedy dumam: „Boże drogi
nie było tyle na stole, co dziś, nie
było telewizorów, a nawet radia, a
święta były piękne i tak rodzinne.
Przynosiły tyle radości i pokoju, a
dziś na stole wszystko jest, tylko tej
radości i tego pokoju brak. Bo to,
czy dziś potrafią śpiewać, tak jak to
my na Wołyniu kolędowaliśmy? Czy
dziś ludzie umieją się jeszcze radować, czy raczej czują się znużeni, by
nie powiedzieć zmęczeni, po kilku
godzinach, wpatrywania się w tego,
współczesnego, szklanego bożka?
Ale co gorsza, czy jeszcze umieją ze
sobą być i prawdziwie ze sobą rozmawiać, gdy go nie ma? Naprawdę
chciałabym mieć taką nadzieję, ale
chyba jest niestety inaczej. Bo oto,
czy dziś nie słyszymy często: „święta, święta i po świętach”!?” Mam
wrażenie, że to właśnie, to sztuczne
tempo życia, to bezsensowne gadulstwo i byle tylko do następnego
miesiąca, byle jakoś przetrwać do
wypłaty, to nas właśnie gubi, ta niekończąca się gonitwa. Łatwo wtedy
zapominamy o tym, co jest najważniejsze, to jest o tej miłości, dla której Kard. Stefan Wyszyński mawiał:
„Ludzie powiadają czas to pieniądź,
a ja wam powiadam czas to miłość.”
Bardzo miło wspominam te dni
i chwile, gdy do naszej gajówki
przychodził sam Chrystus z dobrą
Nowiną, przynoszony w sercach
przez kolędników. Każdego roku
przychodzili do nas, by radośnie
kolędować, mieli szopkę i gwiazdę,
która świeciła, a kręcąc się, mieniła
się wszystkimi kolorami. Przebrani
dość śmiesznie, zawsze dobrze nas
ubawili, a tatuś miło ich przyjmował i nigdy nie odmówił przyjęcia.
Byliśmy im wdzięczni, że potrafili
iść taki kawał lasu, po zaśnieżonych
drogach, tylko by w naszym domu
radośnie zakolędować. Przychodził
wtedy m.in. Antoni Buczko z kolonii Teresin, mój późniejszy szwagier, który ożenił się z moją siostrą
Władzią, jeszcze przed wojną w
1938 r. . Ślub odbył się 04 czerwca w
Kościele w Swojczowie, a przyjęcie
i zabawa weselna w naszej gajówce.
Osobliwie piękne były również
święta Wielkanocne, a każdego roku
musowo jechaliśmy na ranną mszę
świętą rezurekcyjną. Zawsze były to
dni szczególnie radosne, a w ostatnich latach przed wojną, atmosferę
podgrzewała orkiestra dęta, obecna tylko podczas tych świąt. Właściwie każda ważna uroczystość
kościelna, gromadziła tłumy ludzi
w naszej świątyni, przy czym żywe
wciąż tradycje, przydawały tylko
kolorytu, wszelkim religijnym obrzędom. Dlatego nie sposób opisywać wszystkich, spodziewam się
bowiem, że pisali już o tym, także
inni nasi parafianie. Ja chciałabym
dziś wspomnieć, ten pachnący niezwykle mocno tatarak w naszym
domu, ścielony gęsto na podłodze
i po wszystkich kątach oraz świeże
gałązki brzózek, którymi tatuś Wła-

dysław zdobił dom w środku i przy
drzwiach wejściowych. Dziś może
ktoś mógłby sobie pomyśleć: „mało
miał chłop wkoło lasu. Jeszcze w
domu lubił sobie pochasać.” . A to
były po prostu, takie nasze, polskie,
rodzinne i katolickie, zielone świątki na Kresach.
SWOJCZOWSKIE RADOSNE ODPUSTY
Zwieńczeniem naszego życia religijnego, były nawiększe uroczystości
parafialne, obchodzone 15 sierpnia,
był to tzw. Odpust mały, oraz 08
września: Odpust duży. I o ile uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej zawsze gromadziła wielu gości,
będąc zarazem okazją do rodzinnych spotkań, o tyle Odpust w dniu
Matki Bożej Siewnej, był już wydarzeniem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Tego dnia ta mała miejscowość, zmieniała się, niemal w
małe, ruchliwe miasteczko. Ludzie
ciągnęli ze wszystkich stron naszej
rozległej parafii, a mieli niektórzy
do pokonania nawet kilkanaście kilometrów. Dla przykładu Polacy zamieszkujący w kolonii polskiej Ludmiłpol, mieli do pokonania ponad
10 km. Na ten dzień przychodziły do
Swojczowa piesze pielgrzymki, nawet z tak odległych miejsc jak: Kowel, Łokacze i Kisielin. Naturalnie
nasza rodzina, każdego roku jechała
na obie uroczystości, ja najbardziej
lubiłam Odpust duży. Niedaleko kościoła, stawiano w tych dniach karuzelę, było także mnóstwo straganów
oraz loterie, a można było wygrać
pierścionek z niebieskim oczkiem.
Trzeba było mieć tylko odrobinę
szczęścia, a żywa papuga wyciągnęła Twój, wymarzony los. Sama nie
próbowałam sił, ale lubiłam sobie
tak popatrzeć, jak inni się zmagają i
raz jeden, ktoś wygrał przy mnie ten
pierścionek.
W tych dniach było w Swojczowie
i przy samym Kościele, wielu przyjaciół i znajomych, potem wspólnie
wracaliśmy na smaczny obiad do
naszego domu. Goście często przyjeżdżali do nas, przeważnie nasza
rodzina z Barbarówki, ale również
z Tartaku Kohyleńskiego. Bywali u
nas dla przykładu: moja ciocia Katarzyna Sykut z mężem Bolesławem
oraz ich troje dzieci: Józef (rocznik
1928), Marysia (chyba z roku 1930)
i Władysława (ur. w okolicach roku
1936). Mieszkali w jednym małym
domku wraz z rodzicami: Walentym i Katarzyną Borkowscy, którzy
byli dla mnie zarazem dziadkiem i
babcią. Ich najbliższym sąsiadem
był Niemiec Emil Winkler oraz jego
żona, teściowa i troje ich dzieci, w
tym: Elza, Arnold i Paul. Elza była
moją bliską koleżanką i lubiłam się
z nią bawić, ile razy przychodziłam
do mojej babci. Na Tartaku mieszkał jeszcze rodzony brat Emila, chyba Aleksander Winkler mu było, a z
nim jego żona i troje dzieci, w tym
Erna. Na Teresinie mieszkał jeszcze
trzeci ich brat: August Winkler, jego
żona i dzieci. Wszyscy oni wyjechali
późną jesienią do Niemiec, tak że na
Boże Narodzenie 1939 r. , już w ich
w naszych stronach nie było.
SZKOLNE LATA W SWOJCZOWIE I NA BARBARÓWCE
Pierwszy dzwonek szkolny w moich uszach, zadzwonił we wrześniu
1931 r. w Swojczowie, choć nie było
łatwo i musiał ojciec zrobić ławkę
dla nas w klasie, gdyż nie było miej-

sca w naszej szkole. Chodziłam tam
przez cały niemal rok, tylko zimą
rodzice wynajmowali dla mnie i dla
siostry Władzi stancję, u miejscowego Polaka. Ojciec dogadał się w
tej sprawie z dwoma braćmi Stefanus, złożyli się i wynajmowali dla
nas stancję, od Stefanusów było troje dzieci i babcia i nas dwie. Władzia
miała na ten czas 10 lat, a ja liczyłam 7, tatuś zabierał nas do domu na
sobotę, a odwoził do Swojczowa w
niedzielę. Lubiłam chodzić do szkoły, miałam tam bowiem wielu kolegów i koleżanek.
Szkoła w Swojczowie była bardzo
blisko ukraińskiej Cerkwii i nie
raz, jak był właśnie pogrzeb oraz
przerwa, to biegaliśmy tam do Cerkwii. Podobnież, gdy na Wielkanoc
bawili się pisankami bowiem mieli
Ukraińcy bardzo ładne pisanki. Atmosfera w szkole była dobra i latem,
gdy szłyśmy na piechotę przez Wólkę Swojczowską, a była to duża wieś
ukraińska, nikt nas nie zaczepiał i
nikt nam specjalnie przykrości nie
sprawiał. Jak zawsze bywały uroczystości: wesela lub chrzciny i nie było
znać żadnej wrogości. Przy czym na
polskim Teresinie mieszkały tylko
trzy rodziny ukraińskie, w tym: Stolaruk, Sereda i jedna kobieta z dorosłą córką, mieszkały i żyły razem z
Polakiem Kaczkowskim.
Niestety w Swojczowie w szkole, byłam tylko jeden rok, a potem przeniesiono mnie do szkoły na Barbarówce. Przyczyna była prosta i b.
praktyczna, tatuś mógł nas częściej
odwiedzać, gdy jechał w sprawie
do miasta Włodzimierz Wołyński.
Chodziłam tam przez cztery lata, a
po ukończeniu klasy piątej, skończyła się moja edukacja. Rodzice nie
mieli już więcej pieniążków, gdyż
edukację rozpoczynały właśnie:
dwie młodsze siostry i brat Stasio.
W tej trudnej sytuacji, moi rodzice
widząc, że umiem już pisać i czytać,
postanowili dać szansę młodszym,
a ja musiałam poczekać. Tak oto
wszyscy nauczyliśmy się czytać i
pisać, a trzeba dodać, że w tamtych
czasach, było to znaczne osiągnięcie, wielu bowiem nie miało nawet
takiej szansy. Chociaż nie chodziłam już do szkoły, wciąż uczęszczałam do Kościoła w Swojczowie, była
to dla mnie szansa na dalszy rozwój
duchowy, a nawet intelektualny, której nie zmarnowałam. W niedzielę
bywałam w Kościele, nawet dwa
razy i to często: na sumę o godzinie
11.00 oraz na Nieszpory o godzinie
18.00, oczywiście tylko letnią porą.
Na tej drodze właśnie, dowiedziałam się od moich koleżanek, może
to była nawet Michalinka Rusiecka,
czy Wacława Wawrynowicz, że jest
pożyteczne stowarzyszenie przy
naszym Kościele. Organizuje czas i
zajęcia dla młodych dziewcząt. O ile
dobrze pamiętam, było to Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej i należały tam, raczej młode dziewczyny,
jeszcze panny, więc i ja tam trafiłam.
A ponieważ było to, na krótko przed
wybuchem II wojny światowej, byłam na tych spotkaniach tylko kilka
razy, potem było to już niemożliwe.
Mimo to w sercach cieszyliśmy się,
że nam Sowieci Kościoła w Swojczowie nie zamknęli, faktem jest że
modlić się jeszcze nie wzbraniali.
Przed wojną znałam osobiście Franciszka i Józefę Pieczonka, ich dzieci
oraz siostrę Józi z Zastawia; Anastazję Roch. Przychodziła do Pieczon-

ków w odwiedziny i czasami się tam
widywałyśmy. Pozostałych Rochów
nie znałam, choc wiem, że zamieszkiwali w Kohylnie.
PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE
Szkołę na Barbarówce zapamiętałam bardzo dobrze, a to za przyczyną naszych nauczycieli, którzy byli
ludźmi dobrymi z usposobienia i
dobrze przygotowanymi do pracy.
Nasze lekcje miały być ciekawe i
na wskroś pożyteczne. Nauczycieli
było tylko troje: kierownik szkoły Henryk Szpajdel, jego żona, a
nasza wychowawczyni Stanisława
Szpajdel oraz nauczycielka języka
polskiego Helena Wydrzanka, jeszcze panna. Należy podkreślić ich
wytwałą pracę, nad wpojeniem nam
pierwiastów miłości do ojczyzny,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa polskiego, rodzimej, narodowej historii oraz do religii katolickiej. Przy czym, wszystko
utrzymane było na dość wysokim
stopniu wolności osobistej i kultury,
tak że nikt w naszej szkole nie czuł
się pokrzywdzony, czy dyskryminowany, właściwie tego terminu, nawet
nie znaliśmy. Wszyscy wiedzieli, że
do prawosławnych dzieci przyjeżdża pop z Kohylna, a do Niemców
pastor, nikt się temu nie dziwił. W
naszej szkole czuły się dobrze, nawet dzieci żydowskie i nie przypominam dziś sobie, abyś ktoś kogoś
wyzywał, bądź czynił inną krzywdę.
Ale w tamtym czasie w naszej szkole, była prawdziwa dyscyplina i jeśli
ktoś sobie dobrze naważył i trafił
do kierownika, to wszyscy wiedzieli, że było pranie linką. Przy czym
nasi nauczyciele, dobrze wiedzieli,
że najlepszym sposobem na dobre
wychowanie człowieka, jest po prostu dobry przykład, dlatego często
organizowali dla nas zajęcia: sportowe, krajoznawcze i religijne. Do dziś
pamiętam wycieczkę nad rzekę Bug
oraz ładne przedstawienie teatralne,
dla dzieci z naszej szkoły, zorganizowane przez naszych starszych kolegów.
Nasi młodzi aktorzy, w tym siostra
Irena oraz kuzyn Mieczysław Kielak, przedstawili nasze polskie Legiony, które szły prosto do raju, a
po drodze spotkały św. Piotra, który
jest klucznikiem Niebieskiej Bramy.
Takich uroczystości i przedstawień
było oczywiście dużo więcej, ale
nie sposób wszystkie opisać. Warto
jednak wspomnieć o takim dniu,
który w treści i wymowie, był niezwykle bogaty i głęboko wyrył się w
naszych dziecięcych sercach. Była
to uroczysta Akademia szkolna na
cześć Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który zmarł 12 maja 1935
r. . Z tej okazji nasza dyrekcja ogłosiła, że tym dniu nie będzie lekcji,
ale odbędzie się specjalne spotkanie
żałobne przy naszej szkole, tak aby
godnie uczcić śmierć wielkiego Polaka i opatrznościowego Męża Stanu. I rzeczywiście tego dnia wybrałam się do szkoły z siostrą Władzią
i były tam już dzieci, zebrane obok
naszego szkolnego budynku. Na
ścianie budynku zobaczyłam także
zawieszony portret Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, przepasany
grubą, czarną wstęgą na znak narodowej żałoby. Na życzenie naszych
przełożonych, przystroiliśmy portret ładnymi, zielonymi gałązkami
brzozowymi, a potem zaśpiewaliśmy piękną pieśń żałobną na cześć
Marszałka Polski, oto słowa, które

po dziś pamiętam:
„To nie prawda, że Ciebie już nie
ma, To nie prawda, że jesteś już w
grobie,
Chociaż płacze, cała polska ziemia,
Cała polska ziemia w żałobie.”
Potem wszyscy ustawiliśmy się do
zdjęcia pamiątkowego. Na samym
końcu, po prawej stronie od portretu Marszałka, stoi nasz kierownik
Szpajdel oraz jego żona Stanisława.
Ja i Władzia jesteśmy, gdzieś w środku, tej dość dużej gromadki dzieci.
O TYM CO W „KOHYLEŃSKIEJ
TRAWIE” PISZCZY - GROŹNA
ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEGO LUDOBÓJSTWA NA LUDNOŚCI
POLSKIEJ
Gdy zbliżała się wojna 1939 r. ,
miałam skończone ledwie 14 lat i
jeszcze nigdzie, po zabawach nie
latałam. Może także dlatego, aż do
samej wojny, nie spotykałam się z
aktami agresji, ze strony miejscowych Ukraińców. Nie słyszałam nawet o przypadkach niechęci, wobec
Polaków, ani od rodziców, ani od
innych ludzi w naszej okolicy. Owszem zdarzały się takie sytuacje, jak
ta w Kohylnie i to jeszcze na kilka
lat przed wybuchem II wojny światowej, około 1934 – 1935 r. . Mianowicie ja i moja siostra Władysława
oraz rodzeństwo: Zdzisław i Józefa
Kukółka, byliśmy właśnie w drodze
ze szkoły do naszych domów. Szliśmy więc razem, także przez ukraińską wieś Kohylno, raz że było bliżej,
a dwa ponieważ był tam sklep, w
którym mogliśmy nabywać wartościowe rzeczy. Najbardziej zależało
nam na przedmiotach szkolych, a te
właśnie tam były. Pamiętam dobrze,
że miało to miejsce, jeszcze przed
śmiercią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamiętam zatem, że gdy tak
szliśmy przez Kohylno, spotkałyśmy
niedużą grupkę dzieci ukraińskich
w wieku 10 – 11 lat. Były to same
chłopczyska, którzy zaczęli na nas
pokrzykiwać: „Mazury! Mazury!”
. Ponieważ nie zapraszali nas do
rozmowy i nie próbowali nas nawet
poznać, odebraliśmy to jako rodzaj
zaczepki, w każdym razie, była to
dla nas, dość nieprzyjemna sytuacja. Na domiar złego, zaczęli w nas
rzucać grudami ziemi i patykami i
to tak, aby wyraźnie w nas trafiać.
Był to już wyraźny przejaw wrogości wobec nas, więc rzuciliśmy się
do ucieczki w kierunku Tartaku, ale
oni wciąż nie dawali nam spokoju.
Tak że spory kawałek drogi nas tak
gnali, krzycząc za nami i rzucając w
nas, czym się dało i czym popadnie.
Na szczęście wieś się skończyła i dopiero wtedy zaprzestali nas ścigać.
Ja i moi pozostali towarzysze, byliśmy bardzo wystraszeni, a jeszcze bardziej zaskoczeni, wcale nie
spodziewaliśmy się, że coś takiego
może nam się w Kohylnie przydarzyć. Było to dla nas bardzo ciężkie
doświadczenie, niestety taka sytuacja powtórzyła się w Kohylnie,
jeszcze kilka razy i to w dość krótkim okresie czasu. W tej sytuacji
ja i moi towarzysze, zmuszeni byliśmy omijać Kohylno, idąc traktem
z Włodzimierza Wołyńskiego do
Swojczowa, było trochę dalej, ale
znacznie bezpieczniej. Były jeszcze
inne jaskółki, zapowiadające trudne współżycie wzajemne Polaków i
Ukraińców w przyszłości. Oto mój
tatuś, jako gajowy nie mógł uniknąć
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trudnych spraw sądowych i co chwilę musiał jechać na kolejną rozprawę
do Włodzimierza. Raz jeden toczyła
się rozprawa przeciwko Ukraińcom,
zamieszanych w jakieś sprawy polityczne, gdy on właśnie był w sądzie,
a z nim nasza mama Jadwiga. Gdy
rodzice wrócili do domu, opowiadali nam wszystkim tak: „Widzieliśmy
dziś w sądzie grupę Ukraińców, zakutych w kajdanki, którzy po usłyszeniu wyroku, poczęli głośno śpiewać, swoje pieśni narodowe. W tej
sytuacji do sądu przyjechało dużo
policji i siłą, dobrze przy tym pałując skazanych, wyprowadzili ich z
budynku sądu i gdzieś zabrali.” . Na
podstawie powyższych przykładów,
widać zatem gołym okiem, że problemów na naszej Ziemi Wołyńskiej
na pewno nie brakowało. Generalnie rzecz biorąc, było jednak u nas
w tamtych czasach, dość spokojnie i
nie zmieni się to, aż do wybuchu, tej
demonicznej w swych rozmiarach
wojny. Ja sama jako młoda dziewczyna, wcale nie spodziewałam się
wybuchu wojny, choć słyszałam jak
od marca 1939 r. , ludzie przy różnych okazjach wspominali, że może
przyjść do zbrojnego konfliktu.
SOWIECKA OKUPACJA WOŁYNIA
Z naszej rodziny najbliższej, nikt
nie poszedł we wrześniu 1939 r. na
front, nawet nasz tatuś nie został
zmobilizowany do armii. Jedynie
Antoni Buczko, mój szwagier otrzymał powołanie, jeszcze w sierpniu,
ale już następnego dnia wrócił do
swego domu. Pierwsze dni wojny,
były u nas bardzo spokojne, w całej
okolicy, a już tym bardziej w naszej
leśnej głuszy, nic specjalnie się nie
działo. Siedzieliśmy sobie spokojnie
i właściwie niewiele się baliśmy. 17
września mój tatuś udał się do miasta Włodzimierza, aby zorientować
się w sytuacji, zabrał ze sobą mundur gajowego oraz broń osobistą. Na
torach, opodal miasta, zatrzymał go
sowiecki zwiad i odebrał mu broń,
ale na szczęście puścili go wolno.
Tak rozpoczęła się sowiecka okupacja.

się nie odczuwało. Najgroźniejsze w
tym czasie były wywózki polskich
rodzin na daleką Syberię. Z naszej
okolicy Sowieci zabrali rodzinę
Barańskich, a szykowali się także
do wywiezienia i naszej rodziny i
to jeszcze w tym samym czerwcu
1941 r. , jak wielu innych, uchronił nas atak hitlerowców na ZSRR.
Wiem o tym dobrze bowiem w naszej okolicy, często się o tym potem
mówiło, kiedy odnaleziono całą listę
rodzin, przeznaczonych do następnej wywózki. Ogólnie nic nie uległo
zmianie, jedynie życie towarzyskie
wyraźnie osłabło, ludzie siedzieli
„cicho”, jak mysz pod miotłą.

Wołyńskiego. Przetrzymywano nas
tam przez kilka godzin i właśnie
wtedy, wiele osób zdołało nawiać, w
tym także i ja sama.

JAK WOJNA ROZPALAŁA NIENAWIŚĆ UKRAIŃCÓW

Na początku roku 1943, już zaczęło
się robić bardzo niespokojnie. W
Wielkim Poście w naszym domu,
jak zwykle dyskutowaliśmy o tej niełatwej, naszej sytuacji i pamiętam z
tamtych dni, następującą historię,
którą opowiadali, albo moi rodzice,
może rodzeństwo, a może jeden z
naszych gości, w każdym razie, było
to tak: „W każdej wsi ukraińskiej,
gdzie była wdowa, otrzymała polecenie, aby upiec siedem chlebów, a
następnie roznieść do siedmiu wiosek, do domów, gdzie także mieszkały ukraińskie wdowy, a one znowu
piekły i roznosiły dalej tak samo,
jak te pierwsze. Potem zrodziło się
w naszej polskiej społeczności słynne powiedzenie: ‘Gdzie piekli, tam
siekli!’”. W opinii mojej rodziny, to
roznoszenie pieczonych bochenków
chleba, było znakiem rozpoznawczym do mordowania polskiej ludności, zresztą nie tylko my tak sądziliśmy, ale ogół naszych wołyńskich
rodaków.

Tak jak szybko Sowieci do nas
przyszli, tak jeszcze szybciej od nas
uciekali, właściwie nie widziałam
żadnej walki, a już organizowała się
nowa, niemiecka okupacja. I tym
razem Ukraińcy zachowywali się w
naszych stronach spokojnie i póki
co, nie było u nas żadnych, antypolskich incydentów. Aczkolwiek moi
rodzice jeździli parę dni później do
Włodzimierza i już wtedy widzieli
na ulicach, uzbrojonych Ukraińców
z opaskami niebiesko – żółtymi.
Byli to jakoby policjańci w mieście,
ale na tamten czas zachowywali się
spokojnie.
Na początek Niemcy rozprawili się z
Żydami, których większość pomordowali w lasach, w okolicy Piatydni.
Także nasi Żydzi, którzy mieszkali i
pracowali na Tartaku Kohyleńskim,
zostali przez Niemców zabrani i zapewne pomordowani. Byłam osobiście świadkiem rozrywek i pomysłowości niemieckich zbrodniarzy, gdy
pewnego razu niemieccy żołnierze
zaprzęgli do wozu dwóch starych
Żydów lat około 60 i kazali sobie
ciągnąc ten wóz. Gdy Żydzi tak się
trudzili, Niemiec okładał Ich batem,
aby się żwawiej przy tym ruszali.
Trudno dziś uwierzyć, ale to prawda pamiętam, że nie mogłam na to
patrzeć.

W tym trudnym czasie, jeszcze w listopadzie 1942 r. nasza siostra Irena
urodziła córeczkę Cecylię i mieszkała razem z nami. Z kolei nasza
siostra Maria, wyszła za mąż za Stanisława Rokickiego i wyprowadziła
się do swego męża do Ludmiłpola,
gdzie 14 lutego 1943 r. powiła pięknego chłopczyka Kazimierza. Można by sądzić, że szczęściło nam się
w nieszczęściu, ale prawdziwe trudy
miały dopiero nadejść.

Poza tym, było u nas spokojnie, aż do
Wielkiego Tygodnia 1943 r. , kiedy
to ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać,
że Ukraińcy gdzieniegdzie mordują
pojedynczych Polaków. Wieczorami
zaś, każdy mógł osobiście zobaczyć,
wielkie łuny na niebie, a nasi ludzie
komentowali to jednoznacznie: to
palą się polskie wsie i kolonie, a
Ukraińcy właśnie mordują tam ludzi. Pierwszą ofiarą w naszych stronach, o której mi wiadomo, to był
Polak ze wsi Smolarnia o nazwisku
Łuszczak. Gdy tylko mama Jadwiga
dowiedziała się o tym, zaraz po świętach, już we wtorek, wybrałyśmy się
tam. Chciałyśmy się dowiedzieć,
jaka była przyczyna tego zajścia z
Ukraińcami i dlaczego Łuszczak zginął, ale nikt nic nie wiedział, jakby
bez żadnej przyczyny.

Przez cały okres pobytu Sowietów w
naszych stronach, Ukraińcy zachowywali się dość spokojnie i nadal
nie pamiętam, by w okolicy zdarzały
się antypolskie akcenty. I nawet gdy
chodziłyśmy z siostrą Marysią do
pracy do Tartaku, a praca była od
14.00 aż do 22.00 nikt nas specjalnie nie zatrzymywał i nie napastował. Dopiero gdy przyszli Niemcy,
to Ukraińcy zaczęli podnosić głowy,
choć po wsiach jeszcze nawet i tego

Niedługo po tym wołyńskim holokauście, przyszła kolej na polską i
ukraińską młodzież, których wysyłano na przymusowe roboty do III
Rzeszy. Przy czym Polaków wywożono, wydaje się znacznie częściej.
Z mojej rodziny nikogo nie zabrali,
choć mało brakowało, bym ja sama
nie została wywieziona. Było to już
w lutym 1943 r. , ukraińska policja
urządzała łapanki na polską młodzież. Pamiętam jak zorganizowano
zabawę taneczną dla młodzieży na
Teresinie, z okazji Ostatków. Gdy się
tak bawili w najlepsze, nagle wpadli
Ukraińcy i wszystkich zagarnęli, a
potem zabrali do dużej, ukraińskiej
wsi Werba. I chociaż nie byłam na
tej zabawie, przyszli i zabrali i mnie z
naszego domu. Było to możliwe bowiem od roku 1942 zamieszkaliśmy
na kolonii Teresin w jednym z pożydowskich domów. Ojciec nasz przytomnie zajął opuszczone mieszkanie
i ziemię Mośku Kaca, którego zabrali i zamęczyli wcześniej hitlerowcy.
Była to także okazja, by zamieszkać
między ludźmi. Tym bardziej, że w
lesie nie było pracy, a czasy stawały
się, coraz to bardziej niebezpieczne.
Zabrana zatem z domu na Teresinie,
trafiłam do także dużej, ukraińskiej
wsi Gnojno. Tam właśnie policja
ukraińska ściągała młodzież polską
z wszystkich stron i ładowała na
transport do miasta Włodzimierza
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Na samym początku tatuś stracił
posadę gajowego i był zmuszony
podjąć pracę w Tartaku, dowoził
drzewo z lasu do Tartaku. Także ja
i moja siostra Irena otrzymałyśmy
pracę w Tartaku i byłyśmy tam zatrudnione, aż po czerwiec 1941 r. ,
gdy na te tereny wkroczyli Niemcy.
Za Sowietów zanim poszłam za pracą do Tartaku, przez pewien czas,
chodziłam na Teresin do Kaczkowskich i robiłam u nich na drutach
chustę, lub sweter. Dobrze mi się
z nimi rozmawiało, dali jeść i cały
dzień siedziałam i robiłam na drutach. Czasy nie były dla nas łatwe,
do lasu nikt bowiem zimą, specjalnie nie przychodził, a żyć przecie
trzeba, tym bardziej, gdy ma się tak
liczne rodzeństwo. Co innego latem,
zawsze było dużo ludzi i drzwi nigdy
nie były zamknięte na klucz.

Gdy przyszłyśmy do domu Łuszczaków, jego żona opowiadała nam osobiście przebieg tej tragedii, mówiła
tak: „W nocy z niedzieli na poniedziałek do naszego domu przyszło
dwóch Ukraińców z bronią. Gdy
mój mąż ich zobaczył, rzucił się do
gwałtownej ucieczki na strych, widać coś przeczuwał, lub coś wiedział,
bał się i nie chciał się z nimi spotkać.
Wtedy oni zaczęli za nim strzelać,
niestety trafili go, jak był na dachu,
ranny mąż spadł na ziemię i się zabił. Ukraińcy przynieśli ciało do
domu i odeszli.” . Łuszczakowa była
mamusią chrzestną, mojej rodzonej
siostry Władysławy, już jako wdowa wraz z dziećmi, przeżyła wojnę
i wyjechała na Pomoże i osiadła w
miejscowości Pszczółki koło Gdańska. Dowiedziałyśmy się jednak przy
tym, że w niedalekim Chobułtowie,
Ukraińcy wymordowali całą i liczną,
polską rodzinę Rudnickich. Oprócz
tych tragedii, przez całe święta, aż do
krwawego lipca, panował w naszych

stronach, jeszcze dość względny
spokój.
KRWAWE ŻNIWA ROKU PAŃSKIEGO 1943
W lipcu rozegrała się ostatnia, jakże tragiczna karta naszego życia na
polskim Wołyniu. Już w czerwcu
1943 r. przez naszą kolonię Teresin,
nocami przejeżdżali się uzbrojeni
Ukraińcy i głośno śpiewali, a raczej
wydzierali się tak: „Smert, Smert,
Smert Lacham, Komunistom i Żydam....!” . Chcę pokreślić, że wiele
razy słyszałam to osobiście, a nawet
widziałam ich w drodze z Tartaku
na Wólkę Swojczowską. Zwykle było
ich dwóch, lub trzech i byli uzbrojeni w karabiny. W czerwcu zdarzyło
się to conajmniej pięć razy, a może
i więcej. Jeszcze zanim uciekliśmy z
Teresina, prowokacje te powtarzały
się, także w pierwszych dniach lipca.
Właśnie na początku lipca do naszego domu, przyszło dwóch uzbrojonych Ukraińców i zaczęli domagać
się, aby wydać im broń. Byli przekonani, że nasz tata, jako gajowy
musi mieć ukrytą broń osobistą.
Nie wierzyli w nasze zapewnienia, iż
broni w domu nie ma i zrobili ostrą
rewizję, przewracając wszystko do
góry nogami. Szukali zapamiętale
w stodole, w oborze i na strychu,
wszędzie kłuli bagnetami, ale nic nie
znaleźli i spokojnie odeszli, już więcej nas w domu nie nachodzili. Tatuś
był w tym momencie nieobecny bowiem kosił siano na łące w Kohylnie.
To było 08 lipca, tuż przed tą rewizją
w naszym domu, miałam niezwykły,
jak się później okazało proroczy sen,
śniło mi się tak: „Idę przez Swojczów, do naszego Kościoła na górce,
a jest piękna pogoda. Gdy zbliżyłam
się do Kościoła, nagle usłyszałam
głośne strzały, z bardzo wielu karabinów, ale nie widziałam, kto i do kogo
strzela, choć drzwi Kościoła otwarte
były dość szeroko. Słyszałam wyraźnie, że strzelają z obu stron kościoła,
a wiele kul przelatuje ponad naszym
Kościołem. W tym momencie zobaczyłam w wejściu do Kościoła,
swojego szwagra Antoniego Buczko, męża mojej siostry Władysławy.
On to właśnie powiedział do mnie:
‘Nie wchodź do Kościoła, bo tam są
Ukraińcy!’ . Jak to usłyszałam, zaraz
zawróciłam w drogę powrotną do
domu i zaraz się obudziłam.” . Pragnę zaznaczyć, że przed tym snem
nie miałam zielonego pojęcia, że
Ukraińcy ledwie parę dni później,
wymordują setki Polaków w okolicznych Świątyniach i tuż przy nich
samych. Naturalnie zastanawiałam
się, co by ten sen miał oznaczać i jak
mam go właściwie rozumieć. Jednak jak dotąd, nigdy słyszałam, aby
Ukraińcy mordowali Polaków masowo i to jeszcze po Kościołach, jak
dotąd nawet o czymś takim nigdy
nie myślałam, tak było to nieprawdopodobne. A tu taki sen. Mimo
wszystko po przebudzeniu, byłam
bardzo niespokojna, wyczuwałam
że grozi nam niebezpieczeństwo ze
strony Ukraińców, obawiałam się
nawet o nasze życie. Ale nawet przez
moment nie dopuszczałam do siebie
myśli, że ten sen może okazać się
wprost proroczy. Nie przypominam
też sobie, abym była w naszym Kościele w Swojczowie 04 i 11 lipca,
chyba właśnie w te niedziele nie poszłam.
Pamiętam natomiast, że 07 może 08
lipca uzbrojeni Ukraińcy przyjechali
do polskiej wsi Ludmiłpol i zabrali
ze sobą z domów siedmiu polskich

mężczyzn, w tym Feliksiaka. Jak się
później okazało, zawieźli Ich nad
rzekę Turię i tam Ich pomordowali, a ciała wrzucili do wody, może
Ich nawet potopili żywcem. Po tym
wydarzeniu strach padł na całą naszą okolicę tak, że wielu zaczęło się
ukrywać. Niektórzy zaś, już wtedy
porzucili dorobek, niekiedy całego
życia i przekradali się spiesznie do
miasta Włodzimierza Wołyńskiego. Również i nasza rodzina nosiła
się z takim zamiarem, sytuacja była
więc napięta do ostatka. Tymczasem
sobota 10 lipca i „Krwawa Niedziela” 11 lipca przebiegły na Teresienie
bardzo spokojnie. Póki co nic nie
wiedzieliśmy, że tego dnia Ukraińcy dokonali takiej masakry w naszej
gminie i w całym naszym powiecie.
12 lipca był ładny i słoneczny poniedziałek, dlatego tatuś, mamusia
i ja wybraliśmy się na łąkę w okolice Kohylna, aby grabić siano. Tam
mamusia udała się na bliską Barbarówkę, aby odwiedzić swoich rodzonych braci Jakuba i Franciszka
Borkowskich. Chciała wywiedzieć
się od nich, co bracia w tej trudnej
sytuacji zamierzają dalej robić, czy
chcą wyjeżdżać do miasta jak inni,
czy raczej zostają jeszcze na swoich gospodarstwach. Gdy tam więc
przyszła, zastała ich gotowymi do
wyjazdu, wszystko mieli już spakowane. Rozmawiała z nimi, a potem
wróciła do nas, Borkowsy tymczasem, jeszcze tego samego dnia wyjechali do miasta, zaś po wojnie szczęśliwie wyjechali na Zamojszczyznę.
Gdy mamusia poinformowała nas
o ich ucieczce, zaraz porzuciliśmy
grabienie trawy i przez Kohylno
wróciliśmy do domu. Mieliśmy jednak złe przeczucia, baliśmy się nocować w domu i tej nocy spaliśmy w
pobliskim lesie, była z nami tej nocy
także sąsiadka Sobolewska. Tej nocy
było spokojnie, to była ciepła, lipcowa noc i nie przypominam sobie
deszczu, ani burzy. Rano powróciliśmy do naszych domów, a ja chciałam iść do Bydychajów do Jadzi, by
wywiedzieć się, co u nich słychać?
Nie doszłam, bo tak w połowie kolonii, dowiedziałam się, że wczesnym
rankiem ktoś zamordował Polaka
Stanisława Gdyrę z Teresina. Żona
zamordowanego Stanisława ocalała
bowiem w chwili napadu wypędzała
krowy na pastwisko i była nieobecna, a gdy wróciła Stach już nie żył.
Było o tym bardzo głośno w całej
naszej kolonii.
Te dramatyczne okoliczności nie
skłaniały jednak rodziców do gwałtownej ucieczki, mama bowiem
rozczyniła ciasto na chleb. W tym
czasie do naszego domu przyszła
sąsiadka Jankowska lat około 50 i
powiedziała tak: „Jadziu dziś przyjechała do mnie moja córka z mężem
i z dziećmi ze Świnarzyna i wyznała
mi, że w ich okolicy Ukraińcy mordują Polaków. Im udało się uciec i
przybyli tutaj do nas na Teresin. Po
drodze spotkali także ks. Franciszka
Jaworskiego, który właśnie uciekał
ze Swojczowa do miasta Włodzimierza Wołyńskiego. Widząc moją
córkę z rodziną, zatrzymał się na
chwilę i tak radził: ‘Niech ludzie
nie żałują pietruszki, marchewki,
tylko niech ratują życie, zabierają
całe rodziny i uciekają do miasta!’”
. Gdy mamusia i tatuś usłyszeli te
słowa od razu zaczęli się szykować
do wyjazdu. Mamusia już nie piekła
tego chleba, tylko wrzuciła odzież
na wóz, powsadzała wszystkie dzieci
i jeszcze tego samego dnia, po połu-

dniu pojechaliśmy przez Smolarnię
i Barbarówkę do miasta Włodzimierza Wołyńskiego. Razem z nami do
miasta uciekła, także nasza siostra
Władysława, która jeszcze w 1938 r.
, wyszła za mąż za Polaka Antoniego Buczek i zamieszkali w Tartaku
Kohyleńskim. Gdy zrobiło się dość
niebezpiecznie Ukraińcy nakazali, aby Antoni rozebrał swój dom
i postawił od nowa, już na swoim
gruncie. Już nie było jednak kiedy budować, tylko ich czworo i nas
osiem, razem wyruszyliśmy do miasta Włodzimierz Wołyński. Krowy
były wygonione na pastwisko i gęsi
także, wszystko trzeba było zostawić
z ciężkim sercem i jechać, choć nikt
z nas nie wiedział, jaki los czeka nas
za najbliższym zakrętem.
W tym czasie banderowcy nie
wzbraniali jeszcze, swobodnie przejechać do miasta i tak było do 15
lipca. Wśród naszych ludzi chodziła
taka pogłoska, że Ukraińcy zapowiedzieli, że do miasta można swobodnie wyjeżdżać, tylko do 15 lipca,
a po tej dacie już nikogo swobodnie
nie przepuszczą. I rzeczywiście, bez
większych przeszkód, dotarliśmy do
samego miasta, na przedmieściach
było już pełno ludzi, którzy uciekli
jeszcze przed nami. Na krótko zatrzymaliśmy się na Cegielni, mieszkał tam już mojej mamy brat Jan
Borkowski ze swoją rodziną. Jego
najbliższy sąsiad Ukrainiec miał
tam dużą szopę, w tej właśnie szopie schronienie znalazło blisko 10
rodzin. Tmczasem mój ojciec udał
się do Włodzimierza Wołyńskiego,
gdzie na ulicy Gnojeńskiej wypatrzył
małą szopę na jednym z podwórek.
Wszedł do tego domu i prosił, byśmy mogli się tam zatrzymać, choćby na parę dni, żeby choć te małe
dziecięta, były pod dachem od deszczu. Właścicielka pani Korzenioska
wyraziła zgodę i tak zatrzymaliśmy
się na ulicy Gnojeńskiej. Pani Korzenioska była Polką, która sama
wychowywała dwójkę dzieci, jej mąż
przebywał w niewoli, miała malutkie
mieszkanko, ale przyjęła nas i jakoś
wszyscy się zmieścili. Mieszkaliśmy
tam do końca lipca, potem tatuś
znalazł dla nas pusty magazyn i tam
mieszkaliśmy do marca 1944 r. .
Ledwie tydzień po naszym przybyciu do miasta, a zatem około 19 lipca
1943 r. , moja mamusia i inna Polka o nazwisku Antoniak, udały się
drogą do Teresina. Szły tak w biały
dzień na piechotę, gdy doszły na
Smolarnię zauważyły, że z przeciwka
od strony Teresina, jedzie dwie furmanki pełne ludzi, rozpoznały chyba rodziny Gdyrów i Jaroszyńskich.
Z daleka jeszcze zobaczyły, że ludzi
tych zatrzymali uzbrojeni Ukraińcy i skierowali na podwórko, gdzie
przed wojną mieszkał Polak Kula –
Lis, lecz gdy przyszli Sowieci w 1939
r. , to wkrótce zabrali jego rodzinę
na Syberię. Mamusia i Antoniakowa
widziały, jak Ci ludzie wjechali między te zabudowania i zaraz słychać
było kilka strzałów oraz przeraźliwe
krzyki mordowanych ludzi. W tej
sytuacji rzuciły się do gwałtownej
ucieczki i wracały już polami, gdzie
gęsto stały zboża.
LOSY RODZINY GDYRÓW I JAROSZYŃSKICH Z TERESINA
Nazywam się Celina Wenena, mam
71 lat, mieszkam we wsi Kopyłów
49, gm. Horodło, powiat Hrubieszów, woj. Lubelskie. Urodziłam
się 25 maja 1932 r. w kolonii Gan-

dżaba, gm. Włodzimierz Wołyński, powiat Włodzimierz Wołyński,
woj. Wołyńskie. Mój tatuś nazywał
się Władysław Palonka, a mamusia
Maria Palonka z domu Hyś. Nasza
kolonia była stosunkowo mała, liczyła tylko 9 rodzin polskich, za to
bardzo blisko znajdowała się duża
wieś ukraińska Poniczów. Do miasta
było od nas bardzo niedaleko, zaledwie 2 km. . Jako dziecko czułam się
bardzo szczęśliwa, miałam wesołe
rodzeństwo, aż cztery siostry, w tym
Ludwika, Helena i Krystyna. Dużo
wspólnie się beztrosko bawiłyśmy,
a było gdzie bowiem był nowy dom,
wystawiony tuż przed II wojną światową oraz mały sad owocowy. Nasi
koledzy i koleżanki to przeważnie Polacy, przy czym znaliśmy też
Ukraińców i pamiętam, że przed
wojną nie było między nami większej różnicy, nie przypominam sobie
jakichkolwiek nieporozumień na tle
narodowościowym. Dla przykładu
mój tatuś Władysław miał wielu zaprzyjaźnionych Ukraińców, którzy
często bywali w naszym domu.
Już jako dziecko wiedziałam, że
mamy dużą rodzinę ze strony tatusia
na kolonii polskiej Teresin, w parafii
Matki Bożej Swojczowskiej. Wielokrotnie jako dziecko chodziłam
tam z tatusiem na piechotę, a trzeba było pokonać około 10 km przez
Barbarówkę, Smolarnię, Kohylno,
potem był już Teresin. Bywałam także osobiście na różnych imprezach
okolicznościowych, dla przykładu
na weselu mojego siostrzeńca Jana
Gdyry, który wziął sobie za żonę ładną kobietę Adelę z domu Roch. Uroczystość zaślubin odbyła się w Kościele w Swojczowie, jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej i była
niezwykle piękna. Udane i radosne
było przyjęcie w domu pani młodej
na Zastawiu w Kohylnie. Ach jakże
wtedy dużo śpiewano i jak wdzięcznie tańczono, ja sama oczywiście
zajęta byłam zabawą z dziećmi,
dlatego bardzo miło wspominam
tamto przyjęcie. Po weselu młodzi
zamieszkali w domu Adelki ponieważ ciotka Emilia Gdyra, mając
jeszcze dwóch synów, nie chciała ich
brać do swojego domu na Teresinie.
Niestety żyli bardzo krótko bowiem
Adelka zmarła już półtora roku po
ślubie, możliwe że były to powikłania przy porodzie. Nie słyszałam
żeby mieli jakieś swoje dzieci. Janek
niedługo po śmierci żony, ponownie
się ożenił, tym razem z Eugenią lat
około 30, a potem razem wyjechali
do Ameryki. Wiem o tym dobrze,
gdyż przez pewien czas przychodziły listy z Ameryki do tatusia.
Rodzina naszego tatusia na Teresinie była bardzo duża bowiem mieszkało tam jego trzy rodzone siostry
oraz ich rodziny, w tym: Tekla Jaroszyńska z d. Palonka lat około
50, jej mąż lat około 60 i troje ich
dzieci, druga siostra Emilia Gdyra
z d. Palonka lat około 40 i jej mąż
Stanisław Gdyra lat około 50 oraz
ich trzech synów: Jan, Stanisław lat
około 28 oraz Tadeusz lat około 22,
który choć był niemy ożenił się z Zofią z domu Krakowiak lat około 19.
Trzecia siostra tatusia była jeszcze
panną, lat około 18 i miała na imię
Zosia. Mój tatuś Władysław opowiadał mi osobiście jeszcze latem 1943
r. tak: „Chłopi ukraińscy przyjechali
raniutko w niedzielę furmankami na
naszą kolonię Teresin i zajechali na
podwórko naszych rodzin. Właśnie
wtedy cała moja rodzina, wszystkie
siostry i szwagrowie oraz ich dzieci,

zostali pod przymusem załadowani na wozy i pod eskortą Ukraińców, uzbrojonych w siekiery, widły
i szpadle, zawiezieni do Kohylna.
Tam wszystkich, jeszcze żywych
wrzucono do studni i tak bestialsko
zamordowano.” .
Tatuś dowiedział się o tym wszystkim od ludzi w naszych stronach,
którzy historię tę opowiadali sobie
z ust do ust, opowiadał dalej tak:
„Poza tym, jest jeszcze jeden świadek naoczny, który zrządzeniem
losu osobiście przeżywał, tę straszną tragedię naszej rodziny. Chodzi
o moją bratową Stanisławę Gdyra,
żonę Stanisława Gdyry. Otóż mieli
oni już dwóch synów i jedną córeczkę, a z czwartym dzieckiem Staszka
była właśnie w stanie błogosławionym, mieszkali w swoim domu na
Teresinie, właśnie ona opowiedziała
mi, co się wtedy właściwie wydarzył,
mówiła tak: ‘Tego ranka kiedy był
pogrom ludności polskiej na Teresinie, wstałam raniutko i wyszłam
pogonić krowy na pastwisko pod
niedalekim lasem, przez drogę tylko
około 50 m. Gdy znalazłam się już w
lesie, nagle usłyszałam straszny pisk
małych dzieci, dochodzący z naszego domu. Przestraszyłam się bardzo,
od razu chciałam gonić na pomoc,
ale nie miałam odwagi tam iść, dlatego przykucnęłam na brzegu lasu
i ukryta pod krzakiem obserwowałam, co się takiego dzieje, wkoło naszego domu. A ponieważ odległość,
była bardzo mała, wszystko widziałam bardzo dokładnie, niemal jak
na dłoni, słyszałam także wyraźnie
rozmowy i padające słowa.
Tak więc na sampierw zobaczyłam,
że Ukraińcy uzbrojeni w siekiery,
widły i szpadle, wypędzają z naszego
domu mojego męża i dzieci. Następnie Staszka wrzucili na wóz dosłownie jak psa, natomiast moje troje
dzieci brutalnie wrzucili do jamy po
kartoflach, która znajdowała się w
obrębie podwórka, niedaleko naszego domu. Moje kochane dzieci były
żywe i przytomne, kiedy ci barbarzyńcy zaczęli zasypywać je ziemią.
Słyszałam ich dramatyczne krzyki
i piski oraz głośne, dotykające najgłębiej, jak można sobie chyba, po
ludzki wyobrazić wołanie: „Mamo
ratuj! Mamo ratuj!” . O Boże! Ich
głosy słyszałam jeszcze przez chwilę,
nawet wtedy, gdy były już całkowicie
zasypane ziemią. Nie da się opisać w
najmniejszym stopniu, co ja w tym
momencie przeżywałam, a sama
do końca, nigdy chyba nie poznam
wielkości tego miecza, który w tym
momencie przebił mi serce. Nikomu, naprawdę nikomu nie życzę,
doznawać w swoim życiu, podobnego doświadczenia. Tymczasem
zbrodniarze zabrali mojego męża i
powieźli w stronę wsi Kohylno. Po
chwili zobaczyłam, że tą samą drogą jedzie jeszcze trzy inne furmanki,
również pełne ludzi. I tych Ukraińcy
powieźli w stronę Ich przeznaczenia,
w stronę wsi Kohylno. Przy czym gdy
Ich tak transportowali, nie tylko widziałam, ale słyszałam wyraźnie głosy samych ofiar. Błagali uzbrojonych
w siekiery ludzi mówiąc: „Puśćcie
nas! Co my wam zrobili?! Gdzie wy
nas tak wieziecie?!” . Ale na te pytania nie było żadnej odpowiedzi i już
po chwili, na moich oczach, znikali
na horyzoncie. Ja tymczasem wciąż
bardzo przerażona tymi wydarzeniami, siedziałam w ukryciu, aż do
wieczora.
Gdy jeszcze było widno zobaczyłam
małą dziewczynkę o imieniu Tonia,

była z naszej wsi z Teresina. Bardzo
się bałam, ale czułam, że nie mam
wyboru, dlatego zawołam cicho na
nią: ‘Tonia, Tonia przynieś mi trochę
chleba!’ . Dziewczynka odpowiedziała grzecznie i obiecująco: ‘Dobrze ciociu przyniosę!’ . Poszła i nie
było jej z powrotem przez jakiś czas,
czekałam jednak cierpliwie bojąc
się, aby mnie kto tutaj nie znalazł,
ale nawet Toni nie ufałam do końca.
To wszystko prawdopodobnie nie
zdało by się na nic, gdyby nie bezpośrednia interwencja Nieba, które posłużyło małym stworzonkiem. Otóż
podczas tego oczekiwania na kruszynę chleba do mojej jamki, w której się ukrywałam, wpadła nagle niespodziewanie bardzo duża ropucha
i trzy razy zacharczała. W tym momencie proszę mi wierzyć, stało się
ze mną coś niesamowitego bowiem
ogarnął mnie, właściwie to przeszył
mnie straszny lęk: ‘A może ona mnie
zdradzi, albo ktoś inny mnie tu znajdzie, zamorduje mnie i moje dzieciątko.’ . Wyskoczyłam więc szybko z
tej jamki i ukryłam się pod krzakiem
10 metrów dalej od tamtego miejsca,
na tyle jednak blisko, aby widzieć
tamto miejsce. Chciałam dać znać
Toni, gdy przyjdzie z jedzeniem i już
dosłownie parę minut później, usłyszałam wyraźne kroki, kilku zbliżających się osób.
Zadrżałam ze strachu, gdy zobaczyłam Tonię oraz kilku Ukraińców z
siekierą, widłami i szpadlem. Gdy
stanęli nad tą jamką, w której jeszcze
parę minut temu byłam, Ukrainiec
zapytał dziewczynkę: ‘De ona?!’ , a
ona zaraz usłużnie odpowiedziała:
‘Tu była!’ . Wtedy Ukraińcy widząc,
że uciekłam zaczęli dokładnie przeszukiwać las dookoła mnie. Dosłownie trzy razy przechodzili tuż obok
mnie, ale żaden mnie nie dojrzał. W
końcu zrezygnowani odeszli, skąd
przyszli, a ja siedziałam jeszcze przez
pewien czas, w tym swoim ukryciu,
a potem lasem przedostałam się do
miasta Włodzimierz Wołyński.” .
[Sławomir Roch, Wspomnienia Celiny Wenena z d. Palonka z koloni
Gandżaba na Wołyniu, Zamość 2004
r., s. 1-3. Wspomnienia pani Celiny
nie zostały opowiedziane przez panią Helenkę Wójtowicz, ale zostały
spisane w domu pani Celiny Wenena
we wsi Kopyłów na Zamojszczyźnie.
Przy czym już 16. 07. 2004 r. w Święto Matki Bożej Szkaplerznej, zostały
opracowane i przesłane do podpisu.
Użyłem je w tym opracowaniu celowo, dodając do wspomnień pani
Helenki, ponieważ są krótkie, ale
ważne i bezpośrednio wiążą się z losem rodzin Gdyrów i Jaroszyńskich,
które w szerszym kontekście czasowo - przestrzennym, opisuje właśnie
pani Helenka Wójtowicz.]
A ZBOŻE OBRODZIŁO TEGO
ROKU PIĘKNIE
Tymczasem Stanisław i Maria Rokiccy, gdy dowiedzieli się, że my uciekliśmy pośpiesznie do miasta, przyszli z Ludmiłpola na nasze miejsce,
zaopiekowali się dobytkiem i póki
co, mieszkali na Teresinie. W początkach sierpnia Stach zabił świnię,
a siostra Marysia przyniosła nam
mięsa do miasta. Jakoś nas znalazła i
zaczęła opowiadać, że na wsi cicho, a
że nic się właściwie nie dzieje, a zboże z kłosa spada, a my tu siedzimy.
Zachęcała nas wszystkich, abyśmy
wracali na Teresin, bo trudna zima
przyjdzie i będziemy starsznie głodować. Rodzice jednak zdecydowali
się pozostać, wraz z nami w mieście,

tylko nasza najstarsza siostra Irena
lat 24, wraz z córeczką Celinką ok.
1 roczek, wróciły do naszej kolonii.
Po tygodniu czasu Marysia wróciła
ponownie i jeszcze bardziej nalegała, abyśmy wrócili bowiem pięknie
obrodziło w tym roku zboże. Tym
razem poszła moja mamusia, Lodzia, ja sama i Stasia, poszłyśmy polami tak, aby nas nikt nie widział. Na
Teresinie zjadłyśmy posiłek i poszłyśmy w pole żąć żyto, nastawiałyśmy
do wieczora wiele snopków. Na wieczór przyszły do nas sąsiadki: starsza
Topolankowa oraz Klimaszewska lat
około 60, siadłyśmy na podwórku
i zaczęłyśmy rozmawiać, co to będzie dalej i jak to się nasze sprawy
dalej potoczą. Mówiły przejęte, że
ich rodziny jeszcze nie wyjeżdżają
zdradzały, że mają wykopany schron
i w razie gdyby do czegoś przyszło,
to się tam z Sobolewskimi wszyscy
skryją. Ja sama wciąż miałam złe
przeczucia, a wszyscy bali się bardzo. Właśnie wtedy przyszedł także
na nasze podwórko Ukrainiec sołtys
Środa i tak zaczął nam tłumaczyć:
„To jest kąkol, a to jest prenyca. Kąkol z prenycy treba wybiraty!” . Nic
jednak więcej nie powiedział tak, że
nie zdradził, czego miały tyczyć się
te słowa, ani czemu miało służyć
jego opowiadanie. Choć każdy z
nas w swoim sercu domyślał się, że
kąkol to Polacy, a pszenica to Ukraińcy. Nikt go jednak o to nie pytał,
tak że on chwilę potem zabrał się i
poszedł dalej.
Tej nocy spałyśmy w kopkach na
polu, bo bałyśmy się, aby nas Ukraińcy w domu nie pomordowali.
Nasze sąsiadki i siostry, były już
mocno zaprawione i obyte z tym
wszechobecnym lękiem, dlatego
poszły spać do mieszkań, ale ja bardzo się bałam. Przecie to nawet ten
wiaterek, co zaczął kołysać, to był
jakiś bardzo smutny, dlatego powiedziałam mamie, że ja nie pójdę spać
do mieszkania. Po temu ja, mama i
Stasia poszłyśmy spać na pole, tam
gdzie nastawiałyśmy zżętego zboża
i we trzy, w jednej kopce noc żeśmy przesiadziały. Rano tylko świt,
wróciłyśmy do domu. Ja ze Stasią
poszłyśmy jeszcze spać do stodoły,
a mama wydoiła krowy, gdy znów
przyszły do nas sąsiadki, by porozmawiać. Mamusia udała się też do
innych w kolonii, by się wypytać, co
się dzieje, ale właściwie nic nowego
nie przyniosła. Wszędzie ludzie bali
się bardzo i trwożyli, co to będzie z
nimi dalej.
Ponieważ póki co, było spokojnie,
wybrałyśmy się ponownie w pole i
pracowałyśmy przy żniwach. Właśnie tam przyszła do nas, przed
południem, nasza siostra Irena i
powiedziała do nas tak: „Rzućie tę
robotę, bo to już nikomu nie będzie
potrzebne, przed minutą, byli w
naszym domu uzbrojeni Ukraińcy
po tatusia i upierali się, że wczoraj
przyjechał do domu.” . W tej sytuacji
odeszła nam ochota do dalszej pracy
i zaraz wróciłyśmy do domu. Ledwie
żeśmy weszły do mieszkania, ja zaczęłam wybierać wiśnie z pieca, bo
siostra włożyła do suszenia, okno
miałam na przeciw i widzę, że idzie
dwóch Ukraińców z bronią. Stanęłam i nie mogłam się ruszyć, innych
również opanowała podobna trwoga, lecz oni zapytali się grzecznie o
ojca i gdzie teraz jest? Ja odpowiedziałam, że jest we Włodzimierzu,
pytają zatem nas dalej, kiedy tam
pojechał. Mówię w naszym imieniu,
że jak wszyscy wyjeżdżali, a oni na
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to przecząco, że niby wczoraj miał
przyjechać na Teresin. Zaczęli się
więc rozglądać po domu, zaglądali
do pokoju, a ponieważ go nie było,
oznajmili nam, że spotkali go wczoraj w Poniczowie i zapewniał, że
właśnie jedzie na Teresin. My tymczasem wyjaśniłyśmy, że widocznie
tu nie dotarł, bo go tu jak dotąd nie
widziałyśmy. Pytali się zatem, czy
my chodzimy czasem do miasta, odpowiedziałyśmy twierdząco, że chodzimy. Wtedy oni na to tak: „To idzcie do miasta i powiedźcie swojemu
tacie, niech przyjeżdża na Teresin,
bo jest nam bardzo potrzebny.” . Ja
zaraz spiesznie odpowiedziałam, że
dobrze! Po tym odeszli, a my zaraz
wyruszyłyśmy do miasta, już nawet
obiadu żeśmy nie jadły, choć był
ugotowany, tylko sierpy w rekę i w
drogę. Wcześniej, tym razem, to my
prosiłyśmy nasze siostry, aby uciekały z nami, póki jeszcze mogą, bo tu
nic dobrego je nie czeka. Oczywiście
nawet przez moment nie myślałyśmy, by ponownie wracać na Teresin. Nasze siostry odpowiedziały
nam wtedy tak: „Idźcie wy teraz,
a my przyjdziemy do was za jakieś
dwa, trzy dni. Razem będzie nas za
duża grupa.” . I myśmy poszły polami, po drodze wstąpiłyśmy jeszcze
do Rokickich, a potem naszłyśmy
brata Stanisława, który właśnie szedł
do nas na Teresin z Włodzimierza
Wołyńskiego. Zawróciłyśmy go i razem już szliśmy polami do miasta,
gdzie i tym razem szczęśliwie dotarłyśmy, a brat już w drodze opowiedział nam, co się właśnie wczoraj na
Poniczowie wydarzyło.
To był ostatni raz, jak widziałyśmy
nasze siostry za życia. Zostały już
tam na wieczność, uświęcając tę
ziemię swoją męczęńską krwią. Od
tamtego dnia wszelki ślad po nich
zaginął, jestem prawie pewna, że
zostały bestialsko zamordowane, jak
Inni, podczas napadu banderowców
na Teresin. My tymczasem szczęśliwie dotarłyśmy do miasta. Tam
odnalazłyśmy tatusia, który opowiedział nam, jak wczoraj próbowali
razem z naszym wujkiem Janem
Borkowskim i z tym Ukraińcem, co
to dał schronienie, dostać się wozem na Teresin. Wybrali się zatem
na wieś, żeby przywieźć coś do jedzenia, bo w mieście panowała już
straszna bieda. A ze wsi zawsze się
coś jednak przywiozło, a to ziemniaki, warzywa, owoce, a nawet kuraka,
jeśli można było gdzieś wypatrzeć.
Mieli szczęście bowiem, gdy jechali
w kierunku Barabarówki, pochwycili ich Ukraińcy, ale zawsze Optarzność Boża czuwa. Akurat bowiem
na motorach nadjechało dwóch znajomych ojca w niemieckich mundurach, to był znajomy volksdojcz
z Dominopola. Nie zatrzymali się,
tylko pojechali do Włodzimierza,
wzięli jeszcze czterech Niemców i
zaraz udali się na Poniczów. Dzięki
poręczeniu Niemców, tatuś i wujek
Jan Borkowski zostali przez Ukraińców zwolnieni, przy zapewnieniu, że
pojadą teraz na Teresin. Naturalnie
dojechali tylko do Smolarni, a potem
inną drogą wrócili pod ukryciem do
miasta, wiedzieli już, że Ukraińcy po
nich przyjdą.

liśmy stamtąd, żadnych informacji. Tymczasem w mieście panował
głód, brakowało żywności i ludzie
zapadali na choroby, dlatego Niemcy zezwolili na organizowanie wypadów po żywność do ukraińskich
wiosek i na pola. W tym czasie Polacy zorganizowali także sieć placówek samoobrony, które ochraniały
Włodzimierz Wołyński oraz zgromadzonych tam ludzi, najczęściej
uciekinierów z najbliższych okolic.
Jedna taka placówka znajdowała się
na terenie starej Cegielni, około 4 km
od miasta i właściwie to ta placówka,
okazała się nabardziej pożyteczna w
niesieniu wszlakiej pomocy. Wypadów po żywność poza miasto, było
bardzo dużo, w tygodniu zdarzały
się dwa, a czasami to i trzy takie wypady, ludzie musieli coś jeść, by po
prostu przeżyć. Osobiście byłam po
żywność kilka razy, dla przykładu w
okolicach kolonii Marcelówka.
Razu jednego z samego rana, przyszli łapać na przymusowe roboty do
III Rzeszy, na szczęście był z nimi
Niemiec. Ojciec bardzo go prosił,
aby nas nie zabierali, bo na wsi została reszta dzieci, a jakby wszyscy
byli razem, to byśmy chętnie pojechali. Wtedy Niemic przeliczył nas,
a widział, że są z nami małe dzieci,
dlatego zapytał, czy mamy co jeść?
Ojciec odpowiedział twierdząco, że
mamy dla siebie i starczy nam na
przeżycie, wtedy sobie nas odpuścił. I tak nieustannie trzeba było się
ukrywać, a w dzień jechać, by przynieść coś do jedzenia, dla tak wielu
osób. Już dość długo mieszkaliśmy
u pani Korzenioskiej, dlatego ojciec
wyszukał dla nas pusty magazyn,
róg ulic Gnojeńskiej i Kowelskiej.
Miejsce było dogodne z uwagi na
możliwość schowania się i gdy następowało jakieś poruszenie w okolicy, zaraz się chowaliśmy w piwnicy,
na strychu, a nawet w bieliźnie pod
łóżkiem.
Mimo wszystko w mieście panował
spokój i czuliśmy się tam o wiele
bezpieczniej, często chodziliśmy do
Kościoła Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Spotykaliśmy tam naszych
znajomych z Teresina i okolic, dla
przykładu w sierpniu rozmawiałam
z panią Wesołowską, Polką z Tartaku. Pamiętam, że poszłam w niedzielę rano do kościoła, tam zobaczyła
mnie Wesołowska, kiwnęła na mnie
głową, a gdy wyszłam ze świątyni,
pytała mnie czy wiem, że był pogrom na Teresinie? Ona to właśnie
opowiadała mi także, jak zginął jej
mąż i kilku innych Polaków, mówiła
tak: „Ukraińcy zamordowali mojego
męża oraz kilku innych Polaków na
Tartaku Kohyleńskim. Powrzucali
Ich do studni, a potem rozerwali Ich
granatami!” . Długo z nią nie rozmawiałam, a ona jeszcze tylko dodała:
„Czy wy wiecie, że Twoje siostry, też
zostały już zamordowane na Teresinie?” . I na tej strasznej informacji
zakończyła się nasza rozmowa, a ja
szybko pobiegłam do naszych, aby
im powiedzieć o tym, co właśnie
usłyszałam. Gdy powtórzyłam rodzicom te czarne wieści, bardzo wtedy rozpaczali, ale nic nie mogliśmy
już dla Nich, biednych zrobić.

a w nich ciała pomordowanych.
Właśnie przechodziłam tą ulicą i widziałam, że był tam już tłum ludzi,
zatem popatrzyłam i ja. Byłam przerażona tym, na co teraz patrzyłam.
To była polska rodzina z polskiej wsi
Włodzimierzówka, wszyscy mieli
wydłubane oczy, tak że wisiały na
policzkach, języki mieli powyciągane, aż poniżej brody, brzuchy były
porozcinane, a do środka zapchany
był drut kolczasty. Czworo dzieci miało powykręcane nogi i to tak
okrutnie, że aż skóra popękała na
nogach. Stałam tam przez chwilę
i słyszałam, jak ludzie opowiadali
sobie tak: „Ten zabity dziadek był
Ukraińcem i dostał rozkaz od innych
Ukraińców: ‘Albo ty zabijesz swoją
rodzinę, albo my wykończymy was
wszystkich!’ . Ponieważ ten dziadek,
podobno się opierał, zbrodniarze
zrobili tak, jak zapowiedzieli.” . Gdy
ludzie powtarzali sobie tę historię
z ust do ust, Niemcy fotografowali
zmasakrowane ciała rodziny polsko – ukraińskiej. Długo tam już nie
stałam i zdruzgotana wróciłam do
domu. Zdarzenie to miało miejsce,
już po rzezi na Teresinie.
Kilka dni po tym, jak spotkałam
Wesołowską do naszego domu
przyszedł, mój szwagier Stanisław
Rokicki lat ok. 25. Z miejsca zaczął
nam opowiadać, co się wydarzyło w
ostatnich dniach na naszym Teresinie, mówił z przejęciem tak: „Ci co
nie uciekli do miasta, to Ukraińcy
zachęcali ich, żeby zbierali zboże,
co było na polach i wszystko zwieźli
z pól w sterty. I w tą właśnie sobotę wszystkim dali po kawale mięsa,
żeby się jeszcze najedli, a w nocy
zaszli od strony Włodzimierza Wołyńskiego i kogo spotkali, to już
żywy nie uszedł. Na szczęście już od
pewnego czasu, wszyscy baliśmy się
o swoje życie i nie nocowaliśmy w
naszych domach. Ja i moi koledzy,
(w tym chyba Sobolewski), spaliśmy zwykle w naszej stodole na wyschniętej koniczynie. Moja żona Maria z naszym synkiem Kazimierzem,
zaledwie 6-miesięcznym dzieckiem,
Irena z córką Celinką oraz Leokadia
nocowali wszyscy razem, zwykle w
naszym domu. I tej tragicznej nocy,
kiedy banderowcy urządzili nam
rzeź na całym Teresinie, było tak
samo.
Jeszcze była noc, gdy obudził nas
gwałtowny brzęk bitych szyb oraz
straszny, przeraźliwy krzyk mojej
żony Marii oraz obu pozostałych
sióstr. Po chwili nastąpiła znowu
gwałtowna cisza. My w tym czasie,
zdjęci strachem, staraliśmy się głębiej zakopać w koniczynie. Baliśmy
sie bowiem, że teraz zaczną szukać
także w stodole. Do świtu było już
jednak cicho i spokojnie. Nad ranem, jak tylko się rozwidniło, wyszliśmy z ukrycia i starannie obszukaliśmy nasz dom i podwórko, ale
nigdzie nie znaleźliśmy ciał pomordowanych, ani nawet śladów krwi.
Jedynie pobite okna świadczyły, o
tej tragedii, która się tu dziś wydarzyła, a której byliśmy świadkami.
Ponieważ wciąż baliśmy wychodzić,
gdzieś dalej, wróciliśmy do stodoły
i przesiedzieliśmy tam, aż do wieczora. Gdy zaś zapadły ciemności,
okrężną drogą przedostaliśmy się do
miasta Włodzimierz Wołyński. W
tej masakrze zginęło wielu naszych
sąsiadów, choć były przpadki, jak u
Sobolewskich, że chłopak dostał siekierą w głowę i przeżył, tak że w tej
rodzinie ocalało troje dzieci.” .
Staszek był zrozpaczony i nic już

Od tych wydarzeń, jeszcze przez
krótki czas panował spokój, ale o
tym co się działo na Teresinie, już
nie wiedzieliśmy bowiem nie mie-

Nie byłam już przerażona, od tygodni i na codzień w mieście spotykałam wielu poranionych ludzi, wielu
uciekinierów z różnych stron Wołynia, niekiedy do miasta przywożono
także ciała pomordowanych. Raz
jeden, gdzieś pod koniec sierpnia
Niemcy przywieźli siedem trumien,
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więcej, nie chciał nam opowiadać,
a gdy tylko zakończył swoje świadectwo, spiesznie opuścił nasz magazyn. To był ostatni raz, jak go
widziałam, od tego dnia nie mamy
o nim żadnych wieści, może zaginął
na wojnie, a może żyje jeszcze gdzieś
w Polsce. Naturalnie wszelki ślad po
naszych siostrach, także zaginął i po
dziś dzień nie wiemy, gdzie zostały
złożone Ich ciała, gdzie spoczywają
Ich doczesne szczątki, jest to wielka
tragedia i bardzo bolesna Karta naszej rodziny. Poza tym nie przypominam sobie, abym spotkała jeszcze
kogoś, kto opowiedziałby mi swoje
przeżycia z pogromu na Teresinie.
Owszem spotykałam różnych ludzi
z Teresina, ale jakoś nie mogę spamiętać, już żadnych innych historii.
Innym razem, już nie mieszkaliśmy
u pani Korzeniowskiej, chodziłyśmy
ze Stasią za tory, bo tam nie łapali i
wracałyśmy właśnie nad ranem do
domu. Patrzymy, a na ulicy stoją
Ukraińcy, drabiniasty wóz i wyłapują Polaków na roboty do Niemiec,
złapali i nas. Akurat mama stała na
podwórku i widziała, jak zagarneli na ten wóz i nas dwie, a było już
trochę ludzi na tym wozie. Jeden
Ukrainiec pilnował ludzi na wozie, a
dwóch chodziło po domach i wyłapywało, kogo się dało. W tym trudnym położeniu, kto był odważny, to
ryzykował i uciekał z tego wozu, a
ja wszystko obserwowałam. Na ulicy Równej mówię zatem do Stasi:
„Skacz z wozu do tyłu i uciekaj, ile
masz siły w nogach, tylko nie prosto,
ale zygzakiem, choć by strzelał, to i
tak Cię nie trafi. Ja jestem starsza, to
jakoś sobie poradzę.” . Tak się zresztą
za chwilę stało i gdy byliśmy już blisko niemieckiego punktu zborczego, zobaczyłam podwórko i jakieś
chlewiki. Zeskoczyłam sprawnie z
wozu i wlazłam do jednego z tych
chlewików, a był to kurnik. Bardzo
mnie tam wszy kurze oblazły, ale siedziałam tam ze dwie godziny, bałam
się bowiem wyjść, by mnie ktoś nie
przyuważył.
Jesienią tego samego roku 1943, na
przedmieściu Włodzimierza Wołyńskiego, na ul. Gnojeńskiej, Ukraińcy
w nocy napadli na polską rodzinę i
zamordowali cztery osoby. Ofiarami
było młode małżeństwo oraz dwoje
Ich małych dzieci, lat około 4 i 6.
Rano jak tylko rozeszła się ta straszna wieść wśród Polaków, poszliśmy
i my zobaczyć, co tam się właściwie
wydarzyło. Kiedy tam przybyłam,
zobaczyłam mały drewniany dom,
było tam już dużo ludzi. Zaraz weszłam i ja do środka, ujrzałam kobietę skuloną przy kuchni, znać chciała
rozpalić ogień na rano i tam dopadli
ją oprawcy. Ciało jej męża leżało w
pokoju, a obok niego dwóch małych
synków. Popatrzyliśmy ze smutkiem
i wróciliśmy do naszego miejsca zatrzymania.
OSTATNIE MOCNE AKORDY NA
RODZINNEJ ZIEMI
Zima tego roku była ciężka, ale jakoś
udało się wytrzymać. Święta Bożego
Narodzenia były smutne i bardzo
ubogie, ale i tak starczyło sił, aby w
gronie rodzinnym pośpiewać kolędy. Mój brat Staszek chodził nawet z
kolegami i kolędowali w mieście po
polskich domach. Tegoroczna Pasterka była w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, było bardzo
dużo ludzi, choć więcej było słychać
szlochań, niż samego śpiewania kolęd. Takie to były święta tego, tak

bardzo tragicznego roku. Czekaliśmy w mieście cierpliwie, co będzie
dalej, tymczasem wiele polskich
rodzin wyjeżdżało za rzekę Bug na
Zamojszczyznę, widać Niemcy nie
robili specjalnych trudności. I choć
była naprawdę ostra zima, rodzice także coraz częściej powtarzali
o możliwym naszym wyjeździe, w
końcu zdecydowali się i 15 marca
1944 r. , wyjechali z całą naszą rodziną do Jeziórki pod Warszawą. W
drodze zatrzymali się jednak we wsi
Siedliszczki, niedaleko Piask Luterskich. Zostali bowiem ostrzeżeni,
że w okolicach Lublina Niemcy zatrzymują ludzi i kierują na Majdanek, który był ogromnym obozem
śmierci. Moi rodzice już wiedzieli,
że ta nazwa to pewny wyrok śmierci,
dlatego zostali w Siedliszczkach na
dłużej.
Tymczasem ja postanowiłam, że
nie pojadę z nimi, mam już swoje
lata i sama mogę o sobie stanowić.
Myślałam już poważnie, by dołączyć do polskich partyznatów i
zaraz po rodziców wyjeździe, udałam się sama na Bielin. A był wtedy śnieg po kolana i chociaż się
bałam, jednak szczęśliwie dotarłam
na miejsce. Zaraz zgłosiłam się do
sztabu polskich partyzantów, gdzie
oświadczyłam, że chcę wstąpić do
formującej się polskiej dywizji Wojska Polskiego. We Włodzimierzu
Wołyńskim głośno było bowiem,
że w okolicach Bielina, formuje się
prawdziwa polska dywizja. I choć
jak dotąd nie próbowałam angażować się w konspirację, teraz widać
nadszedł ten czas. W sztabie przyjął
mnie Jakubowski, a na listę wpisał
jakiś „Brzoza” – młody żołnierz AK,
otrzymałam pseudonim „Dama”.
Potem „Brzoza” zaprowadził mnie
do rzeźni, gdzie kierownikiem był
Trojanowski, to było moje nowe stanowisko pracy. Pracowała tam już
Stefania Urbaniak, z którą się później zaprzyjaźniłam, gdyż spędzałyśmy razem dużo czasu, razem też
nocowałyśmy w kwatermistrzostwie
na Bielinie. Obecnie mieszka w Zielonej Górze w Domu Kombatanta
przy ul. Lipowej.
Nasz przełożony kwatermistrz nazywał się Michał Kasprowicz ps. „Baj”
, ale nigdy go nie spotkałam, a może
tak, lecz nawet nie wiedziałam, że
to on właśnie. To była naprawdę
ciężka praca, pracowałam tam do
17 kwietnia t.j. do pierwszego dnia
Świąt Wielkanocnych 1944 r. . W
tym dniu hitlerowscy lotnicy zgotowali nam i wszystkim mieszkańcom
Bielina, istne piekło. Duża polska
wieś została zrównana dosłownie z
ziemią, wielu ludzi i żołnierzy zginęło, straty były ogromne. To jest cena
wojny, to jest cena miłości Ojczyzny,
aż po Krzyż, aż do samego końca. Nie można zapomnieć wkładu
mieszkańców Bielina, nie można zapomniec Ich daniny krwi, Ich ofiary z życia dla wolnej Polski. Wobec
silnego naporu hitlerowców także z
lądu, nasze dowództwo ewakuowało
naszą 27 Wołyńską DP AK do lasów
Szackich.
Marsz pośród nieustannych walk
i potyczek, trwał długo, był ciężki
i bardzo uporczywy. Przechodziliśmy też przez lasy Mosurskie i bagna, trzymaliśmy się tam za ręce,
żeby nie utonąć. W końcu dotarliśmy do jakiejś dużej rzeki, w trudnych warunkach przeprawialiśmy
na drugi brzeg. Tak doszliśmy, aż w
okolice Lubomla, do torów kolejo-

wych, gdzie rozpętało się prawdziwe piekło. W trakcie bardzo ostrej
wymiany ognia, ginęło wielu naszych partyzantów, jeszcze więcej
było rannych, wszędzie słyszałam
krzyki o ratunek, bądź błaganie,
by ulżyć cierpieniu i dobić. To niemiecki pociąg pancerny czynił, takie
spustoszenie w naszych szeregach.
Działy się tam rzeczy okropne i póki
żyć będę, nie zapomnę tych jęków
i przeszywających próśb kolegów,
którzy błgali, by ich po prostu dobić.
Wtedy przyszedł rozkaz od naszego
dowództwa, aby każdy ratował się
na własną rekę. W tej sytuacji i ja ratowałam się ucieczką, w drodze spotkałam Polaka Adama Sęk i jego rodzinę, jak jechali furmanką w stronę
kolonii Strzelce Krajeńskie. Tam się
zatrzymaliśmy w pustym domu bowiem wieś była opuszczona. Mieszkaliśmy tam od 01 maja, aż do lipca
roku 1944. W tym czasie bardzo się
rozchorowałam, bardzo się przeziębiłam, a mój organizm, był mocno
wyczerpany. Ale na szczęście jakoś
z tego wyszłam. Co jakiś czas pomagaliśmy kolejnym pratyzantom,
którzy różnymi drogami trafiali do
nas. Byli podobnie jak ja wcześniej,
w stanie skrajnego wyczerpania, jednak nieco wzmocnieni, odchodzili
przez rzekę Bug na Chełmszczyznę.
Jak tylko dowiedzieliśmy się, że
front przekroczył rzekę Bug zaraz
przez most na rzece i przez Uściług,
udaliśmy się spiesznie do Hrubieszowa. Tam przenocowaliśmy i rano
udałam się na piechotę do miasta
Zamościa. Poszukiwałam swojej rodziny. W drodze złapałam okazję i
przez Zamość, Lublin, dojechałam
do Kurowa, gdzie przenocowałam.
Następnego dnia dotarłam do Puław i dopiero tam spotkałam mojego wujka Bolesława Sykut oraz jego
żonę, a rodzoną siostrę mojej mamy
Katarzynę Sykut. Kiedyś też mieszkali na Tartaku Kohyleńskim, dlatego dobrze ich znałam. Zatrzymałam
się u nich od lipca do sierpnia 1944
r. , gdyż w sierpniu wysiedlili ich
do Kurowa, a ja udałam się razem z
nimi. Stamtąd blisko już było do wsi
Siedliszczki, gdzie zatrzymała się
moja rodzina. Udałam się tam z ciocią Katarzyną, a kiedy odnaleźliśmy
rodziców, radości nie było końca.
NIECH TRWA PAMIĘĆ, NIECH
STANĄ KRZYŻE NA MOGIŁACH
W Siedliszczkach mieszkaliśmy, aż
do 13 lipca 1945 r. , kiedy to wszyscy
wyjechaliśmy na Żuławy Wiślane.
Zamieszkaliśmy we wsi Leszków,
gm. Suchy Dąb, powiat Gdańsk. W
roku 1949 poznałam Michała Wójtowicz i wyszłam za niego za mąż.
Nasz ślub odbył się 28 lutego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela we wsi
Ciemlice, a zamieszkaliśmy w Leszkowie, w domu moich rodziców. We
wrześniu 1949 r. opuściliśmy Leszków i Żuławy i przenieślimy się na
Dolny Śląsk. Zatrzymaliśmy się we
wsi Nieciecz, powiat Nowa Sól, aby
w roku 1951 na stałe już osiąść w
miasteczku Nowa Sól, gdzie mieszkamy po dziś dzień. Razem z mężem
zbudowaliśmy harmonijny dom, a
ciesząc się potomstwem, zaznawaliśmy radości życia rodzinnego, jak
wszyscy ciężko pracowaliśmy. Nie
było łatwo, tradycjnie wychowani i z
poakowską przeszłością, ciężko znosiliśmy komunistyczne zniewolenie
kraju, były jednak mocne pocieszenia. Gdy mieszkałam na Kaczej
Górce w Nowej Soli, około 1954 r.

miałam taki sen: „Śniła mi się Matka Boża na niebie, była sama i widać
ją było bardzo wyraźnie do pasa,
tak jak wymalowana na niejednym
Obrazie. Trzymała w dłoniach dużo
pięknych, świeżych kwiatów, były
białe, to były chyba lilie, w tym momencie uklękłam i zaczęłam wołać
do Matki Bożej: „Matko Boża zlituj
się nam Nami!” . I w tym momencie
się obudziłam.
Po kilku latach doznałam jeszcze innego, mocnego pocieszenia, a był to
jak ufam sen natchniony: „Śniła mi
się Święta Rodzina: Pan Jezus, Maryja Matka Boża i św. Józef, stali tak
razem, ale tak jak poprzednio, widziałam Ich tylko do pasa. Pan Jezus
był podrośniętym chłopczykiem i
stał w środku. Uklękłam i jak zwykle
poprosiłam o litość nad nami, a sen
się zaraz zakończył.” .
Naturalnie nigdy nie zapomnieliśmy
o naszych najbliższych, którzy na
zawsze pozostali już, na umęczonej
i zroszonej polską krwią Ziemi Wołyńskiej. Moje Siostry i Ich dzici, zawsze byli obecni w naszych sercach,
w naszej pamięci, w rodzinnych
wspomnieniach i na modlitwie.
Nasz dom rodzinny, był także Ich
domem, domem Męczenników Wołynia z naszej rodziny. Tym bardziej,
że utrzymywałam stałe kontakty z
moimi przyjaciółmi z Teresina, którym również udało się przyżyć, a po
wojnie osiedli na Ziemiach Odzyskanych. Szczególne kontakty łączyły nas z rodziną Rusieckich z Teresina, w tym z Halinką Kozełko z d.
Rusiecka, która mieszka we wsi Tłumaczów w Kotlinie Kłodzkiej oraz
z jej rodzoną siostrą Adelą Roch,
zamieszkałą w pobliskiej wsi Gajów
koło Radkowa. Naturalnie tych znajomości było dużo więcej.
Żywo interesowałam się także powojennymi losami żołnierzy z naszej 27 Wołyńskiej DP AK, których
Boża Opatrzność skierowała w różne części Polski. Wielu z nich osiadło w Warszawie, zorganiowali tam
bardzo prężny ośrodek działalności,
który promieniował na całą Polskę. Nawiązałam z nimi kontakty i
dzięki temu, mogłam uczestniczyć
po latach, w wielu uroczystościach
i Zjazdach, zorganizowanych przez
kombatantów z 27 Wołyńskiej DP
AK. Odżywały dawne przyjaźnie i
wspomnienia, wszyscy dzieliliśmy
się okruchami tego, co nam jeszcze
w sercach, po tak drogim Wołyniu
zostało.
Byłam dumna z tak wielu dokonań
naszych środowisk, byłych żołnierzy
27 Wołyńskiej DP AK, jak choćby z
jednego z najpiękniejszych pomników Warszawy. Szczerbiec, miecz
Chrobrego ustawiony 12. 09. 1993 r.
przy Alei Armii Krajowej, w pobliżu ul. Gdańskiej, na warszawskim
Żoliborzu. Dzieło Kazimierza Danilewicza rzeźbiarza i projektanta
na pamiątkę wiekopomnego dzieła,
trwania polskości na Wołyniu, na
Kresach przez ostatnie wieki. Zarazem symboliczny dar wdzięczności,
Tym wszystkim, którzy życie swoje
złożyli na Ołtarzu najdroższej Ojczyzny. Pan Danilewicz jest autorem
także drugiego pomnika, odsłoniętego 13 lipca 2003 r. w tym samym
miejscu, na Wołyńskim Skwerze.
Nowy pomnik poświęcony został
ofiarom ukraińskich pogromów w
latach II wojny Światowej na Wołyniu i Kresach. Pomnik ma kształt
płyty, odwzorowującej zarys granic

przedwojennego, wołyńskiego województwa II RP, z której wyrastają
wysokie, grube, granitowe kolumny
w kształcie świec, po jednej dla każdego z 11 wołyńskich powiatów. Na
każdej z kolumn umieszczono herb i
nazwę powiatu. Kolumny zakończone są od góry „knotami” – lampami,
od dołu są podświetlane reflektorami ukrytymi w bruku. Na prawo
od pomnika znajduje się popiersie
generała Jana Wojciecha Kiwerskiego ps. „Oliwa” , wybitnego dowódcy
naszej 27 Dywizji, który zginął w
1944 r. podczas walk na Wołyniu.
(informacja dotycząca popiersia
„Oliwy” pochodzi od S.T. Roch)
Cieszyłam się że także w Warszawie w roku 1990, po latach żmudnej pracy, do druku oddana została
znakomita praca, innego żołnierza
naszej dywizji Józefa Turowskiego
pt.: „Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej
DP AK” . Jest to praca bardzo dobrze udokumentowana, opisująca
ze wszystkimi szczegółami bojowy,
chlubny szlak naszej Dywizji. Nie
sposób nie wspomnieć monumentalnej pracy państwa Władysława
Siemaszko ps. „Wir” i jego córki Ewy
pt.: „Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945
tom I i II.” . Książek o Wołyniu i
naszych wołyńskich losach, było w
moim życiu więcej, teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze książka o
losach mieszkańców naszej parafii w
Swojczowie na Wołyniu. To cieszy,
że powstaje tak wiele i tak różnych
inicjatyw, a nie sposób opisać tutaj
wszystkie, o których mi wiadomo, to
jest bardzo budujące i dobrze rokujące na przyszłość.
Na pewno o wiele trudniej, byłoby
dokumentować wydarzenia wołyńskie, gdyby nie mrówcza, powojenna
praca setek wołyńskich rodzin, nadsyłających swoje relacje, gdyby nie
nasze liczne spotkania i okolicznościowe Zjazdy. Dla przykładu na jednym z takich spotkań w Warszawie,
usiedliśmy razem: Ludwik Szwyda
ze Szczecina, ja z Nowej Soli i Eugeniusz Świstowski z Kopyłowa na
Zamojszczyźnie. Wspominaliśmy
przedwojenne czasy, losy naszych
najbliższych, mówiliśmy o okrucieństwie banderowców i o wciąż
bezimiennych mogiłach naszych
krewnych i rodaków na Kresach.
Podjęliśmy także próbę zliczenia
ofiar ukraińskiego ludobójstwa na
Teresinie i w Tartaku Kohyleńskim i
naliczyliśmy razem ponad 120 osób.
Na innym Zjeździe żołnierzy naszej
27 Dywizji, bodajże w Dubience nad
Bugiem, spotkałam się i osobiście,
długo rozmawialiśmy z pana dziadkiem Bolesławem Roch ps. „Jaworski” , żołnierzem por. Jana Ochmana
ps. „Kozak” z naszej 27 Wołyńskiej
DP AK . Było o czym pomówić i
było o czym powspominać i choć
czas zaciera wiele w naszej pamięci, jak zawsze odżywały tamte dni,
spędzone na rodzinnej ziemi. Oboje
doskonale znaliśmy przecież Kohyleński Las, Tartak, Teresin, Kohylno i Swojczów, teraz wracały tamte
obrazy, z pięknego naszego dzieciństwa. Jako pamiątkę z tego spotkania, pozostawiam panu Sławkowi,
naszemu historykowi zdjęcie z tego
Zjazdu, na którym uwieczniona została moja rozmowa z panem Bolesławem Roch.
Nie sposób opisać wszystkich spotkań i Zjazdów dywizyjnych, ku pa-

mięci pozostawiam panu także inne
zdjęcie, na którym wraz z kolegami
z Dywizji, stoję przy naszym Sztandarze 27 Wołyńskiej DP AK. Chcę
jeszcze raz mocno podkreślić, że to
wszystko powyżej jest ważne, ale
jeszcze ważniejsze jest dziś, by trwała pamięć o Tych, którzy oddali swoje życie za wiarę, za polską dziecinę,
za rodzinną chatę, za Polskę, kochaną ojczyznę. Nasze piękne pokolenia niepodległej Polski: „przesiane,
rzucane jak kamienie na szaniec” ,
były ukształtowane na dewizie: Bóg,
Honor, Ojczyzna. Te słowa to nie
były wyprane slogany, my to mieliśmy wypisane głęboko w naszych
sercach, tak czuliśmy i tak żyliśmy,
służąc do końca, często płacąc za to
najwyższą cenę. Dlatego dziś mówimy o Nich, którzy tam zostali na zawsze z wiarą: Męczennicy Wołynia,
Dzieci Wołynia, kóre w obronie Kościoła Domowego konały, jakże często w najstraszniejszych mękach. To
jest mój testament, to jest testament
żołnierzy naszej 27 Wołyńskiej DP
AK, aby trwała żywa pamięć o naszych Ojcach, o naszych rodzinnych
korzeniach wołyńskich. To jest nasze wspólne pragnienie, by na mogiłach naszych Ojców, Matek, Braci
i Sióstr, wołyńskich Dzieci, mogły
stanąć w końcu, choćby proste Krzyże, jako znak tej Miłości, która trwa
pomimo wszystko, która trwa przez
pokolenia, do końca.

i moralnym zadośćuczynieniem,
to jednak w żadnym wypadku nie
zwalnia dziś państwa polskiego od
prac nad upamiętnieniem miejsc
kaźni na Kresach. Nasze rodziny
były obywatelami II RP, nasze rodziny wniosły niezbywalny wkład
w rozwój naszego narodu i pomyślność naszej ojczyzny, zarówno
przed jak i po II wojnie światowej,
nasze społeczności płaciły podatki
i wszelkie należności z tego tytułu,
mają zatem dziś moralne prawo do
godnego upamiętnienia, także miejsca swej męczeńskiej śmierci. I nie
o zemstę, tu broń Boże chodzi, ale
właśnie o pamięć i ludzką spawiedliwość, o tę sprawiedliwość i prawdę
w tym przypadku, także dziejową. O
to się gorąco modlę, już tak wiele lat,
zarazem w sercu swoim nie chowam
urazy, a przebaczenie jest na moich
ustach nieustannie, gdyż serce wciąż
niekiedy boli. Jednakowoż przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Tego
wszystkiego o czym pisałam powyżej, nam wołyńskim dzieciom, zapomnieć nie wolno nigdy.

Mam świadomość, że taką symboliczną mogiłę i Krzyż dla mieszkańców dawnej kolonii polskiej
Teresin, poświęcił już 09.08.1998 r.
polski franciszkanin O. Leszek Kuszlaga i ks. Tadeusz Sokół w obecności
świadków tamtej tragedii. Obecni
byli także Stanisław Piwkowski ps.
„Wrzos” , żołnierz 27 Wołyńskiej DP
AK, pani Teresa Radziszewska z Zamościa i Eugeniusz Świstowski z Kopyłowa. Podobne uroczystości miały
jeszcze miejsce w wielu innych, byłych wsiach i koloniach polskich, w
tym i w samym Swojczowie, gdzie
Krzyż stanął w miejscu zburzonej
w sierpniu 1943 r. przez Ukraińców
świątyni. Takich Krzyży ustawiono
już bodajże ponad 30 na Wołyniu,
ale cóż to jest wobec, jak słyszałam
2000 miejscowości, w których Ukraińcy mordowali Polaków na Kresach. Czy można dziś powiedzieć ze
spokojnym sercem, że jedne mogiły
są lepsze od innych, każdy człowiek przez godność Sakramentów
świętych, posiada godność dziecka
Bożego i ma niezbywalne prawo do
godnego pochówku. Można było
okrutnie zamordować, zagarnąć
pracę całego życia, a potem przez
tyle dziesiątków lat z tego żyć, to
można także znaleźć środki na godny pochówek i choćby prosty Krzyż,
dla wszystkich, którzy tam zostali.
To jest bezczasowy obowiązek niepodległej już dziś Ukrainy, ale także
państwa polskiego, które winne jest
zadbać, by i tej spawiedliwości stało
się na Kresach zadość.

Helena Wójtowicz

Słyszałam także, że w Zamościu na
zamojskiej Rotundzie, urządzona
została Wołyńska Krypta, jako symboliczne miejsce pamięci wszystkich pomordowanych na Kresach,
a przede wszystkim na Wołyniu i w
naszej parafii w Swojczowie. Zgromadzono tam setki tablic z nawiskami ofiar ukraińskich nacjonalistów,
z zaznaczeniem miejsca i czasu kaźni, a w centralnym punkcie znajduje
się urna z ziemią z miejsc dokonywanych mordów na całym Wołyniu.
Jest to dla nas wielkim pocieszeniem

Spisane powyżej świadectwo, osobiście podyktowałam panu Sławomirowi Roch w moim domu w Nowej
Soli na Dolnym Śląsku w dniach
od 12. 03. do 16.03. 2004 r., a prawdziwość zawartych powyżej treści,
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

P.S.
WIZYTA W NOWEJ SOLI
Pani Helenka Wójtowicz z d. Karbowiak była osobą cichą i skromną, ale konsekwentną, była mocną
osobowością, była raczej osobą niezauważalną , ale jak to się zwykło
mawiać z charakterem. Mogłem się
tym przekonać osobiście, gdy śmiało
odpowiedziała na mój list, w którym
prosiłem żyjących jeszcze świadków o spisanie własnych przeżyć z
Wołynia. Pani Helenka nie tylko, że
własnoręcznie spisała osiem stron
dużego formatu, ich treść została
wpleciona w całość w powyższej
pracy, ale jeszcze zaprosiła mnie do
siebie na Dolny Śląsk. W liście z 05.
01. 2004 r. pisała do mnie tak: „Panie
Sławku nie wiem, czy dobrze napisałam, ale to już tyle lat, to niektóre rzeczy się zapomina. A te które
dobrze pamiętam, to znowu płaczę
i nie mogę mówić, czy pisać, jak mówił pan, że przyjedzie to jeszcze porozmawiamy, na tem kończę. Jak by
pan jechał z Wrocławia do Zielonej
Góry przez Nową Sól, to dobrze by
było żeby pan wstąpił do nas i żeby
to było w dzień. Serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich kogo znam.
Helena Wójtowicz.”
I rzeczywiście do Nowej Soli przybyłem 12. 03. 2004 r. jadąc od mojej
babci Julii Marut ze wsi Piotrowice
przez Jawor, Legnicę i Polkowice.
Okazało się, że pani Helenka mieszka blisko staci PKP i PKS, tak że bez
większych trudności znalazłem jej
dom i zostałem miło przyjęty. Wieczorem poznaliśmy się lepiej, nawet
nieco napisaliśmy, potem ja udałem
się na spoczynek. Następnego dnia
rano, udaliśmy się z panią Helenką
na mszę świętą, do jej Kościoła parafialnego p.w. św. Michła Archanioła.
Potem pisaliśmy niemal cały dzień,
jedynie ok. godziny 14.00 pobiegłem
w ramach relaxu nad Odrę, a jest
tam naprawdę pięknie. Szczególnie
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dużo radości sprawiły mi łabędzie,
takie bielusińskie i łagodne, a przecie piękne i duże to ptaki.
Pierwszy raz w swoim życiu zobaczyłem, jak łabędź w bajkowy sposób, wzbija się z wody w powietrze,
jak mając majestatycznie rozpostarte skrzydła leci, swoimi stopami
jeszcze niejako biegnąc po wodzie,
jakby się podpierał. To jest po prostu
wspaniałe! Przy czym krople wody
spadają gęsto, nie tylko z jego piór,
ale pobudzane są przez uderzenia
stóp jego. Taki widok w jasny słoneczny dzień, jak dziś może człowieka na nowo zachęcić do radości
życia. Potem był już ten piękny lot
łabędzia, który dobrze znałem wcześniej i znów wspaniałe lądowanie,
kiedy sunie rozpędzony po wodzie.
Jak rakieta tnąc jej fale, by na końcu,
gdy już się zatrzyma, zrobić jeszcze
to wspaniałe wyciągnięcie do góry
swojej i tak już dość długiej łabędziej
szyi. Opis ten zamieściłem w swoich
notatkach z tamtych dni bowiem
nie mogłem się oprzeć bezmiarowi piękna, który rozlał się w mojej
duszy. Po latach zdecydowałem się
na zamieszczenie go, także i w tym
opracowaniu. Ile razy myślę bowiem
dziś o pani Helence Wójtowicz, żołnierzu 27 Wołyńskiej DP AK ps.
„Dama” , to nieodzownie myśli moje
biegną, ku spotkaniu z tym pięknym
u dumnym ptakiem. Łabędziem
który wzbija się właśnie do lotu, a
stopami swymi biegnie niemal po
odrzanych falach. Skrzydła zaś jego,
chwalebnie unoszą go do góry, wyżej i wyżej, tam gdzie jest już piękniej pani Helenko, tam gdzie nie ma
już cierpienia i bólu, tam gdzie czeka
panią Rząd Biały, odziany w światło

naszego Pana.
Wspomnienia pani Helenki pisaliśmy razem do 16. 03. 2004 r. , w tym
czasie państwo Wójtowiczowie, podejmowali mnie najlepiej, jak umieli
i niczego mi nie brakowało, z natury
zresztą nie jestem specjalnie wybredny. Owocem zaś tej mrówczej
pracy jest właśnie powyższe opracowanie, które staje się tym samym
ważną częścią książki p.t. : „Prowadź
Mario, Prowadź Nas Męczenników
Wołynia.” . Potem przez Zieloną
Górę udałem się do Szczecina, gdzie
spotkałem się jszcze z kilkoma osobami, w tym z płk Ludwikiem Świdą
ps. „Teresiński” , mieszkańcem kolonii Teresin i żołnierzem 27 Wołyńskiej DP AK.
Cztery lata później 10. 12. 2008 r.
pani Halinka Kozełko pisała do
mnie z Tłumaczowa w Kotlinie
Kłodzkiej: „Pani Helenka Wójtowicz
z d. Karbowiak z Nowej Soli, odeszła
już do Pana.” . Czy było mi smutno,
na pewno tak, ale dziś przeżywam
radość bowiem Jej duch wciąż żyje
pośród nas, a nawet zmartwychwstaje do Życia Wiecznego. Pani
Helenka przez swoją radość życia i
smak pięknego dzieciństwa, przez
ból i cierpienie utraty najbliższych
i przyjaciół, przez odważną służbę
w szeregach bohaterskiej 27 Wołyńskiej DP AK, przez miłość małżeńską i matczyną, przez żmudną i ciężką pracę w powojennej, zniewolonej
Polsce, przez osobiste świadectwo
wiary i umiłowania do końca ojczyzny, rodziny i Kresów, pozostanie z
nami już na zawsze, pozostanie w
naszej pamięci żywa i obecna. A te
powyższe wspomnienia są tego zna-

kiem najwymowniejszym i pieczęcią
wieczną.
PRZEZ SWOJĄ WYTRWAŁOŚĆ
OCALIŁA PAMIĘĆ
Pani Helenka całe życie pamiętała,
jak sama mi wyznała, o swoim szwagrze Stanisławie Rokickim: „[...] To
był ostatni raz jak go widziałam, od
tego dnia nie mamy o nim żadnych
wieści, może zaginął na wojnie, a
może żyje jeszcze gdzieś w Polsce.
[...]” . Tymczasem pan Stanisław Rokicki nie zginął, ale przeżył II wojnę
światową i powrócił do Lutkowa, a
obecnie mieszka i żyje w Tarnowie.
Los bywa zatem bardzo okrutny,
ale potrafi nas też, niekiedy i miło
zaskoczyć. Szkoda, że nie jest dane
pani Helence, przeczytać maila, który otrzymałem 11. 03. 2011 r. , oto
jego traeść: „Nazywam się Zbigniew
Rokicki, jestem synem Jana Rokickiego. Przeczytałem w internecie
wspomnienia pani Marii Roch z
Ludmiłpola na Wołyniu i pozwoliłem sobie na sprostowanie genealogii naszej rodziny. W pozycji „D
– 4” (Dom 4) – wyszczególniona jest
moja babcia Maria (a nie Franciszka) Rokicka z domu Sawa, jej mąż
to Kazimierz Rokicki, który zmarł
14. 08. 1939 r. w Ludmiłpolu. Maria i Kazimierz Rokiccy mieli trzech
synów: Jana, Stanisława i Waldemara oraz trzy córki: Walerię, Adelę i
Helenę. Żyjący do dnia dzisiejszego
to mój tato Jan Rokicki i stryj Stanisław Rokicki. Reszta naszej rodziny
została wymordowana w dniu 29.
08. 1943 r. we wsi Ludmiłpol na
Wołyniu przez Ukraińców. Mój tato
ocalał bowiem został wcielony do
Armii Sowieckiej, a potem zesła-

Sentymentalna podróż do
krainy dzieciństwa
Józef Wereda
Ziemia rodzinna, droższa od innych
Nie śpię szukam wspomnień dziecinnych.
Dom się pojawia, płoty, garnki i
bzy pachnące w majowe poranki
Dobrzy ludzie z dziecięcych wspomnień
Niech wam szumi leśnie, sosnowo –
Wiatr, co ślady zamiata po nas!”
W. Broniewski
... ale też bestialskich mordów Polaków na Wołyniu
I dzień:
Grupa ośmiu Kresowiaków volkswagenem w niedzielę 20.09.2009 r, o
godz. 4:30 wyjechała z Wrocławia do
Równego, w podróż będącą marzeniem ich życia. Po drodze, wieczorem zatrzymaliśmy się w Poczajowie. Piękny widok cerkwi i klasztoru
zachęcił nas do zwiedzenia wnętrza
cerkwi. Wystrój olśniewający złoceniami. A tam pełno ludzi ( dużo
młodzieży ). Nabożeństwu towarzyszył chór męski, śpiewając piękne
pieśni.

który towarzyszył jako opiekun i fotoreporter.
II dzień:

Rano 21.09.09 r. podziwialiśmy
piękne otoczenie kościoła, a zwłaszcza drogę krzyżową wokół figury
Matki Boskiej. Obrazy drogi krzyżowej wygrawerowane na dużych
ciosach kamiennych.
Po śniadaniu pojechaliśmy do Kostopola, gdzie czekały 3 taksówki:
do Sarn, do Ludwipola i dla nas
(Dziadka Józka z wnukiem Rafałem). Pogoda była wymarzona,
ciepło, pogodnie, słonecznie i bezwietrznie - złota jesień. Zapoznałem
taksówkarza z planem naszych poszukiwań pokazałem te miejscowości na ukraińskiej mapie samochodowej.
Chciałem spełnić swoje marzenia i
zobaczyć:
- wieś Małe Siedliszcze, gdzie zamordowano rodzinę mego siostrzeńca
Mieczysława Szczurowskiego (4osoby)

Pragnę w ten sposób także, gorąco
zachęcić wszystkich, żyjących jeszcze parafian ze Swojczowa i okolic,
ale nie tylko, także z całego Wołynia i Kresów do spisania swoich
wspomnień, przeżyć i doświadczeń
z tamtych jakże pięknych, a potem
jakże dramatycznych lat. Raz dlatego, by dziedzictwo i ciężka praca
naszych przodków, nigdy nie była
puszczona w niepamięć, a dwa by Ci
wszyscy, którzy pozostali tam już na
zawsze, w końcu doczekali się choćby, prostego Krzyża katolickiego na
swojej, jakże często zapomnianej już
dziś mogile.

próbie, zawróciliśmy, nie dojechaliśmy do rzeczki, droga okazała się nie
do przebycia.

Próbowaliśmy traktem z Kostopola
do Ludwipola dojechać do Annowoli. Po dwóch kilometrach musieliśmy zawrócić z uwagi na głębokie
koleiny.

cmentarz samochodem. Okazało
się to niemożliwe. Wróciliśmy do
Hołubnego. Podziękowałem byłemu
„sąsiadowi” za informacje i uczynność. Wynajęliśmy furmankę (jednokonną) i dojechaliśmy do cmentarza. Około 3-5 km od Hołubnego.
Cmentarz porośnięty akacjowym
lasem. Wejście w ten akacjowy
gąszcz było bardzo trudne. Spotkaliśmy ślady mogił (rząd pagórków
i dołków oraz 3 kamienne tablice.
Na jednej był czytelny napis z 1930r.
który sfotografowałem. Przed wojną
na Wołyniu chowano w trumnach
i mogiłach ziemnych z krzyżem
drewnianym. Najbogatsi fundowali
na grobach kamienne tablice.

Taksówkarz poradził nam dojechać
do Hołubnego i wynająć furmankę.
W Hołubnym odnaleźliśmy 82 letniego Ukraińca Iwana mieszkańca
byłej Natalii który znał osobiście

Pomodliliśmy się za zmarłą Babcię
i wróciliśmy do wozu. Poprosiłem
furmana, aby nas dowiózł do rzeczki
na skrzyżowanie z drogą Kostopol
– Ludwipol. Po około półgodzinnej

liśmy martwy spalony słońcem step.
Im dalej byliśmy od lasu Postomickiego, tym mniej widzieliśmy sosen
a więcej brzóz i zeschłych chwastów.
Nie widzieliśmy ani ptaków ani dzikiej zwierzyny. Spotkaliśmy tylko
stado krów (bez pastucha) zmierzających do rzeczki do wodopoju.
Podziękowaliśmy i zapłaciliśmy furmanowi. W Hołubnym wsiedliśmy
do taksówki i zdecydowaliśmy się
jechać przez Druchowę do Pohyryłówki i na Majdan. W Druchowej
wstąpiliśmy do Urzędu Gminy. Tam
3 urzędniczki (bardzo starannie
ubrane i uprzejme) – wysłuchały
nas: Czy żyje żona Józefa Płomińskiego, lub jej dziecko? (jedyna osoba ocalała z rodziny Płomińskich
w 1943 r.). Urzędniczki szukały w
starych spisach ludności i nie znalazły. Wyjaśniły że młoda wdowa
na pewno wyszła za mąż i zmieniła
nazwisko. Spotkało nas kolejne roz-

- wieś Druchowa, gdzie wymordowano rodzinę mojej cioci Anny Płomińskiej (5osób).

Widziałem za tą rzeczką nasz las.
Furman Ukrainiec powiedział, że
w to miejsce można dojechać z Pogorełówki (Poliskoje). Wracając do
Hołubnego z przerażeniem ogląda-

Taksówkarz po wysłuchaniu moich
życzeń powiedział: Wymienione
miejscowości, oprócz Druchowej,
nie istnieją. Za „Sojuza” był tam poligon wojskowy, ludzi wysiedlono,
budynki spalono, a drogi rozjeżdżono czołgami. Tam nie dojadę! I tu
spotkało mnie pierwsze rozczarowanie.
Zapytałem czy droga widoczna na
mapie z Kostopola do Ludwipola
jest przejezdna? Taksówkarz wyraził zgodę dojechać tą drogą do
Annowola. We wsi Mała Lubasza
pytaliśmy starszego mieszkańca czy
możemy ładą samarą dojechać do
Małych Siedliszcz? Ten Ukrainiec
powiedział, że tam nie dojedziemy i
nie ma po co, już nie ma śladu po tej
wsi. Nie do wiary! Dojechaliśmy do
twardej drogi (wysypanej tłuczniem
kamiennym) z Tuczyna do Bereznego przez Hołubne.

- wieś Annowola, gdzie był nasz kościół i szkoła
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- wieś Majdan Mokwiński, gdzie się
urodziłem i mieszkałem 12 lat.

ZIARKO DO ZIARKA I ZBIERZE
SIĘ MIARKA
Pewne partie powyższyh wspomnień, zostały spisane już w roku
2004, aby rok później stanowić,
ważny rozdział książki: „Prowadź
Mario Prowadź Nas Męczenników
Wołynia” , której drugą wersję ukończyłem w maju 2005 r. w Zamościu.
Egzemplarze książki przesłałem do
kilku ważnych archiwów w Polsce, w
tym na Jasną Górę w Częstochowie
oraz na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie (na KUL w 2009 r. ,
jako mój protest przeciwko nadaniu
prezydentowi Ukrainy Wiktorowi
Juszczenko tytułu doktora h. c.). Całość wspomnień w powyższym wymiarze, zostaje opracowana i ukończona siedem lat później: 12. 06.
2011 r. w Glasgow w Szkocji, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Pozostaje w kontakcie z wieloma
osobami z Polski, które wciąż nadsyłają swoje relacje i uzupełniają ważne informacje o losach swoich najbliższych, na których wspomnienia
natrafili w Internecie. Osoby te mając dostęp do nowych, nieznanych
mi jeszcze faktów, nasyłają bardzo
cenne meteriały, które ja uważnie
zamieszczam w książce. I tak, z Bożą
pomocą, wciąż rozrasta się, bezcenna praca: „Prowadź Mario Prowadź
Nas Męczenników Wołynia” , o losach mieszkańców katolickiej parafii
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Swojczowie, podczas ostatniej
II wojny światowej.
Powyższe wspomnienia pani Heleny Wójtowicz z domu Karbowiak
zostały opracowane na użytek internetu. Zdaję sobie sprawę, że i to
opracowanie nie jest jeszcze w pełni
profesjonalne, ale na pewno bardziej
dostępne dla potencjalnego czytelnika, a przez to, więcej użyteczne.

mego Tatę, oraz brata Wacka. Brat
uczęszczał do szkoły w Hołubnym
i tym samym przechodził obok jego
domu w Natalii. Powiedział, że wsi
Annowoli i Majdanu nie ma co szukać – tam był poligon, a teraz jest
step. Jest jednak cmentarz, uszanowany przez Sowietów, ale zaniedbany. Oferował zaprowadzić nas na

Z Poczajowa pojechaliśmy do Równego, na nocleg w domu gościnnym
przy parafii katolickiej. O godz. 21
zjedliśmy obiadokolację i rozlokowaliśmy się w dwuosobowych komfortowych pokojach hotelowych,
nocowałem z wnukiem Rafałem,

- cmentarz w Annowoli, gdzie jest
pochowana moja Babcia.

ny na Sybir. Wrócił do Polski wraz
I Dywizją im. Tadeusza Kościuszki,
obecnie mieszka w Gdańsku i ma 92
lata. Stryj Stanisław Rokicki wrócił
do Lutkowa, a obecnie mieszka w
Tarnowie i liczy już sobie 89 lat. Będąc młodym chłopcem, rok rocznie
jeździłem wraz z rodzicami do stryja Stanisława, mieszkającego w Lutkowie. Natomiast w Dubkowicach
odwiedzaliśmy Stanisława i Józefę
Roch z domu Bąk, była to druga taka
nasza rodzina i byliśmy z nią bardzo
zaprzyjaźnieni. Pan Stanisław Roch
często opowiadał mi o rodzinie i
przeżyciach związanych z pobytem
w Ludmiłpolu oraz o późniejszym
powrocie do Dubkowic. Tak w telegraficznym skrócie opisałem losy
mojej rodziny. Pozdrawiam. Zbigniew Rokicki.” .

czarowanie.
Pytałem czy istnieje dom, w którym
mieszkali Płomińscy? Dowiedziałem się że wśród gęstej zabudowy.
Czy żyje starszy człowiek pamiętający czasy sprzed II wojny. Tak, ale
w Pohyryłówce. Pojechaliśmy więc
do Pohyryłówki. Wstąpiliśmy tam
do sklepu spożywczego. Gdy zapytaliśmy o starego Ukraińca, jedna
Ukrainka przyszła nam z pomocą.
Komórką zadzwoniła do tego starszego Pana i zapowiedziała gości. Po
kilku minutach motorem przyjechał
syn poszukiwanego Ukraińca i do-

prowadził nas do domu. Zapytałem:
Czy można dojechać do wsi Majdan,
lub Chwojanka?
Gospodarz odpowiedział, że tych
wsi już nie ma, ale pamięta nasze
gospodarstwo przy drodze do Kostopola i sklep w Chwojance u Łosia.
Dojechać tam można furmanką
(około 7 km.) drogą tzw. „polskim
szlakiem” Sam nie mógł pojechać,
objaśnił jednak synowi jak dojechać.
Jednym koniem i wozem na ogumionych kołach syn i kolega wieźli
nas może 2 godziny. Do skrzyżo-

wania drogi Ludwipol - Kostopol z
rzeczką. W drodze miałem już wiedzę od poprzednich, informatorów,
że budynków nie będzie, ale miałem
nadzieję, że coś odnajdę. Zastanawiałem się, jak trafić w miejsce mojego urodzenia. Miałem nadzieję, że
gdy dojedziemy do skrzyżowania
drogi z rzeczką, to już na pewno
trafię w to miejsce. Przed nami pojawił się las przy drodze. Poczułem
przyśpieszone tętno. Wydawało mi
się, że jest to nasz las, ale cierpliwie
jechaliśmy dalej do skrzyżowania z
rzeczką. Gdy dojechaliśmy już mia-

łem pewność, że minęliśmy nasz
las. Rzeczka w wyniku 3 miesięcznej suszy jest płytka i wąska. Jednak
rzędy drzew (olch) po obu brzegach
wskazują że normalna jej szerokość
to 2 – 3 m. Mostu nie ma, nie widać
też śladów zabudowań stryjka. Pośpiesznie wróciliśmy na skraj naszego lasu. Spodziewałem się odnaleźć
pagórek za stodołą, na którym stał
kierat i jakieś dziczki drzew owocowych na terenie sadu. Nic w tym
młodym lesie nie odnalazłem, tylko
pojawił się w pamięci „film” wspomnień z dzieciństwa:
- Mama karmiąca stado kur

- Tato z pięknym koniem (hodowanym dla wojska).
- Rodzeństwo przy pracach gospodarczych
- Tragiczny poranek 17.09.39, gdy
traktem do Kostopola jechały radzieckie czołgi i armaty.
- ostatnia wigilia z Tatem, który
śpiewał kolędy i pastorałki
- Wielki Piątek 1940r. aresztowanie
Taty.
- czerwiec 1941r. odwrót Armii
Czerwonej i wkroczenie wojsk niemieckich.
- tragiczne poparzenie płomieniem

z przewróconej łuski armatniej kolegę Iwana Fijałę
- łuny pożarów wiosną 1943r. palonych wsi i domów polskich
W swojej naiwności nasłuchiwałem
czy „w leśnym echu” nie zachowały
się melodie pięknych ukraińskich
dumek (śpiewanych przy huśtawce na skraju naszego lasu). Teraz
uświadomiłem, jaki ogrom zniszczeń przyniosły lata okupacji na
tych ziemiach.
Żegnaj nam ty miła strono

Gdzie piękne dzieciństwa chwilę
Biegły wśród pól i lasów
Gdzie rosło w nas marzeń tyle!
J. Kuligoski
Jak starannie wojska radzieckie
zniszczyły wszelkie ślady wielowiekowej polskiej obecności, na ziemiach gdzie są korzenie mojej rodziny. Nie było to trudne, bo wiejskie
chaty i inne budynki nie były budowane na fundamentach tylko na żywicznych pniach na których układano bele ścian. Wszystko doszczętnie
strawił ogień. Nawet węgli i popiołu
nie znalazłem w tym lesie. Złowroga
cisza (brak ptaków i zwierząt) przerwała te wspomnienia i wróciłem
do wozu. W drodze do Pohyryłówki
rozmawialiśmy z Ukraińcami. Narzekali na przewlekłą suszę; nie było
jagód w lesie, nie ma grzybów, nie
ma łownej zwierzyny i jest marny
urodzaj (kartofle jak orzechy i zboża
mało połowa normalnych zbiorów).
Jednak dzięki takiej suszy mogliśmy
jeździć po poligonie, mimo głębokich kolein. Na pytanie, dlaczego
nie zagospodarowuje się poligonów? Odpowiedzieli, że trzeba by
zaczynać od karczowania lasów. Po
drodze tuż przed Pohyryłówką, zauważyliśmy brzozowy krzyżyk. Myśleliśmy, że to mogiła. Okazało się,
że tam dzieci zakopały ulubionego
psa. Dziwny zwyczaj! Dalej spotkaliśmy mogiłę ogrodzoną żelaznym
płotem (bez krzyża) Tam pochowany człowiek rażony piorunem.
Wróciliśmy do Pohyryłówki zapłaciliśmy furmanowi za usługę i dziękowaliśmy im za uprzejmość i szczerą
chęć pomocy.
Stary Ukrainiec zapytał wprost. Jak
się uratowałem przed „ryzunami” w
1943 r.? Odpowiedziałem, że dzięki
ostrzeżeniu, przez Ukraińca Fijałę.
Wówczas ten stary Ukrainiec z pewną radością i dumą powiedział: Nie
wszyscy Ukraińcy byli bandytami.
Wracamy taksówką do Kostopola
przez: Druchowę, Mokwin i Berezno. W Druchowej omijamy stado

Co wiedzą pasjonaci historii o kaźni
profesorów lwowskich?
Redakcja
Znaleźliśmy bardzo ciekawy wywiad w „ Niezależnej Gazecie Obywatelskiej w Opolu „
– z Arkadiuszem Karbowiakiem,
byłym Wiceprezydentem Miasta
Opola i pasjonatem historii najnowszej rozmawia Tomasz Kwiatek
Arku, przed nami 4 lipca i 70. rocznica kaźni profesorów lwowskich
zamordowanych we Lwowie. Możesz przybliżyć tę straszną historię?
Mordu na przedstawicielach lwowskiej palestry naukowej dokonano 4
lipca 1941 r. Akcję tę przeprowadziła
specjalna jednostka Policji i Służby
Bezpieczeństwa o nazwie Oddział
Operacyjny do Zadań Specjalnych
„Lwów”. Była to formacja autonomiczna działającą poza grupami
operacyjnymi tzw Einsatzgruppen

powołana do realizacji konkretnego
zadania. Od 2 lipca 1941 r. formacją dowodził SS-Gruppenfuhrer E.
Schoenegath. Liczebność oddziału
wynosiła 230 osób. Wieczorem 3
lipca 1941 r. członkowie 19 grup
tejże formacji wkroczyli do mieszkań lwowskich profesorów. Obok
funkcjonariuszy niemieckich w akcji uczestniczyli także ukraińscy tłumacze. Listy proskrypcyjne na bazie
których dokonywano aresztowań
prawdopodobnie zostały sporządzone przez ukraińskich działaczy
nacjonalistycznych. Wszystkich zatrzymanych przewieziono do siedziby gestapo przy ul. Wuleckiej. Tam
dokonano selekcji. 7 osób zwolniono w tym prof. Franciszka Groera.
4 lipca 1941 r. w godzinach porannych na Wzgórzach Wuleckich pluton egzekucyjny dowodzony bezpośrednio przez SS-Unterstrumfuhrera
Waltera Kutschmanna a nadzoro-

wany przez SS-Hauptstrumfuhrera
Hansa Krugera rozstrzelał 41 osób
wśród których znajdowało się 22
profesorów lwowskich uczelni,
resztę straconych stanowili członkowie ich rodzin. 11 lipca 1941 r. gestapo aresztowało kolejnych dwóch
profesorów Henryka Korowicza i
Stanisława Ruziewicza po których
ślad zaginął (zostali najprawdopodobniej także zamordowani). 26
lipca 1941 r. na osobisty rozkaz SS-Reichsfuhrera H. Himmlera zamordowano ostatniego z profesorów
byłego premiera II RP Kazimierza
Bartla. Reasumując wbrew różnym
krążącym po wojnie nieprawdziwym opiniom przypisującym ową
zbrodnię Ukraińcom z batalionu
„Nachtigall”, należy skonstatować,
że zbrodni tej dokonali Niemcy.
Zwłoki pomordowanych naukowców zdaje się spalono w 1943 r.?
W 1943 r. na polecenie szefa IV de-

partamentu RSHA czyli gestapo SS-Gruppenfuhrera Heinricha Mullera
utworzony został specjalny oddział
dowodzony przez Standartefuhrera
Paula Blobela tzw. Sonderkomando
1005, który zajmował się na terenach okupowanych głównie Polski i
ZSRR zacieraniem śladów hitlerowskich zbrodni. W skład roboczych
komand zajmujących się wykopywaniem zwłok i ich paleniem wchodzili głównie Żydzi, którzy po wykonaniu tej makabrycznej pracy byli
natychmiast likwidowani. Jeden z
takich pododdziałów dowodzony
przez SS-Hauptstrumfuhrera Waltera Schallocka 5 października 1943 r.
spopielił szczątki pomordowanych
w lipcu 1941r. na Wzgórzach Wuleckich.
Niezależna Gazeta Obywatelska w
Opolu 14/06/2011:
http://www.ngopole.pl/2011/06/14

krów. Jedna uderzyła rogami samochód. Kierowca zaklął ze złości, zatrzymał się i obejrzał samochód.
Stwierdził że nadaje się do dalszej
podróży, ale lewy przedni błotnik
musi być prostowany i malowany.
W Kostopolu o godz. 19:00 rozliczyłem się z taksówkarzem (3 hrywny
za km.) i podziękowałem za uprzejmą i cierpliwą usługę.
W drodze do Równego starałem się
ocenić tę wycieczkę. Chociaż nie
wszystko zobaczyłem to jestem zadowolony, bo odnalazłem miejsce
naszego siedliska, gdzie się urodziłem.
Po drodze oglądaliśmy obecne wioski. Zachowały się budynki drewniane, ale kryte eternitem z pobielanymi ścianami i stolarką pomalowaną
na niebiesko. Zabudowa gęsta szczytami do drogi. Przed domami są
ogródki kwiatowe. Młodzież bardzo
ładnie i modnie ubrana, tylko stare
kobiety ubrane tradycyjnie. Aktualny stan roślinności i zwierzyny na
poligonie to prawdziwa klęska ekologiczna, dokonana działalnością
ludzką.
P.s. W wycieczce tej uczestniczył
mój starszy wnuk Rafałek, lat 24, w
roli opiekuna i fotoreportera.
Przepisanie niniejszych wspomnień,
projekt i grafiką strony tytułowej to
dzieło wnuczka Michałka, lat 14.
Józef Wereda Płock, wrzesień 2009r.
/ Autor Józef Wereda syn Stanisława
i Anny z Lubczyńskich mieszkańców kolonii Majdan Mokwiński w
powiecie kostopolskim. Jego ojciec
został aresztowany w 1940 r. i zesłany do Obłasti Nikołajewskiej gdzie
zmarł. Jako 12 letni chłopiec wraz
z matką i rodzeństwem przeżywał
koszmar okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz okrutny czas
napadów i mordów dokonywanych
przez ukraińskich nacjonalistów na
Wołyniu. Pomimo takich przeżyć w
dzieciństwie marzył o zobaczeniu
miejsc swojej młodości i marzenie
to zrealizował/.

Przez kresy
monotonnie koń głowę unosi
grzywa spływa raz po raz rytmem
koła koła
zioła
terkocąc senne półżycie
drożyna leśną łąkowa
dołom dołem
polem
nad wieczorem o rżyska zawadza
księżyc ciemny czerwony
wołam
złoty kołacz
nic nie ma nawet snu tylko kół
skrzyp
mgława noc jawa rozlewna
wołani kołacz zloty
wołam koła dołem polem kołacz złoty
Czechowicz Józef
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Panie Prezydencie !

„Aaa …” Dzieci Kresów nadal płaczą!”
Bogusław Szarwiło
Co widziała dziewczynka? Co przeżyła? Nie mówiła. Czasem tylko
wydawała przeraźliwy, nieartykułowany krzyk: Aaa; I wtedy ściskały
się serca tych, którzy to słyszeli.
Psy podkulały ogony. Milkły ptaki.
(….) Kończy się lipiec, słońce
pali, kurz, wozy grzęzną w piachu,
krzyki, nawoływania, zamieszanie,
a przez wszystko przebija się świdrujący głos dziewczynki : Aaa….
Skąd się wzięła dziewczynka?
Pewnego dnia znaleziono ją brudną, wygłodzoną, w poszarpanej
sukience, błąkającą się po okolicy.
Ktoś przyprowadził ją do sierocińca założonego na plebanii. Takich
dzieci, którym udało się przeżyć,
bo w porę uciekły, zakopały się w
stogu siana, schowały w kukurydzy,
przykucnęły jak zając pod miedzą,
zaszyły się w bzach, padły plackiem w pszenicy, zdążyły dobiec
do lasu i rzucić się między krzaki
- było na Wołyniu wiele. Dzieci
oniemiałych ze zgrozy, bo widziały
coś, czego człowiek nie powinien
nigdy zobaczyć. To fragmenty

wspomnień Barbary Szczepuły ,
zatytułowane „Bóg wtedy patrzył w
inną stronę, a ludzie nie mogli im
pomóc”* Czy to trzeba komentować, to samo mówi za siebie.
Pan Edward nie jest bohaterem
żadnych wielkich wydarzeń. Nie
jest nawet strażnikiem historii. Nie
ma czego pilnować i doglądać;
gdyby chociaż skrawek grobu...
Nawet jako świadek mógłby być
wątpliwy, bo gdy “tamto” się
wydarzyło, był dzieckiem. Miał
zaledwie sześć lat, jak wymknął się
śmierci. Wyskoczył z wozu, którym
uciekała jego cała rodzina. Wszyscy zginęli. Nie ma żadnych zdjęć,
dokumentów, pamiątek, niczego.
Oprócz pamięci.(…) W Zaduszki,
we Wszystkich Świętych wszyscy
idą na groby i zapalają znicze. Ja
idę do lasu, zapalam świeczkę i
płaczę. (…) Wciąż słyszę te krzyki,
gdy ich mordowano. Boję się ludzi,
uciekam od nich. Są to fragmenty
Edwarda Kaczmarczyka opublikowane w „Tygodniku Łobezkim ”
pod znamiennym tytułem „Wołyń
Woła o Pamięć”. **
Janina Kalinowska nie wie, ile

ma lat. Ale ludzie, którzy znali jej
rodzinę, mówili, że wtedy miała
osiem. I jeszcze, że miała młodsze
rodzeństwo. Janina tego też nie
pamięta. W jednej chwili w jej
głowie zapadła ciemność i wymazała wszystko: - Mama chyba była
piękna, a tata miał czarne wąsy. Bo
tak mi się śnili dwa razy, wkrótce
po śmierci.

- Nasze mamy na zawsze zostaną
piękne, a ojcowie młodzi - mówi
Zofia Szwal. Ona zapamiętała
każdy szczegół. Nawet świąteczną
marynarkę ojca, którą ją przykrył,
wsadzając na furmankę. Pamięta,
jak ściskała go mocno za szyję i
płakała, że chce zostać z rodzicami.
A oni wiedzieli już, że widzą ją
po raz ostatni .Jej życie zmieniło
się 11 lipca 1943 roku(..). Dziesięcioletnia Zosia nie rozumiała, co
się dzieje.(…) Bardzo długo nie
chciałam żyć. Co wieczór modliłam się, by już się nie obudzić. I co
rano czułam żal: Panie Boże, tak
Cię prosiłam. Teraz znowu muszę
szukać mamy i taty, i znów ich nie
znajdę - opowiada Zofia Szwal.(…)
Również Teresa Radziszewska

pamięta wszystko tak, jakby było
to wczoraj. - Ty może zostaniesz z
babcią? - powiedział ojciec, a ona,
wówczas dziewięcioletnia, kiwnęła
głową. Pomyślała, że tak rodzicom będzie łatwiej. Patrzyła, jak
odchodzą w deszczu, i z rozpaczy
tłukła głową w drzwi stodoły. Tata
niósł jej trzyletnią siostrę, mama
półtorarocznego brata. Na końcu,
ze spuszczoną głową, szedł starszy
brat. Miał pięć lat. Niedługo potem
usłyszała strzały. - To już nasze
dzieci giną - powiedziała babcia i
kazała jej zapamiętać ten dzień.
To fragmenty , wspomnień „ Dzieci Wołynia” zebrane w artykule,
„Nie czekaj, nie wypatruj”.*** W
ostatnim zdaniu pani Zofia Szmal
, myślę że w imieniu wszystkich
„Dzieci Wołynia” stwierdziła: Od
wspomnień i takich myśli nie
uwolnią się już nigdy. - Ból umrze
razem z nami.
W
czasie kampanii prezydenckiej
słyszeliśmy jak bardzo nasz pan
Prezydent lubi dzieci, ba ma ich
osobiście nawet gromadkę. Teraz
będąc już na urzędzie, chyba w
ramach dnia dziecka zafundował
„Dzieciom Kresów” niezapomnia-

ny prezent, zawnioskował do Sejmu
o wycofanie „ Uchwały o ustanowieniu 11 Lipca Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian”. Prezydent
Komorowski poinformował, że taka
Uchwała jest zbędna, ponieważ on
w porozumieniu z prezydentem Janukowyczem doprowadzi do opracowania tekstu wspólnej Uchwały
parlamentów polskiego i ukraińskiego. Co Ukraińcom do naszego
Parlamentu i ustanowienia naszego
krajowego święta, to nasza narodowa sprawa, wypełnienie obowiązku
państwa wobec jego obywateli.
Wszyscy wiedzieli, że uchwała
miała przejść przez aklamację, a
tu raptem pan Prezydent robi taki
prezent. Można przymknąć oko
na różne gafy i nie takty, ale tego
nawet nazwać nie można. Ciągle
jeszcze żyją świadkowie tamtego
czasu, ówczesne dzieci i czekają
i nadal płaczą, bo ich państwo nie
potrafi , albo nie chce ukoić ich
bólu. Widocznie „Wyższa polityka” jest ważniejsza, a ich ból musi
umrzeć razem z nimi. Dobrze, że
tysiące dorosłych świadków „Ludobójstwa na Kresach” nie doczekało
tej chwili , bo było by im wstyd za
własny kraj i Prezydenta, który lubi
przecież dzieci.
*http://www.polskatimes.pl/
** http://www.wppp.vel.pl/
***http://niniwa2.cba.pl/

Kresowianie i Przyjaciele Kresów Wschodnich
Lublin ul. Aleje Racławickie 14
Dziedziniec KUL
01 lipca 2011 r godz. 16
(Druga rocznica nadania doktoratu h.c. KUL dla Wiktora Juszczenki )

SPOTKAJMY SIĘ
aby uczcić pamięć zagłady Polaków przez UPA – OUN
- powierzymy ich dusze Bogu Miłosiernemu w modlitwie
- przynieśmy ze sobą znicze aby upamiętnić ich męczeńską śmierć
- przypomnimy relacje osób którzy byli świadkami zagłady Polaków na
Wołyniu i Podolu

PRZYCHODZĄC
A po tych wszystkich, którzy szli przed nami
Z krzykiem: „Ojczyzno” i z męką szaloną
A po tych wszystkich, co ginęli sami
Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną
Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,
O Polsko, odmów: „Odpoczynek wieczny”
Artur Oppman – „Pacierz za zmarłych”

- nie pozwalasz, aby ich ofiara za Ojczyznę i Polskość została zapomniana
- nie pozwalasz, aby pomniejszano i obrażano ich daninę krwi
- nie pozwalasz, aby katów nazywano Bohaterami Ukrainy
Rodziny pomordowanych na Kresach Wschodnich
e-mail: zdzislawko@poczta.onet.pl

Tel. 698967884

Na materiały do zamieszczenia w KSI czeka: redakcjaksi@kresy.info.pl
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„Pamięć o kresowych korzeniach tożsamości”. Nie zapomnijmy
Redakcja
Pod takim znamiennym tytułem
znaleźliśmy artykuł Piotra A. Jelenia w „Wiadomości 24.pl”, mamy
tu przykład jak pielęgnować pamięć
minionego czasu i jednocześnie wezwanie byśmy wszyscy również nie
zapominali o własnych „kresowych
korzeniach”.
Nie wszyscy i nie od razu muszą pisać tak wspaniałe opracowania, ale
każdy z nas sadzimy ,że ma coś do
powiedzenia .
Na początek mogą to być wspomnienia, czy refleksje, nie mniej
„nie zapominajmy i nie dajmy zapomnieć’. Redakcja Kresowego
Serwisu Informacyjnego przyjmie
do publikacji każdy materiał o Kresach. Teraz jednak zachęcamy do
zapoznania się z interesującym artykułem Piotra A. Jelenia „„Pamięć
o kresowych korzeniach tożsamości”. Nie zapomnijmy !
To tytuł książki pod redakcją księdza dr Andrzeja Hanicha, której
prezentacja odbyła się 24 listopada
2010r.w Muzeum Górnośląskim w
Bytomiu.
Pozycja pod redakcją księdza Andrzeja Hanicha .Repatrianci zwani
także Kresowianami, Zabużanami
czy też Sybirakami, począwszy od
1945 roku, zaczęli zasiedlać ziemie północne i zachodnie Polski,
określane mianem „Ziem Odzyskanych”.
Nie zawsze była to wola samych
zainteresowanych. Wśród Kresowian znaleźli się bowiem zesłańcy
z Syberii i Kazachstanu, więźniowie

łagrów i obozów koncentracyjnych
reżimu stalinowskiego, żołnierze
frontu wschodniego i zachodniego,
którzy po powrocie do domu znaleźli się nagle w granicach obcego
państwa, czy też wysiedleńcy zmuszeni do opuszczenia rodzinnej ziemi przez władze sowieckie.
I tak, jedni i drudzy załadowani w
bydlęce wagony wyruszyli na zachód, nie znając docelowego przystanku, na którym przyszło im założyć nowe gospodarstwa. Pośród
dobytku naprędce pakowanego do
wagonów prawie zawsze zabierano

kresowe obrazy Matki Boskiej. Bo
to właśnie Ona dodawała im otuchy
i nadziei, jednocześnie w czasie podróży, jak i już u jej kresu.
W pierwszym z rozdziałów książki
profesor Stanisław Sławomir Nicieja wybitny opolski historyk, rektor
Uniwersytetu Opolskiego, autor
znakomitych monografii o Kresach,
tak zobrazował efekty działań II

wojny światowej: „Polska w wyniku wojny i układów w Jałcie straciła
w 1945 r. na wschodzie 160 miast i
pół swego terytorium. Została przesunięta na mapie Europy jak klocek
- 250 km na zachód.
W połowie XX wieku doznała największego wstrząsu w swych dziejach, nie tylko wymordowano w
krótkim czasie 6 mln jej obywateli
i większość miast - w tym stolicę
- obrócono w perzynę. Ale tę jej
ludność, która przeżyła pożogę, milionami przesiedlano, usuwając ją z
własnych domów, które w większości budowali Niemcy - sprawcy II
wojny światowej.
Taka masakra - nie jest to za ostre
słowo - oraz wędrówka ludów w
1945 r. nie miała precedensu wcześniej w historii Europy.”
Profesor Nicieja kreśli nam obraz
Podola począwszy od założenia Tarnopola przez Jana Tarnowskiego,
poprzez wojnę światową, zajęcie
stolicy województwa przez Ukraińców w 1919 roku i rok później
przez bolszewików. Poprzez dwudziestoletni okres świetności aż po
wybuch II wojny światowej, kiedy
to po wtargnięciu Sowietów mury
kamienic zaczęły zdobić plakaty z
buńczucznym sowieckim marszałkiem Woroszyłowem i napisem:
Bijcie polskich panów i podpanków.
Łapcie polskich oficerów. Ufajcie
Armii Czerwonej, która przynosi
prawdziwą wolność. Niemcy z końcem wojny ogłosili Tarnopol twierdzą (Festung), a że podczas działań
wojennych sześciokrotnie przechodziła z rąk do rąk, stąd ogrom zniszczeń był niewyobrażalny.
Ziemia podolska wydała wiele wy-

bitności, chociażby wspomnieć
poetę Wincentego Pola, archeologa Kazimierza Michałowskiego,
skrzypaczkę Marcelinę Sembrich
Kochańską, generała Franciszka
Klebeerga czy ostatniego metropolitę lwowskiego Eugeniusza Baziaka.
Autorzy książki szacują liczbę Polaków wypędzonych z województwa
tarnopolskiego na liczbę 400 tys., a
wśród nich dwóch wybitnych kronikarzy, heroldów prawdy o gehennie
wojennej i powojennej mitrędze
Tarnopolan na Śląsku, jak się ich
określa. Pierwszy to osiadły w Zabrzu Czesław Blicharski, drugim
jest mieszkaniec Brzegu - Tadeusz
Bednarczuk.
Ksiądz dr Andrzej Hanich
Urodził się w Opolu w 1951 roku,
jednakże jego rodowód wywodzi
się z Podola, skąd pochodzili jego
rodzice. Został wyświęcony w 1975
roku. W latach 1977 - 2000 był sekretarzem bpa Alfonsa Nossola, a
od 1993 roku radcą Kurii Diecezjalnej w Opolu. Profesor Uniwersytetu
Opolskiego i filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik
naukowy Państwowego Instytutu
Naukowego - Instytutu Śląskiego w
Opolu. Od roku 2007 proboszcz parafii p.w. Świętego Jerzego w Prószkowie koło Opola. W roku 1991
doktoryzował się z teologii pastoralnej, a w roku ubiegłym habilitował
się z historii Kościoła na Uniwersytecie Opolskim w pracy Dekanaty i
parafie Administracji Apostolskiej
Śląska Opolskiego w latach 1945
- 1946.. Jest autorem ponad 80 rozpraw i artykułów.
„Pamięć o kresowych korzeniach
tożsamości” to zbiorowa praca

pozostawiając jednocześnie stronie
ukraińskiej tylko jedną możliwość:
występowanie w roli okrutnego
zbrodniarza.

derstw. Według badaczy, nawet jeśli
na potwierdzenie tej tezy nie można
znaleźć odpowiednich rozkazów
wojskowych, zakres i skutki działania świadczą, że właśnie takie były
zamiary.
Kolejny problem, który przedstawiono do omówienia - to próba
oceny postępowania w tamtym
okresie stronie polskiej, w tym
Armii Krajowej. Jeśli przy charakterystyce działań strony ukraińskiej
dominowały wśród badaczy ostre
opinie i żadnych wątpliwości nie
było, to tutaj mówili oni niemal
wyłącznie o samoobronie i o
tym, że mordowanie Ukraińców
przez Polaków - to odpowiedź na
okrucieństwo Ukraińców. „Odwet
- to reakcja na działania Ukraińców” - twierdziła Ewa Siemaszko
, dodając, że Polacy strzelali tylko
do tych, którzy mieli zamiar ich

dziewięciu autorów w której swe
zagadnienia poza ks. Andrzejem
Hanichem prezentują Stanisław
Sławomir Nicieja, Tomasz Zaucha,
Stanisław Jankowski, ks.Roman
Pietruski, Tadeusz Kukiz (ojciec
Pawła), Irena Kalita, Michał Lis
oraz Marian Zaman w wierszu
„Kłaniam Się Tobie”, którego fragment pozwolę sobie przytoczyć:

Kłaniam się Tobie - Ziemio
Podolska
Moja Ojczyzno - Ziemio Tarnopolska,
Mlekiem i miodem obficie płynąca
Wszelakim dobrem swoich
gleb słynąca!
Witam Cię - Ziemio Ty niezapomniana
Od Miodoborów po Wały Trajana,
Od progów Lwowa do rumuńskich granic,
Od nurtów Lipy do zbruczańskich stanic.
Ty - Radziechowska, Brodzka
i Złoczowska,
Ty Przemyślańska, Brzeżańska, Zborowska,
Ty - Trembolewska, Ty - Kopyczyniecka
I Ty Czortkowska i Ty Podhajecka...
„Pamięć o kresowych korzeniach
tożsamości” pod red. ks.Andrzeja
Hanicha
Wydawca - Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/pamiec_o_kresowych_korzeniach_tozsamosci_nie_zapomnijmy_170708-1--1-d.html

„Nasze Słowo” napisało - relacja z dyskusji
„Wołyń 1943, czyli najtrudniejsza karta w
dziejach Polaków i Ukraińców”

„Wołyń 1943” - jednomyślność w ocenie.
Opinie
Grzegorz Spodaryk

„Wołyń 1943, czyli najtrudniejsza karta w dziejach Polaków i
Ukraińców” - to temat dyskusji,
zorganizowanej w Warszawie w
dniu 26 maja przez Instytut Pamięci
Narodowej (IPN). Jego uczestnikami byli historyk Grzegorz Motyka,
dziennikarze Andrzej Talaga, Rafał
Ziemkiewicz, Anna Lisiecka i autorka publikacji na temat wydarzeń
na Wołyniu Ewa Siemaszko. Jedno
ze znaczeń słowa „debata” mówi
o „zmaganiu poglądów” w celu
określenia najbardziej właściwego,
dlatego możemy powiedzieć, że
dyskusja była tylko połowiczna:

odpowiedni pogląd znaleziono (a
nawet kilka), ale zamiast „zmagań”
dominowała rzadko naruszana
jednomyślność.
Organizator dyskusji, którym jest
poważna instytucja państwowa,
która ma ogromny wpływ na opinię
publiczną, przede wszystkim powinien zadbać o zapewnienie większej różnorodności. Zdecydowanie
brakowało głosu chociaż jednego
ze znanych historyków ukraińskich
albo ekspertów w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich. Prawie
jednostronny sposób analizy tak
złożonego problemu, jak wydarzenia na Wołyniu w 1943 roku, nic
nowego do zrozumienia problemu
jest wniósł. Przedmiotowa dyskusja wykazała, że Instytut Pamięci
Narodowej nie dostrzega takiej
potrzeby i skupia się na „podnoszeniu” polskiej krzywdy i cierpień,

Jedną z pierwszych spraw, które
zajęli się paneliści, dotyczyła tego,
czy wydarzenia na Wołyniu w 1943
r., zgodnie z określeniem polskiego
prawnika Rafała Łemkina, można
uznać za ludobójstwo. Tu jednomyślność pojawiła się po raz pierwszy - wszyscy dyskutanci zgodnie
stwierdzili, ze tak. W tym gronie
był również G. Motyka - historyk,
znany z zrównoważonego podejścia
do przeszłości polsko-ukraińskiej.
Potem znowu dyskutanci zgodzili
się z opinią, że działania strony
ukraińskiej były celowe i zorganizowane i miały na celu usuniecie
ludności polskiej z tego regionu,
nawet za cenę brutalnych mor-

atakować, jednak ponieważ walki
toczyły się w zamieszkałych miejscowościach, to zdarzały się ofiary
wśród ludności cywilnej: „Kiedy
dokonywano odwetu w takich
warunkach, to jak miano odróżnić
tych, którzy „rezali” od tych, którzy
w mordach nie uczestniczyli?”- to
kolejne słowa Ewy Siemaszko.
Dyskutanci omówili i to, jakie
miejsce powinna zajmować kwestia
wołyńska we współczesnej polskiej
polityce - wewnętrznej i zewnętrznej. (...)
Pełna treść artykułu zostanie opublikowana 20 lipca 2011 r.
„Nasze Słowo» № 26, 26 czerwca
2011 r.

http://nslowo.pl/content/

Jeżeli nie my to kto? Jeżeli nie dzisiaj to kiedy zaczniemy szukać prawd o kresach?
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RADIO PRZEZ SATELITĘ
Czas warszawski
07.00 - 07.59 SAT
09.00 - 09.59 SAT
12.30 - 12.59 mkHz
31.769445 41.187285 SAT
17.30 - 18.29 mkHz
48.856140 SAT
23.00 - 23.59 mkHz
49.586050 31.059660 SAT
00.00 - 00.59 SAT
SAT - program Polskiego
Radia dla Zagranicy
rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez
satelitê HOT BIRD,
pozycja orbitalna 13ºE,
czêstotliwooeæ odbiorcza
10,892 Ghz, polaryzacja
pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane
s¹ przez platformê cyfrow¹
Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio
Niezale¿nist UKF 106,7
MHz - Winnica - Radio TAK
103,7 FM - Chmielnicki Radio Podilla Center 104,6
FM- Równe - Radio Kraj
68,2 FM- ¯ytomierz – Radio
¯ytomyrska Chwyla 71,1
FM
i 103,4 FM - Dibrowica Radio Melodia 105,3 FM

RADIO WNET

Archiwum. Tarnopolskie Rodziny Blicharskich

Redakcja

Kazimiera i Czesław Blicharscy
mieszkający w Zabrzu-Biskupicach
w 1972 r. zapoczątkowali gromadzenie materiałów historycznych
dotyczących Ziemi Tarnopolskiej, a
ich dom stał się z czasem „małym
Tarnopolem”.
Wspólnie z innymi rozproszonymi
mieszkańcami Tarnopola rozpoczęli
akcję zbierania materiałów dokumentujących „Ich małą Ojczyznę”.
W ciągu kilkudziesięciu lat pracy
pozyskano imponującą kolekcję
fotografii, relacji, dokumentów i
pamiątek dotyczących Tarnopola i
województwa tarnopolskiego. Nawiązane zostały kontakty z wielu
tarnopolanami rozsianymi po całym
świecie.
W ramach pracy nad „Archiwum

Tarnopolskim” Państwo Blicharscy
w latach 1976-2002:

1) korespondowali z 632 osobami
(głównie z Tarnopola), otrzymując
5149 przesyłek pocztowych,
2) gościli w swoim domu licznych
Kresowiaków - do końca 2004 r. 1729 wizyt,
3) opracowali Słownik Biograficzny
Tarnopolan - rejestrując 11074 hasła
na 1305 str. maszynopisu,
4) zebrali 160 relacji i wspomnień
Tarnopolan,
5) sporządzili 16 albumów tematycznych zawierających ok. 2000
fotografii

6) w ramach „Miscellaneów Tarnopolskich” opracowali i opublikowali 10 opracowań tematycznych
związanych z Tarnopolem, w tym
pierwsze opracowanie poświęcone
czystce etnicznej przeprowadzonej
przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej województwa tarnopolskiego („Petruniu, ne ubijaj
mene!”, Biskupice 1998).
7) w ramach innych upamiętnień
„swojej małej ojczyzny” zajmowali się wmurowywaniem tablic upamiętniających poległych w czasie II
wojny światowej Tarnopolan, członków Tajnej Organizacji Harcerskiej,
przekazaniem 2 tarnopolskich
sztandarów „Sokolich” i kolejarzy
oraz urny z ziemią z podwórza więzienia tarnopolskiego (gdzie zamordowali Sowieci przeszło 1000 ofiar)

do Kaplicy Pamięci Narodowej na
Jasnej Górze.
8) prowadzili współpracę z instytucjami dokumentującymi losy
polskie na Wschodzie oraz wszystkimi interesującymi się tematyką
wschodnią (badacze i naukowcy,
studenci i in.).
W 2002 całość zgromadzonej dokumentacji Państwo Blicharscy
przekazali za pośrednictwem Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego do zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej
Źródło: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków

– słychać nas od
7,07 – 9.00 w dniu powszednie, w
piątki 7,07 – 10.00 na falach
106,2
fm lub bezpośrednio z naszej
strony
internetowej www.radiownet.
pl
– po wejściu w zakładkę
menu „słuchaj”.
Jest tam również rozpisana
ramówka radia.
W czasie audycji Krzysztofa
Skowrońskiego
jesteśmy osiągalni na Skype:
radiownet.antena. Prosimy
słuchaczy o sygnalizowanie
swojej
obecności na Skype.
Zasięg przez radio – Warszawa
i okolice. W pozostałych
regionach prosimy
o słuchanie nas przez Internet.

Audycje o Polakach
na Ukrainie w Radiu Opole
Kliknij: http://www.radio.
opole.pl/moduly/akcje/
ukraina/
Do poprawnego odtworzenia
audycji polecamy program
WinAmp. Do pobrania ze
strony: www.winamp.com
Klikaj¹c na: http://www.
radio.opole.pl/moduly/
akcje/ukraina/
mo¿na pos³uchaæ o osobach,
zwi¹zanych ze
Stanis³awowem
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W poszukiwaniu Łukaszenko
rodzinnych korze- „gwiżdże” na Zachód
ni.: Trudne początki
Redakcja

Redakcja
Pod takim jak wyżej tytułem znaleźliśmy blog jednego z internautów, nie można obojętnie przejść
obok tak optymistycznej informacji. Młodzi zaczynają szukać swoich korzeni powiedział nam kiedyś
żyjący świadek minionego czasu.
Nie wszystko co wydarzyło się na
Kresach jest smutne i tragiczne,
tam kiedyś wielu przeżyło swoje
najpiękniejsze chwile życia. Nie
wszystko przesłania czarna chmura zła i krwawej nienawiści. O tym
warto pamiętać i utrwalać właśnie
w pamięci młodych pokoleń. A co

pisze wspomniany Internauta przeczytajcie: Ten blog ma być pewnego
rodzaju logiem, próby przełamania
naszej własnej ignorancji dotyczącej naszych korzeni. Naszych a więc
moich i mojego stryjecznego brata.
Jego ojciec i moja matka urodzili
się w domu wołyńskiego repatrianta, Józefa Sztadhausa. Tak wiec ten
blog będzie o poszukiwaniu informacji o naszych dziadkach, i próbie
odnalezienia historii, miejsc i rzeczy
z nimi związanych. Mój syn Józef
skończył właśnie rok. Mam nadzieje, że nie przyłożę się do zapomnienia historii jego pradziadków.
( 6 Lut 2011 – Wspomnienia z lat
1939-1956)

Dzwonnica na
Wieży Władyczej
Redakcja

Pożary były zawsze straszliwą klęską dla mieszkańców wsi i miast,
zwłaszcza w czasach starożytnych,
kiedy domy były w większości
drewniane, dachy z trzciny lub
gontu, a oświetlenie i ogrzewanie
było dalekie od doskonałości. O
największych pożogach, które
dotknęły Łuck, pozostały wzmianki w dokumentach historycznych.
W 1539 roku paliły się Górny i
Okolny Zamki, pożar zniszczył
zbiory archiwalne kancelarii łuckich książąt. W 1571 roku spaliły
się budynki wokół Rynku. W 1617
roku Łuck podpalili Tatarzy, którzy
zaatakowali miasto. Pożary 1724
i 1781 roku poważnie uszkodziły
kościół katedralny pod wezwaniem
Przenajświętszej Trójcy (w pobliżu
kościoła św. Piotra i Pawła). W
lipcu 1803 roku ogień wyniszczył
dziesiątki świątyń i ponad trzysta
domów mieszczańskich. W maju
1845 roku pożar ogarnął niemal
wszystkie budowy na wyspie, w
tym też Kościół Ormiański. Tak
więc sama rzeczywistość sprzyjała powstaniu zawodowej straży
pożarnej. Na każdej z trzech wież
Zamku Łuckiego całe miasto, aż do
najbardziej odległych przedmieść,
widać jak na dłoni. Prawdopodobnie właśnie ten czynnik był decydujący przy wyborze lokalizacji
dla pierwszej brygady zawodowej
straży pożarnej, założonej przez
łucki urząd miasta w 1879 roku.
Zamkowy dziedziniec doskonale
się nadawał do lokalizacji na nim
różnorodnych służb: stajni, wozowni, później garaży i stoisk szkoleniowych. Na Wieży Władyczej
wybudowano niedużą dzwonnicę
jako punkt obserwacyjny dla strażaków. Być może w niej się znajdował dzwon lub inne środki sygnalizacyjne, z których mógł skorzystać
ochroniarz, jak tylko w jakiejś z
dzielnic Łucka błysnął ogień. W
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1925 roku „Straż Ogniowa” posiadała nawet telefon z numerem 127,
jednak ochroniarze zawiadamiali
strażników o klęsce bardziej operatywnie. Ekipa pierwszej brygady
zawodowej straży pożarnej była
nieduża: osiem strażników i jeden
naczelny brandmeister. Ostatnim
był mieszkaniec Łucka Lucjan
Śniatkowski, syn Dionyzego. Obóz
strażacki składał się wtedy z jednej
pary konnej.
W 1913 roku podczas walki z
pożarem w wędrownym cyrku Lucjan Śniatkowski otrzymał ciężkie
obrażenia. Od tego czasu obowiązki naczelnego brandmeistera pełnił
jego syn Michał Śniatkowski. W
roku 1924 wyposażenie techniczne
(obecnie wyposażenie materialne)
obozu strażackiego polepszyło się.
W jego posiadaniu było 15 koni,
które w razie potrzeby obsługiwały
pompy: 2 generacyjne i jedną parową, wąż o długości 200 metrów,
9 beczek, 3 drabiny, 6 haczyków,
18 siekier, 10 wiader, 14 hełmów,
3 mundury plandeki, 18 pasów
pożarowych, 3 liny, 8 wozów dla
zapotrzebowań gospodarskich.
W stałej gotowości była jedna
para koni. W tymże roku kupiono
pompę motoryzacyjną i jednotonowy samochód „Ford” z pompą
ręczną, w 1925 roku – trzytonowy
zbiornikowiec na 3 000 litrów
wody, w 1928 – dzięki staraniom
pracowników obóz strażacki został
wyposażony w dwa półtoratonowe
samochody „Ford” ze zbiornikowcami na 1 000 litrów każdy.
Przysłowie „śpi jak strażnik” nie
ma nic wspólnego z łucką ekipą
straży pożarnej. Ona bez pracy nie
siedziała. W 1924 roku w Łucku
odnotowano 96 pożarów, a w 1925
– 41. Najczęściej paliła się sadza w
kominach. Jeśli ją natychmiast nie
zagasić, to pożar może spowodować poważne uszkodzenia. Oprócz
tego paliły się drewniane domy,

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko oznajmił, że „chciał gwizdać” na reakcję Zachodu na procesy
sądowe na Białorusi, dodając, że na
Białorusi nie ma więźniów politycznych, a są „zwykli bandyci” - podała oficjalna agencja BiełTA.
Aleksander Łukaszenko
źródło: AFP
Aleksander Łukaszenko
+zobacz więcej

- Chciałem gwizdać na wszystkie
ich komentarze. To źli i nieuczciwi
ludzie. Nie można z nimi ani rozmawiać, ani budować stosunków.
Tym bardziej że wiem, czego oni
chcieli od Białorusi, i jestem o tym
przekonany. Oni tutaj ponieśli pełne
fiasko, wydali tutaj setki milionów
dolarów. Po tym fiasku zaczynają,
stodoły, sklepy i magazyny.
Komendantem straży pożarnej
przynależącej do łuckiego magistratu do 1939 roku był Wacław
Mesner. Jego podopiecznymi byli
dwaj wachmistrzowie, jeden pirotechnik i czternastu strażaków. W
1929 roku brygada łuckich strażaków obchodziła 50-tą rocznicę
swego założenia. Z okazji tych
uroczystości obywatele miasta wyprodukowali i sprezentowali straży
pożarnej sztandar jubileuszowy.
Napisy i obrazy zostały wyhaftowane złotymi i srebrnymi nitkami na
tkanej jedwabnej tkaninie białego
koloru, na tle krzyży św. Grzegorza. Z jednej strony, pośrodku błękitnego krzyża, umieszczono herb
Polski (biały orzeł) i herb Łucka
(Panna – kobieca postać w łodzi z
wiankami w rozpostartych rękach).
Również na sztandarze znajduje
się nadpis „1879–1929” i podpis
„Sumptem obywateli m. Łucka”
(sumptem – własnym kosztem). Z
drugiej strony, pośrodku malinowego krzyża rysunek przedstawia
patrona strażników, św. Floriana.
Widnieją tam także data i podpis:
„Zavodova straż pożarna m. Łucka”. Na białym tle, pomiędzy krańcami czerwonego krzyża, znajduje
się symbolika strażacka. Płótno
ma na krawędziach złote frędzle.
Do drzewca jest przymocowanych
kilkadziesiąt żetonów metalowych. Każda delegacja bowiem po
przybyciu na uroczystość 50lecia
jednostki dołączała swój żeton.
Obecnie opisywany sztandar jest
własnością Wołyńskiego Muzeum
Krajoznawczego.
Miejscem lokalizacji brygady straży pożarnej w Łucku do 1944 roku
pozostawał teren zamkowy.
Natalia PUSZKAR – Monitor
Wołyński
http://monitor-press.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3A2010-11-11-13-56-43&catid=76%3A2009-07-20-16-31-42&Itemid=302&lang=pl
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żeby się usprawiedliwić, lamentować na cały świat, że są tu mało
nie więźniowie polityczni. Żadnych
więźniów tu nie ma, zwykli bandyci, dawni więźniowie - i to niejednokrotni - powiedział Łukaszenko.

Kontynuował: „To ich prawo, niech
mówią. Nie pokazali nigdzie prawdy i boją się tej prawdy. To żuliki,
którzy swego czasu podzielili pieniądze razem z naszymi - setki milionów, a one poszły na marne. Dzisiaj muszą się usprawiedliwić”.
Łukaszenko nawiązał też do swojej
wypowiedzi na temat homoseksualistów podczas wizyty ministrów
spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Radosława Sikorskiego i Guido Westerwellego w listopadzie.
- Nie podobają mi się pederaści i po-

wiedziałem, że mi się nie podobają.
I widzicie, niektórzy ministrowie
spraw zagranicznych się na mnie
obrazili. Czemu się na mnie obrażać? Żyjemy w demokratycznym
społeczeństwie, a ja, co więcej, jestem prezydentem i mam prawo wyrazić swój punkt widzenia i swoje
stanowisko - oznajmił.
Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton potępiła w
piątek „polityczne motywy” wyroku, jaki zapadł na Białorusi w
pierwszym procesie w sprawie karnej wszczętej po manifestacji opozycji w Mińsku 19 grudnia. Sąd w
Mińsku skazał Wasyla Parfiankoua
na cztery lata w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
http://www.rp.pl/artykul/615163.
html

Wesprzyjmy powstanie Domu
Polskiego w Mościskach
Szanowni Rodacy!
W związku z realizacją projektu powstania
Domu Polskiego w Mościskach,
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
Oddział w Mościskach zwraca
się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej
woli i wielkiego serca o wsparcie
tego projektu.
Mamy nadzieję, że nowopowstały Dom Polski
stanie się wizytówką Polski
i Polaków w Mościskach, miejscem inicjatyw i
spotkań Polaków mieszkających
na Ukrainie, miejscem rozwoju kultury i tradycji
naszych przodków.
Wpłat można dokonywać na konto:
Rekwizyty bankowe:
Мостиський Відділ Товариства Польської
Культури
Львівщини
вул. Міцкевича 13, Мостиська
Р/р 26003301495
Мостиський Ощад Банк
MФO 385208, ЗКПО 26256843
Благодійна допомога на „Польський Дім” в
Мостиськах

Lwowska Fala - Audycja o Kresowiakach
tradycję i kulturę, lwowski humor i
piosenkę, ale także prawdę o losach
Polaków, tragicznie splecionych
z wojną i okupacją na Ziemiach
Wschodnich Rzeczypospolitej.

Redakcja
Niedziela godz. 8.10 Prowadzi:
Danuta Skalska e-mail: radio@radio.katowice.pl
Danuta Skalska – „pozytywnie zakręcona” na punkcie Kresów redaktor „Lwowskiej Fali”; audycji, która ocala od zapomnienia kresową

Skalska - nie boi się tematów trudnych, również tych, dotyczących
banderowskiego ludobójstwa. W
poszukiwaniu świadków historii
jeździ na Kresy, organizując przy
tym charytatywną pomoc dla mieszkających tam Polaków.
Prawdę o tamtych czasach i tamtych ludziach prezentowała wielokrotnie na spotkaniach i odczy-

Nasze serwisy
„Kresy Nasze Kresy” to tylko część
z tego czym zajmuje się nasz zespół
redakcyjny. Mimo że ciągle jest nas
za mało do dźwigania przedsięwzięcia mającego na celu systematyczne zapełnianie białych kart historii

tach organizowanych m.in. w USA
(Chicago, Floryda), a także lokalnie
– na Śląsku, szczególnie z myślą o
młodzieży. Te spotkania i audycje
– pozwalają młodym poznać historię Polski na Kresach i trudne bytowanie mieszkających tam Polaków;
stają się inspiracją do wyjazdów
młodzieży na Kresy i do organizacji
akcji charytatywnych. Efektem pracy z młodzieżą są również nagrane z
jej udziałem płyty z lwowskimi piosenkami w wykonaniu dziecięcego
zespołu YCHTIS ze Śląska.
Skalska jest rzecznikiem prasowym
Światowego Kongresu Kresowian,

prezesem bytomskiego oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa, autorem scenariuszy dla prezentowanych w TVP programów
o tematyce kresowej i programów
lwowskiego kabaretu „Pacałycha”,
któremu szefuje od ponad 20 lat
(koncerty w USA na pomoc Polakom na Kresach, programy specjalne dla Festiwali Kultury Kresowej
w Mrągowie).
Od 17 lat organizuje z udziałem
artystów, posłów, senatorów - doroczne kwesty na pomoc polskim
dzieciom na Ukrainie. Ma również
na swoim koncie organizację 16

Portal o żołnierzach 27 WDP AK

Kresów Wschodnich, mimo napotykanych trudności, mimo pustki w
kieszeni, zapał i energia załogi jest
już nie do powstrzymania a owocem
tego są serwisy:

Wołyń wczoraj i dziś
Strona ta, od ponad sześciu lat redagowana jest przez pokolenia (dzieci
i wnuki) żołnierzy wyżej wymienionych formacji która powstała w roku
1944 na bazie oddziałów partyzanckich AK, konspiracji i SO - Wołyńskiej
Samoobrony. Strona jest otwarta dla wszystkich pokoleń Wołyniaków jak
również dla pasjonatów i miłośników czynu zbrojnego na Wołyniu w latach
1939-1945. Jeden z naszych wydawców, Bogusław Szarwiło przytoczył
słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 20 lutego 1920 roku:

„...Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest
godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do
przyszłości...”
Serwis w całości poświęcony tematyce wołyńskiej. Znajdziesz tu drogi
czytelniku informacje o historii Wołynia, jego mieszkańcach, kulturze,
zabytkach, i wiele, wiele innych. Chociaż serwis powstał zaledwie kilka
miesięcy temu cieszy się ogromną popularnością. Wśród naszych publikacji znaleźć można perły w postaci nigdzie dotąd nie publikowanych wspomnień Wołyniaków o których „pióro” nieustannie zabiegamy. Przypominam więc, że cały czas trwa akcja zainicjowana przez „Pokolenia żołnierzy
27 WDP AK i Wołyniaków Dziadku opowiedz mi o Wołyniu. To ważne,
by jeszcze za życia Wołyniaków spisać jak najwięcej ich wspomnień bo
wiedzą jaką posiadają jest dla historii Polski bezcenna. „Ocalić Wołyń od
zapomnienia” - na tym skupia się zespół redakcyjny i czytelnicy.

Słowa te dla zespołu redakcyjnego stały się mottem. Na tej stronie staramy
się zebrać maksimum wiedzy w temacie 27 WDP AK, Samoobrony Ludności Polskiej i Konspiracji na Wołyniu. Jeżeli jesteś synem Wołyniaka albo
pasjonujesz się Polskim Czynem Zbrojnym na Wołyniu koniecznie do nas
dołącz.

Jedynie prawda jest ciekawa
Józef Mackiewicz

Źródło: http://www.radio.katowice.
pl/

Kresy to kolejne „dziecko” i absolutna nowość redagowana przez
zespól redakcyjny serwisów o „Wołyniu”. Cześć korespondencji która
systematycznie napływa do naszej
redakcji, swoją problematyką zdecydowanie wykracza poza sprawy
wołyńskie i szeroko rozpościera się
nad Krasami Wschodnimi II RP. Takich listów Wołyniacy nie mogą pominąć i pozostawić bez odpowiedzi,
gdyż kresy to również Wołyń. Serwis o Kresach II RP skierowany jest
więc do wszystkich kresowiaków
by wspólnie stawić czoła w rozwiązywaniu problemów związanym
z Kresami. Czy się komuś podoba
czy nie, sprawy kresowe należy
traktować właśnie w kategorii problemu. Udawanie że problemu nie
ma jest działaniem na krótką metę.
Zasłona milczenie o Kresach II RP z
którą Rząd III RP sobie nie radzi zaczyna coraz bardziej płowieć i ukazywać tak skrzętnie skrywane przed
społeczeństwem tajemnice. Serwis
dołoży wszelkich starań, by przerwać tą swoistą zmowę milczenia
uprawianą przez rząd i media które
podobno miały być niezależne.

Pokolenia 27 WDP AK i Wołyniaków

KRESY
Jeżeli chcesz
podzielić się
posiadanymi :

WSB - Wołyński Słownik Biograficzny

To absolutna nowość. Pomysł internetowego „ Wołyńskiego Słownika
Biograficznego” zrodził się na forum Wołynia jako forma utrwalenia śladów polskości na Wołyniu, śladów pozostawionych nie tylko przez wielkie
rody czy wybitnych twórców, ale przez wszystkich Polaków którzy trafili
na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Wołyń jak wskazuje nasza narodowa historia był praktycznie związany z Polska od zarania naszych dziejów.
Stąd korzenie wielu rodzin sięgają odległych wieków , bo różne zawirowania historii spowodowały pojawianie się Polaków na Wołyniu, na przestrzeni wielu wieków. Można jednak śmiało powiedzieć, że pierwsze znaczące
osadnictwo polskie na tym terenie miało miejsce i związek z data 1863
roku, czyli po powstaniu styczniowym i drugie po odzyskaniu niepodległości przez II Rzeczpospolitą . Mieliśmy tu do czynienie, zarówno ze słynnym
osadnictwem wojskowym, zasłużonych legionistów, jak i napływem armii
cywilnych pracowników administracji do miast i miasteczek. Województwo wołyńskie było jednym z sześciu województw pasa wschodniego zwanego potocznie „Kresami wschodnimi”.

Światowych Zjazdów Kresowian
odbywających się corocznie na Jasnej Górze. W Centrum Kresowym
w Bytomiu organizuje odczyty,
prelekcje, koncerty, cotygodniowe
spotkania z pisarzami, naukowcami,
wybitnymi przedstawicielami środowisk kresowych z kraju i zagranicy. Jest żarliwym orędownikiem
Kresow i dla nich stara się pozyskać
sympatyków, również za granicą,
poprzez publikacje artykułów o tej
tematyce w prasie polonijnej.

„Pokolenia”, to serwis-dziecko powstałe w wyniku kilkuletniego istnienia
portalu o żołnierzach 27 WDP AK. Celem głównym „Pokoleń” jest szeroko rozumiana kontynuacja wołyńskich tradycji naszych przodków. Rok
2011, to prace nad stowarzyszeniem które (mamy taką nadzieję) powstanie jeszcze w tym roku. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Mamy nadzieję,
że wśród przybywających stale czytelników trafi się wreszcie prawnik w
którego żyłach płynie wołyńska krew i jako „pokoleniowiec” pomoże nam
przyspieszyć prace nad ukonstytuowaniem się stowarzyszenia. Serwis mający za sobą umocowanie w stowarzyszeniu może robić więcej, szybciej a
co najważniejsze skuteczniej. Jako stowarzyszenie moglibyśmy występować o dotacje i pomoc finansową bez której ciężko a zasoby prywatne nie
są nieograniczone

Kresy nasze Kresy

fotokopiami
zdjęciami
skanami
ślij na:

info@wolyn.btx.pl

jeżeli są to:
wspomnienia
biografie
publikacje
wyślij na

redakcjaksi@kresy.info.pl

KSI
ZOSTAŃ NASZYM
KORESPONDENTEM
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BTX

KSI powstał dzięki życzliwości
agencji reklamowej BARTEXPO
- targi, reklama, poligrafia
- komputery i sieci internetowe,
- hosting, konta internetowe domeny i skrzynki
pocztowe
- nagłośnienie
Bartexpo Agencja Reklamowa
02-670 Warszawa ul. Puławska 240/60
22 8534397 ; 501 153340

Partnerzy
Medialni

Dołącz do grupy

PARTNERÓW
MEDIALNYCH

Sponsorzy
Ty też możesz zostać
sponorem

Ogłoszenia nieruchomości darmowe Oferty nieruchomości, mieszkania,
domy, działki i grunty,
lokale, obiekty użytkowe, garaże, oferty kupna,
sprzedaży z całego kraju.
Sprzedam, kupię. Ogłoszenia nieruchomości z
rynku pierwotnego oraz
wtórnego.

KONTAKT
KSI oraz serwisy internetowe
Bartexpo
02-670 Warszawa
ul. Puławska 240 / 60
tel. 22 8534397; 22 8534393
faks: 22 8439914
Redakcja - Kontakt:

Bogusław Szarwiło
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Andrzej Łukawski
andrzej.lukawski@btx.pl
PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, TO NIE TYLKO 501 153 340

Nie może Ciebie
tutaj zabraknąć

OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT
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