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1 stycznia

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Styczeń 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
            1
 2         3         4        5         6       7        8
 9        10       11      12       13     14      15
16       17     18      19       20     21      22
23       24       25      26       27     28      29
30       31

Luty 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
      1        2         3       4        5   
 6         7         8        9        10     11      12
13       14     15      16       17     18      19
20       21     22      23       24     25      26
27       28       29
   

Marzec 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
                1         2       3       4             
 5         6        7         8         9      10     11      
12       13      14       15       16     17     18      
19       20      21       22       23     24     25      
26       27      28       29       30     31
   

Kwiecień 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
            1
 2         3         4        5         6       7        8
 9        10       11      12       13     14      15
16       17     18      19       20     21      22
23       24       25      26       27     28      29
30       

Maj  
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
             1       2         3         4        5       6          
 7          8       9        10       11      12     13     
14      15       16       17       18      19     20     
21      22       23       24       25      26     27     
28      29       30       31
   

Czerwiec 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
                           1        2       3                    
 4         5         6        7         8        9      10     
11       12       13      14       15      16     17     
18       19       20      21       22      23     24     
25       26       27      28       29      30     
   

Lipiec 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
            1
 2         3         4        5         6       7        8
 9        10       11      12       13     14      15
16       17     18      19       20     21      22
23       24       25      26       27     28      29
30       31

Sierpień 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
      1        2         3       4        5   
 6          7        8        9        10      11      12
13        14     15      16       17      18      12
20        21     22      23       24      25      26
27        28      29      30       31 
  

Wrzesień 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
                                    1        2           
 3         4         5         6        7       8        9      
10       11       12       13      14     15      16     
17       18       19       20      21     22      23     
24       25       26       27      28     29      30  
      

Październik 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
 1          2      3        4        5        6        7          
 8          9       10      11      12      13      14     
15        16      17      18      19      20      21     
22        23      24      25      26      27      28
29        30      31
   

Listopad 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
                1         2       3       4             
 5         6        7         8         9      10     11      
12       13      14       15       16     17     18      
19       20      21       22       23     24     25      
26       27      28       29       30     
   

Grudzień 
Pon    Wto    Śro    Czw    Pią    Sob    Nie
                                    1        2           
 3         4         5         6        7       8        9      
10       11       12       13      14     15      16     
17       18       19       20      21     22      23     
24       25       26       27      28     29      30 
31

Kalendarz 27WDP AK 2012

STYCZEŃ  2012
1.dzień

Wsch.  Sł.   ,45                 Wsch. Ks. - 9,27
Zach sł. - 15,34                 Zach Ks. - 16,51

Po zakończeniu kampanii wrze-
śniowej 1939 r. województwo 
wołyńskie zostało włączone do 
Ukraińskiej Republiki Socjalistycz-
nej i poddane szczególnej opiece 
funkcjonariuszy NKWD. Pomimo 
znacznych trudności z tym związa-

nych, Polacy podjęli próby stworze-
nia na tym terenie Okręgu Wołyń-
skiego Służby Zwycięstwa Polski, 
a później Związku Walki Zbrojnej, 
podległego Komendzie Obszaru 
Lwowskiego.
.......strona 2

Jak powstała 27 WDP AK

Kalendarium 27 WDP AK
    * 4 stycznia - Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II RP w okolicach Sarn na Wołyniu
    * 15 stycznia - przeprowadzono mobilizację kilkunastu roczników Polaków - rejony koncentracji: lasy w okolicach 
       Kowla i Włodzimierza Wołyńskiego
    * 28 stycznia - utworzenie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
    * 10 lutego - przejęcie dowództwa Okręgu Wołyńskiego AK przez ppłk. Jana Wojciecha Kiwerskiego
    * 4 marca - nawiązanie kontaktu z Sowietami (kpt. Gusiew) w rejonie Dąbrowa - Zasmyki
    * 17 marca - rozbrojenie kompanii Wehrmachtu w Zasmykach
    * 18 marca - rozpoczęcie walk z Niemcami
    * 20-27 marca - szereg bojów w rejonie rzeki Turii (m.in zdobycie Turzyska i bój o most w Turopinie)

   * 23 marca - rozbrojenie oddziału (76 żołnierzy) Wehrmachtu w Stężarzycach
   * 24 marca - bój pod Kapitułką
   * 26 marca - rozmowy ppłk. J.W. Kiwerskiego z radzieckim dowódcą 
       armii     działającej na kierunku kowelskim gen. Siergiejewem
   * koniec marca - przegrupowanie dywizji, przerzucenie zgrupowania "Gromada"
      na południowy zachód od Kowla celem współdziałania z Armią Czerwoną   
      w zdobyciu tego miasta
    * kwiecień - walki frontowe na zachód od Kowla:
    * 2 kwietnia - bój pod Sztuniem i Zamłyniem
    * 3 kwietnia - zdobycie Maszowa
    * 3/4 kwietnia - nocna walka z SS (strzelcy górscy) w Sztuniu. Zginęło 81 Niem
        ców, 42 wzięto do niewoli. Straty polskie 8 zabitych i 6 rannych.
    * 5 kwietnia - utrata Sztunia na rzecz Niemców
    * 7 kwietnia - zasadzka pod Kalinówką na kolumnę wozów niemieckich. Zabito 
       10 Niemców, 2 wzięto do niewoli.
    * 8 kwietnia - wycofanie się batalionu "Jastrzębia" z Czmykosu pod naciskiem 
       natarcia niemieckiego prowadzonego z użyciem czołgów
    * 8 kwietnia - przejęcie zrzutu lotniczego pod Władynopolem
    * 9 kwietnia - natarcie niemieckie na pozycje 27 DP AK pod Pustynką, Stawecz    
        kami i Zamłyniem. Siły polskie zostały wyparte ze Staweczek i Zamłynia, udało 
       się utrzymać Pustynkę.
    * 10 kwietnia - kontynuacja natarcia niemieckiego, dalsze pogarszanie się poło 
       żenia dywizji
    * 12 kwietnia - próby przejęcia inicjatywy przy współdziałaniu z oddziałami Ar
       mii Czerwonej, nieudany zwrot zaczepny w kierunkach północnym i południo
       wym, w tym próba zdobycia Włodzimierza Wołyńskiego
    * 12/13 kwietnia - spotkanie ppłk. Kiwerskiego z gen. Gromowem, prowadzone w 
       chłodnej atmosferze. Gromow nie wyraził zgody na wycofanie dywizji na  
       wschodni brzeg Turii, do strefy działania wojsk sowieckich. Zalecił podjąć 
      walki obronne w masywie lasów stęzarzyckich, mosurskich i ziemlickich. Tej 
      nocy Niemcy wyparli Polaków z Pustynki. Próba jej odbicia następnego dnia 
      nie powiodła się.
    * 13-14 kwietnia - zajęcie nowych pozycji obronnych - północnej lizjery lasów 
        mosurskich oraz na południu linii bagien w rejonie Zabłocia
    * 15 kwietnia - utrata wsi Sieliska przez batalion "Łuna"
    * 16-19 kwietnia - ciężkie walki obronne w okrążeniu
    * 18 kwietnia - śmierć dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
    * 21 kwietnia - wyjście z pierwszego okrążenia (na Wołyniu)
    * 28 kwietnia - postój w lasach szackich (Polesie)
    * 21 maja - wyjście z drugiego okrążenia (na Polesiu)
    * 27 maja - tragiczna przeprawa przez Prypeć na drugą stronę frontu
    * 10 czerwca - przejście na teren Lubelszczyzny
    * 16 czerwca 1944 r. oddziały polskie i radzieckie stoczyły walkę we wsiach 
       Pieszowola i Włoskowola
    * 22 lipca mjr "Żegota" przywiózł z Komendy Okręgu zadania akcji "Burza" na 
       Lubelszczyźnie, jakie postawiono przed Dywizją.
    * 25 lipca w Skrobowie odbyło się spotkanie ze stroną sowiecką która zażądała 
       złożenia broni.
    * 26 lipca odbyło się wymuszone złożenie broni
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Redakcja

Po zakończeniu kampanii wrześnio-
wej 1939 r. województwo wołyńskie 
zostało włączone do Ukraińskiej 
Republiki Socjalistycznej i podda-
ne szczególnej opiece funkcjona-
riuszy NKWD. Pomimo znacznych 
trudności z tym związanych, Polacy 
podjęli próby stworzenia na tym 
terenie Okręgu Wołyńskiego Służ-
by Zwycięstwa Polski, a później 
Związku Walki Zbrojnej, podległe-
go Komendzie Obszaru Lwowskie-
go.

Pierwszy komendant Okręgu Wo-
łyń, NN oficer używający pseudo-
nimu "Grzbiet", został mianowany 
w lutym 1940 r. przez komendanta 
głównego ZWZ. Fala deportacji z 
10 lutego 1940 r., a następnie se-
ria aresztowań przeprowadzonych 
przez NKWD, zmiotła organizujące 
się struktury konspiracyjne.

W kwietniu 1940 r. płk Stefan Ro-
wecki "Grot" mianował komen-
dantem Okręgu Wołyńskiego płk. 
Tadeusza Majewskiego. Trzy mie-
siące później, w lipcu 1940 r., został 
on aresztowany wraz z większością 
oficerów sztabu i Komendy Okręgu 
oraz 2000 żołnierzy. Wsypę spowo-
dował jego adiutant, ppor. Bolesław 
Zymon "Walda Wołyński", zwerbo-
wany przez NKWD do współpracy. 
Przez prawie rok okręg nie miał 
komendanta, a jego struktury prak-
tycznie nie funkcjonowały.
Wykorzystując fakt udanej agresji 
niemieckiej na ZSRR, która zli-
kwidowała silnie strzeżoną granicę 
pomiędzy Wołyniem a centralną 
Polską, w listopadzie 1941 r. "Grot" 
wysłał ekipę oficerów Komendy 
Głównej z zadaniem zorganizowa-
nia Komendy Okręgu. Oficerowie 
ci zostali aresztowani przez gestapo 
niemal natychmiast po przybyciu do 
Kowla i kilka tygodni później stra-
ceni.

Po utworzeniu Armii Krajowej, w 
lutym 1942 r. z Warszawy wysłano 
na wschód kolejną, sześcioosobową 
ekipę. Dowodził nią mjr Brunon Rol-
ke "Aspik". Mieli oni zorganizować 
sprawnie funkcjonujące struktury 
konspiracji na terenie całego okręgu. 
Ich wysiłki nie zadowoliły w pełni 
dowódcy AK, który w lipcu 1942 r. 
dokonał zmiany na stanowisku ko-
mendanta Okręgu Wołyń - objął je 
ppłk Kazimierz Bąbiński "Luboń". 

Na jego wniosek 1 listopada 1942 
r. okręg wydzielono ze struktury 
Obszaru Lwowskiego i podporząd-
kowano bezpośrednio Komendzie 

Głównej. W grudniu tego roku na 
Wołyń skierowano dodatkową grupę 
oficerów, którzy jeszcze w Warsza-
wie stworzyli zręby sztabów okręgu i 
inspektoratów. Od marca 1943 r. Ko-
menda Okręgu normalnie funkcjono-
wała w Kowlu. [1]

Początki organizowania samo-
obrony

Tworzenie pierwszych oddziałów 
samoobrony odbywało się spon-
tanicznie. Organizowali je lokalni 
przywódcy społeczności polskiej. 
Należy sądzić, że pojawiły się one 
pod koniec 1942 r. lub na przełomie 
1942 i 1943 r. Ich działalność po-
czątkowo sprowadzała się do orga-
nizowania przez ludność wsi i mia-
steczek punktów obserwacyjnych, 
wystawiania straży i patrolowania 
najbliższej okolicy. Członkowie 
samoobrony ostrzegali miejscową 
ludność polską o pojawieniu się 
nieznanych oddziałów zbrojnych. 
Część posterunków, wart i patroli 
działała tylko wieczorem i w nocy, 
przy czym rzadko uzbrojone były w 
broń palną.
Kiedy wczesną wiosną 1943 r. roz-
powszechniły się informacje o ma-
sowych morderstwach dokonywa-
nych na Polakach przez Ukraińców, 
zaczęto obserwować także pobliskie 
wsie ukraińskie, powiększono licz-
bę punktów obserwacyjnych i pa-
troli. Głównym zadaniem stało się 
także zaopatrzenie powstających 
placówek w broń palną. (…)

Kiedy wiosną 1943 r. nasiliły się 
masowe morderstwa na ludności 
polskiej, okazało się, że polskie 
władze podziemne były całkowicie 
zaskoczone tym faktem. Komen-
dant Główny AK oceniał sytuację 
na Wołyniu następująco: „Ludność 
polska nękana do ostatnich granic 
chroni się w większych miastach, 
w lesie, lub samorzutnie przystępu-
je do walki z wrogim elementem w 
obronie życia i dobytku. Taki stan 
zmusza komendy terytorialne do or-
ganizowania czynnej akcji przeciw-
ko wrogim wystąpieniom obcych 
narodowości. Samoobrona staje się 
na terenie wschodnim równoległym 
zagadnieniem co do ważności, jak 
i przygotowanie się do zadań na 
okres powstania”.
Dopiero wtedy przystąpiono do 
przeciwdziałania. Komendant Wo-
łyńskiego Okręgu AK 17 maja 1943 
r. nakazał zorganizowanie samo-
obrony w rejonach o przewadze 
ludności polskiej; utworzenie w re-
jonach o mniejszym nasileniu lud-
ności polskiej samoobrony w mia-
steczkach; utworzenie zbrojnych 
oddziałów dyspozycyjnych i zorga-
nizowanie systemu alarmowego.
W czerwcu skierowano do walki 
znaczną część kadry dowódczej 
oraz całość sił wiejskich. Oficero-
wie z Inspektoratów Łuck i Rów-
ne objęli stanowiska dowódcze w 
ośrodkach samoobrony na północ-
no-wschodnim Wołyniu, uznanym 
za najbardziej zagrożony (…)

Próby rozmów z przywódcami ukra-
ińskiego ruchu nacjonalistycznego 
zakończyły się tragicznie. W poło-
wie lipca 1943 r. we wsi Kutycze 

pod Kowlem zostali zamordowani 
polscy negocjatorzy: przedstawiciel 
Okręgowej Delegatury Rządu Zyg-
munt Rumel („Poręba”) i Krzysztof 
Markiewicz („Czart”, „Boruta”). 
Wobec klęski koncepcji ugodowej 
wysuwanej przez K. Banacha, spór 
między „wojskiem” i „cywilami” 
został zażegnany i 19 lipca 1943 r. 
wydano wspólny rozkaz, zapowia-
dający zespolenie sił wojska (AK) 
i samoobrony. Już następnego dnia 
(20 lipca) zadecydowano o utwo-
rzeniu oddziałów partyzanckich na 
Wołyniu. Zorganizowano następu-
jące oddziały partyzanckie:
- „Łuna” – pod dowództwem ppor. 
Jana Rerutko („Drzazga”). 

Po jego śmierci od 10 listopada 
1943 r. oddziałem dowodził por. 
Zygmunt Kulczycki („Olgierd”). 
Oddział „Łuna” liczył 107 ludzi i 
współdziałał z bazą samoobrony w 
Przebrażu w powiecie łuckim.
- „Jastrząb” – pod dowództwem por. 
Władysława Czermińskiego („Ja-
strząb”) liczący około 150 ludzi. 

Oddział działał w rejonie baz samo-
obrony w Zasmykach i Kupiczowie 
w powiecie kowelskim.
- „Bomba” – pod dowództwem kpt. 
Władysława Kochańskiego („Bom-
ba”, „Wujek”). 

Oddział liczył około 500 żołnierzy i 
działał w rejonie bazy samoobrony 
Stara Huta w powiecie kostopol-
skim.

- „Strzemię” – pod dowództwem 
por. Zenona Blachowskiego („Strze-
mię”). Oddział liczył około 100 par-
tyzantów, działał w rejonie bazy sa-
moobrony Rudnia Lwa w powiecie 
sarneńskim.
- „Gzyms” – pod dowództwem por. 
Franciszka Pukackiego („Gzyms”) 
liczący około 80 żołnierzy. 

Oddział działał w rejonie ośrodka 
samoobrony Stójło-Witoldówka w 
powiecie zdołbunowskim.
- „Ryszard” – dowodzony przez por. 
Ryszarda Walczaka („Ryszard”). 
Oddział liczył około 80 ludzi. Dzia-
łał w obronie ośrodka Lubomirka-
-Klewań w powiecie rówieńskim.
- „Sokół” – dowodzony przez por. 
Michała Fijałkę („Sokół”), liczący 
około 120 żołnierzy. 

Działał w rejonie samoobrony Za-
smyki-Kupiczów w powiecie ko-
welskim.
- „Kord” – dowodzony przez por. 
Kazimierza Filipowicza („Kord”). 

Oddział liczył około 80 partyzantów 
i współpracował z ośrodkiem samo-
obrony w Rymaczach-Jagodzinie w 
powiecie lubomelskim.
- „Piotruś” – dowodzony przez 
ppor. Władysława Cieślińskiego 
(„Piotruś”), liczący około 80 ludzi. 
Oddział działał w obronie ośrodka 
Spaszczyzna-Bielin.(…)

Także 20 lipca ukazała się „Instruk-
cja w sprawie formowania baz sa-
moobrony i organizacji oddziałów 

Partyzanckich”. Zawierała nastę-
pującą definicję: „bazy oporu to są 
większe skupiska ludności polskiej 
(2 wsie), do których w razie zagro-
żenia winni chronić się mieszkańcy 
mniejszych osiedli polskich (ko-
lonie) wraz z rodzinami, mieniem 
ruchomym, inwentarzem i zapasami 
żywności. Celem bazy winno być 
organizowanie zbrojnego oporu w 
wypadku nadejścia band morder-
czo-rabunkowych, zorganizowanie 
życia wewnętrznego, służby samo-
obrony i jej uzbrojenie, wzmoc-
nienie okopami lub zasiekami, a 
także służenie jako punkt oparcia, 
zaopatrzenia i rekrutacji do polskich 
państwowych oddziałów partyzanc-
kich”.
(….)

Jednym z największych problemów 
było zdobycie odpowiedniej ilości 
broni, zarówno przez samoobrony, 
jak i wspomagające je oddziały par-
tyzanckie. Pozyskiwano ją przede 
wszystkim od Niemców, którzy w 
niektórych przypadkach, głównie w 
powiatach łuckim, horochowskim i 
krzemienieckim, sami zaopatrywali 
w nią Polaków. Broń otrzymywano 
także od radzieckich oddziałów par-
tyzanckich m.in. za żywność i infor-
macje wywiadowcze. Korzystano 
także z broni ukrytej na pobojowi-
skach z 1939 i 1941 r. Mimo róż-
nych źródeł zaopatrzenia, zawsze 
brakowało odpowiedniej ilości bro-
ni, a jej stan techniczny był często 
bardzo zły.(….)

Pierwszy większy ośrodek polskiej 
samoobrony zorganizowano na 
początku maja 1943 r. w Pańskiej 
Dolinie w powiecie dubieńskim. 
Ośrodek ten stoczył ciężkie wal-
ki – odparł trzy napady UPA: 22 
czerwca, 27 lipca i 15 sierpnia 1943 
r. Następną ważną bazą samoobrony 
było miasteczko Rożyszcze (powiat 
łucki), położone nad Styrem. W Bo-
żyszczach i okolicznych miejsco-
wościach schroniło się około 15000 
Polaków. Dnia 27 czerwca nacjona-
liści ukraińscy dokonali napadu na 
Wasylówkę i Retnówkę, wsie będą-
ce częścią systemu obronnego rejo-
nu Bożyszcz.
Jedną z największych, a jednocze-
śnie najbardziej znaną bazą samo-
obrony było Przebraże (powiat sar-
neński). 
Na początku czerwca zgromadzi-
ło się w tej wsi około 18000 ludzi. 
Dnia 5 lipca oddziały banderowskie 
zaatakowały Przebraże, ale zosta-
ły odparte. Poniosło jednak śmierć 
kilkuset Polaków z okolicznych wsi, 
dziesięć pobliskich miejscowości 
polskich zostało spalonych przez 
banderowców. Do największych 
walk o tę bazę samoobrony doszło 
30 sierpnia. Banderowcy skoncen-
trowali wówczas ponad 4000 ludzi. 
Jednak część sił UPA została zwią-
zana przez polską bazę w Rożysz-
czach, która zorganizowała odsiecz. 
Polacy otrzymali także pomoc od 
radzieckiego oddziału partyzanc-
kiego, dowodzonego przez Nikoła-
ja Prokopiuka. Te skoordynowane 
działania zmusiły banderowców do 
ucieczki. Od tego czasu nacjonali-
ści ukraińscy i „czerń” nie były w 
stanie poważnie zagrozić polskiej 

Przed „Burzą”  na Wołyniu, czyli jak powstała 
27 Wołyńska Dywizja 
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samoobronie w Przebrażu.
Innym dużym ośrodkiem była Huta 
Stepańska w powiecie kostopol-
skim, gdzie schroniło się od 16000 
do 18000 ludności polskiej. Samo-
obroną dowodził kpt. Władysław 
Kochański („Bomba”). 7 lipca UPA 
rozpoczęła koncentrację w tym re-
jonie, a 16 lipca banderowcy, przy-
gotowując się do ataku, spalili 15 
miejscowości przylegających do 
Huty Stepańskiej. Uderzenie rozpo-
częło się tego samego dnia. Dwa dni 
później, 18 lipca, dowództwo sa-
moobrony, widząc przewagę Ukra-
ińców, zdecydowało się na prze-
rwanie pierścienia okrążenia. Plan 
ten powiódł się. Ludność cywilną 
ewakuowano w rejon Wydymaru 
pod Włodzimiercem, skąd rozjecha-
ła się do Kowla, Sarn i Przebraża. 
W obronie Huty Stepańskiej zginę-
ło około 40 osób. Natomiast ponad 
300 zostało wymordowanych przez 
banderowców, kiedy przed przerwa-
niem okrążenia doszło do paniki i 
część ludności próbowała ucieczki z 
zagrożonej miejscowości.
Zorganizowane ośrodki samoobro-
ny polskiej z powodzeniem walczy-
ły z banderowcami i „czernią” od 
lipca do grudnia 1943 r. Oddziały sa-
moobrony w większych ośrodkach 
szkolono wojskowo i formowano 
w plutony i kompanie. Na wniosek 
dowódców samoobrony, inspektora-
ty AK zatwierdzały ich organizację 
oraz skład kadry dowódczej, wpro-
wadzając te oddziały do planów 
likwidacji okupacji i przywrócenia 
polskiej administracji. Do skutecz-
nej obrony doszło m.in. w lipcu w 
Antonówce (powiat łucki), gdzie 
przyszła polska odsiecz z Łucka, w 
Tuczynie (powiat równieński) – tu 
pomocy Polakom udzieliły oddziały 
niemieckie, a także w Bielinie (po-
wiat włodzimierski); w sierpniu w 
Chołownicy (powiat równieński); 
we wrześniu w Worczynie (powiat 
włodzimierski); w listopadzie w Ró-
żynie (powiat kowelski); w grudniu 
w Ostrówkach (powiat lubomelski), 
w Rudni Lwiej (powiat sameński), 
w Dąbrowie (powiat kowelski) i w 
Witoldówce (powiat zdołbunow-
ski). Ludność polska musiała się 
ewakuować tylko z Różyny. Oddzia-
ły samoobrony w większych ośrod-
kach po przeszkoleniu formowano 
w plutony i kompanie. Na wniosek 
dowódców samoobrony inspektora-
ty AK zatwierdzały ich organizację 
oraz skład kadry dowódczej, wpro-
wadzając te oddziały do planów 

likwidacji okupacji i przywrócenia 
polskiej administracji.
Oddziały partyzanckie AK sku-
tecznie wspierały polskie ośrodki 
samoobrony. Np. 12 listopada 1943 
r. oddziały „Jastrzębia” i „Sokoła”, 
operujące w rejonie bazy samoobro-
ny w Zasmykach, zdobyły po wal-
kach z UPA miasteczko Kupiczów 
(powiat kowelski). Przez kilka ko-
lejnych dni odpierano z powodze-
niem banderowskie ataki, zmierza-
jące do odbicia miejscowości. 16 
listopada UPA zaatakowała, także 
bezskutecznie, bazę polskiej samo-
obrony w Starej Hucie (powiat ko-
stopolski), wspieraną przez oddział 
AK kpt. „Bomby” i partyzantki ra-
dzieckiej kpt. Kotlarzewa. Oddziały 
AK w 1943 r. stoczyły na terenie 
Wołynia około 150 walk.
Silne ośrodki samoobrony nie tyl-
ko broniły znajdującej się w nich 
ludności cywilnej, ale także starały 
się udzielać pomocy innym polskim 
skupiskom zagrożonym lub już za-
atakowanym przez ukraińskie od-
działy nacjonalistyczne. Zwiększe-
nie szans przetrwania dla polskich 
ośrodków zapewniały uderzenia na 
sąsiednie wioski ukraińskie, sta-
nowiące bazę dla oddziałów UPA. 
Np. Polacy z Przebraża zaatakowali 
Hawczyce, będące ostoją dla bande-
rowców usiłujących opanować pol-
ską wieś Rafałówka. Dokonali także 
dwóch wypadów na Trościaniec, 
gdzie znajdowała się podoficerska 
szkoła UPA. W pierwszym z nich po 
walce zabrano z apteki lekarstwa, w 
drugim zaś spalono część wsi i za-
bito kilkudziesięciu Ukraińców. Na 
początku lipca oddziały samoobro-
ny z Huty Stepańskiej zniszczyły 
oddział banderowców w Melnicy, 
a w nocy z 11 na 12 lipca we wsi 
Butejki. Dnia 31 sierpnia oddział 
„Jastrzębia” z Zasmyk zaatakował 
Groszówkę, gdzie rozpędził kon-
centrujących się tam kilkuset ukra-
ińskich chłopów, przygotowujących 
się do mordowania Polaków. W paź-
dzierniku dwustuosobowy oddział 
samoobrony z Przebraża uderzył 
na wieś Omelno, niszcząc znajdu-
jący się tam ośrodek banderowski. 
Przebrażanie wykonali także wypad 
na Sławatycze (27 października), w 
których zabito ponad 20 banderow-
ców.
Ponieważ w ośrodkach samoobrony 
skoncentrowane było niejednokrot-
nie kilkanaście tysięcy ludności, 
bardzo ważną sprawą stało się za-
pewnienie aprowizacji. Z powodu 

zagrożenia ze strony Ukraińców nie 
można było zebrać plonów w wielu 
miejscowościach. W innych żniwa 
możliwe były tylko pod ochroną sil-
nej, uzbrojonej eskorty. W tej sytu-
acji podejmowano również wypady 
na wsie ukraińskie w celu zdobycia 
zaopatrzenia. Np. pod koniec listo-
pada Polacy z Przebraża uderzyli 
na Żurawicze i Omylno i zdobyli 
mąkę, zboże i bydło.
Dokonując wypadów na ośrodki 
ukraińskie, Polacy także stosowali 
terror w stosunku do ludności cy-
wilnej. Rozpoczęto stosowanie za-
sady zbiorowej odpowiedzialności. 
Na rzezie, rozboje i rabunki odpo-
wiadano zbrojnymi odwetami, zabi-
janiem, rekwizycjami i rabunkami. 
Zabijanie poczytywano za cnotę. 
Młodzieńcy, którzy potracili całe 
rodziny, rylcami na kolbach karabi-
nów rejestrowali swe ofiary. Ludzka 
sprawiedliwość schodziła na skraj 
zwierzęcej zemsty. W walkach z 
UPA jeńców brano tylko w spora-
dycznych przypadkach, nie oszczę-
dzano również mężczyzn schwyta-
nych bez broni.
Trzeba jednak podkreślić, że akty 
polskiej zemsty zdarzały się rzad-
ko i nigdy nie osiągnęły takiej ska-
li i okrucieństwa, jak „wyczyny” 
Ukraińców. Najwyższe jednorazo-
we straty wśród ludności cywilnej, 
jakie odnotowano, to 22 Ukraińców 
zabitych na początku października 
1943 r. we wsi Zamoście w powie-
cie włodzimierskim. Godne uwagi 
jest także i to, że polscy badacze, 
w przeciwieństwie do historyków 
ukraińskich, nie starają się ukrywać 
polskich działań antyukraińskich. 
Np. W. Romanowski podaje, że w 
odwecie za wymordowanie 24 maja 
300 Polaków we wsi Niemila (po-
wiat kostopolski), oddział polski 
dowodzony przez por. L. Osiec-
kiego, korzystając ze wsparcia par-
tyzantów radzieckich, zabił około 
400 Ukraińców, mieszkańców wsi 
Wilia. Także na przełomie listopada 
i grudnia dokonano kilku pacyfika-
cji wsi ukraińskich, zagrażających 
Pańskiej Dolinie w powiecie du-
bieńskim. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że niektóre oddziały party-
zanckie tworzone były z członków 
samoobrony ośrodków wcześniej 
rozbitych przez ukraińskich nacjo-
nalistów lub były zasilane przez 
mieszkańców zagrożonych wsi. 
Żołnierze tych oddziałów bardzo 
często utracili swych najbliższych 
– zamordowanych przez nacjonali-
stów, niejednokrotnie także oglądali 
ich zmasakrowane zwłoki i szcząt-
ki innych Polaków. Polskie władze 
podziemne starały się przeciwdzia-
łać niekontrolowanym odruchom 
odwetu. Np. pchor. Tadeusz Halicz-
-Korona, który w sierpniu dokonał 
pacyfikacji Kleczkowicz, Turowicz i 
Klewiecka, został postawiony przed 
sądem polowym i skazany na karę 
śmierci. Wyroku nie wykonano na 
skutek interwencji inspektora rejonu 
Kowel mjr. Jana Kowala-Szatow-
skiego. Akcje niektórych oddziałów 
partyzanckich AK przeciwko ludno-
ści ukraińskiej ponownie odnowiły 
spór między K. Banachem i płk. K. 
Bąbińskim. Ostatecznie z Wołynia 
odwołano zarówno Delegata Rządu, 
jak i Komendanta Okręgu AK.
Obecny stan badań nie pozwala 
jeszcze na precyzyjne określenie 
liczby polskich ośrodków samo-
obrony na Wołyniu. Według Adama 
Peretiakowicza istniało ich około 
300, z czego 129 przetrwało do wej-
ścia wojsk radzieckich. Natomiast 
49 ośrodków uległo ukraińskim 

oddziałom nacjonalistycznym lub 
ich załogi wycofały się przed rozpo-
częciem się ataku, ale w obu przy-
padkach przynajmniej część pol-
skiej ludności cywilnej uciekła lub 
została ewakuowana. Według tego 
badacza dziewięć ośrodków ule-
gło, a chroniona przez nie ludność 
cywilna została wymordowana, 29 
nie podjęło walki i ludność cywilną 
także wymordowano. Z kolei Wła-
dysław Filar i Andrzej Sowa poda-
ją, że na Wołyniu powstało około 
100 baz i ośrodków samoobrony. 
A. Sowa pisze także, że do czasu 
wejścia wojsk sowieckich dotrwało 
około 60 ośrodków. Reszta miała 
ulec zniszczeniu lub została ewaku-
owana przez obrońców. Jak widać, 
rozbieżności są bardzo duże.
Według Ewy i Władysława Sie-
maszków największą rolę w obro-
nie ludności polskiej odegrało 15 
ośrodków samoobronnych: Pańska 
Dolina (powiat dubieński), Zaturce 
(powiat horochowski), Huta Stara 
z sąsiednimi wsiami i koloniami 
(powiat kostopolski), Zasmyki (po-
wiat kowelski), Dąbrowa (powiat 
kowelski), Rybcza (powiat krzemie-
niecki), Dederkały (powiat krzemie-
niecki), Jagodzin i Rymacze z dwie-
ma sąsiednimi koloniami (powiat 
lubomelski), Antonówka Szepelska 
(powiat łucki), Rożyszcze (powiat 
łucki), Przebraże z przyległymi ko-
loniami (powiat łucki), Bielin (po-
wiat włodzimierski), Witoldówka 
(powiat zdołbunowski), Ostróg (po-
wiat zdołbunowski).
Podsumowując działalność polskich 
ośrodków samoobrony na Wołyniu 
w 1943 r. należy stwierdzić, że do 
największych, obejmujących kilka 
wsi, chronionych przez stosunko-
wo zdyscyplinowane i przynajmniej 
pobieżnie wyszkolone oddziały, 
dysponujących polowymi fortyfi-
kacjami, należały: najbardziej zna-
ne Przebraże oraz Huta Stepańska, 
Pańska Dolina, Rożyszcze, Żytyń, 
Rybcza, Młynów, Szumsk, Stara 
Huta, Bielin i Zasmyki. Chroniło się 
w każdym z nich w najgorętszym 
okresie lata 1943 r. od kilku do kil-
kudziesięciu tysięcy ludzi. Najwięk-
sze bazy polskiej samoobrony były 
niemal niezależne od okupanta, 
miały własną cywilną administrację, 
siłę zbrojną i milicję, wywiad oraz 
zawiązki niektórych służb publicz-
nych. Ochrona akcji żniwnej oraz 
zdobywanie żywności we wsiach 
ukraińskich zapewniła przeludnio-
nym polskim bazom minimum żyw-
ności i pozwoliła na przedłużenie 
ich istnienia na 1944 r. Okrzepnię-
cie ośrodków samoobrony oraz po-
jawienie się w drugiej połowie lata 
1943 r. oddziałów partyzanckich 
pozwoliło na rozpoczęcie działań 
zaczepnych i prewencyjnych prze-
ciwko bazom i wsiom, będącym 
miejscami postoju lub koncentracji 
oddziałów Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Aktywność i determinacja 
oddziałów partyzanckich umożli-
wiły przetrwanie znacznej, chociaż 
trudnej do precyzyjnego oszacowa-
nia, liczbie ośrodków samoobrony 
na Wołyniu i stopniowo sparaliżo-
wała w niektórych rejonach aktyw-
ność oddziałów UPA.
Działania ukraińskiego ruchu nacjo-
nalistycznego (zabójstwa, palenie 
gospodarstw i zmuszanie do uciecz-
ki) miały przynieść – w stawianych 
przez inicjatorów celach – usunięcie 
polskiej ludności z Wołynia. Społe-
czeństwo polskie i władze podzie-
mia zostały zaskoczone zarówno 
rozmachem jak i bezwzględnością 
postępowania ukraińskiego ruchu 

nacjonalistycznego. Słabość pol-
skich organizacji konspiracyjnych 
oraz spory co do środków, jakie na-
leży przeznaczyć na cele bieżące, a 
więc przede wszystkim dla samo-
obrony, spowodowały, że bardzo 
późno podjęto decyzję o obronie 
ludności. W tych warunkach od-
dolne tworzenie na Wołyniu wiosną 
1943 r. placówek samoobrony ogra-
niczyło rozmiary polskich strat. Sa-
moobrona chroniła również cywili-
zacyjny dorobek pokoleń Polaków, 
a więc polskie prawa do tego skraw-
ka Europy, wynikające między in-
nymi z wielowiekowej obecności 
polskiej ludności i jej instytucji.[2]

W wyniku wytężonej pracy organi-
zacyjnej, w 1943 r. nastąpił inten-
sywny rozwój konspiracji wojsko-
wej na Wołyniu. Stosownie do zadań 
przewidzianych na okres powstania, 
obszar Okręgu podzielono na cztery 
inspektoraty rejonowe obejmujące 
12 obwodów, a mianowicie:
- Inspektorat Rejonowy AK Kowel, 
kryptonim "Kuźnia", "Gromada", 
z obwodami kowelskim i lubomel-
skim; inspektor rejonowy - mjr Jan 
Szatowski (ps. "Kowal", "Zagoń-
czyk");
- Inspektorat Rejonowy AK Łuck, 
kryptonim "Łuna", "Osnowa", z ob-
wodami łuckim, włodzimierskim, 
kiwerskim i horochowskim; inspek-
tor rejonowy - kpt. Leopold Świkła 
(ps. "Adam");
- Inspektorat Rejonowy AK Dubno, 
kryptonim "Dąbrowa", z obwodami 
dubieńskim i krzemienieckim; in-
spektor rejonowy - kpt. Jan Józef-
czak (ps. "Dziadek Leśny", "Hru-
by");
- Inspektorat Rejonowy AK Rów-
ne, kryptonim "Browar", z obwo-
dami rówieńskim, zdołbunowskim 
i kostopolskim; inspektor rejono-
wy - kpt. Tadeusz Klimowski (ps. 
"Klon", "Ostoja");
- samodzielny Obwód AK Sarny, 
kryptonim "Staw", obejmujący pow. 
sarneński, taktycznie podlegający 
Inspektoratowi AK Kowel; komen-
dant Obwodu - inż. Władysław Ry-
dzewski (ps. "Kobus").
W końcu 1943 r. Okręg dysponował 
dobrze zorganizowaną i sprawną 
siecią konspiracyjną liczącą około 
8 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy 
AK.
Na rozwój polskiej konspiracji na 
Wołyniu wywarły wpływ następują-
ce wydarzenia 1943 roku: wszczęty 
przez nacjonalistów ukraińskich 
terror i masowe mordy Polaków, 
wzmożone działania partyzantki 
sowieckiej oraz szybkie zbliżanie 
się frontu wschodniego. Na Woły-
niu zapanowała zupełna anarchia. 
Oprócz oddziałów UPA przeprowa-
dzających krwawą "czystkę etnicz-
ną" ludności polskiej oraz obecności 
oddziałów sowieckiej partyzantki, 
na terenie Wołynia pojawiły się licz-
ne bandy składające się z Kozaków 
zbiegłych ze służby niemieckiej, de-
zerterów z jednostek niemieckich i 
z różnych formacji pomocniczych, 
a nawet białogwardyjskie oddziały 
rosyjskie. W meldunku Komendanta 
Głównego AK za okres od 8 - 14 maja 
1943 r., w części dotyczącej przeglądu 
najważniejszych wydarzeń w Kraju, 
znajdujemy następujący zapis: "(...) 
Stan panujący obecnie na Wołyniu, 
przypomina zupełnie "dzikie pola". 
Administracja niemiecka jest bezsilna 
i przygląda się wszystkiemu biernie". 
Polskie podziemie na Wołyniu zostało 
zaskoczone gwałtownym rozwojem 
tak szeroko zakrojonej akcji antypol-
skiej ze strony OUN-UPA. Napór UPA 
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był tak silny, że Polacy porozrzucani po 
całym Wołyniu wśród morza ukra-
ińskich wsi, zaskoczeni barbarzyń-
skimi mordami, nie byli w stanie w 
pierwszej chwili zorganizować sku-
tecznej obrony. Na terenach zagrożo-
nych ludność polska skupiała się w 
większych osiedlach i samorzutnie 
organizowała samoobronę. W mel-
dunku organizacyjnym za okres od 
1.3.1943 r. do 31.8.1943 r. Komen-
dant Główny AK w taki oto sposób 
ocenił sytuację na Wołyniu: "(...) 
Ludność polska nękana do ostatnich 
granic chroni się w większych mia-
stach, w lesie, lub samorzutnie wy-
stępuje do walki z wrogim elemen-
tem w obronie życia i dobytku. Taki 
stan zmusza komendy terytorialne do 
organizowania czynnej akcji prze-
ciwko wrogim wystąpieniom obcych 
narodowości. Samoobrona staje się 
na terenie wschodnim równoległym 
zagadnieniem co do ważności, jak i 
przygotowanie się do zadań na okres 
powstania."
W ten sposób, w obliczu śmiertel-
nego zagrożenia ludności polskiej, 
zadanie powszechnej samoobrony 
zostało postawione jako główne, i 
cały wysiłek istniejącej sieci konspi-
racyjnej skierowano na organizację i 
dowodzenie oddziałami samoobrony 
pod maskującą nazwą "Wołyńskiej 
samoobrony". Zarządzenie komen-
danta Wołyńskiego Okręgu AK z 17 
maja 1943 r. nakazywało: zorgani-
zowanie samoobrony w rejonach o 
przewadze ludności polskiej; utwo-
rzenie w rejonach o mniejszym nasi-
leniu ludności polskiej samoobrony 
w miasteczkach; utworzenie zbroj-
nych oddziałów dyspozycyjnych i 
zorganizowanie systemu alarmowe-
go.
Komendant Okręgu Wołyńskiego 
AK wydał rozkaz, który zawierał 
ocenę aktualnej sytuacji na Woły-
niu oraz wytyczne dotyczące orga-
nizacji i działania samoobrony. Oto 
treść rozkazu: "Rozkaz nr 2. Od 
paru tygodni ludność polska na 
Wołyniu stoi w obliczu barbarzyń-
skich mordów, dokonywanych na 
całych rodzinach przez rezunów 
ukraińskich. Jest mi znana ręka, 
która pcha ludność ukraińską do 
samobójczej walki ze współobywa-
telami polskiej narodowości wspól-
nej rodzinnej ziemi wołyńskiej. 
Wiadome jest kto może osiągnąć 
korzyści z tych wewnętrznych za-
burzeń! Niemiecki okupant, któ-
remu łatwiej jest ujarzmić kraj, 
gdy poszczególne odłamy ludności 
prowadzą ze sobą walkę. Również 
sowiecki partyzant, który działa 
na ziemiach Rzeczypospolitej ma 
ułatwione podejście dla chwyce-
nia przewodnictwa w swoje ręce. 
Straty ponoszą tutaj tylko gospo-
darze tej ziemi Polacy i Ukraińcy. 
Jest zrozumiałe, że nie mogłem 
pozostać obojętny na gwałty i mor-
dy ukraińskie na rodakach, nie 
oszczędzające kobiet ani dzieci a 
nawet zagród, które są palone. Zo-
stał zastosowany celowy odwet na 
tych prowodyrach ukraińskich, 
których cała działalność politycz-
na sprowadzała się do podjudzania 
społeczeństwa ukraińskiego prze-
ciw współobywatelom Polakom 
na Wołyniu. Ten rodzaj odwetu 
nie zabezpiecza jednak całkowi-
cie polskiej ludności od dalszych 
mordów. W związku z tym rozka-
zuję: a) Tworząca się samorzutnie 
wołyńska samoobrona na terenach 
zagrożonych uniemożliwia lub co 
najmniej utrudnia dalsze napady 
rezunów. Na dowódców wszyst-
kich szczebli kładę obowiązek 

wzięcia w swoje ręce inicjatywy w 
organizowaniu samoobrony, nie 
dekonspirując swoich związków 
organizacyjnych. Na nas jako ka-
drę dowódczą spadł obowiązek i 
odpowiedzialność za obronę Pola-
ków na Wołyniu, gdyż krew polska 
już się polała nie z naszej winy. b) 
Zakazuję stosowania metod, ja-
kich stosują ukraińskie rezuny. Nie 
będziemy w odwecie palili ukraiń-
skich zagród lub zabijali ukraiń-
skich kobiet i dzieci. Samoobrona 
ma bronić się przed napastnikami 
lub atakować napastników, pozo-
stawiając ludność i jej dobytek w 
spokoju. c) Zakazuję w akcjach 
samoobrony jakiejkolwiek współ-
pracy z niemieckimi władzami. Nie 
wolno za miskę soczewicy w postaci 
uzbrojenia zaciągnąć się do milicji, 
wszelkich straży lub oddziałów w 
służbie i pod komendą niemiecką. 
Jest dozwolone, a nawet wskaza-
ne uzyskiwanie od Niemców broni 
ale w sposób niezależny, jak na to 
pozwalają warunki. d) Zakazuję 
nawiązywania współpracy z so-
wieckimi oddziałami partyzancki-
mi. Nie odejmuję im prawa pobytu 
na naszej ziemi, gdy trwa wojna. 
Dowódcy wszystkich szczebli mają 
obowiązek uczynić wysiłek. aby 
Polacy znajdujący się w partyzant-
ce sowieckiej znaleźli się w oddzia-
łach polskich. Odpowiednio mocna 
i zwarta postawa polskich oddzia-
łów powinna spowodować sku-
pienie się Polaków. Przestrzegam 
przy tym przed wnikaniem w tej 
akcji prowokatorów i komunistów 
do szeregów polskich. Rozkaz po-
dać do wiadomości dowódcom do 
dowódcy drużyny włącznie. Po wy-
korzystaniu wszystkie egzempla-
rze, wydane i zaewidencjonowane 
na szczeblu inspektora - zniszczyć! 
W obwodach i niżej, odpisów robić 
nie wolno. Luboń" .
W czerwcu 1943 r. na terenie Okręgu 
Wołyńskiego AK nastąpiła reorgani-
zacja sił i środków konspiracji. Część 
sił Okręgu pozostała nadal w konspi-
racji w ośrodkach miejskich, nato-
miast znaczną część kadry dowódczej 
oraz całość sił wiejskich skierowano 
do walki. Z Inspektoratów Łuck i 
Równe wysłani zostali oficerowie na 
tereny północno-wschodniego Wo-
łynia, jako najbardziej zagrożone, 
w celu objęcia dowództwa w ośrod-
kach samoobrony.
W 1943 r. na Wołyniu powstało 
ponad 100 ośrodków samoobrony 
kierowanych w początkowej fazie 
ich tworzenia przez władze cywilne 
Delegatury Rządu. Pierwsze placów-
ki samoobrony powstały w miejsco-
wościach: Jeziory, Szachy, Serniki, 
Swarycewicze, Borowe, Dubrowica, 
Wołczyce, Huta Stepańska, Dobryń, 
Nowosiółki, Ostrowsk, Wieluń, 
Biała, Komary, Huta Sopaczewska, 
Gały, Stara Huta. Do największych 
baz samoobrony należały: Przebraże, 
Huta Stepańska, Pańska Dolina, Sta-
ra Huta, Zasmyki, Bielin. (…)

Samoobronę oparto na dwóch ele-
mentach:
a) tworzenia silnych baz obronnych 
z kilkunastu wsi o dużych skupi-
skach ludności polskiej, obronę tych 
baz podejmują miejscowe oddziały 
z zastosowaniem umocnień, rowów 
strzeleckich i zasieków;
b) tworzenie silnych oddziałów par-
tyzanckich, ruchliwych współdziała-
jących od zewnątrz z obroną baz.
Do oddziałów partyzanckich wer-
bowana jest także największa ilość 
zdolnych do noszenia broni męż-
czyzn, z drugiej zaś strony dąży się 

jednocześnie do skupienia ludności 
polskiej w bazach obronnych koło 
kilku większych miast Okręgu Wo-
łyńskiego, przeciwdziałając jednak 
ucieczce jej do miast." (…)
W takich warunkach komendant 
Okręgu ZWZ-AK wraz z okręgo-
wym delegatem Rządu podjęli dzia-
łania mające na celu organizowanie 
skutecznej obrony zagrożonej lud-
ności polskiej na Wołyniu, a jedno-
cześnie w związku ze zbliżającym 
się frontem wschodnim, prowadzono 
przygotowania do realizacji planu 
"Burza." Trzeba podkreślić, że wy-
darzenia jakie miały miejsce na Wo-
łyniu w 1943 r. wywarły decydujący 
wpływ na rozwój polskich formacji 
partyzanckich na tym terenie.
9. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
Armii Krajowej.

15 stycznia 1944 roku komendant 
Okręgu AK Wołyń wydał rozkaz na-
kazujący mobilizację oddziałów kon-
spiracyjnych AK i skierowanie ich 
do rejonu koncentracji w zachodniej 
części Wołynia. Na miejsce zbiórki 
oddziałów wyznaczono rejon samo-
obrony polskiej w Zasmykach (po-
łożony na południe od Kowla) oraz 
rejon samoobrony w Bielinie (po-
łożony na północ od Włodzimierza 
Wołyńskiego). W rejonach tych już 
od połowy 1943 roku istniała samo-
obrona oraz działały lotne oddziały 
partyzanckie "Jastrzębia", "Sokoła", 
"Piotrusia" i "Korda", wspierające 
samoobronę.
W wyniku mobilizacji, w rejonie 
na południe od Kowla utworzono 
zgrupowanie pułkowe "Gromada", 
w skład którego weszły następujące 
bataliony: I/50 pp "Sokoła", II/50 
pp "Jastrzębia", III/50 pp "Trzaska", 
I/43 pp "Korda", II/43 pp "Siwego" 
i I szwadron 21 pułku ułanów "Hiń-
czy". Ogółem zgrupowanie "Gro-
mada" liczyło 3074 ludzi. Oprócz 
batalionów liniowych w rejonie 
zgrupowania zorganizowano oddzia-
ły obrony ludności cywilnej i ochro-
ny zaplecza kwatermistrzowskiego 
liczące około 320 ludzi.
W rejonie na północ od Włodzimie-
rza Wołyńskiego utworzono zgrupo-
wanie pułkowe "Osnowa", w skład 
którego weszły bataliony: I/43 pp 
"Bogorii" (od 8.4.44 r. - "Zająca", 
II/23 pp "Lecha", I/24 pp "Łuny", 
samodzielna kompania "Sokoła II" i 
I szwadron 19 pułku ułanów. Zgru-
powanie "Osnowa" liczyło ogółem 
1946 ludzi. W rejonie "Osnowy" 
stacjonowały także oddziały obrony 
ludności cywilnej i ochrony zaplecza 
kwatermistrzowskiego liczące około 
250 ludzi. 
10 lutego 1944 r. Obowiązki komen-
danta Okręgu Wołyńskiego AK i jed-
nocześnie dowódcy formującej się 
dywizji objął mjr dypl. Jan Wojciech 
Kiwerski "Oliwa", 

szefem sztabu dywizji został kpt. Ta-
deusz Sztumberk-Rychter "Żegota". 
Oprócz dowództwa i sztabu utworzo-

no także służby dywizyjne obejmujące 
kompanię łączności, kompanię sape-
rów, pododdziały rozpoznawcze oraz 
służbę zdrowia (z dwoma szpitalami), 
służby kwatermistrzowskie, duszpa-
sterstwo, żandarmerię i inne. 
W sumie dywizja liczyła 5988 ludzi, 
w tym 118 oficerów, 654 podoficerów 
i 5216 szeregowych, a uwzględniając 
oddziały obrony ludności cywilnej i 
ochrony zaplecza kwatermistrzow-
skiego dowódca 27 WDP AK dyspo-
nował siłą wynoszącą 6558 ludzi.
Mobilizacja i koncentracja oddziałów 
konspiracyjnych AK na Wołyniu odby-
wała się w specyficznych warunkach. 
Zmobilizowane oddziały narażone 
były nie tylko na atak ze strony wojsk 
niemieckich stacjonujących w Kowlu, 
Włodzimierzu Wołyńskim, Lubomlu 
i Uściługu ale również ze strony UPA, 
której duże zgrupowania znajdowały 
się w wielkich kompleksach lasów świ-
narzyńskich i mosurskich oraz w lasach 
położonych na lewym brzegu rzeki Sto-
chód.[3]

 [1]"Burza" na Wołyniu  TEODOR 
GĄSIOROWSKI - Krakowski Od-
dział IPN i "Dziennik Polski" 
http://www.jkilinski.edu.pl/dziennik/
nr1a/@2007_2F06.09_2FMagazy-
n_2F04_2F04.html

[2]Samoobrona ludności polskiej na 
Wołyniu w 1943 roku
Michał Klimecki, Zbigniew Pal-
ski   http://www.klub-generalagrota.
pl/portal/kg/38/643/Samoobrona_
ludnosci_polskiej_na_Wolyniu-
_w_1943_roku.html
[3]Prof. dr hab. Władysław Filar - 
WOŁYŃ W LATACH 1939 – 1944

http://newsgroups.derkeiler.com/Ar-
chive/Soc/soc.culture.polish/2008-11/
msg00676.html

/Od lewej: Jerzy Starzyński (uczeń gim-
nazjum kowelskiego, zginął w 27 Dyw.), 
"Błękitny" - żołnierz z 27 Dyw. - batalion 
"Motyla", Drzewiński (uczeń gimnazjum ko-
welskiego)
 

/W środku J. Ochman "Kozak" dowódca jed-
nego z batalionów 23 pp AK, który z powodu 
ataku Niemców nie zdołał dotrzeć na zgrupo-
wanie pułku
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/ Poniżej grupy żołnierzy 27 WDP AK, Wołyń, luty 1944.
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Nowy rok 1944 wszyscy Polacy na 
Kresach przywitali  z wielka nadzie-
ja, życząc sobie wyzwolenia z pod 
okupacji niemieckiej i nie tylko. Na 
Wołyniu już postępowała koncen-
tracja sił oddziałów partyzanckich 
AK, podobnie jak na Wileńszczyź-
nie i w innych okręgach. Nigdzie 
nie brano pod uwagę innych możli-
wości, jak powrót do niepodległości 
udręczonej ojczyzny.
Byli jednak i tacy co zdawali so-
bie sprawę z zagrożeń jakie niosły 
nowe czasy, ale nikt tego głośno i 
powszechnie  nie obwieszczał. Pol-
ski patriotyzm nie pozwalał na taki 
sposób myślenia. Rzesze żołnierzy 
Polski Podziemnej rwali się do wal-
ki z okupantem, nie dopuszczając 
innej alternatywy jak ostateczne 
zwycięstwo. Nawet ci co pamięta-
li o kolejnej rocznicy „Powstania 
Styczniowego 1863 roku” i niepo-
wodzeniu tego zrywu niepodległo-
ściowego nie dopuszczali do siebie 
takiej myśli. Pełny i bardzo trafny 
obraz sytuacji nakreślił w swoim 
artykule  pod t5ytułem,jak powyżej  
Tomasz Szczurowski w Magazynie 
„Inne Oblicza Historii”. Niniejszy 
materiał prezentujemy w całości 
poniżej. Polecamy bardzo dobrze 
opracowany wycinek naszej pol-
skiej i nie tylko kresowej historii, z 
wyrazami uznania dla autora.
__

W połowie 1943 roku rząd polski 
w Londynie zaczął poszukiwać od-
powiedzi na pytanie: jakie podjąć 
kroki w razie dalszego cofania się 
Niemców na froncie wschodnim? 
Rodziło ono szereg innych pytań, 
wśród których były kwestie doty-
czące szans i skutków zbrojnego 
powstania w kraju przeciwko Niem-
com, możliwości przeciwdziałania 
okupacji radzieckiej i inne. Anali-
zowano na przykład problem, czy 
Armia Krajowa (AK) w walce z wy-
cofującymi się Niemcami jest w sta-
nie opanować  pewne obszary kraju, 
wyłonić tam polską administrację i 
w ten sposób metodą faktów doko-
nanych stworzyć określoną sytuację 
formalnoprawną, zanim wkroczą 
Rosjanie? Zadawano sobie pytanie, 
jak AK ma reagować na podobne 
akty ze strony Ukraińców, Białoru-
sinów, Litwinów czy partyzantów 
radzieckich ? [1]

Tymczasem w mroźną noc z 3 na 4 
stycznia 1944 roku Armia Czerwo-
na przekroczyła niedaleko Rokitna, 
na wschód od Saren, granicę pol-
sko-radziecką, którą wytyczał trak-
tat podpisany w 1921 roku w Rydze. 
W pierwszych dniach pobytu Armii 
Czerwonej na ziemiach polskich nie 
doszło do bezpośredniego kontaktu 
z oddziałami Wołyńskiego Okręgu 
Armii Krajowej. Swoim zwycza-
jem Rosjanie po zajęciu większych 
miejscowości urządzali wiece pro-
pagandowe. Nie inaczej było w Sar-
nach, gdzie podczas takiej imprezy 
odczytano rezolucję do Stalina, z 
treści której wynikało, że miejsco-
we społeczeństwo ukraińskie odda-
je się opiece „Wielkiego Związku 
Sowieckiego” [2]. Zapowiadało to 

„powrót” tych ziem do ZSRR. Czy 
można było temu zaradzić?
Wejście Armii Czerwonej na ziemie 
polskie zbiegło się w czasie z przy-
gotowanym i ogłoszonym 4 stycz-
nia 1944 roku w Moskwie „Projek-
tem deklaracji Polskiego Komitetu 
Narodowego”. W sprawie granic 
przyszłej Polski projekt uzasadniał 
potrzebę ich przesunięcia na zachód 
oraz umocnienia Polski nad Bał-
tykiem. Przedłożony przez Wandę 
Wasilewską dokument wschodnią 
granicę pozostawiał do wytyczenia 
Związkowi Radzieckiemu. 
Nie był to bynajmniej akt dobrej 
woli ze strony Wasilewskiej i jej eki-
py, lecz co najwyżej deklaracja ule-
głości wobec decyzji Stalina. Otóż 
w chwili, kiedy Armia Czerwona 
przekroczyła granice Polski, Stalin 
zdecydował, że nie musi oznaczać 
to natychmiastowego powoływania 
na zajętych obszarach polskiej ad-
ministracji, chociażby całkowicie 
zależnej od Moskwy.
Na przełomie 1943 i 1944 roku w 
planach Stalina i polskich komuni-
stów zaczęła przeważać koncepcja 
oparcia się w przedsięwzięciach or-
ganizacyjnych przyszłego państwa 
na działaczach komunistycznych i 
wojsku. Sądzić należy, że decyzją 
na równi polityczną, co i wynikającą 
z potrzeb militarnych było postano-
wienie o przegrupowaniu głównych 
sił I Korpusu ze Smoleńszczyzny na 
Front Ukraiński. Podjęto je w lutym 
1944 roku na posiedzeniu Central-
nego Biura Komunistów Polskich 
(CBKP). Zasadniczym jego powo-
dem był fakt, że Armia Czerwona 
zbliżyła się w niektórych miejscach 
na odległość około 50 km do Bugu. 
Na zapleczu radzieckich jednostek 
aktywizowało się ukraińskie pod-
ziemie zbrojne - nastawione tak 
samo wrogo do Rosjan, jak i do 
Polaków. Stalin znalazł się w nie-
zręcznej sytuacji, kiedy to na tere-
nach formalnie należących jeszcze 
do Polski powinien był przystąpić 
do pacyfikacji ludności i rozprawie-
nia się z narodowowyzwoleńczymi 
trendami polskimi i ukraińskimi. 
Obecność tam wojsk polskich miała 
wpłynąć na unormowanie sytuacji, a 
z drugiej strony – poprzez pobór do 
armii polskiej – pozbawić zaplecza 
kadrowego tamtejsze struktury Ar-
mii Krajowej i ukraińskich organi-
zacji zbrojnych. Z drugiej strony, na 
wiosnę 1944 roku, podczas wizyty 
delegacji Krajowej Rady Narodo-
wej (KRN) w ZSRR, prowadząc 
m.in. 5 czerwca rozmowy w Cen-
tralnym Komitecie Komunistycz-
nej Partii Ukrainy w Kijowie z jej 
sekretarzem Nikitą Chruszczowem, 
delegacja polska wielokrotnie pod-
kreślała, że mordowanie Polaków 
odbywa się za akceptacją miejsco-
wych władz radzieckich. [3].

Wejście Rosjan na ziemie polskie 
zbiegło się z podjętą przez Armię 
Krajową akcją „Burza”. [4] Akcja, 
przygotowana i prowadzona na po-
lecenie rządu w Londynie, miała 
udowodnić gotowość do wspólnej 
z Armią Czerwoną walki o wy-
zwolenie ziem polskich i pobicie 
niemieckich najeźdźców. Władze 
emigracyjne sądziły, że występu-
jąc w roli gospodarzy oddziały Ar-
mii Krajowej swoją obecnością w 

wystarczający sposób potwierdzą 
prawa do polskiej państwowości na 
tych ziemiach. W Londynie żywio-
no optymistyczną i naiwną zarazem 
nadzieję, że ewentualna współpraca 
bojowa Armii Krajowej z Armią 
Czerwoną stworzy szansę na nawią-
zanie porozumienia ze Związkiem 
Radzieckim.
 Początkowo Rosjanie podjęli próby 
nawiązania współpracy. Jak poda-
je cytowany już T. Żenczykowski, 
warunki współpracy postawione w 
marcu 1944 roku dowódcy 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty ppłk. Ja-
nowi Kiwerskiemu „Oliwie” były 
racjonalne [5]. Rosjanie żądali cał-
kowitego podporządkowania bojo-
wego dywizji dowództwu radziec-
kiemu i reorganizacji ze struktur 
partyzanckich na jednostkę liniową. 
Jednocześnie zapewniali dywizji 
broń i wyposażenie zgodnie z ra-
dzieckimi normami. Rosjanie goto-
wi byli uznać narodowy charakter 
dywizji, której władze znajdują się 
w Warszawie (Delegatura Rządu) 
i Londynie (Rząd RP). Natomiast 
stawiali bezwzględny i z punktu 
widzenia zasad prowadzenia woj-
ny ze wszech miar uzasadniony 
warunek, że na tyłach radzieckich 
frontów nie ma prawa być jakich-
kolwiek oddziałów partyzanckich. 
Jednocześnie prawie wszystkie od-
działy wojskowe Polskiego Państwa 
Podziemnego były szczegółowo 
rozpoznane przez radzieckie służby 
specjalne.
W tej sytuacji, w nielicznych przy-
padkach kiedy doszło do współdzia-
łania bojowego Armii Czerwonej 
z oddziałami Armii Krajowej, po 
kilku dniach, a czasami tygodniach, 
NKWD dokonywało rozbrajania i 
aresztowań wśród tych drugich. Na-
tychmiast spotykało się to z ostry-
mi protestami – szczególnie władz 
londyńskich. Z drugiej strony Ko-
menda Główna AK bynajmniej nie 
ułatwiała ułożenia stosunków z Ro-
sjanami. Świadczy o tym chociażby 
wydany 12 lipca 1944 roku rozkaz 
gen. Tadeusza Komorowskiego, w 
którym czytamy m.in.: „Jedynie w 
walce z Niemcami współdziałamy 
z Sowietami. Stawiamy Sowietom 
opór polityczny, polegający na cią-
głym i nieustępliwym dokumento-
waniu samodzielności wszystkich 
przejawów życia polskiego zorga-
nizowanego, a więc również za-
gadnień wojska i wojny. Opór ten 
ma być zbiorowym przejawem woli 
Narodu Polskiego w utrzymaniu 
niepodległego bytu” [6].

Kiedy latem rozpoczęła się ofensy-
wa brzesko-sandomierska, można 
było mieć jedynie nikłą nadzieję, że 
Armia Czerwona zmieni metody po-
stępowania wobec AK na terenach 
na zachód od Bugu. Początkowo 
sami Rosjanie nie bardzo wiedzieli, 
jak ustosunkować się do polskich 
oddziałów na tych ziemiach. Ra-
dzieccy dowódcy podejmowali pró-
by rozmów z dowódcami oddziałów 
AK, powstrzymując się także od 
ich rozbrajania. Nie jest mi wiado-
me, aby przed sierpniem 1944 roku 
wydano rozkaz odnośnie do trakto-
wania oddziałów Armii Krajowej 
przez Armię Czerwoną na terenach 
między Bugiem a Wisłą.

 W przewidywaniu ofensywy ra-
dzieckiej latem 1944 roku i rozpo-
częcia na Lubelszczyźnie akcji „Bu-
rza” tamtejszy komendant okręgu 
AK płk Kazimierz Tumidajski, 29 
czerwca wydał specjalny rozkaz, 
w którym wzywał podwładnych do 
poświęcenia wszystkich sił walce 
zbrojnej. Okręg zmobilizował oko-
ło 12 tysięcy ludzi, dla pozostałych 
nie starczyło bowiem broni. Jedno-
cześnie gotowość osiągnęły szeroko 
rozbudowane struktury przyszłej 
administracji Delegatury Rządu. O 
skali przedsięwzięcia niech świad-
czy fakt, że Armia Krajowa na 
Lubelszczyźnie samodzielnie, wy-
przedzając Rosjan, wyzwoliła m.in. 
Bełżec, Lubartów, Kock, Firlej, 
Krasnystaw, Urzędów czy Ponia-
tową. Wspólnie z jednostkami ra-
dzieckimi wyzwolono: Tomaszów 
Lubelski, Łuków, Puławy, Chełm, 
Radzyń, Międzyrzec, Zamość i Bia-
łą Podlaską.
 Dnia 22 lipca AK zdołała zająć i 
zabezpieczyć w Lublinie szereg 
ważnych obiektów. W nocy z 22 na 
23 lipca, podczas natarcia na mia-
sto oddziałów radzieckiej 2 armii 
pancernej, pomoc AK w toku walk 
ulicznych okazała się nieoceniona. 
W wyzwolonym całkowicie mieście 
od rana 25 lipca pojawiła się na mu-
rach odezwa wojewódzkiego Dele-
gata Rządu, na ulicach dyżurowały 
zaś patrole Państwowego Korpusu 
Bezpieczeństwa. Dowódca 69 armii 
radzieckiej gen. Władimir Kołpak-
czi 27 lipca przedstawił komendan-
towi okręgu AK płk. Tumidajskiemu 
ultimatum: albo wszystkie podległe 
mu oddziały podporządkują się le-
dwie co utworzonemu Naczelne-
mu Dowództwu Wojska Polskiego, 
albo będą natychmiast rozbrojone. 
Tumidajski pozostał zakładnikiem 
Rosjan do momentu rozpoczęcia 
składania broni przez AK.
Po zajęciu przez przybyłą z Woły-
nia 27 dywizję Kocka, Firleja i Lu-
bartowa jej kadra i żołnierze zostali 
podstępnie rozbrojeni przez 74 Dy-
wizję Piechoty Gwardii. Podobny 
los spotkał na Wileńszczyźnie tam-
tejsze zgrupowanie AK, dowodzone 
przez płk. Aleksandra Krzyżanow-
skiego, biorące udział w operacji 
„Ostra Brama”. Przez kilka dni w 
Białymstoku spór o władzę toczyli 
przedstawiciele Delegatury Rzą-
du, dowództwa 3 armii radzieckiej 
oraz przybyli wysłannicy PKWN. 
W efekcie aresztowano i zesłano w 
głąb Rosji wojewódzkiego Delega-
ta Rządu Józefa Przybyszewskiego, 
białostockiego inspektora AK Wła-
dysława Kaufmana i jeszcze kilka 
osób. Podobnie postępowano z żoł-
nierzami AK na Rzeszowszczyźnie, 
w rejonie Lwowa i na terenie Pod-
okręgu Warszawa–Wschód AK.
Na przełomie lipca i sierpnia 1944 
roku Rosjanie ogłosili obszar mię-
dzy Wisłą a Bugiem przyfrontową 
strefą okupacyjną. Na zajmowanych 
od początku 1944 roku przez Armię 
Czerwoną ziemiach polskich na-
tychmiast po przejściu frontu two-
rzono sieć obwodowych, miejskich, 
okręgowych i gminnych komendan-
tur wojennych. W rękach komen-
dantów wojennych spoczywała cała 
władza na podległym im terytorium,  
ponadto posiadali oni daleko idące 

uprawnienia wobec zamieszkałej i 
przebywającej tam ludności. Istot-
nym zadaniem komendantur było 
ewidencjonowanie i ochrona mienia. 
Przywilejem prowadzącego wojnę 
jest zabezpieczenie funkcjonowa-
nia własnych wojsk na określonym 
obszarze poza linią frontu. Ponadto 
26 lipca 1944 roku przedstawiciele 
PKWN podpisali w Moskwie po-
rozumienie, które gwarantowało 
Armii Czerwonej pełnię władzy na 
wyzwalanych terenach. Oficjalnie 
dopiero 1 sierpnia Stalin, wspólnie z 
zastępcą szefa Sztabu Generalnego 
Armii Czerwonej gen. Aleksiejem 
Antonowem, wydał rozkaz  rozbra-
jania oddziałów AK i innych, które 
nie były podporządkowane PKWN. 
Dyrektywa nakazywała aresztować 
wszystkich oficerów AK, w sto-
sunku zaś do pozostałych żołnierzy 
sugerowała, aby – jeśli wyrażą go-
towość walki z Niemcami – wcielać 
ich do jednostek zapasowych 1 Ar-
mii Wojska Polskiego.

 W sierpniu wojska NKWD do-
konały aresztowań we wszystkich 
oddziałach AK, które ujawniły się 
przed Armią Czerwoną. Na całym 
obszarze między Bugiem a Wisłą 
powtórzyła się sytuacja z wiosny. 
Terror NKWD objął nie tylko or-
ganizacje zbrojne Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, w tym przede 
wszystkim Armię Krajową, ale rów-
nież szerokie warstwy polskiego 
społeczeństwa. W ramach tworzo-
nych struktur komend wojennych 
ich komendanci, w razie pojawie-
nia się oddziałów Armii Krajowej 
lub innych organizacji  zbrojnych, 
otrzymali prawo i obowiązek pod-
jęcia wszelkich działań w celu ich 
rozbrojenia.
Kiedy na przełomie września i paź-
dziernika 1944 roku Stalin wezwał 
do Moskwy kierownictwo PKWN 
i PPR, zażądał wówczas zastoso-
wania wobec przeciwników poli-
tycznych i społeczeństwa totalnego 
terroru. Ostrzegał, że w innym przy-
padku po odejściu Armii Czerwonej 
społeczeństwo polskie natychmiast 
odsunie komunistów od władzy.
 Według opinii działaczy podziemia 
sytuacja, która wytworzyła się po 
wkroczeniu Armii Czerwonej, no-
siła wszelkie znamiona nowej oku-
pacji. Przypuszczać należy, że straty 
poniesione wówczas przez naród, a 
przede wszystkim przez Armię Kra-
jową, były porównywalne z pono-
szonymi podczas okupacji niemiec-
kiej. Nasuwa się kolejny problem. 
Czy te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w 
tym kilka tysięcy żołnierzy AK, któ-
rych wówczas aresztowano i depor-
towano w głąb Rosji, można było 
uratować? Przede wszystkim należy 
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
akcja „Burza” była potrzebna i do 
końca przemyślana? Potrzebna, bez 
wątpienia, i w początkowej fazie 
przemyślana. Sądzę jednak, że jej 
kierownictwo nie zareagowało we 
właściwym momencie na określoną 
sytuację, z jaką zetknęły się oddzia-
ły uczestniczące w „Burzy”. W nad-
zwyczaj trudnej, by nie rzec bezna-
dziejnej, sytuacji nie zdobyto się na 
realną ocenę szans akcji i nie podjęto 
próby uratowania przynajmniej czę-
ści żołnierzy AK. Wszak dla wielu, 
szczególnie młodych, wstąpienie do 
komunistycznego Wojska Polskiego 
było szansą uratowania się przed 
aresztowaniem lub innymi represja-
mi, a nawet śmiercią. W szeregach 
wojska można było znaleźć w mia-
rę bezpieczny azyl oraz zwiększyć 
szanse na to, aby z czasem wrócić 
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
do normalnego życia i ewentualnie 
podjąć dalsze działania.
Późną jesienią 1943 roku mijała eufo-
ria związana z utworzeniem polskich 
formacji zbrojnych przy komunistycz-
nym Związku Patriotów Polskich 
(ZPP) w ZSRR. Problemy organi-
zacyjno-kadrowe spowodowały, że 
proces tworzenia jednostek I Korpu-
su Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) w 
ZSRR został w pewnym stopniu za-
hamowany. Jednak najważniejszymi 
przyczynami wyraźnego stonowania 
euforii były z jednej strony reperku-
sje po niezbyt fortunnym popisie 1 
Dywizji Piechoty im. T. Kościusz-
ki pod Lenino, z drugiej zaś w pełni 
uzasadnione obawy polskich komu-
nistów z ZPP. Ci drudzy zdawali so-
bie sprawę, że zostaną przyjęci przez 
większość społeczeństwa w kraju w 
sposób niezbyt przychylny, zwłaszcza 
na północno-wschodnich terenach II 
Rzeczypospolitej, gdzie mieszkańcy 
zaznali już „dobrodziejstw” komuni-
stycznej władzy radzieckiej.
 Dnia 5 maja 1944 roku powstał Pol-
ski Sztab Partyzancki, którego zada-
niem miało być aktywizowanie ruchu 
partyzanckiego oraz prowadzenie ak-
cji sabotażowo-dywersyjnych na te-
renach Polski tuż przed wkroczeniem 
tam Armii Czerwonej. Sztab został 
utworzony jako swoista przeciwwa-
ga dla akowskiej „Burzy”. Jego kie-
rownikiem był Aleksander Zawadzki, 
lecz praktycznie kierował nim zastęp-
ca Zawadzkiego płk Sergiej Prytycki. 
Jego zadaniem było także udzielanie 
wsparcia w walce o władzę Armii Lu-
dowej i siłom prokomunistycznym w 
kraju. Był to twór fikcyjny, który skła-
dał się z 13 wydziałów wspomnia-
nego sztabu i w zasadzie z jednego 
batalionu dowodzonego przez mjr. 
Henryka Toruńczyka. Teoretycznie 
było mu również podporządkowa-
nych kilka jednostek partyzanckich 
wydzielonych z radzieckich: Ukraiń-
skiego i Białoruskiego Sztabu Party-
zanckiego.
 Późnym latem 1944 roku wpływ na 
relacje między przedstawicielami De-
legatury Rządu, dowódcami Armii 
Krajowej z jednej strony a przedsta-
wicielami aparatu władzy reprezen-
tującymi Krajową Radę Narodową 
i jednostki partyzanckie byłej Armii 
Ludowej miały zaszłości sięgające 
kilku lat okupacji, m.in. sprawy zwią-
zane z rozmowami, jakie Delegatura 
Rządu i Komenda Główna AK pro-
wadziły w lutym 1943 roku z przed-
stawicielami Polskiej Partii Robotni-
czej (PPR) z Władysławem Gomułką 
na czele. Wówczas to przedstawiciele 
delegatury zaczęli rozpowszechniać 
pogłoskę, że inicjatywa PPR w spra-
wie wspólnego frontu walki była tyl-
ko manewrem politycznym, komuni-
ści z góry bowiem zakładali, że ich 
propozycja wspólnej walki zostanie 
odrzucona. Cała prasa podziemna 
rozpętała wówczas nagonkę na PPR. 
Tym samym w strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego znalazła się 
ona w jeszcze głębszej izolacji [7].

Na równi z sytuacją, której ani-
matorem był Związek Radziecki, 
decydujący wpływ na przyszłość 
Polski chciały i mogły mieć pol-
skie władze i organizacje politycz-
ne na Zachodzie. Faktem jest, że 
sytuacja polityczna Polski zdecy-
dowanie pogorszyła się wraz ze 
śmiercią gen Sikorskiego i aresz-
towaniem przez gestapo komen-
danta Armii Krajowej gen. Ste-
fana Roweckiego. Nowy premier 
Stanisław Mikołajczyk, jak również 
nowy naczelny wódz gen. Kazimierz 
Sosnkowski  swoją  międzynarodową 

pozycją nie dorównywali Sikorskie-
mu. Również nowy komendant AK 
gen. Komorowski nie był tej klasy 
kierownikiem ogromnej konspira-
cyjnej organizacji militarnej co jego 
poprzednik. Przede wszystkim nie 
wytrzymywał presji psychicznej, ży-
jąc w ciągłej obawie przed aresztowa-
niem [8].
Na jesieni 1943 roku premier Stani-
sław Mikołajczyk przedstawił prezy-
dentowi Władysławowi Raczkiewi-
czowi stanowisko rządu dotyczące 
wejścia wojsk radzieckich na tereny 
Polski. Dokument ten pt. „Instrukcja 
dla kraju” został także przedstawiony 
premierowi Wielkiej Brytanii Win-
stonowi Churchillowi, jednak Brytyj-
czycy zignorowali go zarówno pod-
czas wizyty ich delegacji rządowej 
w Moskwie, jak i na konferencji w 
Teheranie. Jedynie w kraju instrukcja 
posłużyła komendantowi głównemu 
Armii Krajowej do opracowania pla-
nu „Burza”. W zasadzie jeszcze przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej na 
przedwojenne ziemie polskie upadła 
nadzieja na przywrócenie stosunków 
dyplomatycznych między Polską a 
ZSRR dzięki współdziałaniu na polu 
walki.
W związku z przekroczeniem grani-
cy przez wojska radzieckie premier 
Mikołajczyk wydał oświadczenie, 
które na żądanie brytyjskiego Fo-
reign Office zostało zmienione, co 
zniekształciło jego pierwotny mery-
toryczny sens. Otóż w początkowej 
formie zawierało  ono takie m.in. sło-
wa: „Naród Polski ma prawo spodzie-
wać się pełnej sprawiedliwości, której 
pierwszym warunkiem jest możliwie 
najszybsze przywrócenie polskiej 
suwerennej administracji na całości 
uwolnionych ziem Rzeczypospoli-
tej”. Dalej w oświadczeniu podkre-
ślano, że: „zachowanie się Polaków w 
tej wojnie świadczy, że Polska nigdy 
nie uznawała i nie uzna rozwiązań 
narzucanych siłą. Polska oczekuje, 
iż Związek Radziecki, ze względu na 
znaczenie przyszłych przyjacielskich 
stosunków między oboma narodami, 
nie zaniedba respektowania obecnych 
praw Rzeczypospolitej i jej obywate-
li”. Na skutek wspomnianej interwen-
cji z tekstu wykreślono dwa słowa: w 
pierwszym zdaniu słowo „całości”, w 
drugim zaś – „obecnych”. Tym sposo-
bem tekst Mikołajczyka zyskał zupeł-
nie inny sens.
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Redakcja

Tworzenie pierwszych oddziałów 
samoobrony odbywało się spon-
tanicznie. Organizowali je lokalni 
przywódcy społeczności polskiej. 
Należy sądzić, że pojawiły się one 
pod koniec 1942 r. lub na przeło-
mie 1942 i 1943 r. 
Ich działalność początkowo spro-
wadzała się do organizowania 
przez ludność wsi i miasteczek 
punktów obserwacyjnych, wy-
stawiania straży i patrolowania 
najbliższej okolicy. Członkowie 
samoobrony ostrzegali miejscową 
ludność polską o pojawieniu się 
nieznanych oddziałów zbrojnych. 
Część posterunków, wart i patroli 
działała tylko wieczorem i w nocy, 
przy czym rzadko uzbrojone były 
w broń palną.(…) Zorganizowane 
ośrodki samoobrony polskiej z po-
wodzeniem walczyły z banderow-
cami i „czernią” od lipca do grud-
nia 1943 r. Oddziały samoobrony 
w większych ośrodkach szkolono 
wojskowo i formowano w plutony i 
kompanie.(…) Ponieważ w ośrod-
kach samoobrony skoncentrowane 
było niejednokrotnie kilkanaście 
tysięcy ludności, bardzo ważną 
sprawą stało się zapewnienie apro-
wizacji. Z powodu zagrożenia ze 
strony Ukraińców nie można było 
zebrać plonów w wielu miejsco-
wościach. W innych żniwa możli-
we były tylko pod ochroną silnej, 
uzbrojonej eskorty(…)
Obecny stan badań  nie pozwala 
na precyzyjne określenie liczby 
polskich ośrodków samoobrony na 
Wołyniu. „Według Adama Peretia-
kowicza istniało ich około 300, z 
czego 129 przetrwało do wejścia 
wojsk radzieckich. (…)Władysław 
Filar i Andrzej Sowa podają, że na 
Wołyniu powstało około 100 baz 
i ośrodków samoobrony. A. Sowa 
pisze także, że do czasu wejścia 
wojsk sowieckich dotrwało około 
60 ośrodków.  [1] 

Według Ewy i Władysława Sie-
maszków : „Ogółem w 1943 r. za-
istniało 15 ośrodków (baz), a w ich 
skład wchodziło łącznie 95 placó-
wek. W styczniu 1944 r. działało 
13 ośrodków (baz) i były one ko-
lejno w następnych miesiącach li-
kwidowane po zajęciu terenu przez 
Armię Czerwoną. W związku z 
zatrzymaniem się frontu sowiec-
ko - niemieckiego w okolicach 
Kowla, najdłużej działał ośrodek 
samoobrony Jagodzin - Rymacze 
w powiecie lubomelskim, bo aż do 
lipca 1944 r. Maksymalna liczba 
istniejących jednocześnie placó-
wek samoobrony samodzielnych 
i wchodzących w skład ośrodków 
(baz) wynosiła 128 i wystąpiła w 
lipcu 1943 r. 

Liczba ta w zestawieniu z blisko 
3400 miejscowościami, w których 
żyli Polacy i liczbą zamordowa-
nych 50-60 tysięcy osób uświada-
mia skromne rozmiary polskiej sa-
moobrony. Gdyby samoobrona na 
Wołyniu była bardziej rozwinięta, 
a także gdyby była w stanie nie 

tylko przeciwstawiać się napadom 
OUN-UPA, ale także prowadzić 
walki ofensywne i dokonywać ak-
cji odwetowych - nie byłoby na 
Wołyniu tylu ofiar.
Na Wołyniu w 1943 r. istniały 
następujące ośrodki (bazy) samo-
obrony, które odegrały istotną rolę 
w obronie ludności polskiej:
w powiecie dubieńskim: P a ń s k a 
D o 1 i n a (gm. Młynów) - mimo, 
że nie była powiązana z innymi 
placówkami samoobrony, dawała 
schronienie uciekinierom i osła-
niała przyległe kolonie, pełniła 
więc funkcję ośrodka samoobro-
ny;
w powiecie horochowskim: Z a t u 
r c e  z koloniami: Jungówka, Ko-
rytyska, Lipnik, Jiańków, Sernicz-
ki (wszystkie w gm. Kisielin) o 
konspiracyjnym kryptonimie Baza 
Oporu „Skała";
w powiecie kostopolskim: H u t a 
S t a r a (gm. Ludwipol) z kolo-
niami: Antolin, Bereżniaki, Broni-
sławka, Głuszków, Huta Bystrzyc-
ka, Jakubówka Mała, Lewacze, 
Marulczyn, Moczulanka, Mokre, 
Nowiny, Peresieki, Rudnia Stryj, 
Zawołocze, i wsią Rudnia Potasz-
nia (wszystkie w gm. Ludwipol); 
H u t a S t e p a ń s k a -W y r 
k a (gm. Stepań) z koloniami w 
gm. Stepań - Borek, Ostrówki, 
Perespa, Siedlisko, Temne Stepań-
skie, Temne Rządowe, koloniami 
w gm. Stydyń - Kamionka Nowa, 
Kamionka Mara, wsią Omelanka 
(gm. Stydyń), przyległymi ko-
loniami z powiatu Sarny: Hały i 
Użanie (gm. Antonówka), Brzezi-
na, Soszniki, Tur, Wyrobki (gm. 
Rafałówka);
w powiecie kowelskim: Z a s m y 
k i (gm. Lubitów) z: koloniami Ja-
nówka i Radomle w gm. Lubitów, 
kolonią Lublatyn (gm. Turzysk), 
wsią Kupiczów (gm. Kupiczów), 
zwane „Rzeczpospolitą Zasmyc-
ką"; D ą b r o w a ( Stara i Nowa) 
z koloniami Bożydarówka i De-
mentjanówka (wszystkie w gm. 
Hołoby);
w powiecie krzemienieckim: D e 
d e r k a ł y (gm. Dederkały) i R y 
b c z a (gm. Katerburg) - placówki 
działające samodzielnie z powo-
du nie istnienia w okolicy innych 
samoobron, lecz pełniące funkcje 
ośrodków z racji gromadzenia 
wielu uciekinierów;
w powiecie lubomelskim: J a g o d 
z i n - Ry m a c z e z wsiami: Ku-
pracze, Terebejki wszystkie gm. 
Bereżce);
w powiecie łuckim: P r z e b r a ż 
e (gm. Trościaniec) z koloniami: w 
gm. Trościaniec - Chołopiny, Jaź-
winy, Mosty, Wydranka, Zagajnik 
i koloniami w gm. Kiwerce Her-
manówka, Komarówka, Rafałów-
ka; 
A n t o n ó w k a S z e p e 1 s 
k a (gm. Kniahinie) z koloniami: 
Aleksandrówka (gm. Kniahininek) 
i Ludwiszyn (gm. Torczyn); 
R o ż y s z c z e z koloniami: 
Aleksandrówka, Bejnarówka, 
Elżbietym Francuzy, Helenówka, 
Katerynówka, Kopaczówka, Krze-

mieniec, Michalin, Olganówka 
Nowa i Stara, Perespa, Retówka, 
Sitarówka, Słobodarka, Waleria-
nówka, Wasylówka, Wełnianka 
wszystkie w gm. Rożyszcze);
w powiecie sarneńskim: A n t o n 
ó w k a i kolonie: Parośla II, Pe-
respa, Sunia, Terebunia, Wydymer 
(wszystkie w gm. Antonówka);
w powiecie włodzimierskim: 
„Rzeczpospolita Bielińska", czy-
li B i e 1 i n - S p a z c z y z n 
a z koloniami: Aleksandrówka, 
Kalinówka, Marianówka Bieliń-
ska, Radowicze, Sewerynówka, 
Smolarze, Stasim Wodzinów, Wo-
dzinek (wszystkie w gm. Werba), 
osadą Grabina (gm. Werba), kolo-
niami w gm. Korytnica - Edward-
pole, Sieliski, Worczyn; A n d r e s 
ó w k a z koloniami: Antonówka-
-Borek, Helenówka Werbska, Ste-
fanówka (wszystkie w gm. Werba) 
oraz przedmieściem Włodzimierza 
Woł. Białozowszczyzna;
w powiecie zdołbunowskim: W i t 
o 1 d ó w k a (gm. Chorów) i O s 
t r ó g  n . H o r y n i e m , o roli 
zbliżonej do ośrodków w powiecie 
krzemienieckim.
 Ośrodki samoobrony dysponowa-
ły większymi siłami obronnymi 
niż pojedyncze samodzielne pla-
cówki samoobrony - co najmniej 
kilkudziesięcioosobowymi gru-
pami (oddziałami) samoobrony, 
niektóre czasowo lub niemal od 
początku istnienia były związa-
ne z oddziałami partyzanckimi 
AK. Gromadziły uciekinierów z 
okolicy, ewakuowały zagrożoną 
ludność, udzielały pomocy na-
padniętym osiedlom oraz organi-
zowały zaopatrzenie w żywność 
dla zgromadzonej w bazie ludno-
ści. Niektóre - oprócz odpierania 
napadów - dokonywały profilak-
tycznych wypadów na zgrupowa-
nia upowskie, których celem było 
odsunięcie zagrożenia i uniemoż-
liwienie UPA napaści. Do najsil-
niejszych ośrodków samoobrony 
należały: Pańska Dolina, Huta Sta-
ra, Zasmyki, Przebraże, Rożysz-
cze, Antonówka Szepelska, Bielm-
-Spaszczyzna, Jagodzin-Rymacze. 
Maksymalny obszar, na którym 
ośrodki samoobrony były w sta-
nie zapewnij ludności względne 
bezpieczeństwo, tj. zminimalizo-
wać skutki napadów UPA, podej-
mować akcje obronne, zdobywać 
żywność, ograniczał się do obsza-
ru jednej gminy.
 Większość samoobron poniosła 
klęskę podczas napadu - nie była 
w stanie obronić ludności, a ist-
nienie niektórych trwało zaledwie 
około miesiąca. Do wkroczenia na 
Wołyń w 1944 r. Armii Czerwonej 
(a ściśle do zajęcia przez nią te-
renu działania samoobrony) prze-
trwały następujące samoobrony:
spośród ośrodków (baz): Pań-
ska Dolina, Zaturce, Huta Stara, 
Zasmyki, Dąbrowa, Dederkały, 
Rybcza, Jagodzin-Rymacze, Prze-
braże, Rożyszcze, Antonówka 
Szepelska, Bielm-Spaszczyzna, 
Witoldówka, Ostróg;
spośród samodzielnych placówek 
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samoobrony: Młynów, Kurdybań 
Warkowicki, Lubomirka, Klewań, 
Rokitno, Budki Snowidowickie, 
Osty.
 Uniknięcie zagłady przez wy-
mienione samodzielne placówki 
samoobrony, zaliczane przez oca-
lałych świadków do niemalże cu-
dów, można wyjaśnić następująco: 
w Młynowie, Rokitnie, Klewaniu 
stacjonowały załogi niemieckie, 
których obecność powstrzymywa-
ła UPA od napadu,
(…)Dopiero w drugiej połowie 
1943 roku, w końcu lipca i w 
sierpniu, a w powiecie lubomel-
skim we wrześniu, Armia Krajo-
wa Okręg Wołyń zorganizowała 
oddziały partyzanckie, które choć 
z założenia były przeznaczone do 
walki z Niemcami, to w sytuacji 
masowych mordów musiały bro-
nić ludności przed UPA. Do ich 
organizacji przystąpiono dopiero 
wtedy, gdy przez cały Wołyń, z 
wyjątkiem jednego powiatu, lu-
bomelskiego, przetoczyło się lu-
dobójstwo, pochłaniając 19 672 
ofiary oraz niesprecyzowaną ich 

liczbę (+?), i gdy 11 lipca i w 
dniach następnych rzezie wołyń-
skie osiągnęły apogeum.
  Przetrwanie do 1944 r. większości 
z kilkunastu ośrodków samoobro-
ny było możliwe dzięki związaniu 
ich, choćby przez krótki okres 
czasu z oddziałami partyzanckimi. 
I tak:
P a ń s k a D o 1 i n a (pow Dub-
no) była wspierana kolejno przez 
3 oddziały partyzanckie od sierp-
nia 1943 r. do lutego 1944 r. - 
najpierw przez oddział AK chor. 
Kornela Lewandowskiego „Spalo-
nego", potem oddział partyzancki 
AK „Łuna" por. Zygmunta Kul-
czyckiego „Olgierda" i w końcu 
oddział AK por. Franciszka Pukac-
kiego „Gzymsa",
H u t a S t a r a (pow. Kostopol) 
była szczególnie „nasycona" od-
działami partyzanckimi: od 15 
sierpnia do 8 grudnia 1943 r. sta-
cjonował tam oddział partyzancki 
AK por. Władysława Kochańskie-
go „Bomby", a oprócz niego, od 
wiosny 1943 r. do końca okupacji 
niemieckiej przebywały na terenie 

ośrodka sowieckie oddziały party-
zanckie (zob. Huta Stara, gm. Lu-
dwipol, pow. Kostopol),
w Z a s m y k a c h i okolicy (pow. 
Kowel) od lipca 1943 r. nieustan-
nie operowały oddziały AK (two-
rzone i przybyłe z innych stron w 
różnym czasie): por. Władysława 
Czermińskiego „Jastrzębia", por. 
Stanislawa Kądzielawy „Kani", 
por. Michała Fijałki „Sokoła", 
pchor. Tadeusza Korony „Groń-
skiego", Stanisława Stachurskiego 
„Jagody" - przeorganizowane w 
styczniu 1944 r. w Zgrupowanie 
„Gromada" 27 Wołyńskiej Dywi-
zji AK,
D ą b r o w a (pow. Kowel) od 
sierpnia 1943 r. opierała się na od-
dziale partyzanckim sierż. Stani-
sława Kurzydłowskiego „Jurka", 
który w 1944 r. został włączony 
do Zgrupowania „Gromada" 27 
Wołyńskiej Dywizji AK,
J a g o d z i n - R y m a c z e (pow. 
Luboml) od września 1943 r. były 
osłaniane przez oddział AK por. 
Kazimierza Filipowicza „Korda", 
dodatkowe znaczenie psycholo-

giczne miało stacjonowanie w 
niedalekiej Bindudze (zob. w gm. 
Bereżce, pow. Luboml) oddziału 
partyzackiego AK ppor. Stanisła-
wa Witamborskiego „Małego", za-
bezpieczającego przeprawy przez 
Bug i będącego w związku opera-
cyjnym z oddziałem „Korda",
A n t o n ó w k a  S z e p e 1 s 
k a (pow. Luck) około miesiąca 
(lipiec-sierpień) w 1943 r. była 
ochraniana przez oddział AK zor-
ganizowany w ośrodku przez ppor. 
Jana Rerutkę „Drzazgę", później 
prawdopodobnie ratowała ją po-
moc AK z Lucka, dogodne poło-
żenie przy szosie Włodzimierz-
-Luck, którą w obie strony stale 
poruszali się Niemcy oraz bliskość 
Łucka,
P r z e b r a ż e (pow. Luck) od 
sierpnia do listopada 1943 r. wspo-
magał oddział AK ppor. Jana Re-
rutki „Drzazgi" oraz w styczniu 
1944 r. oddział AK „Bomby"; la-
tem i jesienią 1943 r. w okolicy 
Przebraża przebywał ponadto od-
dział sowieckiej partyzantki płka 
Nikołaja Prokopiuka, który udzie-
lił ośrodkowi pomocy podczas na-
padu UPA 31 sierpnia 1943 r.,
R o ż y s z c z e (pow. Luck) od 
stycznia do marca 1944 r. było 
ochraniane przez powstały tam 
wtedy niewielki oddział AK Jana 
Garczyńskiego „Lamy",
B i e 1 i n - S p a s z c z y z n a (pow. 
Włodzimierz Woł.) korzystały z 
ochrony oddziału ppor. Władysła-
wa Cieślińskiego „Piotrusia" od 
sierpnia 1943 r. do kwietnia 1944 
r., przy czym od stycznia 1944 r. 
oddział funkcjonował w ramach 
Zgrupowania „Osnowa" 27 Wo-
łyńskiej Dywizji AK, W i t o l d 
ó w k a  i  O s t r ó g  n.  H o r y n 
i e m  (pow. Zdołbunów) od lipca 
1943 r. do stycznia 1944 r. z prze-
rwami był wspomagany przez od-
dział AK Wacława Wiarkowskiego 
„Paluszka" i oddział por. Francisz-
ka Pukackiego „Gzymsa".
 Poza wymienionymi oddziałami 
partyzanckimi AK współdziała-
jącymi z ośrodkami (bazami) sa-
moobrony należy jeszcze wymie-
nić małe jednostki partyzanckie 
(30-40-osobowe), które w drugiej 
połowie 1943 r. do stycznia 1944 
r. chroniły ludność polską kilku 
małych osiedli, tj. w okolicy Lu-
bomirki oddział partyzancki AK 
Ryszarda Walczaka „Ryszarda" i 
oddział partyzancki sierż. Wło-
dzimierza Kopijkowskiego oraz 
koło kolonii Osty (gm. Niemowi-
cze, pow. Sarny) oddział, którego 
dowódca nie jest znany. Trzeba 

zauważyć, że na terenie powiatu 
horochowskiego i krzemienieckie-
go nie działał żaden oddział party-
zancki AK. Dlatego też przetrwa-
nie do 1944 r. dwóch ośrodków 
samoobrony w Krzemienieckiem, 
Rybczy i Dederkał, uważane przez 
ocalonych za cud, zawdzięcza się 
odwadze, sile ducha i mądrej tak-
tyce przywódców tych samoobron.
 We wszystkich oddziałach party-
zanckich AK do początku 1944 r. 
służyło maksymalnie 1500 ludzi. 
Tymczasem w OUN-UPA w końcu 
1943 r. według najniższych ocen 
znajdowało się około 20 tys. ludzi 
na całym terytorium jej działania 
66, a więc także poza Wołyniem, z 
czego na Wołyniu, głównym rejo-
nie działania w 1943 r., mogło być 
około 15 tys. ludzi, znacznie lepiej 
uzbrojonych niż oddziały polskie 
i czynnie wspieranych przez nie-
mal całą społeczność ukraińską, 
liczebnie przewyższającą polską 
sześciokrotnie.” [2]

Andrzej Żupański, akowiec z War-
szawy, który, przyjechał na Wołyń 
w czasie wojny. twierdzi: „ Zdo-
łano utrzymać około 10 punktów 
polskiej obrony na ogólną ich ilość 
kilkudziesięciu.(….)
 Dzieje tych miejsc samoobrony 
polskiej to wstrząsająca epopeja 
bohaterstwa, zwycięstw i klęsk. 
Do końca roku siły zbrojne AK 
na Wołyniu sięgnęły ok. 3000 
uzbrojonych ludzi. Lecz UPA li-
czyła już ponad 20 tysięcy. (…)
W styczniu 1944 roku Komenda 
Okręgu Wołyń AK, powołała 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty w sile 
ok. 6500 żołnierzy. Walczyła ona 
tylko początkowo z UPA, potem 
już wyłącznie z Niemcami. Dywi-
zja żadnej istotnej roli w ochronie 
polskiej ludności nie odegrała. 
Gdy powstała, było już właściwie 
po wszystkim.”  [3]

[1] Samoobrona ludności polskiej 
na Wołyniu w 1943 roku
Michał Klimecki, Zbigniew Pal-
ski   http://www.klubgeneralagrota.
pl/portal/kg/38/643/Samoobro-
na_ludnosci_polskiej_na_Wolyniu-
_w_1943_roku.htm
[2]Materiały pochodzą z książki 
Władysława i Ewy Siemaszków pt. 
"Ludobójstwo"
[3]Art.Warszawski akowiec na Wo-
łyniu
http://www.polskiekresy.pl/index.
html?act=nowoscifulldb&id=12

/ foto: Władysław Dąbrowski (pierwszy z lewej) po napadzie UPA na Pańską Dolinę, obok 
bracia Toczko. Członkowie samoobrony . Obrońców było zaledwie 15-tu, wyposażeni w 
broń maszynową chłopcy odparli atak.  Władysław Dąbrowski zginął podczas akcji "Burza", 
prawdopodobnie w styczniu 1944 roku, gdzieś na południe od Kowla
Źródło : Jan Dąbrowski» Pielgrzymka na "Kresy Kresów" http://jandabrowski.pl/kresy/
wschodnie_2.html
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WSPOMNIENIA EUGENIUSZA 
ŚWISTOWSKIEGO: 
Pamiętam, że już kilka dni później 
w mieście wybuchła panika bowiem 
ludzie rozpowiadali sobie, że ban-
derowcy szykują się do bezpośred-
niego ataku na Włodzimierz Woł., 
gdzie chcą wymordować resztę 
ocalałych Polaków. Do mnie oso-
biście przyszedł Ludwik Palonka 
lat około 33 i wydał mi polecenie, 
aby wszyscy Polacy schronili się w 
budynkach murowanych, które są 
okratowane. Tłumaczył tak: „Spo-
dziewamy się ataku banderowców 
na nasze miasto i to w najbliższych 
dniach.” Słowa te jednak nie spraw-
dziły się ponieważ Ukraińcy miasta 
nie zaatakowali. Wydarzenie to jed-
nak stało się impulsem do zorgani-
zowania polskiej samoobrony, któ-
rej zadaniem była ochrona ludności 
cywilnej. Niemcy wyrazili zgodę na 
istnienie polskich formacji i nawet 
dostarczyli potrzebnej broni. Tak 
Polacy zorganizowali liczne pla-
cówki samoobrony w mieście oraz 
wokół niego. Takie palcówki były 
dla przykładu w: 
Bielinie, Werbie, na Cegielni, we 
Włodzimierzówce, w Iwaniczach, 
Karczunku Uściłudzkim i w innych 
miejscowościach. 
Na każdej placówce był niemiec-
ki żołnierz, który pilnował aby nie 
pojawiała się samowola.  Z tych 
placówek co jakiś czas Polacy or-
ganizowali ekspedycje w teren, aby 
zdobyć trochę żywności, której bar-
dzo brakowało. Składały się one z 
mężczyzn pod bronią oraz kobiet na 
furmankach, których zadaniem było 
zbieranie żywności, wszędzie tam 
gdzie to będzie możliwe, a nawet 
rabowanie żywności w ukraińskich 
wioskach.
Do takiej samoobrony w naszym 
mieście wstąpiłem i ja, jesienią 
1943 roku (…)
Zaraz po nowym roku, gdzieś w 
pierwszych dniach 1944 roku, 
Niemcy przestraszyli się siły Po-
laków i postanowili rozwiązać 
placówki samoobrony. W tej sytu-
acji Polacy nie czekając na dzień 
w którym odbiorą im broń, ucie-
kli wszyscy do lasu i na Bielin. W 
tej sytuacji która się wytworzyła, 
Niemcy ponownie zaczęli zbro-
ić Ukraińców, powołując wielu z 
nich pod broń i dając im mundury 
SS. Zgłosiło się wtedy na ochotni-
ka wielu z nich. Nam Polakom nie 
pozostawało nic innego do roboty, 
jak tylko opuścić również miasto i 
uciekać do polskiej partyzantki na 
Bielinie. I tak też zdecydował nasz 
tatuś Józef, gdy znaleźliśmy się już 
na miejscu, zamieszkaliśmy we wsi 
Wierów. Tam zaangażowałem się w 
akcje prowadzone przez partyzan-
tów jako furman.
Pewnego razu pojechaliśmy do 
Lasów Strzeleckich w sile plutonu 
wojska pod dowództwem Marka 
Koc, z kompanii por. „Piotrusia”. 
W lesie spotkaliśmy ukraińskiego 
popa, jakiegoś niemego mężczy-
znę oraz dość dużą ilość kobiet z 
dziećmi. Gdy okrążyliśmy tę grupę, 
wszyscy popadali na kolana i za-
częli błagać naszego dowódcę, aby 
ich tu nie zabijał! Wtedy nasz plu-
tonowy Koc powiedział tak: „Nie 
będziemy was zabijać!” Tak więc 
zostawiliśmy tych ludzi przy życiu 
ale odebraliśmy od nich część chle-

ba oraz „badenki” z masłem i serem. 
Jeden z naszych zabrał także od 
ukraińskiego popa jego dość dobre 
buty, a zostawił mu swoje, już dość 
zniszczone. Po odjechaniu około 2 
km nasz dowódca podzielił zdobycz 
między nas żołnierzy, wszyscy je-
dliśmy ze smakiem.
W Wielki Piątek 1944 r. nad wieś 
Bielin, Wierów i Siedliszcze nadle-
ciały 2 bombowce niemieckie, któ-
re zrzuciły dużo bomb. Tego dnia 
zniszczeniu uległo trochę sprzętu 
oraz zginęło wielu ludzi. W pierw-
szy dzień Wielkanocy, ponownie 
Niemcy bombardowali nasze wsie, 
tylko że tym razem zniszczenia były 
o wiele większe i zginęło o wiele 
więcej ludzi. Tym razem wrogich 
maszyn było 4. Tego dnia zginął 
we wsi Wierów sierżant Madziar, a 
mało brakowało, a zginął bym tak-
że ja. W ostatniej chwili por. „Pio-
truś” zabrał mnie do domu. Zaraz 
po tych nalotach, jakieś dwa dni, 
Niemcy silnym oddziałem naparli 
na naszą samoobronę i musieliśmy 
się wycofać do Lasów Strzelec-
kich. Jednak i tam nie można było 
znaleźć odpocznienia od niemiec-
kich nalotów i bomb. W tym trud-
nym rzeczywiście położeniu, coraz 
więcej ludzi uciekało indywidual-
nie do Włodzimierza oraz do naj-
bliższych wiosek.
Jednego dnia dotarł do naszego 
wojska rozkaz, przywieziony przez 
oficera na koniu tej treści: „Każdy 
niech się przebija jak może, a jak 
przyjdzie odpowiedni czas to się 
znajdziemy.” W tej sytuacji jedna 
nasza grupa poszła na Prypeć a dru-
ga na Lubelszczyznę. Tam nasza 
27 Wołyńska DP Armii Krajowej 
działała jeszcze przez pewien czas, 
jako silna i licząca się jednostka 
wojskowa. Niestety, Sowieci roz-
broili naszych żołnierzy pod Skro-
bowem w 1944 roku. Tymczasem 
ja przebijałem się wraz z por. „Per-
szem”. Udało nam się wydostać z 
okrążenia i przeszliśmy rzekę Bug 
w okolicach wsi Bereźnica, tam 
rozproszyliśmy się i każdy poszedł 
w swoją stronę. Dopiero po wojnie 
dowiedziałem się, że mój dowódca 
por. „Persz”, przez kilka dni ukry-
wał się we wsi Liski Horodelskie, a 
potem trafił do Zwierzyńca.
Tymczasem ja trafiłem do wsi Ko-
pyłów niedaleko Horodła, do domu 
Marii i Wincentego Bazylewicz i 
zamieszkałem w domu nazywa-
nym „popówka”. Tam mieściła się 
mleczarnia, mieszkałem tam do 
przybycia moich rodziców. Dom 
należał wtedy do por. Węgłowskie-
go, który pochodził ze wsi Gołębo-
wiec. Pracowałem wtedy ciężko w 
polu, aby zarobić na przeżycie. [1]

WSPOMNIENIA WACŁAWY 
ROCH  :W mieście mieszkaliśmy 
do momentu, gdy zrobiło się gło-
śno o ucieczce do lasu, polskich 
żołnierzy i policjantów w służbie 
niemieckiej, którzy kwaterowali 
w koszarach. Wszyscy powtarzali 
wtedy, że nasze chłopaki nawia-
ły na Bielin, gdzie już dość długo 
była silna polska samoobrona.(…) 
Tymczasem w mieście robiło się 
coraz bardziej niebezpiecznie i po-
ważnie obawialiśmy się, że Ukra-
ińcy przy cichej zgodzie Niemców 
napadną na naszą społeczność 
uciekinierów i nas wszystkich be-
stialsko wymordują. Pamiętam też 
dzień kiedy nasz tato przyszedł 
do domu i powiedział: „Musimy 

uciekać, bo Ukraińcy zjeżdżają się 
do Włodzimierza i przyjdzie taki 
dzień, że nas wybiją.” Po tych sło-
wach zaczęliśmy pakować nasze 
rzeczy, najęliśmy wóz z koniem 
i w biały dzień pojechaliśmy do 
wsi Worczyn, która objęta była już 
działaniem polskich partyzantów 
zgrupowanych wokół Bielina. 
Do głównej siedziby polskiej sa-
moobrony było stąd tylko 500 me-
trów. Miejscowość Worczyn wła-
ściwie już nie istniała bowiem stał 
tylko jeden dom. Reszta albo zo-
stała zniszczona albo spalona albo 
rozebrana. Zatrzymaliśmy się wła-
śnie w tej chałupie, czuliśmy się tu 
bezpieczni i mieszkaliśmy przez 
całą zimę, aż do świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego 1944 r.

Samoobrona na Bielinie rozrosła 
się do bardzo dużych rozmiarów, 
partyzantów bowiem przybywało z 
każdym dniem, z wszystkich stron 
Wołynia. Po pewnym czasie było 
ich tam już bardzo wielu, widzia-
łam całe duże oddziały wojska jak 
maszerowały i ćwiczyły musztrę 
wojskową. To formujące się, mło-
de wojsko polskie, było umunduro-
wane bardzo niejednolicie, każdy 
chodził właściwie w tym, co udało 
mu się zdobyć, jednak broni mieli 
już bardzo dużo. Bardzo dobrze pa-
miętam ich kuchnię polową, która 
stała w lesie oraz spożywających 
posiłki żołnierzy. Nic więc dziwne-
go, że czuliśmy się tam dość bez-
piecznie.

Bardzo dobrze utrwalił mi się ten 
świąteczny ranek, kiedy wraz z całą 
naszą rodziną udałam się do kościo-
ła na rezurekcję, na godzinę 6.00. 
To była duża i piękna świątynia, 
położona już na skraju wsi Bielin, 
w której tego dnia zgromadziło się 

bardzo wielu ludzi, w środku wła-
ściwie nie było wolnego miejsca. 
Na nabożeństwo przybyło natural-
nie także wielu partyzantów wraz z 
rodzinami, niektórzy byli w mundu-
rach, a inni po cywilnemu. Modli-
twa była bardzo gorąca, nagle usły-
szałam głośne i straszne wybuchy 
bomb i to dość niedaleko kościoła. 
Ludzie zaczęli się modlić jeszcze 
głośniej i jeszcze bardziej żarliwie, 
wszyscy wołaliśmy do Boga, aby 
bomby nie spadły czasem na kościół 

wypełniony wiernymi. Gdy po pew-
nym czasie opuszczałam wraz z in-
nymi kościół, paliła się już cała wieś 
Bielin. Tego dnia Niemcy zrównali 
Bielin z ziemią, zginęło wielu ludzi 
i zwierząt domowych. (…)
Następnego dnia raniutko, wstali-
śmy i idąc przez zniszczony okrut-
nie Bielin zamieszkaliśmy na skraju 
tej wsi, w drewnianym domku pod 
samym lasem. Dom był opuszczony 
ale widać było, że jeszcze niedawno 
mieszkali w nim ludzie, było w nim 
bowiem wszystko, co było potrzeb-
ne do życia. Nawet żywności było 
pod dostatkiem, jednak baliśmy się 
tego tykać, bowiem spodziewali-
śmy, że żywność może być zatruta 
przez Ukraińców. Tu znowu zatrzy-
maliśmy na dłużej, mieszkaliśmy 
bowiem przez lato i jesień, a opu-
ściliśmy ten dom dopiero wczesną 
zimą i przenieśliśmy się z powrotem 
do miasta Włodzimierz Wołyński. 
Póki co mieszkaliśmy pod lasem, 
a był to czas bardzo niespokojny, 
bowiem powyżej opisane bombar-
dowania, to właściwie dopiero po-
czątek ciężkich walk 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej z 
Niemcami. Długi czas, praktycznie 
codziennie, słyszeliśmy odgłosy za-
ciętej walki i wybuchy bomb. Par-
tyzanci zmagali się już nie tylko z 
ciężkimi nalotami i artylerią, ostro 
atakowała ich także piechota nie-
miecka. Po pewnym czasie, do na-
szego domu, coraz częściej zaczęli 
zachodzić niemieccy żołnierze, któ-
rzy żywo poszukiwali polskich par-
tyzantów, ukrywających się w całej 
okolicy. (…)
Bywało i tak, że odwiedzali nas nasi 
partyzanci, zwykle bywali jednak 
krótko, szukali wtedy głównie wody 
i żywności. Zawsze im chętnie po-
magaliśmy, a gdy wypytywaliśmy 
ich o najnowsze wieści z frontu, 

byli niechętni do większych wynu-
rzeń, informowali nas tylko, że już 
niebawem opuszczą Bielin i okoli-
ce. Mówili także, że wojsko przygo-
towuje się przejścia przez front na 
sowiecką stronę. I rzeczywiście ich 
sytuacja stawała się coraz bardziej 
tragiczna i beznadziejna, pamiętam 
także i te dni, kiedy Niemcy szukali 
naszych chłopców z psami. To było 
już chyba, po wyjściu naszej dywi-
zji szczęśliwie z okrążenia, Niemcy 
dokładnie przeszukiwali teren, wy-

łapując tu i ówdzie pojedynczych 
żołnierzy i jakieś luźne grupy, nie-
dobitki. Nasi ludzie, mówili nam 
dla przykładu w naszym domu: 
„Niemcy szukają naszych nawet na 
drzewach, a jak znajdą jakiegoś nie-
szczęśnika, strzelają do niego jak do 
kaczek! Wielu naszych chłopaków 
ginie.” (…)
Po ucieczce naszej partyzantki, sy-
tuacja zmieniła się tak niekorzyst-
nie, że także nasza rodzina postano-
wiła wrócić do miasta Włodzimierz 
Wołyński. Baliśmy się szczególnie 
zemsty ze strony Ukraińców, który 
samoobrona na Bielinie dała nie raz 
dobrze w skórę, ratując życie zagro-
żonej ludności polskiej.(…)

WSPOMNIENIA  CZESŁAWA 
ALBINGIERA : Bolesław Roch 
opowiadał mi także, że po pewnym 
czasie uciekli od Niemców całym 
oddziałem i z bronią do lasu. Gdy 
większość polskich żandarmów w 
służbie niemieckiej, opuściła swo-
je posterunki i przeszła do polskiej 
partyzantki na Bielinie, w naszym 
mieście zrobiło się o tym dość gło-
śno. Bielin był w tym czasie już bar-
dzo dużą i silną polską samoobroną 
w bliskiej odległości od Włodzimie-
rza Wołyńskiego. Opowiadał mi o 
tym mój tatuś, który dodawał tak-
że znacząco: "Partyzanci z Bielina 
palą ukraińskie wioski, które Polacy 
podejrzewają o sprzyjanie bandom 
z Ukraińskiej Powstańczej Armii 
UPA." Właściwie w tym czasie, 
wszystkie wioski ukraińskie sprzy-
jały bandom rezunów z UPA. Nie 
słyszałam, aby były gdzieś jakieś 
wyjątki. Natomiast słyszałem, że ta-
kim oddziałem polskim, który dzia-
łał w naszym powiecie, był oddział 
"Krwawa Łuna". Ponieważ Polacy 
szybko rośli w siłę, Ukraińcy zaczę-
li masowo uciekać z tych terenów, 
przeważnie do miasta Włodzimierz, 
gdzie pod skrzydłami Niemców, 
spodziewali się ochrony i pomocy. 

I tym razem Niemcy wiedzieli do-
skonale co trzeba w takiej sytuacji 
robić i ponownie zaczęli formować 
policję ukraińską w swojej służbie 
(…)Pamiętam, że na wiosnę Niem-
cy uderzyli na nasze zgrupowanie 
partyzanckie dość dużymi siłami, 
wyraźnie zmierzając do zniszcze-
nia polskiego punktu sinego opo-
ru. Atak wyszedł od strony miasta 
Włodzimierz, jednak Polacy okazali 
się bardzo dobrze przygotowani do 
walki i sprytnie wciągnęli Niemców 
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zasadzkę. Okrążeni Niemcy musieli 
się podać i ponad 60 ich żołnierzy 
zostało wziętych do niewoli. Oso-
biście widziałem jak prowadzono 
tych niemieckich jeńców, już roz-
brojonych przez Polaków. Pamię-
tam dokładnie to miejsce, w któ-
rym Polacy ich zaskoczyli: to była 
nieduża górka, a dookoła niej były 
łąki i rowy melioracyjne. Właśnie 
w nich dobrze ukryli się partyzanci. 
Gdy Niemcy dowiedzieli się o swo-
jej klęsce, wpadli we wściekłość i 
natychmiast przeprowadzili w mie-
ście aresztowania na szeroką skalę. 
Do więzień trafiło około 2 tyś. Pola-
ków, osób cywilnych. W tej bardzo 
groźnej sytuacji mediacji podjął się 
ks. kanonik Kobyłecki. Udało mu 
się ustalić warunki porozumienia 
między stronami. Niemcy zgodzili 
się wypuścić więźniów o ile party-
zanci zwolnią przetrzymywanych 
jeńców niemieckich. I rzeczywiście 
porozumienie zostało dopełnione, 
a ja znów osobiście widziałem, jak 
nasi chłopcy odprowadzają żołnie-
rzy niemieckich w ustalone miejsce. 
Także Niemcy zwolnili cywilów z 
więzień do domów.

Szykowaliśmy się do Świąt Wiel-
kiej Nocy, rodzice wysłali mnie 
z koszykiem i święconką, abym 
święcił jajka. Do naszego kościoła 
w Bielinie szedłem przez pola, na 
skróty było tam około 2 km. Ale 
gdy byłem już w drodze nadleciały 
niemieckie samoloty i rozpoczęły 
straszne bombardowanie wsi Bielin. 
Naliczyłem 32 maszyny, jak tylko 
jedne wyrzuciły swój śmierciono-
śny ładunek, nad wieś nadlatywały 
następne z nowymi zapasami. Tego 
dnia zginęło bardzo wiele osób cy-
wilnych oraz wielu partyzantów, a 
wieś została dosłownie zrównana z 
ziemią. To była rzeczywiście wielka 
tragedia tych ludzi, którzy od po-
czątku bardzo mocno włączyli się w 
tworzenie polskiej, słynnej w tych 
stronach samoobrony, a teraz płaci-
li za to najwyższą cenę. Właściwie 
nie było możliwości, aby ratować 
cokolwiek z majątku i chudoby. W 
takiej chwili trzeba przede wszyst-
kim ratować swoje, bardzo zagrożo-
ne życie. W tym samym momencie 
rozpoczął się także zmasowany atak 
piechoty i artylerii niemieckiej od 
strony miast Włodzimierza i Uści-
ługa. Gdy zobaczyłem co się dzieje, 
zaraz szybko wróciłem do domu, a 
tu już trwała dość ostra strzelanina 
bowiem niedaleko naszego domku 
znajdowały się okopy obronne pol-
skich partyzantów. Kule gęsto świ-
stały nam nad głowami, właściwie 
w każdej chwili mogliśmy zginąć. 
W tej sytuacji nasz tato i sąsiad Par-
czyński załadowali szybko nasze 
rzeczy na wóz i spiesznie wyruszy-
liśmy w stronę wsi Bielin. Nie pa-
miętam jak długo partyzanci stawia-
li opór Niemcom, w każdym razie 
bezpiecznie dojechaliśmy wszyscy 
do wsi Smolarze. Tu w zagajniku 
brzozowym stał dość duży dom, 
był opuszczony. Tu znów zatrzyma-
liśmy się na jakiś czas, jednak mój 
tato i pan Parczyński obawiając się 
Niemców opuścili nas i uciekali na 
własną rękę. W drodze złapali ich 
Niemcy ale puścili spokojnie da-
lej. W ciągu kilku następnych dni 
Niemcy opanowali cały ten obszar, 
panował ogromny głód. Nasi ludzie 
gotowali nawet pobite i popalone 
zwierzęta i napychali tym swoje żo-
łądki, aby tylko przeżyć dzień dłu-
żej.

Gdy Niemcy opanowali już teren i 

wyłapywali polskich partyzantów, 
którzy w tym czasie chowali się 
gdzie się dało, dwóch młodych AK-
-owców wpadło do naszego domu i 
prosili nas o cywilne ubranie. Gdy 
tylko zdążyli się przebrać i zasiąść 
z nami do wspólnego stołu na któ-
rym został postawiony obiad, do 
naszego domu wpadli rozjuszeni 
Niemcy. Od razu, z miejsca zaczę-
li nas wypytywać, co to za młodzi 
ludzie siedzą z nami przy stole. 
Mama spokojnie odpowiedziała, że 
jeden jest jej synem, a drugi synem 
pani Parczyńskiej. Niemcy wahali 
się, ale w końcu uwierzyli i poszli 
dalej spiesznie szukać partyzantów. 
Dziś myślę, że udało nam się bo 
trafiliśmy na żołnierzy frontowych, 
gdyby to było gestapo, cała przygo-
da mogłaby się zakończyć dla nas 
wszystkich bardzo tragicznie. Gdy 
partyzanci tylko trochę odpoczęli, 
zaraz na pierwsza noc przekradli się 
do miasta Włodzimierz, skąd pocho-
dzili i gdzie mieszkały ich rodziny. 
Po niedługim czasie przyjechali do 
nas członkowie ich rodzin i bardzo 
gorąco nam dziękowali za uratowa-
nie życia ich synom. Oddali nam też 
nasze ubrania, a zabrali ze sobą po-
chowane mundury partyzanckie. [2]

WSPOMNIENIA LEOKADII MI-
CHALUK :Mieszkało się tam do-
brze bowiem całą okolicę ochraniali 
żołnierze z polskiej samoobrony. 
Na szeroką skalę partyzantka pol-
ska zaczęła się formować od stycz-
nia 1944 r., w tym czasie z każdym 
dniem przybywali nowi ludzie i tak 
rodziła się nasza słynna 27 Wołyń-
ska Dywizja Piechoty AK. Także i 
mój brat Feliks przybył już wiosną 
1944 r. i dostał przydział w oddzia-
le „ Jastrzębia ” . Wcześniej służył 
w samoobronie w Falemiczach i z 
stamtąd właśnie przyszedł do nas na 
Bielin.

Do końca marca 1944 r. na Bielinie 
było spokojnie, ale już w niedzielę 
palmową nadleciały w dzień dwa 
samoloty i zrzucały bomby. Straty 
tego dnia nie były duże, spaliła się 
jedna stodoła, los sprawił że sto-
doła mojego wujka Mieczysława 
Adamkiewicza. Przez następny 
tydzień było spokojnie, piekło za-
częło się w Wielką Sobotę po po-
łudniu około godz. 15.00. Byłam 
właśnie w domu, wszystko wy-
sprzątane, ciasta napieczone, ta-
kie baby wielkanocne, w żarnach 
namielone, pogoda piękna, wszy-
scy czekali Świąt Wielkanocnych. 
Tymczasem usłyszeliśmy dobrze 
nam znany pomruk ciężkich nie-
mieckich bombowców, jednak nikt 
się tym nie przejął bowiem właśnie 
tym torem, nad Bielinem Niemcy 
latali na front wschodni. Tym bar-
dziej, że front był już bardzo bli-
sko, na rzece Turii zaledwie 15 km 
na wschód. Niektórzy nawet żarto-
wali: „ Oto szwaby wiozą Ruskim 
jajka święcone na wielkanocne 
śniadanie ” . Dlatego z beztroską 
patrzyliśmy jak tak sobie płyną te 
samoloty po niebie, nawet ja i inni 
liczyliśmy, ile leci tych maszyn 
tym razem. Nieoczekiwanie miny 
nam skisły, gdy owe wielkanocne 
koszyki zaczęły się gwałtownie 
opuszczać na naszą wieś Bielin. 
Teraz rozpętało się prawdziwe pie-
kło, to doprawdy trudno opisać, co 
działo się tam na moich oczach. 
Ja i inni uciekliśmy do małej piw-
niczki pod domem i tam stłoczeni, 
jeden przy drugim modliliśmy się 
gorąco, wszyscy mówiąc tę samą, 

tak polską modlitwę: „ Pod Twoją 
obronę uciekamy się..... ”  . Drże-
liśmy ze strachu, każdy z nas wie-
dział, że tu albo życie albo śmierć 
i choć nikt nie tracił nadziei, 
szykowaliśmy się na to drugie. 
Opatrzność Boża czuwała jednak 
nad nami i chociaż ta wielka wieś, 
która liczyła może nawet 500 nu-
merów w ciągu 15 minut zamie-
niła się dosłownie w ruinę, nasz 
domek i może jeszcze ze dwa oca-
lały. I czyż to nie jest prawdziwy 
cud, na pewno tak, to Matka Boża 
ze Swojczowa, znów nas ochroni-
ła, widocznie znów miałam żyć! . 
Widząc to wielkie spustoszenie ja 
i nasza rodzina skryliśmy się do 
Bielińskiego lasu i tam w żałobnej 
atmosferze przeżywaliśmy świę-
ta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Trudno uwierzyć w to, ale pomi-
mo tak wielkich zniszczeń, ofiar 
w ludziach, o dziwo było mało, z 
tego co pamiętam, tylko około 20 
osób. Podobnież w jednej z piwnic 
na raz zginęło 7 czy 9 partyzan-
tów, gdy wielka bomba trafiła tam 
wprost.[3]

WSPOMNIENIA HELENY WÓJ-
TOWICZ :  Tymczasem ja posta-
nowiłam, że nie pojadę z nimi, 
mam już swoje lata i sama mogę o 
sobie stanowić. Myślałam już po-
ważnie, by dołączyć do polskich 
partyznatów i zaraz po rodziców 
wyjeździe, udałam się sama na 
Bielin. A był wtedy śnieg po ko-
lana i chociaż się bałam, jednak 
szczęśliwie dotarłam na miejsce. 
Zaraz zgłosiłam się do sztabu pol-
skich partyzantów, gdzie oświad-
czyłam, że chcę wstąpić do formu-
jącej się polskiej dywizji Wojska 
Polskiego. We Włodzimierzu Wo-
łyńskim głośno było bowiem, że 
w okolicach Bielina, formuje się 
prawdziwa polska dywizja. I choć 
jak dotąd nie próbowałam anga-
żować się w konspirację, teraz 
widać nadszedł ten czas. W szta-
bie przyjął mnie Jakubowski, a na 
listę wpisał jakiś „Brzoza” – mło-
dy żołnierz AK, otrzymałam pseu-
donim „Dama”. Potem „Brzoza” 
zaprowadził mnie do rzeźni, gdzie 
kierownikiem był Trojanowski, to 
było moje nowe stanowisko pracy. 
Pracowała tam już Stefania Urba-
niak, z którą się później zaprzyjaź-
niłam, gdyż spędzałyśmy razem 
dużo czasu, razem też nocowały-
śmy w kwatermistrzostwie na Bie-
linie. Obecnie mieszka w Zielonej 
Górze w Domu Kombatanta przy 
ul. Lipowej.

Nasz przełożony kwatermistrz 
nazywał się Michał Kasprowicz 
ps. „Baj” , ale nigdy go nie spo-
tkałam, a może tak, lecz nawet nie 
wiedziałam, że to on właśnie. To 
była naprawdę ciężka praca, pra-
cowałam tam do 17 kwietnia t.j. 
do pierwszego dnia Świąt Wiel-
kanocnych 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 mi-
łości Ojczyzny, aż po Krzyż, aż 
do samego końca. Nie można za-
pomnieć 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 na-
szą 27 Wołyńską DP AK do lasów 

Szackich.

Marsz pośród nieustannych walk i 
potyczek, trwał długo, był ciężki i 
bardzo uporczywy. Przechodzili-
śmy też przez lasy Mosurskie i ba-
gna, trzymaliśmy się tam za ręce, 
żeby nie utonąć. W końcu dotarli-
śmy do jakiejś dużej rzeki, w trud-
nych warunkach przeprawialiśmy 
na drugi brzeg. Tak doszliśmy, 
aż w okolice Lubomla, do torów 
kolejowych, gdzie rozpętało się 
prawdziwe piekło. W trakcie bar-
dzo ostrej wymiany ognia, ginęło 
wielu naszych partyzantów, jesz-
cze więcej było rannych, wszę-
dzie słyszałam krzyki o ratunek, 
bądź błaganie, by ulżyć cierpieniu 
i dobić. To niemiecki pociąg pan-
cerny czynił, takie spustoszenie w 
naszych szeregach. Działy się tam 
rzeczy okropne i póki żyć będę, 
nie zapomnę tych jęków i przeszy-
wających próśb kolegów, którzy 
błgali, by ich po prostu dobić.

Wtedy przyszedł rozkaz od nasze-
go dowództwa, aby każdy ratował 
się na własną rekę. W tej sytuacji i 
ja ratowałam się ucieczką, w dro-
dze spotkałam Polaka Adama Sęk 
i jego rodzinę, jak jechali furman-
ką w stronę kolonii Strzelce Kra-
jeńskie. 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 rozchoro-
wałam, bardzo się przeziębiłam, a 
mój organizm, był mocno wyczer-
pany. Ale na szczęście jakoś z tego 
wyszłam. Co jakiś czas pomagali-
śmy kolejnym pratyzantom, którzy 
różnymi drogami trafiali do nas. 
Byli podobnie jak ja wcześniej, w 
stanie skrajnego wyczerpania, jed-
nak nieco wzmocnieni, odchodzili 
przez rzekę Bug na Chełmszczy-
znę. [4]

Zbigniew Has: Mój ojciec Stani-
sław Has, syn Jana i Franciszki 
urodził się 19 października 1910 
roku na Kolonii Komarówka koło 
Włodzimierza Wołyńskiego. (…)
W sierpniu 1939 roku, ojciec zo-
stał zmobilizowany i brał udział 
w kampanii wrześniowej w stop-
niu plutonowego. (…)Ojciec wraz 

z częścią cofających się pod na-
porem niemieckim żołnierzy 19. 
Pułku Ułanów Wołyńskich brał 
udział w „krwawej niedzieli” w 
Bydgoszczy.(…) W drugiej poło-
wie września 1939 roku ojciec po-
wrócił do Włodzimierza i zgłosił 
się do 27. Pułku Piechoty. Wziął 
udział w powstaniu we Włodzi-
mierzu. Po trzydniowej walce do 
Włodzimierza wkroczyły czołgi 
sowieckie, powstanie stłumiono, 
nastąpiła pacyfikacja i areszto-
wania prowadzone przez milicję 
ukraińską i NKWD. Powstańców 
wywożono do Starobielska i Ka-
tynia. Szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności ojciec uratował się przed 
deportacją i uciekł do lasu.(…) W 
końcu 1942 roku  ojciec wstąpił 
do Samoobrony Armii Krajowej 
w Kolędowie koło Włodzimierza. 
Tam nawiązał kontakty ze swo-
imi kolegami z wojska z kampanii 
wrześniowej, którzy organizowali 
Oddział 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK w Bielinie, zgrupo-
wanie nosiło nazwą „Osnowa”. [5]

 
Fragmenty niżej wymienionych 
wspomnień:
[1] WSPOMNIENIA EUGENIU-
SZA ŚWISTOWSKIEGO
Z KOLONII TERESIN W POWIE-
CIE WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI 
NA WOŁYNIU
1935 - 1944

[2]WSPOMNIENIA WACŁAWY 
ROCH I CZESŁAWA ALBINGIE-
RA
ZE WSI SIERAKÓWKA W POW. 
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA 
WOŁYNIU 1938 - 1944
[3] WSPOMNIENIA LEOKADII 
MICHALUK Z D. POŁUDNIEW-
SKA Z KOLONII JASIONÓWKA 
W POW. WŁODZIMIERZ WO-
ŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1935 – 
1944
[4] WSPOMNIENIA HELENY 
WÓJTOWICZ Z D. KARBOWIAK 
Z OSADY BUDKI KOHYLEŃ-
SKIE W POW. WŁODZIMIERZ
Wspomnienia wysłuchał, spisał i 
opracował Sławomir Tomasz Roch
[5] Moje wspomnienie o ojcu - Zbi-
gniew Has syn (foto)

 Więcej na: http://wolyn.org/
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Do początku 1943 roku Komenda 
Główna Armii Krajowej nie prze-
widywała odtwarzania oddziałów 
kawalerii. „Układ organizacyjny Ar-
mii Krajowej – pisał gen. Tadeusz 
Bór- -Komorowski – wprowadził 
jednolity system służby żołnierskiej 
bez względu na rodzaj broni. Służba 
czynna w Armii Krajowej obejmowa-
ła komendy poszczególnych szczebli 
ze sztabami oraz plutony specjalne, 
przeznaczone do użytku podczas oku-
pacji do akcji dywersyjnej, jak i plu-
tony bojowe przeznaczone na alarm. 
Przywiązanie do tradycji swych puł-
ków macierzystych i umiłowanie 
barw pułkowych było zbyt silne, by 
kawalerzyści mogli pogodzić się z 
myślą służenia w oddziałach, które by 
nie były oddziałami kawaleryjskimi i 
które by nie stanowiły kontynuacji ich 
dawnych pułków. Od początków też 
konspiracji kawalerzyści przynależni 
do poszczególnych pułków, grupowa-
li się w zespołach pułkowych, utrzy-
mując wzajemny kontakt. Formując 
plutony bojowe w ramach Armii Kra-
jowej odtwarzali tym samym oddzia-
ły kawaleryjskie, gdyż plutony przez 
nich tworzone, złożone były z kawa-
lerzystów, a z braku ich z ochotników 
kawalerzystów. Pluton taki przejmo-
wał nazwę i tradycję odnośnego puł-
ku kawalerii... Komenda Główna nie 
hamowała kawalerzystów w ich ini-
cjatywie pisał dalej gen. Bór i w ich 
„konspiracji w konspiracji” wycho-
dząc z założenia, że poczynania te nie 
przynoszą w ogólnym wysiłku szko-
dy, a jedynie korzyść. W ten sposób 
z wyłącznej inicjatywy samych kawa-
lerzystów powstały w Armii Krajowej 
oddziały kawalerii”. (…)
W 1944 r. gdy skoncentrowane w 
zgrupowaniach dywizyjnych lub bry-
gadowych oddziały AK podejmowały 
sukcesywnie walkę z ustępującymi w 
ziem polskich siłami niemieckimi, w 
składzie ich były też jednostki kawa-
lerii. Na Kresach wschodnich były to 
przeważnie oddziały konne, w Polsce 
centralnej – głównie piesze.
W ramach Armii Krajowej istniał 
między innymi : 19 Pułk Ułanów, 
wystawiony na Wołyniu w sile dywi-
zjonu tzw. „Krwawi Tatarzy” przy 27 
WDP AK (dowódca por. Longin Dą-
bek-Dębicki ps. „Bohun”).(…)
Kawaleria przeszła już do historii. Jej 
działalność i walki w ramach AK o 
niepodległość i suwerenność Rzeczy-
pospolitej należą do tradycji polskich 
sił zbrojnych, a niniejsze opracowanie 
w skromnym zakresie dokumentuje 
jej dzieje. [1]

Jerzy Demczuk : W maju i czerw-
cu 1943 r. następują aresztowania 
przez gestapo członków Podziem-
nej Organizacji Polskiej na terenie 
Włodzimierza Wołyńskiego. Ojciec 
otrzymał rozkaz wyjazdu z miasta 
do oddziału partyzanckiego „Pio-
trusia Małego”. Oddział w wiosce 
Sielisko. Po różnych zmianach kwa-
terunku (na skutek powiększenia się 
stanu osobowego i koni), z chwilą 
wcielenia go do 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty przeprowadził się do 
Bielina, który był siedzibą Sztabu 
Zgrupowania „Osnowy”. W oddziale 
„Piotrusia Małego” (ppor. Władysław 
Cieśliński) Ojciec (pseudonim Ryś) 
zorganizował Zwiad Konny, który w 
niedługim czasie, na skutek zwięk-
szenia liczby ułanów, a zwłaszcza 

koni, przekształcił się w Szwadron 
19 Pułku Ułanów Wołyńskich, z któ-
rym mój Ojciec związał swoje życie 
przez 22 lata od Pierwszej do Drugiej 
Wojny Światowej. Jako jednostka 
ukształtowana organizacyjnie weszła 
pod koniec stycznia 1944 r. w skład 
formującej się 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK. Z tą chwilą przydzielo-
no jednostce nowego dowódcę, ppor. 
„Jarosława” (Longin Dąbek Dębiń-
ski).Ojciec w Jednostce pełnił funkcję 
zastępcy. W krótkim czasie Szwadron 
uzyskał pełny stan osobowy.
Ppor. „Jarosław” dowodził Szwa-
dronem krótko – do 23.03.1944 r, 
niecałe dwa miesiące. W drugiej po-
ważnej akcji (szarży Szwadronu) zo-
staje ciężko ranny. Szwadron ponow-
nie przechodzi pod dowództwo Ojca. 
Dowodził nim aż do rozwiązania w 
dniu 5 maja 1944 r. Na początku mar-
ca 1944 r. Ojciec zostaje awansowany 
na chorążego.
Teraz wymienię poważniejsze akcje 
oraz działalność Szwadronu w ramach 
Oddziału Partyzanckiego ”Piotrusia 
Małego”, jak również Szwadronu 19 
Pułku Ułanów w ramach 27 wołyń-
skiej Dywizji Piechoty. Szwadron od 
chwili powstania jako podstawowe 
zadania wykonywał zwiady, ochronę 
społeczeństwa polskiego przed ban-
dami UPA i UON u. Pomagał zbrojnie 
jednostkom piechoty. Osłaniał prze-
marsze jednostek polskich i rosyj-
skich przez tereny ochraniane przez 
27 Dywizję Wołyńską. Wykonywał 
samodzielnie akcje zaczepno-obron-
ne. Utrzymywał łączność z jednost-
kami rosyjskimi Frontu Ukraińskiego 
oraz dostarczał tam meldunki o ru-
chach wojsk niemieckich – zgodnie z 
porozumieniem naszego i rosyjskiego 
sztabu. Współpracował z pułkami ka-
walerii Gwardii Rosyjskiej 54 i 56. 
Ubezpieczał sztab „Osnowy”, szpita-
le, rejony zrzutów angielskich.
Teraz akcje. Listopad 1943r. – osłona 
zbrojna wsi Pisarzowa Wola przed 
bandą UPA, która miała za zadanie 
wymordowanie mieszkańców wsi. 
Skuteczną obronę wykonano wraz z 
piechurami Oddziału „Piotrusia Ma-
łego”. Zginęło 32 bandytów. Zdoby-
to dużo broni i amunicji. Wśród na-
szych oddziałów było tylko 5 lekko 
rannych. W styczniu 1944 r. już jako 
Szwadron w 27 Wołyńskiej Dywizji 
piechoty w patrolu bojowym wspól-
nie z plutonem ”Piotrusia Małego”, 
otrzymał polecenie oczyszczenia 
drogi łączącej dowództwo „Osnowy” 
(rejon włodzimierski), z dowództwem 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w 
miejscowości Osa (rejon kowalski).
Oba zgrupowania rozdzielała rzeka 
Turia, przez którą przechodziła droga 
po jedynym całym moście. Most ten 
był pod ostrzałem jednostek Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii. Akcja 
udana. Wioskę nadbrzeżną zajęła się 
piechota. Oddziałem skrytym w lesie, 
ostrzeliwującym drogę i most z bro-
ni ciężkiej i granatnika zajęli się ka-
walerzyści pod wodzą mojego Ojca. 
Kawalerzyści objechali odkryty nad-
brzeżny teren po lodzie. Wysoki brzeg 
zasłaniał ich od strony lasu. Spieszeni 
zaatakowali zaskoczonych Ukraiń-
ców. Bój był krótki. Zdobyto broń 
ciężką, granatnik oraz broń zabitych.
       Mimo, że wioska była pod opieką 
oddziału ukraińskiego, nie zastosowa-
no żadnych represji fizycznych. Ukra-
ińcy otrzymali nakaz opuszczenia wsi 
wraz z dobytkiem. Wieś zajął oddział 
samoobrony z pobliskiej wsi polskiej. 
Za tę akcję Ojciec otrzymał pochwałę 

przed frontem Szwadronu. Na począt-
ku lutego dowództwo naszej Dywizji 
nawiązało współpracę z dowództwem 
Frontu Ukraińskiego. W ramach po-
mocy nasz Szwadron dostał polecenie 
osłony przemarszu oddziałów rosyj-
skich przez nasz teren i ubezpieczanie 
ich przeprawy przez rzekę Bug (były 
to oddziały partyzanckie, udające się 
w rejon Zamojszczyzny). Podobnym 
zadaniem było ubezpieczanie prze-
marszu „Kompanii Warszawskiej” do 
siedziby dowództwa Dywizji.
 22 lutego1944 Niemcy i oddziały 
węgierskie zaatakowali nasze zgrupo-
wanie. Bój ten nazwano „Bojem pod 
Włodzimierzem”.
Tam po raz pierwszy Szwadron wy-
konał szarżę z flanki na tyły nacierają-
cych Niemców i Węgrów. W efekcie 
pozwoliło to na poderwanie się naszej 
piechoty, która pod ciężkim ogniem 
broni maszynowej i granatników za-
legła na przedpolu Włodzimierza. 
Niemcy w panice rzucili się do uciecz-
ki, chowając się w umocnieniach na 
przedpolu Włodzimierza. Spieszeni 
kawalerzyści w kontrnatarciu wzięli 
dwóch Niemców do niewoli. W pie-
chocie straty: 3 zabitych, 2 rannych. 
W kawalerii jeden poszkodowany 
– piszący ten życiorys. Ranny w 
przednią nogę koń padając wyrzucił 
mnie z siodła. Wylądowałem głową 
w śniegu, co spowodowało koniecz-
ność umieszczenia mnie w szpita-
lu. Tę szarżę prowadził dowódca 
Szwadronu, ppor. „Jarosław”. Po le-

wej stronie, a Ojciec po prawej roz-
ciągniętego w linię Szwadronu. Na-
stępnym zadaniem dla Szwadronu 
(ok. 20 – 21 marca) było przejście 
przez linię frontu do Sztabu Armii 
Frontu ukraińskiego. Celem tej ak-
cji było zabezpieczenie osoby Sze-
fa Sztabu naszej Dywizji, majora” 
Żegoty”, który przekazał różne in-
formacje o działaniu jednostek nie-
mieckich, ich liczebne zwiększenie, 
szczególnie jednostek pancernych 
i jednostek ciężkiej artylerii. Rów-
nież poważnego wzrostu działań 
lotniczych. Najważniejszym celem 
było uzgodnienie działań wspól-
nych naszej Dywizji, jednostek par-
tyzanckich radzieckich oraz jedno-
stek regularnych Armii Radzieckiej 
(54 i 56 Pułki Kawalerii Gwardii). 
Przejście przez linię frontu zabez-
pieczali Rosjanie. Odbyło się to bez 
żadnych kłopotów. Po dotarciu do 
Sztabu Frontu (miejscowość Ko-
łodziżno) Ojciec sfrontował Szwa-
dron. Padły komendy. Meldunek 
złożył generałowi Siergiejewowi. 
Rosjanie podziwiali prezentację 
Szwadronu, jego wyszkolenie, wy-
gląd i uzbrojenie. Trzeba przyznać 
– zajęli się nami bardzo dobrze. 
Ojciec z majorem „Żegotą” poszli 
do Sztabu Armii uzgadniać wyżej 
wymienioną współpracę. Rozmowy 
przeciągały się, okazało się później, 
że przyczyną tego przeciągania się 
był przyjazd Marszałka Rokos-
sowskiego. Powrót też był udany. 

Najgorsza była pogoda. Zaczął padać 
deszcz ze śniegiem, co przy dużym 
wietrze i mrozie powodowało zama-
rzanie naszych ubiorów i szybkie zmę-
czenie, bo do przejechania mieliśmy 
ponad 60 km. Jednak przejechaliśmy 
szczęśliwie bez żadnych utarczek, bar-
dzo zmęczeni i zmarznięci.
 Aktywność bojowa Niemców pod ko-
niec marca bardzo wzrosła. 22 marca 
na nasze zgrupowanie od strony Wło-
dzimierza i Uściługa uderzyły doboro-
we oddziały niemieckie, wspomagane 
przez dużą jednostkę artylerii i bron 
pancerną.
 Podobnie jak w Boju pod Włodzi-
mierzem tak i w tym boju, nazwanym 
„Bojem pod Kapitułką”, nasze jed-
nostki zwyciężyły, jednak z dużym 
wysiłkiem. Straciliśmy 7 zabitych i 5 
rannych. Jednym z rannych – i to cięż-
ko – był dowódca Szwadronu, ppor. 
„Jarosław”. W boju tym, tak jak po-
przednio, Szwadron 19 Pułku Ułanów 
odegrał bardzo ważną rolę. Tak jak 
poprzednio szarżował ze skutkiem na 
piechotę niemiecką. Jego szybkie po-
ruszanie się w osłoniętym lasem tere-
nie zmyliło artylerzystów niemieckich, 
którzy zamiast ostrzelać Szwadron, 
ostrzelali własne wozy pancerne, co 
spowodowało ich wycofanie się z pola 
walki.
 Dowódcą Szwadronu ponownie został 
chorąży „Ryś” (Dominik Demczuk), 
awansowany na ten stopień na począt-
ku marca. Do końca marca na naszym 
odcinku bronionego terytorium pano-

„Krwawi Tatarzy”
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Mamy kolejną rocznicę zrywu 
niepodległościowego naszych 
przodków, dlatego nie można po-
minąć jej milczenie. Kresy Rze-
czypospolitej Polskiej zawsze nie 
szczędziły krwi w walce o nie-
podległość naszej ojczyzny. Po-
niżej prezentujemy interesujący 
materiał który opracowała  pani  
Hanna Irena Różycka i opubliko-
wała w” Ułanie Wołyńskim” nr 
30.
W 2012  roku mija 149 rocznica 
Powstania Styczniowego – boha-
terskiego czynu zbrojnego narodu 
przeciw despotyzmowi cara Rosji 
o tożsamość narodową Polaków 
gnębionych przez zaborców.
 Po II wojnie światowej prawda 
historyczna o walkach i zmaga-
niach Narodu Polskiego o niepod-
ległość kraju w XIX wieku była 
tematem zakazanym lub ukazy-
wanym w wersji nie prawdziwej, 
wypaczonej.
 Do dziś można przekonać się o 
tym, jak nasze społeczeństwo 
posiada niewielką wiedzę w tym 
szczególnie o historii walk po-
wstańczych na Wołyniu wiosną 
1863 roku.
 Trudna sytuacja polityczna w 
Królestwie Polskim przed 1863 r. 
przyspieszyła decyzję Centralne-
go Komitetu Narodowego o wy-
buchu powstania. W Warszawie 
mnożą się wiece i manifestacje 
uliczne na znak protestu przeciw 
nasilającym się aktom terroru. 
Odbywają się masowe zsyłki nie-
winnie aresztowanych obywateli, 
skazywanie na karę śmierci pol-
skich patriotów i rzeź na Placu 
Zamkowym. Postępuje proces 
rusyfikacji, zamykane są szkoły, 
kasaty klasztorów i prześladowa-
nia duchowieństwa oraz nasila się 
konfiskata dóbr.
 Bezpośrednią przyczyną wyzna-
czenia daty wybuchu powstania w 
nocy 22/23 stycznia była decyzja 
Rządu Cywilnego, współpracują-
cego z Moskalami o masowych 

aresztowaniach młodzieży tzw. 
brance planowanej w Warszawie 
w dniu 25 stycznia.
             Odpowiedzią na ten 
fakt było powołanie Tymczaso-
wego Rządu Narodowego, który 
ogłosił Manifest wzywający do 
walki o Niepodległość Polaków, 
Litwinów i Rusinów. Na czele 
powstania stanął dyktator Ludwik 
Mierosławski, a następnie Marian 
Langiewicz.
 W pierwszej fazie powstania sta-
nęło do walki kilka tysięcy ochot-
ników, zorganizowanych w nie-
wielkie oddziały, które staczały 
potyczki na obszarze Królestwa 
Polskiego. W okresie apogeum 
walk powstańczych w maju ilość 
powstańców wzrosła pięciokrot-
nie, a powstanie objęło obszary 
Litwy i Rusi.
 Władzę w Warszawie przejął 
Rząd Narodowy, który współpra-
cował z Zarządem Ziem Ruskich, 
wcześniejszym Komitetem Pro-
wincjonalnym Rusi i Zarządem 
Narodowym Ziem Ruskich.
Wbrew wygłaszanym opiniom 
Rząd Narodowy zorganizował 
sprawną podziemną władzę ad-
ministracyjną, sądownictwo i 
skarbowość w celu ściągnięcia 
podatków na potrzeby wojsk po-
wstańczych.
 Rząd opracował organizację i 
taktykę walk powstańczych, któ-
ra z konieczności wymagała uni-
kania starć na terenie otwartym. 
Zbierano fundusze na dozbrajanie 
i umundurowanie wojska, głów-
nie rekrutującego się ze zbunto-
wanej młodzieży. W październiku 
1863 roku, w momencie krytycz-
nym stanął na czele Powstania 
Romuald Traugutt.
Na szczegółowe omówienie za-
sługuje przebieg walk powstań-
czych na Wołyniu, znacznie mniej 
znany niż działania oddziałów 
powstańczych na Litwie.
 Już w 1862 roku powstaje wspo-
mniany wyżej Komitet Prowin-
cjonalny Ziem Ruskich i Zarząd 
Narodowy Ziem Ruskich, który 

zajmuje się przygotowaniem do 
powstania. Kierownictwo nad 
przygotowaniami obejmuje gen. 
Edmund Różycki działając na 
rzecz uznania zwierzchnictwa 
Rządu Narodowego w Warszawie. 
W skład Zarządu Ziem Ruskich 
weszli obywatele Wołynia, którzy 
zaznaczyli później swój udział w 
walkach na Wołyniu. Termin roz-
poczęcia walk związany był z na-
dejściem posiłków z Galicji pod 
dowództwem gen. J. Wysockiego.

 Tymczasem rozproszone niewiel-
kie oddziały powstańcze unikały 
walk otwartych. Przy organizacji 
oddziałów wykorzystana zosta-
ła wiedza i doświadczenie kadry 
oficerskiej pochodzenia polskie-
go, kształconej na uczelniach 
wojskowych w Petersburgu. Ge-
nerał Edmund Różycki – absol-
went akademii Sztabu Generalne-
go w Petersburgu, którą ukończył 
w stopniu pułkownika, kładł 
nacisk a organizację i szkolenie 
ochotników w oparciu o zdobyte 
doświadczenie walk na Kauka-
zie. Bardzo ważnym elementem 
szkolenia było nawiązywanie do 
tradycji patriotycznych walk po-
wstańczych Jazdy Wołyńskiej z 
1831 r.
 W maju 1863 r. zapadła decyzja 
rozpoczęcia Powstania. 7 maja 
odbyła się koncentracja oddziału 
lubarsko – żytomierskiego, a dwa 
dni później płk Edmund Różycki 
został mianowany generałem – 
dowódcą Jazdy Wołyńskiej.
  Słynne bitwy i potyczki Jazdy 
Wołyńskiej:
 W dniu 9 maja doszło do walki 
pod Lubarem, gdzie został odbity 
moskalom oddział polskich po-
wstańców;
W dniu 11 – 12 maja pod twierdzą 
Połonne oddział liczy 4 szwadro-
ny i 85 wozów, zdobyto konie i 
furaż oraz uzupełnienie uzbroje-
nia i umundurowania;
 W dniach 15 – 17 maja pierwsza 
zwycięska bitwa w kampanii wo-
łyńskiej pod Miropolem;

22 maja krwawa bitwa pod wsią 
Minkowce, liczne siły rosyjskie 
nie zdołały pokonać oddziału.
24 maja potyczka pod Łaszkami z 
przemarszem na Miropol,
26 – 27 maja pod Salichą Małą 
zwycięstwo Jazdy Wołyńskiej 
porównywane przez historyka 
powstania do Samosierry. Osła-
bione liczebnie 5 szwadronów 
Jazdy (350 jeźdźców) zmiażdżyło 
brawurowym atakiem dwukrot-
nie większe siły moskiewskie – 4 
roty piechoty rosyjskiej i 1 rotnię 
Kozaków; 28 maja nadeszła wia-
domość, że gen. J. Wysocki nie 
wkroczy na Wołyń z posiłkami. 
Jazda Wołyńska podąża ku Ga-
licji, a stamtąd w okolice Krze-
mieńca wraca na Wołyń.
Ocena działań powstańczych od-
działów gen. Edmunda Różyckie-
go na Wołyniu

 1. Wszystkie bitwy i potyczki z 
wojskami rosyjskimi i sotniami 
Kozaków o znacznie przewyższa-
jącej sile trwały na Wołyniu 20 
dni. Były to przemarsze i klucze-
nie oddziałów oraz ataki w ocze-
kiwaniu na posiłki, które miały 
nadejść z Galicji, z intensywnym 
szkoleniem ochotników skła-
dających się z całego przekroju 
społecznego (ziemianie, służba 
dworska, służby leśne i chłop-
stwo).

2. Dozbrajanie oddziałów odby-
wało się z leśnych baz materiało-
wych.

3. Łączenie mniejszych grup w 
zorganizowane określone struk-
tury wojskowe, zaopatrzone w 
żywność, w miarę możliwości 
umundurowanie, co było niezwy-
kle trudne z braku środków finan-
sowych.

 4. Wsparcie moralne i materialne 
ze strony całej społeczności Wo-
łynia.

5. Włączenie warstwy chłopskiej 

do walki oraz liczny udział mło-
dzieży.
 6. Wśród uczestników nie zabra-
kło takich cnót jak odwaga, mę-
stwo, prawość i braterstwo, któ-
rych wróg nie mógł zdławić.

 7. Rząd Narodowy działał w 
podziemiu, agendy na prowincji 
w warunkach terroru na terenach 
inwigilowanych przez szpiegów.
 Czyn zbrojny powstania 1863 to 
zryw całego Narodu ! Heroiczna 
walka Polaków o tożsamość na-
rodową, przeciw despotyzmowi 
cara i obojętności Europy na spra-
wę narodową polską.

Powstanie uświadomiło światu 
i Europie o Polsce walczącej o 
wolność i Niepodległość, było 
upomnieniem się o sprawiedli-
wość dziejową. Powstanie prze-
kazało umiłowanie Ojczyzny na-
stępnym Pokoleniom Polaków, 
aż do dnia wywalczenia jej nie-
podległości. Jednakże zbyt ogra-
niczone wsparcie materialne nie 
dawało perspektywy na korzystny 
efekt walk zbrojnych. Ponadto 
przenikanie agentów policji car-
skiej do ugrupowań konspiracyj-
nych Powstania zaważyło o jego 
zakończeniu po wielu miesiącach 
zmagań.
  W kwietniu 1864 r. został aresz-
towany Dyrektor Powstania Ro-
muald Traugutt wraz z Członkami 
Rządu Narodowego i w sierpniu 
stracony na Stokach Cytadeli 
Warszawskiej.

Z tą chwilą nadzieja na konty-
nuowanie Powstania umarła, ale 
duch wolności zaborca nie zdła-
wił.

Źródło:Ułan Wołyński nr 30. Rok 
2007

1. Hanna Irena Różycka
Wołyńskie echo Powstania Stycz-
niowego 1863 roku

wał spokój. Ofensywa niemieckich 
jednostek zaczęła się na początku 
kwietnia. Nastąpiło scalenie naszej 
Dywizji. Linia obrony zmniejszyła się 
do 60 km. Na dawne tereny zajmo-
wane przez zgrupowanie „Gromada”, 
weszły jednostki Armii Rosyjskiej, 
ponieważ Niemcy w swojej ofensywie 
włączyli duże jednostki pancerne oraz 
lotnicze. Nastąpiło wycofanie się na-
szych jednostek z terenów otwartych 
na tereny bagienno – leśne. Szwadron 
otrzymał nowe zadanie. Spieszeni 
kawalerzyści włączyli się do obrony 
grobli, która była jedyna drogą, pro-
wadzącą do kompleksu leśnego, gdzie 
przebywały nasze jednostki. Obrona 
grobli trwała 2 dni. Następne zadania – 
ochrona miejsca zrzutu, którego doko-
nały samoloty angielskie, ewakuacja 
szpitala w głąb lasów Zamłyńskich. 
Ostatnim bardzo ważnym zadaniem 
Szwadronu było ubezpieczenie tylne 
jednostek polsko-rosyjskich w marszu 
do rzeki Prypeć, gdzie zgodnie z po-
rozumieniem z Rosjanami zgrupowa-
nie miało przejść przez linie frontu na 
stronę rosyjską. Była to noc z 21 na 22 
kwietnia.
 Na skutek bardzo trudnych warunków 
klimatycznych w porze nocnej oraz 

błędu rosyjskich zwiadowców, nastą-
piło przerwanie kolumny. Piechota 
poszła inną trasą, a kawaleria (Pułki 54 
i 56), tabory i nasz Szwadron – inną. 
Dotarliśmy do wsi Zamłynie, gdzie 
mieliśmy przekroczyć rzekę Neretwę. 
Za rzeką były stare bunkry, jak oświad-
czyli rosyjscy zwiadowcy – puste. Gdy 
pierwsze oddziały wjechały na łąkę 
przed rzeką, z bunkrów otworzyli ogień 
Niemcy z ciężkiej broni maszynowej i 
granatników, co spowodowało panikę 
koni pułków rosyjskich, które były na 
otwartej przestrzeni przed rzeką. Poci-
ski świetlne, wybuchy granatów spotę-
gowały szybkie i chaotyczne wycofy-
wanie się Rosjan. Nawała koni wpadła 
na nasz Szwadron, który zatrzymał się 
pod lasem. Ten chaos spowodował tak 
duże zamieszanie, że o jakiejkolwiek 
obronie nie było mowy. Pierwszą ofia-
rą tej nawały ognia był rosyjski puł-
kownik Kobylański i jego córka, sie-
dząca przed nim na tym samym koniu. 
Jednak chorąży Dominik Demczuk 
„Ryś” nie poddał się tej psychozie stra-
chu. Zebrał żołnierzy z naszego Szwa-
dronu oraz piechurów osłony taborów, 
przeprawili się przez rzekę i zachodząc 
bunkry od tyłu, granatami i ogniem 
broni własnej zlikwidowali załogi 

bunkrów oraz tych, którzy byli w oko-
licznych domach wioski. Za ten śmiały 
atak chorąży Demczuk „Ryś” otrzymał 
srebrny Krzyż Virtuti Militari 4 klasy 
oraz Krzyż Walecznych za zwycięskie 
szarże pod Włodzimierzem.
  Wręczenie tych odznaczeń odbyło 
się w lipcu 1965 r. przez Departament 
Kadr MON, mimo, że rozkaz nada-
nia wystawiło Ministerstwo Obrony 
Narodowej w Londynie w 1945 r. Na 
zaświadczeniu wydanym przez MON 
widnieje napis „Wydano przez Kom-
petentne Władze”.
  Bój ten dla piszącego ten życiorys 
był tragiczny. Zostałem uznany za za-
bitego. Do wspólnego grobu, mogiły 
polsko – rosyjskiej, osobiście złożył 
moje ciało mój Ojciec. Nie zdążono 
zasypać rowu, bo nastąpił atak wojsk 
niemieckich. Nasze i rosyjskie oddzia-
ły wycofały się do lasu. Niemcy nie in-
teresowali się zabitymi bandytami (jak 
nas nazywali), i dlatego ocalałem. Tę 
tragiczną pomyłkę należało złożyć na 
warunki, w jakich rozgrywał się bój. 
W książce Michała Fijałki i innych pu-
blikacjach, we fragmencie o boju pod 
Zamłyniem figuruje pseudonim „Hań-
cza” – winno być „Ryś”. Ppor. „Hań-
cza” był w pierwszej grupie kolumny, 

która poszła inną trasą. Chaotyczne 
wycofywanie się pułków rosyjskich 
rozbiło naszą kolumnę. Rosjanie od 
razu zmienili trasę marszu zwiększa-
jąc szybkość – spowodowało to utratę 
taborów, a z nimi żywności, amunicja 
itp. W Szwadronie było dużo rannych 
koni, kilkanaście zabitych. Szwadron 
wycofał się sprawnie i podążył tra-
są okrężną w kierunku torów. Jednak 
droga była już zamknięta przez pociąg 
pancerny, czołgi i doborowe jednostki 
niemieckie. Nastąpił ponowny odwrót 
pod silnym ostrzałem niemieckim. 
Próby forsowania innych kierunków 
konno nie zdały egzaminu, ponieważ 
wraz z kawalerzystami byli też kawa-
lerzyści bez koni i inni żołnierze z osło-
ny taborów i wycofujący się z innych 
jednostek, którym nie udało się przejść 
przez tory. Zapadła decyzja – ranne 
konie zlikwidować i przeznaczyć na 
pożywienie. Zdrowe konie pozostawić 
w wioskach, zamieszkałych przez Po-
laków. Stworzyć oddział pod dowódz-
twem por. „Białego” i przebijać się do 
rzeki Bug, przejść na drugą stronę, do-
łączyć do jednostek tam istniejących, 
zasilając je zbrojnie w walce na terenie 
Zamojszczyzny.
       30 czerwca 1944 powstał Bata-

lion Zbiorczy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty. Dowódcą jego został por. 
„Biały”. Chorąży Dominik Demczuk 
„Ryś” został dowódcą II kompanii 
(zachowało się zdjęcie, na którym 
widać chorążego „Rysia” przed sze-
regiem Batalionu w Szczebrzeszynie). 
Batalion wraz z innymi jednostkami 
AK (oddziały miejscowe), AL., BCh 
i rosyjskimi oddziałami partyzancki-
mi walczył w okrążeniu oraz stoczył 
zwycięską walkę z wycofującymi się 
Niemcami w rejonie Topolcza – Tu-
rzyńca. 26 lipca Batalion wkroczył do 
Szczebrzeszyna, gdzie w dniu 30 lip-
ca został podstępnie rozbrojony przez 
Rosjan. [2]

[1] Zbigniew Gnat-Wieteska ; „KA-
WALERIA ARMII KRAJOWEJ”
http://ludowegarwolin.cba.pl/ze-
szyt14.html#KAWALERIA_ARMII_
KRAJOWEJ

[2] Ułan Wołyński nr 26 czerwiec 2006 
rok. Jerzy Demczuk
Fragment z  życiorysu  Dominika 
Demczuka, kawalera dwóch Orderów 
Virtuti Militari
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W numerze 69/70 „Wołynia i Po-
lesia” ukazała się moja polemika z 
artykułem Damiana Markowskiego 
pt. „Ostatni rajd” zamieszczonym w 
styczniu 2011 roku w miesięczniku 
„Bieszczady”. Artykuł ten dotyczył 
rajdu sotni UPA pod dowództwem 
Petro Melnyka „Chmary” z Ukrainy 
sowieckiej do Rumunii latem 1949 
roku. Przedmiotem moich wątpli-
wości było m.in. to czy rzeczywi-
ście - jak podaje autor w oparciu 
o tendencyjne źródła ukraińskie 
- celem rajdu sotni „Chmary” było 
nawiązanie kontaktu z rumuńskim 
podziemiem antykomunistycznym 
oraz brak przeciwdziałania ze stro-
ny rumuńskich wojsk ochrony po-
granicza i organów bezpieczeństwa.
Moje wątpliwości znalazły potwier-
dzenie w dobrze udokumentowanej 
biografii naczelnego dowódcy UPA 
Romana Szuchewycza pióra prof. 
Edwarda Prusa (1931-2007), wyda-
nej przez wydawnictwo „Nortom” 
we Wrocławiu w 1998 roku (Taras 
Czuprynka. Hetman UPA i wielki 
inkwizytor OUN). Rozumiem, że 
tzw. poprawność polityczna - narzu-
cająca w tym wypadku przymiotni-
ki „kontrowersyjny”, „narodowy” 
i „antyukraiński” - dyskredytuje 
całkowicie w oczach D. Markow-
skiego zarówno autora jak i wydaw-
nictwo. Wiarygodni są dla niego 
natomiast autorzy neobanderowscy, 
dla których z kolei jedynym źró-
dłem jest tzw. Litopys UPA - utwór 
o walorach literackich, ale nie hi-
storycznych. Dla mnie fakt przyna-
leżności E. Prusa do Zjednoczenia 
Patriotycznego „Grunwald” i bycia 
współpracownikiem Radia Maryja 
nie podważa wiarygodności jego pi-
sarstwa historycznego. Uważam, że 
w tym, co pisze o tzw. rajdach UPA 
jest rzetelny.
Otóż E. Prus podaje, że rajdy te 
miały związek z tzw. demobiliza-
cją UPA. W latach 1946-1947 stało 
się dla Szuchewycza jasne, że trze-
cia wojna światowa nie wybuchnie 
i że na dalszą wojnę partyzancką 
z wojskami sowieckimi nie ma 
wystarczających środków (broń, 
zaopatrzenie). Postanowił więc 

zdemobilizować część UPA i ogra-
niczyć ją do niewielkich, mobilnych 
oddziałów kadrowych, w oparciu 
o które organizacja będzie mogła 
przetrwać do czasu korzystnej z jej 
punktu widzenia zmiany sytuacji 
geopolitycznej. Problem polegał na 
tym, że nie wszyscy watażkowie 
i rizuni - którzy zostali wychowa-
ni przez samego Szuchewycza w 
duchu szowinizmu i fanatyzmu  - 
chcieli nagle rezygnować z walki o 
samostijną Ukrainę. Przez całe lata 
zasmakowali też życia, którego co-
dziennością był sadystyczny mord i 
rabunek. Nie bardzo chcieli, a może 
nawet nie potrafili zmienić ten tryb 
życia na inny.
Opornymi upowcami zajęła się słyn-
na Służba Bezpieczeństwa OUN 
- wewnętrzna policja polityczna 
ukraińskiego ruchu nacjonal-faszy-
stowskiego. B. Prus cytuje relację 
referenta SB OUN Okręgu Kowel-
skiego, Mykoły Hawryluk -„Fedosa” 
(Taras Czuprynka…, s. 307):
Według jego oświadczenia, on, wy-
konując rozkaz „góry”, wspólnie z 
referentem krajowym SB „Peterem” 
oraz ślepym „Borysem” w marcu 
1946 roku, „prowadził czyszczenie 
brygady UPA „Jarka”, w której za-
męczyliśmy - pisze - 60 członków 
UPA…” Dalej „Fedos” dodaje: „oso-
biście zadusiłem 100 „nielojalnych” 
członków OUN na terenie okręgu 
kowelskiego… Na chutorze Sucho-
wola łuckiego rejonu rozbroiłem 
38 członków UPA… i zgodnie z 
wyrokiem SB zostali oni poduszeni 
za to, że popierali utworzenie OUN 
NORO” (opozycyjnej w stosunku do 
banderowskiej OUN-UPA - EP).
Nietrudno się domyśleć, że był 
jeszcze jeden powód (oprócz „de-
mobilizacji”) takiego postępowa-
nia Szuchewycza ze swoją armią 
nieśmiertelnych, jak nazwał UPA 
banderowski bajkopisarz Petro Mir-
czuk. Powód, o którym nie wspomi-
na E. Prus. Ci ludzie po prostu za 
dużo wiedzieli i za dużo widzieli. 
W sytuacji politycznego bankruc-
twa OUN-UPA należało ograniczyć 
liczbę świadków popełnionych 
zbrodni. W pierwszej kolejności 
usunąć tych, którzy już wykazali się 
nielojalnością lub byli o nią podej-

rzewani.
Jednakże Służba Bezpieczeń-
stwa OUN nie mogła zlikwidować 
wszystkich krnąbrnych upowców. 
Na dłuższą metę rodziło to też ryzy-
ko wybuchu wewnętrznych walk w 
UPA. Dlatego Szuchewycz przyjął 
drugą, iście szatańską metodę po-
zbywania się oddziałów UPA, co do 
których lojalności nie miał zaufania. 
Były to właśnie owe rajdy - pod 
każdym względem bezsensowne i 
zbrodnicze. Ich rzekomym celem 
miało być nawiązanie współpracy z 
podziemiem antykomunistycznym 
na Słowacji, Węgrzech, w Polsce, 
Rumunii, a nawet w Austrii i Niem-
czech, jak również w Białoruskiej 
SRR i Rosyjskiej Federacyjnej 
SRR. Tak to przedstawiają bande-
rowscy pseudohistorycy, w tym cy-
towany przez E. Prusa P. Mirczuk, 
który twierdzi, że podczas jednego z 
takich rajdów oddział UPA dotarł aż 
pod Warszawę i wszędzie był owa-
cyjnie witany przez Polaków…
W rzeczywistości rajdy do sąsied-
nich krajów - realizowane od lata 
1947 roku - były sposobem na wy-
niszczenie wyznaczonych do nich 
oddziałów UPA. Razem ze wspo-
mnianymi mordami SB OUN była 
to jeszcze jedna zbrodnia „Czu-
prynki”, tym razem popełniona na 

samych banderowcach. To pokazu-
je czym naprawdę była Ukraińska 
Powstańcza Armia i kim był jej 
głównodowodzący. Szuchewycz w 
obliczu nadciągającej klęski zacho-
wał się jak capo di tutti capi wobec 
podległych mu gangsterów. To są 
zwyczaje rodem z włoskiej mafii, a 
nie armii, nawet partyzanckiej.
Byłoby dobrze gdyby także ta praw-
da o UPA dotarła do jej apologetów 
i wybielaczy na Ukrainie i w Polsce, 
a przede wszystkim do narodu ukra-
ińskiego, któremu polityczni spad-
kobiercy UPA każą dziś wierzyć, że 
była to formacja niepodległościowa, 
a jej przywódcy są bohaterami naro-
dowymi. A prawda jest taka, że była 
to formacja od początku do końca 
przestępcza i zbrodnicza, tak pod 
względem wyznawanej ideologii 
jak i czynów, zarówno wobec czu-
żyńców jak i własnego narodu, a 
nawet własnych członków. Ukraina 
nie zawdzięcza tej formacji niepod-
ległości, nie zawdzięcza jej niczego 
oprócz hańby, której nieudolnie się 
wypiera.
Rajd sotni „Chmary” do Rumunii 
latem 1949 roku nie był wytchnie-
niem od toczonych w Karpatach 
walk z wojskami wewnętrznymi 
MWD i MGB, jak to przedstawia D. 
Markowski. To było wysłanie na za-
tracenie. Przypuszczam, że „Chma-
ra” jednak nie potraktował zbyt 
poważnie rozkazu o prowadzeniu 
agitacji antykomunistycznej wśród 

Rumunów. Być może jakąś prowa-
dził, ale chyba nie tak intensywną, 
o jakiej pisze na podstawie wąt-
pliwych źródeł D. Markowski. W 
przeciwnym razie zostałby szybko 
namierzony i zlikwidowany przez 
rumuńską bezpiekę i wojsko. Przez 
dwa tygodnie sotnia „Chmary” bez 
sensu błąkała się po Górach Mar-
maroskich. Uniknięcie wykrycia w 
tych górach, których duże połacie 
zajmują odkryte połoniny, wyma-
gało niemałego kunsztu i szczę-
ścia. Nie wiem czy kiedykolwiek 
„Chmara” sobie uświadomił, że był 
to rajd w ślepą uliczkę.
Dzisiaj trzeba zadać pytanie po co 
to wszystko było? Terrorystyczna i 
agenturalna działalność przeciwko 
państwu, które szanowało prawa 
obywatelskie i narodowe Ukraiń-
ców, kolaboracja z hitlerowskimi 
Niemcami, współudział w ludo-
bójstwie na Żydach, ludobójstwo 
na Polakach, mordowanie przeciw-
nych nacjonalizmowi Ukraińców, 
a na koniec niszczenie własnych 
ludzi? Co osiągnęli przeszło 60 lat 
temu ekstremiści spod szyldu OUN-
-UPA? Dokąd chcą dzisiaj prowa-
dzić ukraińską młodzież ci, którzy 
ozdabiają miasta zachodnich obwo-
dów Ukrainy pomnikami Bandery, 
Szuchewycza i Klaczkiwskiego?

B. P.

Ostatni rajd raz jeszcze.

/Góry Marmaroskie. Pogranicze rumuńsko-ukraińskie. Fot. Bohdan Piętka.

Kazimierz Rynkiewicz

Jak można opowiadać 
historię na Pomorzu

Historię na Pomorzu można zacząć 
opowiadać tak: 17 września 1939 
r. Sowieci napadli na Polskę, wbi-
jając jej nóż w plecy. Potem wy-
mordowali polską elitę w Katyniu 
i wielu innych miejscach, i zaczęli 
wywozić rodziny polskich żołnie-
rzy na Sybir. Te, które przetrwały 
katorgę, wróciły do Polski, ale już 
nie w swoje rodzinne strony, lecz 
skierowano je na zdobyte ziemie 
zachodnie i północne, a więc także 

na Pomorze zachodnie. Przyjecha-
li tu także Polacy z wielu innych 
stron. Tu matki urodziły nas i to 
nam przyszło tworzyć Polskę na 
tych ziemiach, kontynuując ich tra-
dycje, kulturę, historię. 

Jednak można zacząć opowiadać 
ją zupełnie inaczej, np. tak: 17 
września br. minęło 100 lat, gdy w 
Świdwinie Niemcy postawili wie-
żę widokową, nazwaną imieniem 
Bismarcka. Przez następne lata w 
dniu 1 kwietnia przy wieży odby-
wały się uroczystości z okazji uro-
dzin kanclerza. Członkowie Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Carpe Diem w Świdwinie odbyli 

wyprawę rowerową, odnajdując i 
fotografując 17. podobnych wież, 
znajdujących się na ziemiach od 
Śląska, przez Pomorze Zachodnie, 
po Mazury. W tych dniach w świ-
dwińskim zamku otworzyli wysta-
wę fotograficzna o tych wieżach. 

Nie bez kozery zapytałem wów-
czas, czy data 17 września młodym 
świdwinianom jeszcze z czymś się 
kojarzy, bo mnie i ludziom star-
szym z napaścią ZSRR na Polskę, 
po wcześniejszym pakcie Ribben-
trop – Mołotow. Ta data ma po-
dobne znaczenie dla Polaków jak 1 
września. Czy ktoś miałby odwagę 
1 września zrobić wystawę o wie-

żach Bismarcka? Wątpię, chociaż 
podobne zachowania stają się co-
raz bardziej możliwe. Dlaczego? O 
tym za chwilę.
Śledzę od lat próby opisywania 
naszej historii na Pomorzu. Pomi-
jając ośrodki naukowe, są one dość 
siermiężne i skupiają się głównie 
na kopiowaniu niemieckich doku-
mentów. Trudno więc tym osobom 
przypisywać miano historyków; 
ja nazywam ich kopistami. Jako 
wydawca i dziennikarz czasopism 
lokalnych, wielokrotnie zwraca-
łem uwagę na potrzebę zajęcia się 
polską historią na Pomorzu, gdyż 
jej świadkowie wymierają, a to 
przecież najcenniejsze źródło po-

zyskiwania wiedzy historycznej; 
rozumianej nie tylko jako zapisu 
faktograficznego, ale także zapisu 
klimatu, obyczajów, mówionych 
świadectw i zachodzących proce-
sów kulturowych. Wydawało się, 
że po przełomie politycznym 1989 
roku, gdy wcześniej nie było moż-
na pisać historii „prawdziwej”, 
nastąpi eksplozja zainteresowań 
polską historią powojenną na tych 
ziemiach, ale... nie nastąpiła. Nie 
ma tu miejsca na analizę przyczyn 
tego zjawiska, ale by zdać sobie 
sprawę z rozmiaru pustej przestrze-
ni historycznej, w jakiej się znaj-
dujemy, wystarczy porównać ilość 
wydawnictw poświęconych historii 

Głos w dyskusji o Pomorzu - O naszych problemach i zadaniach związanych z kulturą, historią, tożsamością....

Polska kultura na Pomorzu nie jest kontynuacją 
byłej tu kultury niemieckiej, jakby chcieli niektórzy  
Odwróceni plecami do rodziców, patykiem rozgrzebujemy pomorską ziemię, szukając korzeni
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niemieckiej na tych ziemiach i na-
szej. Oczywiście inaczej sytuacja 
wygląda w Poznaniu, Szczecinie i 
Koszalinie, a inaczej na prowincji, 
którą obserwuję na co dzień. 
Okazało się, że zamiast odrabiać 
zaległości z historii najnowszej, 
większość skupiła się na kopiowa-
niu i kompilowaniu dokumentów 
niemieckich. Problem nie polega na 
tym, że zajmujemy się kulturą nie-
miecką, ale na tym, że nie zajmuje-
my się własną. Oczywiście ukazują 
się różne wydawnictwa, ale jakby 
na obrzeżu zainteresowań niemiec-
kością tych ziem, które to zainte-
resowania zdominowały kierunek 
działań i świadomość społeczną 
kilku pokoleń. Trudno w takiej sy-
tuacji wymagać, by młodzi ludzie 
kończący szkoły wiedzieli cokol-
wiek o „Wydarzeniach gryfickich”, 
jeżeli książka najpełniej dokumen-
tująca tamte wydarzenia, autorstwa 
prof. Kazimierza Kozłowskiego, 
ukazała się w 1992 r. w nakładzie... 
800 egzemplarzy. A przecież po-
winna być lekturą obowiązkową 
na ziemiach, na których dokonano 
kolektywizacji i próbowano stwo-
rzyć nowy typ rolnika i obywatela 
na wzór sowiecki. Na tych doku-
mentach można by prześledzić 
operację, jaką przeprowadzono na 
świadomości naszych rodziców i 
ich dzieci, na nas, na następnych tu 
zamieszkujących pokoleniach. By-
śmy mogli lepiej zrozumieć własne 
położenie, miejsce kulturowe, w 
jakim się znajdujemy, skutki tam-
tych procesów społeczno-politycz-
nych, z którymi musimy zmagać 
się do dzisiaj, określając je mianem 
„mentalność popegeerowska”. 

Nie chcecie wiedzieć, jak 
was zoperowano?

Cóż to za inteligencja pomorska, która 
nie chce wiedzieć, jak ją zoperowano? 
A czyż pójście w niemieckość tych 
ziem nie jest przypadkiem jednym ze 
skutków ubocznych takiej operacji? 
Czyż z kolei skutkiem gruntownego 
nie przemyślenia tamtej sytuacji jest 
obecna? Czyż to nie te same mechani-
zmy zniewolenia umysłów powodują, 
że kolektywizację tak łatwo obecnie 
zastępuje globalizacja, przy wtórze – 
taki jest trend, moda, wymóg czasów? 
To oczywiste kłamstwo, bo wystarczy 
pojechać do Skandynawii, by się o 
tym przekonać. 

Niedawno obserwowałem, jak do 
podłobeskiej wsi przyjechała ma-
szyna, która w ciągu miesiąca zmie-
liła na kruszywo wielkie budynki 
po byłym pegeerze. PGR zniknął z 
ziemi, a wraz z nim ogromna ludz-
ka energia kilku pokoleń włożona 
w jego powstanie i funkcjonowa-
nie. PGR zniknął, ludzie zostali. 
A czy za 20 lat nie będzie tak, że 
przyjedzie podobna maszyna i stra-
wi kilka powstałych w Łobzie su-
permarketów, bo nie będzie komu 
w nich kupować? Bo miejscowi 
radni bezmyślnie dali zgodę na ich 
budowę w centrum miasta; zjawi-
sko niespotykane gdzie indziej. 
Powiedzą; no tak, ale szła globa-
lizacja, to znaczy nieuchronność, 
więc jak można było się opierać. 
Opierać się modom i trendom, a 
kształtować własne otoczenie może 
tylko człowiek wolnej woli. Tego 
wymagam od historyków, by swo-
ją pracą kształtowali wolną wolę. 
By mogli to robić, musi być wol-
na dyskusja, więc taką podejmuję, 
zwracając uwagę na próby połącze-

nia historii niemieckiej tych ziem z 
polską. Te próby wyrastają z pro-
cesów opisanych powyżej i mało 
kto podejmuje z nimi dyskusję. 
Na poziomie lokalnym tworzą już 
gęstą siatkę konkretnych działań, 
przejawiających się w sympozjach, 
rocznicach, publikacjach i tak zwa-
nym odkrywaniu historii Pomorza, 
a przede wszystkim w zaniechaniu 
zajmowania się własną historią. Ta 
nadaktywność w sferze niemiec-
koznawczej, przy zaniechaniach w 
sferze poznawania własnej historii 
i kultury, prowadzi do wykorzenie-
nia pokoleń Polaków na Pomorzu 
z historii i kultury własnych rodzi-
ców. Następuje zerwanie ciągłości 
kulturowej i próba budowania ja-
kiejś specyficznej tożsamości po-
morskiej, która miałaby być kon-
glomeratem historii niemieckiej i 
polskiej. Niektórzy uwierzyli, że 
na bazie zastanej tu kultury ma-
terialnej można połączyć kultury 
odrębne duchowo. Oczywiście nie 
można, ale problem jest szerszy, 
bo dotyka naszego tu położenia 
na Pomorzu, zupełnie innego niż 
na Śląsku na przykład, co również 
niektórzy próbują nam wmówić, 
że jest tu jakieś podobieństwo. To 
wykorzenienie z własnej kultury 
ma praktyczne skutki w bezrobo-
ciu i emigracji, która przekłada się 
np. na utratę jednego mandatu po-
selskiego w okręgu szczecińskim. 
Słabnie więc siła Pomorza w par-
lamencie polskim, zaś zamknięcie 
stoczni szczecińskiej zdegraduje 
Pomorze na wiele lat.

Czy Matejko jest europej-
ski 

Ulubionym miejscem spotkań hi-
storyków są sympozja, np. w Trze-
biatowie, Dygowie, Kulicach itd. 
Proszę zastanowić się, dlaczego 
na tych sympozjach przedstawiane 
historie pomorskich wsi kończą się 
na 1945 roku, tak jakby po tej dacie 
wsie nie miały już historii. Zwróci-
łem na to kiedyś uwagę, przegląda-
jąc foldery różnych miasteczek; w 
nich także historie kończyły się na 
tej dacie. Ktoś skopiował historię 
niemiecką, ale już nie zadał sobie 
trudu, by opracować polską histo-
rię miasteczka. To wymaga wysił-
ku intelektualnego, a kopiowanie 
już znacznie mniejszego. Dopiero 
jak weźmie się te opasłe tomy po-
seminaryjne widać, że mieszka-
my w próżni historycznej. Jak tu 
nie nabrać wątpliwości, czy aby 
mieszkamy w Polsce. To nie żart, 
gdy w Gryficach Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gryfic stawiało obelisk 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
padały głosy – a co Piłsudski ma 
wspólnego z Gryficami. Prawda, 
do jakiej aberracji umysłowej i roz-
szczepienia tożsamości mogą  do-
prowadzić kulturowe transgresje. 
Dla odmiany burmistrz Trzebiato-
wa zdradził mi ostatnio, że planuje 
założyć fundację im. Feiningera. 
Jego imieniem nazwano już galerię 
w Trzebiatowskim Ośrodku Kultu-
ry. Nie nazwali jej imieniem Jana 
Matejki lub Jerzego Nowosielskie-
go, bo zapewne mieliby trudności 
z wytłumaczeniem sobie i innym, 
co Matejko lub Nowosielski mogą 
mieć wspólnego z Trzebiatowem. 
Z kulturą – jak najbardziej, ale z 
Trzebiatowem? A jak będzie Fe-
ininger, to i Niemcy dadzą trochę 
euro i jaki sznyt europejski. Tak 
jakby Matejko i Nowosielski nie 
byli europejscy. W ogóle ostatnio 

przyjmowane nazewnictwo szkół, 
galerii i rond (np. Hakena), nosi 
znamiona leczenia polskich kom-
pleksów, ale nie miejsce tu, by je 
opisywać. 

Historia wybierania 
rodzynków 

Bodajże dwa lata temu ktoś wy-
myślił obchody 100-lecia szpitala 
MSW w Kańsku, koło Złocieńca. 
Propozycja obchodów 100-lecia 
wybudowania wieży Bismarcka 
w Świdwinie wydaje się już tylko 
następstwem popularyzacji takie-
go (bez) myślenia. Jeszcze trochę 
to potrwa i doczekamy obchodów 
100-lecia koszar, jakich w mia-
steczkach sporo, a skąd wyruszały 
wojska niemieckie na Polskę. Nie 
można wybierać sobie z historii ro-
dzynków i piec na własnym ogniu. 
Jak już chcemy skrzyżować tu-
tejszą kulturę niemiecką z polską, 
to trzeba być konsekwentnym. Co 
prawda wyszłoby nam, że dowódca 
12 Brygady Zmechanizowanej w 
Szczecinie gen. bryg. Andrzej Tuz 
jest następcą prawnym i kulturo-
wym gen. płk. Josefa Harpe, który 
wziął udział w inwazji na Polskę i 
stacjonował w ówczesnym Stettin, 
ale jak się popracuje nad tym, to 
może da się to jakoś opisać i wy-
tłumaczyć.

Od kiedy zaczyna się histo-
ria Świdwina

W programie Stowarzyszenia Car-
pe Diem wyczytałem, że „głów-
nym założeniem jest „ocalenie od 
zapomnienia” wspomnień osób w 
podeszłym wieku, byłych i obec-
nych mieszkańców Świdwina.  (...) 
Oczywiście nie zamierzamy po-
mijać przedwojennej, niemieckiej 
przeszłości miasta. Jesteśmy w 
pełni świadomi, że może to budzić 
pewne kontrowersje, ale sądzimy, 
że poziom emocji pozwala już na 
to, aby historia Świdwina nie za-
czynała się od daty 3 marca 1945 
roku”. 
Skreślając kilka uwag do autorów 
programu, napisałem w Wieściach 
świdwińskich (Nr 5 z 14.03.2011): 
„Historia Świdwina zawsze będzie 
zaczynać się od 3 marca 1945 r. i 
zupełnie nie zależy to od poziomu 
emocji, ale od faktu, że 3 marca 
przestał istnieć Schivelbein, a po-
jawił się Świdwin i Polacy, więc 
od tej daty rozpoczęła się nasza tu 
historia. Jeżeli autorzy twierdzą, że 
nazwa Świdwin istniała tu wcze-
śniej, to proszę o fakty. Jeżeli chcą 
uznać historię Schivelbein za naszą, 
to muszą włożyć sporo wysiłku, by 
to uwiarygodnić. (...) Gdy czytam: 
„Schivelbein-Świdwin. Korzenie 
tożsamości”, to nie bardzo wiem, 
o jaką tożsamość autorom chodzi. 
Czy o korzenie tożsamości Niem-
ców mieszkających w Schivelbein, 
czy o korzenie tożsamości Pola-
ków mieszkających w Świdwinie, 
czy też o jakąś wspólną tożsamość 
miasta niemieckiego i polskiego 
lub też Niemców mieszkających tu 
przed 1945 i Polaków mieszkają-
cych po tej dacie. Czy z faktu, że 
oni mieszkali tu przed, a my po, 
można wyciągnąć jakiś mianownik 
dla wspólnej tożsamości? Oczywi-
ście po tym, jak odpowiemy sobie 
na pytanie – co to jest tożsamość”. 
Stowarzyszenie, niestety, nie odpo-
wiedziało na te pytania. Może le-
piej poradzi sobie z zagadnieniem 
mój rówieśnik ks. Henryk Roma-

nik, duszpasterz koszalińskich 
środowisk twórczych, biblista, 
erudyta, wykładowca Wyższego 
Seminarium Duchownego w Ko-
szalinie i Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, poeta i laureat wielu 
konkursów literackich? 

Ks. Romanika fantazje o 
pomorskiej kulturze 
integralnej

Najjaskrawszym przykładem próby 
połączenia kultury niemieckiej tych 
ziem z kulturą polską są dwa teksty 
ks. Henryka Romanika; jeden za-
mieszczony w IX tomie „Dziejów 
wsi pomorskiej” (materiały z mię-
dzynarodowej konferencji nauko-
wej, wyd. Dygowo – Uniwersytet 
Szczeciński 2010), drugi w koło-
brzeskim kwartalniku literackim 
„Latarnia Morska” (nr 1/15/2011). 
W pierwszym tekście („O XVII-
-wiecznym pastorze-poecie ze 
Strzepowa) Romanik napisał: 
„Spotkanie z Christianem Wa-
gnerem chcę rozpocząć jednak od 
kilku uwag o naszych pomorskich 
sławach, ale też o patriotycznych 
kompleksach i kulturowych zanie-
dbaniach. Pomiędzy tegorocznym 
majowym pogrzebem Mikołaja Ko-
pernika we Fromborku a kostiumo-
wymi harcami w okrągłą rocznicę 
„wydarzeń grunwaldzkich” rodzą 
się pytania o tożsamość i kontynu-
ację kulturową naszej małej, środ-
kowopomorskiej ojczyzny”. Upo-
minając się w 250 rocznicę śmierci 
von Kleista, wyraża pretensje, że: 
„Niewiedza akademicka, a może 
obciążona jakimiś ideologicznymi 
przesądami postawa obojętności, 
pozwalają na traktowanie tego „ro-
daka” spod Koszalina jak komplet-
nie obcego. Od wielu lat próbujemy 
przyswoić kulturowemu środowi-
sku Pomorzanina rodem z Karlina – 
Johanna Ernsta Benno (1777-1848). 
Wiedza o jego dorobku jest prak-
tycznie nieobecna w naszych regio-
naliach, ale też jakoby niechciana, 
począwszy od środowiska akade-
mickiego, przez literackie i wreszcie 
na społeczno-kulturalnym kończąc. 
Może to zbyt trudny temat, wykra-
czający poza granice dziedzictwa 
językowego, oddzielony ideologia-
mi patriotyzmów, może pomorskie 
klimaty nie kontynuują świado-
mości swej kultury, jak to bywa na 
przykład na Kresach lub Śląsku”. 
Romanik ubolewa, że na konferen-
cjach w Słupsku „trudno zauważyć 
zainteresowanie historyczną twór-
czością pisarzy niemieckich/pru-
skich naszego regionu przed 1945 
rokiem”. Ma nadzieję, że: „Może 
stopniowe dojrzewanie pomorskie-
go środowiska i współpraca z eu-
ropejskimi partnerami przyniesie z 
czasem przyswojenie pomorskiej 
kulturze, pojmowanej integralnie, 
także takich gwiazd jak „rzymski 
pisarz” ze Strzepowa (Strippow)?”

Ks. Romanik powtórzył te argu-
menty w „Latarni Morskiej”, w 
artykule „Benno powraca w swoje 
rodzinne strony. Po polsku”, przy 
okazji przypomnienia sylwetki i 
twórczości Johanna Ernsta Ben-
no, niemieckiego poety, żyjącego 
w XVIII wieku na Pomorzu. Jako 
że czytuję poezję i literaturę, choć 
nie jestem takim erudytą jak Roma-
nik, z szacunkiem odniósłbym się 
do jego pracy, gdyby poprzestał na 
opisie krytycznoliterackim. Jednak 
autor przy każdej okazji wytyka 

ignorancję swoim oponentom i ata-
kuje patriotyzm, użalając się, że nie 
znajduje admiratorów dla swoich 
zabiegów czynionych w kierunku 
zmutowania kultury polskiej z nie-
miecką. Świadomie nie napisałem 
– pojednania polsko-niemieckie-
go, gdyż nie o pojednanie autorowi 
chodzi. Mu chodzi o jakąś mutację 
kulturową, a w najlepszym przy-
padku o implementację (to teraz 
takie „europejskie” słowo na topie) 
twórczości i niemieckich autorów 
do historii polskiej dziejącej się na 
Pomorzu. 
Zacytujmy fragment z Latarni. 
Przypominając o 250 rocznicy 
śmierci Ewalda von Kleista, Roma-
nik stwierdza: „To, że nie stał się 
w tym roku patronem wydarzeń lub 
przedsięwzięć literackich na Pomo-
rzu, prowokuje do zamyślenia nad 
tożsamością naszej nie tylko regio-
nalnej kultury. (…) To, że będzie 
to też rok 600-lecia „wiktorii grun-
waldzkiej”, klasycznego stereotypu 
odwiecznego antagonizmu polsko-
-niemieckiego, może być okazją 
do refleksji nad kondycją naszej 
tradycji kulturowego sąsiedztwa, 
karmionej przez dziedzictwo Sien-
kiewicza i Kraszewskiego. Potrze-
ba odkrywania lokalnej przeszłości 
w miastach regionu łączy się ze 
żmudną nauką pojednania z własną 
– to znaczy tutejszą, także opowia-
daną po niemiecku pomorską hi-
storią. Nie robimy tego dla Niem-
ców, dla których nasz język ciągle 
„za trudny”. Jest nam to potrzebne 
jako Polakom i Europejczykom, 
ale nade wszystko jako „ludziom 
stąd”. Kilkupokoleniowa „ponie-
mieckość” Pomorza i innych ziem 
polskich, przeżywana jako tymcza-
sowość i nie-tutejszość, nie pozwa-
la na spokojne, stanowcze i twórcze 
mówienie o tradycji niemieckiej, 
zajmowanie się „nie-polską” prze-
szłością i jej literaturą, która długo 
nie mogła stać się integralną częścią 
tradycji naszej małej ojczyzny. Fakt, 
że piszę te słowa z nutą zacietrze-
wienia, jest owocem wieloletnich 
sporów z polskimi i niemieckimi 
patriotami, którzy swoją ignorancję 
i niekompetencję, wzajemną nie-
chęć i dystans pokrywają emocjami 
i epatowaniem bliznami wszystkich 
wojen. (…) Nazywam go „kraja-
nem” i przestaję bać się języka, z 
którym kojarzą się lęki wczesnej 
edukacji. (…) Mijają lata, a tymcza-
sem koszalinianin Benno znajduje 
zainteresowanie raczej u sąsiadów 
niż wśród swoich”. Może starczy, 
bo swoje credo ks. Romanik wypo-
wiedział już jasno.

Jak Romanik zrobił mnie 
dziedzicem 

Mimo wszystko przytoczę jeszcze 
jeden cytat, bo akurat odnosi się do 
mnie, jako dziennikarza. Benno pi-
sywał w gazecie (APV) i Romani-
kowi udało się „wytropić” w archi-
wach niemieckich kilka roczników 
„owego pierwszego koszalińskiego 
periodyku”. Autor pozwala sobie 
nazwać poetę „patriarchą kosza-
lińskiego dziennikarstwa” i doda-
je: „Nawet jeżeli takie genealogie 
nie dadzą się wprost kontynuować 
wśród dzisiejszego pokolenia pra-
cowników „IV władzy”, to przecież 
wszystkie dzisiejsze media noszące 
w nazwie słowa „Pomorze” i „Ko-
szalin” są faktycznie dziedzicami 
owej starej „Koesliner Zeitung”, 
która była tu wydawana jako następ-
czyni APV od 1859 do 1945 roku”.
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Troszkę się wystraszyłem, bo by-
łem redaktorem naczelnym „gminy 
pomorskiej” i oto Romanik uświa-
domił mi, że jestem „faktycznym” 
dziedzicem niemieckich tu gazet. 
Od razu wyobraziłem sobie te na-
główki z lat 1939-45. Co ja teraz 
powiem rodzicom, bo śp. ojciec 
walczył w tym czasie na froncie, 
a mama do dzisiaj pamięta śpiewy 
niemieckich „żołdaków”. A teraz 
okazuje się, że jako dziennikarz 
jestem spadkobiercą tego dziedzic-
twa. Co prawda obiecałem sobie 
nie szargać nerwów ks. Romanika i 
nie „epatować bliznami wszystkich 
wojen”, lecz podjąć polemikę me-
rytoryczną, ale to przecież jakieś 
horrendalne nonsensy publikowane 
w rzekomo poważnym piśmie. Czy 
jeżeli jako młodzieniec znałem 
piłkarza Henryka Kasperczaka, 
ma oznaczać, że każdy napotkany 
Henryk to piłkarz? A taką dziecin-
ną logiką posługuje się autor, jak-
by nie słyszał o konwergencji w 
przyrodzie i wnioskował, że skoro 
motyl i jaskółka mają skrzydła i la-
tają, to są ptakami. Podobnie z uży-
cia słowa „Pomorze” i „pomorski” 
przez Niemców i Polaków nie nale-
ży wnioskować, że istnieje tu jakieś 
„dziedzictwo”. 

Kultura niemiecka odeszła 
na zachód, ze wschodu 
przyszła polska

Wszyscy podejmujący próby 
skrzyżowania kultury polskiej z 
niemiecką nie wyjaśnili sobie kil-
ku elementarnych spraw i zbyt 
dowolnie żonglują pojęciami. 
Otóż w 1945 r. na Pomorzu za-
szła radykalna zmiana. Niemcy, w 
wyniku II wojny światowej, z Po-
morza odeszli, zabierając ze sobą 
swoją kulturę duchową, a została 
po nich kultura materialna – puste 
miasta i wioski. Zasiedlili je Pola-
cy, przynosząc ze wschodu własną 
kulturę. Zupełnie odrębną. Niepo-
rozumieniem więc jest twierdze-
nie, że nasza kultura może mieć 
jakiekolwiek korzenie w tej ziemi 
i jak będziemy w niej grzebać, to te 
korzenie „odkryjemy”. Niczego nie 
odkryjemy. Nasze korzenie kultu-
rowe są na wschodzie, bo stamtąd 
„przyszli” nasi rodzice, przynosząc 
ze sobą tam ukształtowaną wiarę, 
język, wrażliwość itp. Tam sięga-
ją wszelkie „genealogie”. Bzdurą 
jest twierdzenie o przenikaniu się 
kultur w przypadku, gdy te kultu-
ry nie zetknęły się ze sobą, a więc 
nie mieszały; jedna odeszła, druga 
przyszła. 
Porównywanie sytuacji Pomorza 
do Śląska, gdzie tam kultury na-
rodowe mieszały się przez stule-
cia, jest błędne. Na Pomorzu nie 
mieszały się; jeżeli już to polskie 
kultury regionalne i to może być 
ciekawe pole do badań. Lęki ję-
zykowe wczesnego dzieciństwa 
mogą przemienić się w lęki późne-

go dzieciństwa; nie można Benno 
nazywać „krajanem”, jeżeli nigdy 
nie mieszkał w naszym kraju. Nie 
można tak niechlujnie używać po-
jęć, bo niedługo zaczniemy adapto-
wać Eskimosów do naszej kultury. 
Papier wszystko przyjmie. Nie ma 
kultury pomorskiej „pojmowanej 
integralnie”. To przesąd. Autor 
nasłuchał się frazesów o regiona-
lizmach i automatycznie przeniósł 
je na Pomorze. Kultura na Pomo-
rzu jest typowo polska. Niby skąd 
miałaby wynikać jej integralność? 
Poproszę o argumenty. Kultury 
regionalne mimo swych odrębno-
ści są nadal tylko częścią większej 
kultury narodowej, czy to w Polsce, 
w Niemczech, czy innych krajach, 
i pomimo tych odrębności stano-
wią kulturową całość. Jak autor 
wyobraża sobie wciągnięcie części 
kultury niemieckiej do polskiej? 
Czy tak jak wspomniałem wcze-
śniej – będzie wybierał rodzynki, 
czy z całym inwentarzem? Już zu-
pełnie śmiesznie brzmi opis „pru-
skiego patriotyzmu Pomorzan” w 
walkach z wojskami napoleońskimi 
i ich polskimi sojusznikami, gdy w 
tym czasie Prusy miały na sumie-
niu rozbiór Polski. Może Benno 
też w tym maczał swoje pióro, jako 
wachmistrz. I co wtedy? 
Dla terapii, bo się niepotrzebnie 
zacietrzewia, polecam autorowi 
lekturę Joanny Salamon „Czas Her-
berta albo na dom w Czarnolesie”. 
A z Herberta „Rozważania o pro-
blemie narodu”: 
(...)
chciałbym nareszcie wiedzieć
gdzie kończy się wmówienie
a zaczyna związek realny
(...)
buntowałem się
ale sądzę że ten skrwawiony węzeł
powinien być ostatnim jaki
wyzwalający się 
potarga.

Polecam również artykuł prof. 
Zbigniewa Zielonki zamieszczony 
w I tomie z konferencji naukowej 
„Dzieje wsi pomorskiej”, wyda-
nym w 2002 r., pt. Problem trady-
cji literackich wsi pomorskiej. Tam 
autor znajdzie wiele odpowiedzi na 
swoje pytania i frustracje. 

Odwróceni plecami do 
rodziców

Pozostawmy ks. Romanikowi jego 
powołanie do nawracania nas na 
przyjaźń polsko-niemiecką i krze-
wienie na Pomorzu kultury lub 
literatury niemieckiej. Tak jak on 
rozpacza nad klasycznymi stereo-
typami wziętymi z Sienkiewicza i 
Kraszewskiego, tak ja rozpaczam 
nad tym, że Pomorze polskie nie 
uzmysłowiło sobie do tej pory siły 
własnej historii. Gdy robię wywiad 
z mieszkańcem Świdwina, który 
przybył tu z Wołynia i mówi mi, 
że jestem pierwszą osobą, której po 

50. latach opowiada historię rzezi 
na Wołyniu, to zastanawiam się, 
jakich jeszcze ludzi skrywa ziemia 
pomorska. Okazuje się, że mamy 
tu sporo „bohaterów”, świadków i 
uczestników najprzeróżniejszych 
wydarzeń historycznych, których 
nikt o nic nie pyta. Ich życiorysy 
przyprawiły by o zawrót głowy 
niejednego słuchacza, a reżyserzy i 
pisarze mieliby znakomity materiał 
do obrobienia. Jednak nikt się nimi 
nie interesuje. Żyją ludzie w Zło-
cieńcu, Świdwinie i innych miej-
scach, którzy próbowali po wojnie 
organizować państwo podziemne 
przeciw władzy komunistycznej. 
Żyje tu jeden z ostatnich żołnierzy 
wyklętych, który wyszedł z więzie-
nia w 1971 roku, więc jak słyszę, 
że w latach 70. powstała w Polsce 
pierwsza opozycja demokratycz-
na, to zastanawiam się, jak długo 
jeszcze będziemy „karmieni” za-
kłamywaną historią. Żyli lub żyją 
na Pomorzu uczestnicy wszystkich 
frontów i wydarzeń przed i wo-
jennych; żołnierze września, spod 
Monte Cassino, Berlina, Sybira-
cy, dzieci Afryki, marynarze floty 
wojennej, Westerplatczycy, ułani, 
legioniści, rodziny katyńskie, po-
wstańcy warszawscy. Oni stano-
wili sól tej ziemi, którą trzeba było 
zagospodarowywać. To oni nieśli 
resztkami sił, jakie im zostały, ów 
dzisiaj tak niemodny patriotyzm, 
pracowali, wychowywali dzieci i 
wnuki. I znosili swój los w milcze-
niu, bo nie mogli o tym mówić. 
W 2003 r. opublikowałem materiał 
o Wołyniaku ze Świdwina. Napi-
sałem wtedy: „Z otchłani naszej, 
polskiej historii, wciąż wydoby-
wają się krzyki pomordowanych 
i pokrzywdzonych. To pokolenia 
naszych ojców i dziadów wołają o 
pamięć. (...)
Pokolenia wychowane w PRL-u 
zostały ustawione plecami do wła-
snej historii. Stąd dzisiaj chętniej 
czcimy Sydonię i Puchsteina w 
Łobzie, Feiningera w Trzebiato-
wie, Virchowa w Świdwinie i wielu 
innych znanych Niemców na Po-
morzu, ślęczymy nad niemieckimi 
starodrukami, przepisując nie swo-
ją historię, stawiamy pamiątkowe 
kamienie niemieckim przodkom, 
oczyszczamy niemieckie cmen-
tarze zgorszeni wandalizmem 
ludzkiego zapomnienia i nietaktu. 
Wzruszeni swoim humanitary-
zmem nie słyszymy krzyku za ple-
cami. Nie dopuszczamy myśli o 
zdradzie, jakiej dokonaliśmy na na-
szych przodkach, odsyłając ich w 
niebyt, mordując ich po raz wtóry 
- naszym zapomnieniem. Odpłacą 
nam wzgardliwym śmiechem swo-
ich wnuków i prawnuków, którzy 
za nic będą mieć nasze dokonania; 
cmentarze będą dobre na schadzki 
i picie wina, a czcić będą Ozziego 
Osbourna, Madonnę i Michała Wi-
śniewskiego z Ich Troje, bo dlacze-
go nie, gdy sami nauczyliśmy ich, 
jak unieważniać historię... 

Co jest ważne tu i teraz

Musimy wiedzieć, co w danej 
chwili jest ważne. Uważam, że od-
powiedzialność wynikająca z przy-
należności do określonej wspól-
noty rodzi obowiązki wobec niej. 
Do takich należy opisywanie tej 
wspólnoty taką, jaka jest. Jak każ-
da składa się z głupich i mądrych. 
Nie trzeba żadnej odwagi intelektu-
alnej, by czuć się odpowiedzialnym 
wyłącznie za wspólnotę wykształ-
conych i bogatych. 
Pomimo doznanej krzywdy zwią-
zanej z wysiedleniem (jak nie-
którzy mówią - wypędzeniem), 
Niemcy mogli stworzyć z tego 
faktu część własnej historii, czyli 
dramat, jaki się rozegrał, obłaska-
wić intelektualnie i emocjonalnie 
(opisać, opłakać, zaadaptować jako 
składnik własnej tożsamości). Z 
wysiedlenia trafili po prostu do de-
mokracji, gdzie mogli to wszystko 
swobodnie czynić. Stąd heimaty, 
gazety, szczegółowe opracowania, 
ścisła dokumentacja zabitych, do-
skonałe archiwa. Różnica między 
nami a nimi polega na tym, że my, 
również w części wysiedleni, w 
części pozbierani zewsząd, czynić 
tego nie mogliśmy. Nie mogliśmy 
wytwarzać historii, by się w niej 
przyglądać, by się z niej uczyć, by 
mogła spełnić swą funkcję terapeu-
tyczną - oswajania cierpienia. Zo-
staliśmy zamknięci w klatce komu-
nistycznej dyktatury, gdzie za samo 
słuchanie radia można było trafić 
do więzienia. Dla Niemców jest 
to po prostu nie do pojęcia. I gdy 
przyszedł czas wolności, pierw-
szym, co trzeba było uczynić, to 
spróbować opisać samych siebie po 
tym doświadczeniu. Postawić cho-
ciaż problemy. Próbować stworzyć 
katalog strat, jakie ponieśliśmy. Py-
tać o to, co przez te pół wieku nam 
umknęło, czego nam nie było dane 
zrobić, a co powinniśmy, by odzy-
skać tożsamość. A zamiast tego, 
zalała nas fala niemieckich kopii 
dokumentów, pocztówek, map. Za-
chowaliśmy się, jak dzikie plemię 
zauroczone inną cywilizacją, któ-
ra nas zalała, i której nie mamy co 
przeciwstawić. Bo co? Jaką histo-
rię? Jakie myśli, jaką tożsamość. Z 
cywilizacją tak jak z wodą, wypeł-
nia puste miejsca. 

Co jest do zrobienia na 
Pomorzu

Historia każdego miasta składa się 
z historii jego mieszkańców, urzę-
dów, firm, organizacji społecznych 
itd. By historię złożyć w całość, 
potrzebne są historie fragmenta-
ryczne, np. szkoły, klubu sportowe-
go, straży pożarnej, harcerzy, partii 
politycznych i polityki, gospodar-
ki, kultury itd. Tego nie ma i to jest 
zadanie dla lokalnych patriotów i 
historyków. Bo znając nasz bałagan 
wiele spraw nam umyka. Umierają 

też świadkowie; odchodzi pokole-
nie, które pamięta jeszcze całą na-
szą tu historię, od początku. Jak oni 
odejdą, nikt już nie będzie pamiętał 
tamtego klimatu, obyczajów, jak 
to naprawdę było. Dlatego nie ma 
czasu na inne sprawy. Niemieckie 
dokumenty mogą poczekać, bo są. 
My swoich nie mamy i kto tego nie 
rozumie, nie rozumie Pomorza. 

Jak wiele jest pracy, pokazuję przy-
kładowo na znalezionym spisie 
tematów z jakiejś książki: Ziemie 
Zachodnie i Północne w polityce 
PZPR w latach 1949-1956; Pogra-
nicze polsko-niemieckie w okresie 
stalinowskim; Migracje ludności, 
Kolektywizacja wsi, Obozy pracy na 
ziemiach zachodnich i północnych 
przed i po 1948 r.; Propaganda planu 
6-letniego, Rozważania o działalno-
ści „księży patriotów”, Kościół grec-
kokatolicki i jego wierni na Zachod-
nich i Północnych Ziemiach Polski; 
Stosunki narodowościowe, Władze 
polskie wobec ludności ukraińskiej, 
Akcja łączenia rodzin między Polską 
a RFN, Przebieg paszportyzacji. A to 
zaledwie ułamek. 

Na koniec wrócę do ks. Romani-
ka i mu podobnych z zasadniczym 
pytaniem: bywałem na spotkaniach 
z Niemcami w Kulicach, byłem w 
Lubece w redakcji „Pommersche 
Zeitung”, która przez wszystkie te 
lata „obsługiwała” i archiwizowała 
historię wysiedlonych Niemców, 
rozsianych po całym świecie. Czy 
przez 45 lat PRL, a teraz 20 lat 
wolnej Polski powstał na Pomorzu 
podobny ośrodek dokumentujący 
przesiedlenie Polaków z Kresów? 
Proszę z tego wyciągnąć wnioski. 

Kazimierz Rynkiewicz 
Tel. 504 042 532 (email: wppp1@
wp.pl).

Artykuł ukazał się w Gazecie Gry-
fickiej, Tygodniku Łobeskim, Ty-
godniku Pojezierza Drawskiego i 
dwutygodniku Wieści świdwińskie 
– czasopismach wydawanych przez 
Wydawnictwo Polska Prasa Po-
morska Kazimierza Rynkiewicza z 
siedzibą w Łobzie. 

Artykuł można komentować na 
stronach internetowych tych gazet.

Tygodnik Łobeski
www.wppp.vel.pl/artykul.php?i-
d=1318856213&gaz=tl

Gazeta Gryficka
http://www.wppp.vel.pl/artykul.
php?id=1319206217&gaz=gg

Wieści świdwińskie
http://www.wppp.vel.pl/artykul.
php?id=1319207282&gaz=ws

Tygodnik Pojezierza Drawskiego
http://www.wppp.vel.pl/artykul.
php?id=1319893589&gaz=tpd

Zostań korespondentem Kresowego Serwisu Informacyjnego 
i skontaktuj się z nami: 

Redakcja - Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl 
Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 
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BOHDAN PIĘTKA

Zwykle gdy mówimy o ludobój-
stwie Polaków na Wschodzie mamy 
na myśli okupację sowiecką Kre-
sów Wschodnich z lat 1939-1941 i 
po 1944 roku, Zbrodnię Katyńską 
oraz zbrodnie OUN-UPA. Tymcza-
sem Golgota Polaków na Wscho-
dzie rozpoczęła się jeszcze przed 
wybuchem drugiej wojny światowej 
i jest to wciąż mało znany rozdział 
historii (w mediach w ogóle nie 
wspominany). Zanim padły pierw-
sze strzały w Katyniu rozegrał się 
dramat Polaków-obywateli ZSRR, 
którzy stali się ofiarami ludobójczej 
czystki etnicznej przeprowadzonej 
na polecenie Stalina. 

Była to tzw. operacja polska 
NKWD z lat 1937-1938.
Lata 1937-1938 to w historii ZSRR 
okres tzw. Wielkiej Czystki stali-
nowskiej lub Wielkiego Terroru 
- masowych represji wymierzo-
nych tym razem głównie w człon-
ków partii komunistycznej, w tym 
wielu zasłużonych bolszewików. 
W ramach Wielkiej Czystki apa-
rat represji NKWD przeprowadził 
wówczas również szereg tzw. ope-
racji narodowościowych, wymie-
rzonych w różne nierosyjskie na-
rodowości zamieszkujące ZSRR, w 
tym Polaków.
Dotychczas problematyka zagłady 
Polaków w ZSRR w latach trzy-
dziestych XX wieku została sze-
rzej poruszona w następujących 
publikacjach: Mikołaj Iwanow, 
„Pierwszy naród ukarany. Polacy w 
Związku Radzieckim 1921-1938”, 
Warszawa-Wrocław 1991; Nikita 
W. Pietrow, Aleksandr B. Rogin-
skij, „Polskaja Opieracja NKWD 
1937-1938” w: „Riepriesji protiw 
poliakow i polskich grażdan”, Isto-
riczieskie Sborniki „Memoriała”, 
Moskwa 1997; Robert Conquest, 

„Wielki terror”, Warszawa 1997; 
Terry Martin, „The Affirmative 
Action Empire: Nations and Natio-
nalism in the Soviet Union 1923-
1939”, Ithaca and London 2001; 
Roman Dzwonkowski SAC (red.), 
„Głód i represje wobec ludności 
polskiej na Ukrainie 1932-1947. 
Relacje”, Lublin 2004; Mieczysław 
Łoziński, „Operacja polska, sta-
linowska zbrodnia na Polakach w 
latach 1937-1938”, Kłodawa 2008; 
Bogdan Musiał, „Na zachód po tru-
pie Polski”, Warszawa 2009; Timo-
thy Snyder, „Skrwawione ziemie. 
Europa między Hitlerem a Stali-
nem”, Warszawa 2011.
W 2010 roku ukazała się publika-
cja autorstwa dr. Tomasza Som-

mera, redaktora naczelnego „Naj-
wyższego Czasu”, pt. „Rozstrzelać 
Polaków. Ludobójstwo Polaków 
w Związku Sowieckim w latach 
1937-1938. Dokumenty z cen-
trali”. Publikacja ta składa się z 
wprowadzenia historycznego oraz 
edycji 28 dokumentów Biura Po-
litycznego KC WKP(b) i NKWD 
dotyczących tzw. operacji polskiej. 
Autor przeprowadził kwerendę w 
Archiwum Prezydenta Federacji 
Rosyjskiej, Centralnym Archiwum 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa 
Rosji oraz Rosyjskim Państwowym 
Archiwum Historii Społeczno-Po-
litycznej. Wspomniana publikacja 
stanowi przyczynek do przygoto-
wywanej przez T. Sommera mono-
grafii poświęconej operacji polskiej 
NKWD. Dzięki edycji dokumen-
tów źródłowych daje ona dogłębne 
spojrzenie na poruszaną problema-
tykę i jest bardzo wartościowa za-
równo dla badaczy jak i dla osób 
pragnących dowiedzieć się czegoś 
więcej o ludobójstwie Polaków-
-obywateli ZSRR.
Podstawą ludobójstwa dokonanego 
w latach 1937-1938 na Polakach-

-obywatelach ZSRR był rozkaz 
operacyjny nr 00485, wydany 11 
sierpnia 1937 roku przez szefa 
NKWD Nikołaja Jeżowa. Pro-
jekt rozkazu został zatwierdzony 
9 sierpnia 1937 roku przez Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego 
WKP(b), którego sekretarzem ge-
neralnym był Józef Stalin. Przewi-
dywał on aresztowanie określonych 
grup Polaków zamieszkujących 
ówczesny ZSRR i ukaranie ich „w 
dwóch kategoriach”. Pierwsza z 
tych kategorii, obejmująca około 
80 proc. osób objętych akcją, zo-
stała zamordowana, drugą wysłano 
do więzień i łagrów.
W świetle rozkazu nr 00485 od 20 
sierpnia 1937 roku miała się roz-
począć operacja „prowadząca do 
pełnej likwidacji terenowych jed-
nostek POW (Polskiej Organizacji 
Wojskowej) i - przede wszystkim 
- jej dywersyjno-szpiegowskich i 
powstańczych kadr w przemyśle, 
transporcie, sowchozach i kołcho-
zach”. Aresztowaniu podlegali:
- ujawnieni i dotychczas nie wy-
kryci członkowie „Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej” (w praktyce 
oznaczało to, że aresztowany mógł 
być każdy Polak mieszkający w 
ZSRR, ponieważ NKWD mogło 
uznać za członka rzekomo istnieją-
cej „POW” każdego Polaka wedle 
swojego uznania),
- wszyscy pozostający w ZSRR 
polscy jeńcy wojenni,
- zbiedzy i emigranci polityczni 
z Polski oraz osoby wydalone z 
Polski z powodu przekonań poli-
tycznych (oznaczało to aresztowa-
nie wszystkich przebywających w 
ZSRR komunistów polskich),
- byli członkowie PPS i innych an-
tyradzieckich polskich partii poli-
tycznych (zwraca uwagę charakte-
rystyczna dla kierownictwa ZSRR 
nienawiść do Polskiej Partii Socja-
listycznej w związku z tym, że była 
to partia niepodległościowa i anty-
komunistyczna),
- najaktywniejsza część miejsco-
wych elementów antyradzieckich 
i nacjonalistycznych z polskich 
rejonów (w praktyce oznaczało to 
aresztowanie Polaków aktywnych 
społecznie w swoich środowi-
skach, znanych ze swojego patrio-
tyzmu i przywiązania do polskości, 
a także zajmujących stanowiska w 
administracji, przedsiębiorstwach 
państwowych, kołchozach itp.).
Nakazano też zaprzestać zwal-
niania z więzień i łagrów osoby 
osadzone za szpiegostwo na rzecz 
Polski, które kończyły odbywanie 
kary.
Rozkaz operacyjny nr 00485 został 
odnaleziony w 1991 roku, kiedy po 
puczu Janajewa na krótko otwar-
to archiwa KGB, przez Nikitę W. 
Pietrowa - wiceszefa „Memoria-
łu”. Z podjętych przez niego badań 
wynika, że w latach 1937-1938 w 
ZSRR na podstawie rozkazu nr 
00485 aresztowano 143810 Po-
laków, 139835 z nich skazano, w 
tym 111091 rozstrzelano. Spośród 
28744 umieszczonych w łagrach 
zginęło od 30 do 50 proc.
T. Sommer uważa jednak, że ofiar 
było znacznie więcej. Na podsta-
wie rozkazu nr 00485 mordowano 
w pierwszej kolejności mężczyzn 

w wieku produkcyjnym, będących 
głową rodziny, co wynikało z do-
świadczenia komunistycznego w 
rozbijaniu społeczeństw tradycyj-
nych. Dla uniknięcia problemów z 
rodzinami represjonowanych, które 
mogły składać skargi, poszukiwać 
miejsca uwięzienia lub pochówku 
ojca rodziny itp. Jeżow wydał 15 
sierpnia 1937 roku rozkaz opera-
cyjny nr 00486. Precyzował on 
postępowanie władz z rodzinami 
aresztowanych „wrogów ludu”. Po 
aresztowaniu męża aresztowana 
miała być także jego żona i za sam 
fakt bycia żoną „wroga ludu” zesła-
na, najczęściej do Kazachstanu, na 
okres od 5 do 10 lat. Z kolei dzieci 
„wroga ludu” trafiały do domów 
dziecka, gdzie je wynaradawiano, 
a majątek rodziny konfiskowa-
no w całości. Konfiskata majątku 
uderzała w rodziców bądź teściów 
aresztowanego (ówczesne rodzi-
ny, zwłaszcza na wsi, były trzy-
pokoleniowe). Pozbawieni źródeł 
utrzymania (dzieci, majątek) starcy 
najczęściej szybko umierali z nę-
dzy i braku dachu nad głową. Roz-
kaz nr 00486 doprowadził zatem 
co najmniej do podwojenia liczby 
ofiar spowodowanych rozkazem nr 
00485.
„W sumie więc - jak zauważa T. 
Sommer - akcja ludobójcza prze-
prowadzona przez Sowietów w 
latach 1937-1938, spowodowała 
aresztowanie nie 144 tys., ale po-
między 240 a 280 tys. Polaków. Z 
kolei śmierć poniosło pomiędzy 
200 a 250 tys. Polaków, z czego 
znaczna, ale trudna do oszacowa-
nia część nie była aresztowana, 
a zmarła w wyniku aresztowania 
dzieci bądź rodziców” (T. Som-
mer, „Rozstrzelać Polaków. Lu-
dobójstwo Polaków w Związku 
Sowieckim w latach 1937-1938. 
Dokumenty z centrali”, Warszawa 
2010, s. 22-23). Te liczby stanowią 
około 30-40 proc. Polaków, którzy 
według oficjalnych danych miesz-
kali wówczas w ZSRR. Wedle spi-
su powszechnego z 1937 roku żyło 
w ZSRR 636220 osób narodowości 
polskiej. Jednakże prawdopodob-
nie są to dane zaniżone, ponieważ 
wielu Polaków podczas spisu nie 
ujawniało swej narodowości (górne 
granice szacunku liczebności Polo-
nii w ZSRR na początku lat 20-tych 
XX wieku wynoszą około 1,5 mi-
liona osób).
Do liczby 200-250 tysięcy zamor-
dowanych należy też dodać kilka-
dziesiąt tysięcy zrabowanych i wy-
narodowionych dzieci.
Polonia radziecka została podda-
na represjom w świetle rozkazu nr 
00485 ze względu na jej charakter 
narodowo-polityczny, ponieważ 
z polskością, w ocenie autorów 
rozkazu, wiązała się szczególna 
skłonność do działania w charak-
terze szpiegów, dywersantów, po-
wstańców i terrorystów. Biorąc pod 
uwagę motywy i rozmiary represji 
nie można ich określić inaczej jak 
ludobójstwo popełnione z przy-
czyn etnicznych. Po prostu kie-
rownictwo radzieckie w 1937 roku 
uznało Polaków za narodowość 
niepożądaną ze względu na bezpie-
czeństwo ZSRR.
Ludobójstwo z lat 1937-1938 było 

eskalacją eksterminacji Polaków i 
likwidowania polskości w ZSRR, 
które to procesy z różnym nasile-
niem trwały od początku rewolucji 
bolszewickiej. Amerykański histo-
ryk Terry Martin – przywoływany 
przez T. Sommera – uważa, że Po-
lacy byli grupą narodowościową, 
którą dotknęły największe w ZSRR 
straty ludnościowe spowodowane 
terrorem bolszewickim. Z kolei 
grupą narodowościową dotknię-
tą przez terror bolszewicki w naj-
mniejszym stopniu byli Żydzi (Yuri 
Slezkine, „The Jewish Century”, 
Piriceton and Oxford 2004, s. 273-
274).
Preludium do tzw. operacji pol-
skiej NKWD z lat 1937-1938 była 
tzw. operacja oczyszczenia strefy 
granicznej przy zachodniej gra-
nicy ZSRR, przeprowadzona w 
marcu 1933 roku na polecenie po-
przednika Jeżowa na stanowisku 
szefa organów bezpieczeństwa 
państwowego – Gienricha Jagodę 
(Herszela Jehudę). W jej rezulta-
cie aresztowano około 15 tysięcy 
Polaków w graniczących z Polską 
rejonach Białoruskiej i Ukraińskiej 
SRR, z których większość oskar-
żono o szpiegostwo i działalność 
w rzekomej „Polskiej Organizacji 
Wojskowej”. Około 20 proc. z nich 
skazano na karę śmierci. Obiektem 
tej akcji byli w większości rozku-
łaczeni prości chłopi polskiego po-
chodzenia. Jagoda poprzez wykre-
owanie sprawy mitycznej „Polskiej 
Organizacji Wojskowej” wskazał 
władzom ZSRR i aparatowi repre-
sji główny kierunek walki z polsko-
ścią. Już wtedy Polacy zbiorowo 
zostali uznani za naród potencjal-
nych bądź rzeczywistych szpiegów 
i wrogów ZSRR. Przyzwyczajono 
funkcjonariuszy NKWD, że Polak 
to wróg, którego trzeba stale obser-
wować i na rozkaz represjonować.
W ciągu dwóch kolejnych lat wła-
dze zadecydowały o likwidacji 
polskich rejonów autonomicznych, 
które od 1925 i 1932 roku funkcjo-
nowały na terenie Białoruskiej i 
Ukraińskiej SRR (tzw. Dzierżyńsz-
czyzna i Marchlewszczyzna), oraz 
o wysiedleniu ich mieszkańców. 
Od 1935 roku tysiące Polaków z 
tych terenów wywożono w bydlę-
cych wagonach całymi rodzinami 
do Kazachstanu, Uzbekistanu i na 
Syberię (dokładnie tak samo jak 
kilka lat później Polaków z podbi-
tych w 1939 roku Kresów Wschod-
nich II RP). Zesłańcy, pozbawieni 
środków utrzymania i przemiesz-
czeni w nieznany i wrogi sobie te-
ren, najczęściej szybko ginęli.
Na początku 1937 roku, jeszcze 
przed wydaniem rozkazu nr 00485, 
rozpoczęto antypolską czystkę w 
radzieckim wywiadzie zagranicz-
nym, w wyniku której rozstrzela-
no wszystkich oficerów wywiadu 
polskiego pochodzenia. Następnie 
na lutowo-marcowym plenum KC 
WKP(b) zapadła decyzja, by roz-
prawić się ze szpiegami. Wiadomo 
już było od wielu lat, że szpiegami 
w ZSRR są głównie Polacy.
Decyzja o wydaniu rozkazu nr 
00485 została podjęta prawdo-
podobnie na przełomie czerwca 
i lipca 1937 roku. Jak już wspo-
mniano został on podpisany przez 

Zapomniane ludobójstwo na Polakach w ZSRR, 
czyli operacja polska NKWD (1937-1938).
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szefa NKWD Jeżowa, a wcześniej 
zaakceptowany przez Biuro Politycz-
ne KC WKP(b). W skład tego gre-
mium w 1937 roku wchodzili oprócz 
Stalina: Wiaczesław Mołotow, Łazar 
Kaganowicz, Anastas Mikojan, Kli-
ment Woroszyłow, Michaił Kalinin, 
Gieorgij Malenkow, Stanisław Kosior, 
Paweł Postyszew, Nikita Chruszczow, 
Leonid Pietrowski, Włas Czubar i 
Robert Eiche. Z wyjątkiem Kosiora, 
Postyszewa, Pietrowskiego, Czubara 
i Eiche, którzy wkrótce zginęli w wy-
niku Wielkiej Czystki, oraz Jeżowa, 
którego zastąpił Ławrientij Beria, byli 
to dokładnie ci sami ludzie, którzy nie-
spełna trzy lata później podjęli decyzję 
o popełnieniu Zbrodni Katyńskiej.
Rozkaz nr 00485 obowiązywał na 
terenie całego ZSRR i był wdrażany 
w życie przez naczelników regional-
nych Zarządów NKWD. Odpowiadali 
oni za przeprowadzenie aresztowań, 
śledztw i sporządzenie list ofiar prze-
znaczonych do likwidacji. Listy te 
(sporządzane na podstawie tzw. „albu-
mów” – zbiorów notatek służbowych 
dotyczących poszczególnych śledztw) 
były następnie akceptowane przez 
Jeżowa ze strony NKWD i Andrieja 
Wyszyńskiego ze strony prokuratury 
generalnej ZSRR. W drugiej części 
operacji wyroki śmierci wydawały 
tzw. Trójki Specjalne NKWD.
„Zebrali nas, oficerów NKWD, na Łu-
biance – wspominał później Arkadij 
Postel, oficer NKWD obwodu mo-
skiewskiego – i przeczytali rozkaz nr 
00485 narkoma Jeżowa. Że teraz trze-
ba brać Polaków, i to nawet bez żad-
nych materiałów obciążających, bez 
konkretnych podejrzeń. Dlaczego, na 
jakiej podstawie? Nie rozumieliśmy. 
Wtedy naczelnicy oznajmili, że Stalin i 
Biuro Polityczne o wszystkim wiedzą, 
wszystko zatwierdzili. Dotarło do nas, 
że po prostu mamy gromić Polaków 
na całego” (Wacław Radziwinowicz, 
„Polaków setkami brać!”, www.nini-
wa2.cba.pl).
Z raportu Jeżowa dla Stalina z 14 
września 1937 roku w sprawie tzw. 
operacji polskiej wynika, że w czasie 
pierwszego miesiąca trwania operacji 
aresztowano 23216 Polaków, z któ-
rych większość rozstrzelano strzałem 
w tył głowy. Na tekście tego raportu 
Stalin napisał ołówkiem: „Bardzo do-
brze. Wykopujcie i czyśćcie ten pol-
sko-szpiegowski brud. Kruszcie go w 
interesach ZSRR” (T. Sommer, „Roz-
strzelać Polaków…”, s. 146).
Pierwotnie rozkaz nr 00485 przewidy-
wał, że mordowanie Polaków potrwa 
trzy miesiące. Okazało się jednak, że 
ze względu na konieczność wykona-
nia innych ludobójczych rozkazów, w 
tym rozkazu nr 00447 o likwidacji tzw. 
kułaków, czas trwania ludobójstwa 
Polaków trzeba było kilkakrotnie prze-
dłużać. Ostatecznie operacja polska 
została zakończona w listopadzie 1938 
roku (rozkaz nr 00762 z 26 listopada 
1938 roku), kiedy to Jeżowa – usunię-
tego na polecenie Stalina – zastąpił nie 
mniej krwawy Ławrientij Beria. Roz-
począł on swoje rządy w NKWD od 
zmasakrowania ludzi Jeżowa. Oskar-
żano ich m.in. o „wypaczenia” w trak-
cie operacji polskiej. Samego Jeżowa 
w tajnym procesie oskarżono m.in. o 
szpiegostwo na rzecz Polski (!). W ten 
sposób wszyscy główni organizatorzy 
i wykonawcy operacji polskiej ze stro-
ny NKWD zginęli w obłędnej machi-
nie stalinowskiego terroru.
Bezpośrednimi katami byli szerego-
wi funkcjonariusze NKWD, często 
ludzie bardzo młodzi. „Skazanych 
rozstrzeliwano, najczęściej strzałem 
w tył głowy. Nie była to jednak regu-
ła, czasem zabijano salwami niemal 
na oślep. Czasem zabijano też skaza-

nych bez użycia broni palnej, np. przy 
pomocy kijów. W toku mordów uży-
wano specjalnego oprzyrządowania – 
fartuchów, wiader, sznurów, szczotek 
itp., co pomagało uchronić ubrania i 
mundury katów przed lejącą się z prze-
strzelonych głów krwią. (…) General-
nie procedura mordowania związana 
była z użyciem brutalnej przemocy, w 
tym przemocy seksualnej. Mordowani 
byli dodatkowo okradani” (T. Sommer, 
tamże, s. 25-26).
W wyniku realizacji rozkazu nr 00485 
ucierpiały najbardziej dwie grupy Po-
laków – obie zostały niemal doszczęt-
nie zniszczone. Byli to księża kato-
liccy i polscy komuniści mieszkający 
w ZSRR. Spośród ponad 470 księży 
katolickich (w większości Polaków), 
którzy pozostali w Rosji po rewolucji 
bolszewickiej, rok 1938 przetrwa-
ło na miejscu około 10. Większość z 
nich zginęła podczas operacji polskiej 
NKWD. Z kolei Komunistyczna Par-
tia Polski (sekcja polska Kominternu) 
została formalnie rozwiązana przez 
Komintern 16 sierpnia 1938 roku, lecz 
represje wobec komunistów polskich 
trwały od początku tzw. operacji pol-
skiej, a nawet jeszcze przed jej for-
malnym rozpoczęciem. W ich wyniku 
wymordowano niemal wszystkich 
przebywających w ZSRR komunistów 
polskich – od 3 do 5 tysięcy osób – w 
tym całe kierownictwo KPP. Zginęło 
wielu bardzo zasłużonych dla ZSRR 
i zwalczania „pańsko-burżuazyjnej” 
Polski komunistów polskich (sekretarz 
generalny Julian Leszczyński-Leń-
ski, Henryk Bitner, Józef Ciszewski, 
Franciszek Grzelszczak-Grzegorzew-
ski, Władysław Kowalski, Maria 
Koszutska-Kostrzewa, Maksymilian 
Horowitz-Walecki, Adolf Warszawski-
-Warski i in.). Wszystkich zbiorowo 
oskarżono o to, że byli polską agenturą 
spod znaku „POW”.
Trzecią obok księży i komunistów 
oraz najliczniejszą grupę ofiar stano-
wili pracownicy kołchozów lub po 
prostu mieszkańcy wsi polskiego po-
chodzenia. Byli oni ofiarami łapanek 
lub ginęli w wyniku donosów, także 
z powodu antagonizmów etnicznych. 
Na Polaków m.in. często donosili Ży-
dzi. Niejednokrotnie do aresztowania i 
stracenia Polaka wystarczył sam zarzut 
antysemityzmu.
Niemal doszczętnie zmasakrowana 
została wielotysięczna Polonia peters-
burska. Leningrad (Petersburg) był 
tradycyjnym miejscem osiedlania się 
Polaków od czasów Imperium Rosyj-
skiego i miastem najliczniej w ZSRR 
zamieszkałym przez osoby pochodze-
nia polskiego. W latach 1937-1938 
Polacy byli w Leningradzie narażeni 
na aresztowanie 34 bardziej niż inni 
obywatele ZSRR (Timothy Snyder, 
„Skrwawione ziemie…”, s. 118-119). 
Operacji polskiej najszerszy zasięg 
nadano na radzieckiej Ukrainie, gdzie 
mieszkało około 70 proc. spośród po-
nad 600 tysięcy Polaków, jacy według 
oficjalnych danych mieszkali wów-
czas w ZSRR. W ramach operacji 
polskiej aresztowano w Ukraińskiej 
SRR 55928 Polaków, z których 47327 
rozstrzelano. Natomiast w Białoruskiej 
SRR aresztowano 19931 Polaków, z 
których 17772 rozstrzelano. Miejscem 
ich kaźni były m.in. słynne Kuropaty 
koło Mińska. Na Ukrainie aresztowa-
no podczas operacji polskiej nawet 
agentów NKWD działających wśród 
mniejszości polskiej (Timothy Snyder, 
tamże, s. 121-122).
„Operacja polska – jak zauważył T. 
Snyder – zapisała się pod pewnymi 
względami jako najkrwawszy rozdział 
wielkiego terroru w Związku Radziec-
kim. Nie była największa, ale ustę-
powała wielkością tylko skierowanej 

przeciw kułakom. (…) W Polaków w 
nieproporcjonalnym stopniu uderzyła 
też akcja przeciw kułakom, zwłaszcza 
na sowieckiej Ukrainie. Biorąc pod 
uwagę liczbę ofiar, odsetek wyroków 
śmierci wśród aresztowanych oraz 
prawdopodobieństwo zatrzymania, 
etniczni Polacy wycierpieli podczas 
wielkiego terroru więcej niż jakakol-
wiek inna narodowość w Związku 
Radzieckim. (…) Operacja polska 
posłużyła za wzorzec dla serii akcji 
skierowanych przeciw innym naro-
dowościom. Celem wszystkich były 
diaspory – w nowej terminologii stali-
nowskiej „wrogie nacje”, a więc grupy 
mające realne lub wyimaginowane ko-
neksje z obcym państwem. (…) Cho-
ciaż Stalin, Jeżow, Balicki, Leplewski, 
Berman i inni wiązali polską przyna-
leżność etniczną z bezpieczeństwem 
Związku Radzieckiego, mordowanie 
Polaków nie poprawiło w żaden spo-
sób międzynarodowego położenia 
państwa sowieckiego. Podczas wiel-
kiego terroru więcej ludzi aresztowano 
jako szpiegów polskich niż jako agen-
tów niemieckich i japońskich łącznie, 
ale bardzo niewielu lub wręcz nikt 
spośród zatrzymanych nie szpiegował 
w rzeczywistości na rzecz Polski. W 
latach 1937-1938 Warszawa starannie 
utrzymywała równy dystans wobec 
nazistowskich Niemiec i Związku Ra-
dzieckiego. Polska nie planowała ata-
ku na Związek Radziecki” (T. Snyder, 
tamże, s. 125-127).

Wywiad i dyplomacja II Rzeczypospo-
litej posiadały informacje o represjach 
wobec określonych grup Polaków, 
np. księży (podejmowano interwencje 
m.in. w ich obronie), ale nie ogarniały 
całości zjawiska. Jak trafnie zauważa 
T. Sommer – „antypolski charakter 
Związku Sowieckiego był rzeczywi-
stością, której nie chciano przyjąć do 
wiadomości” (tamże, s. 27). Również 
opinia publiczna II Rzeczypospolitej 
nie miała świadomości co dzieje się 
z Polonią w ZSRR. W polskiej prasie 
tego okresu nie ma właściwie żadnych 
wzmianek o ludobójstwie Polaków za 
granicą ryską. Wyjątkiem było wyda-
wane przez działacza harcerskiego i 
narodowego Henryka Glassa niszo-
we pismo „Prawda o komunizmie-
-Biuletyn Informacyjny”, które pisało 
jednak o pojedynczych zdarzeniach, 
a nie całym procesie. Pismo to było 
powszechnie bojkotowane przez tzw. 
postępową inteligencję polską, która 
pod koniec lat trzydziestych była coraz 
bardziej zafascynowana marksizmem 
i Związkiem Radzieckim. Zresztą ta 
fascynacja – na fali długoletniego kry-
zysu gospodarczego i rozczarowania 
do rządów sanacji – udzielała się wów-
czas także innym kręgom społeczeń-
stwa polskiego II RP.
O ludobójstwie na Polakach-obywa-
telach ZSRR milczano też w PRL i 
długo w III RP. Dopiero 14 lipca 2009 
roku Sejm RP przyjął uchwałę o upa-
miętnieniu „150 tysięcy Polaków” 
zamordowanych przez NKWD w „la-
tach 1937-1939” w ramach tzw. opera-
cji polskiej w czasie Wielkiego Terroru 
i wyraził wdzięczność działaczom ro-
syjskiego stowarzyszenia „Memoriał” 
oraz tym historykom rosyjskim i ukra-
ińskim, którzy podtrzymują pamięć o 
dokonanym przez NKWD ludobój-
stwie.
„Analizując historię polskiej mniejszo-
ści w ZSRS – pisze T. Sommer – nie 
da się nie zauważyć analogii do losów 
Żydów pod władzą Niemiec. Tak jak 
powszechny resentyment antyży-
dowski był przyczyną holokaustu, tak 
powszechny w Związku Sowieckim 
antypolonizm doprowadził do decyzji 
o likwidacji najpierw polskich skupisk 

narodowościowych, a następnie po 
prostu najaktywniejszych Polaków. 
Tak jak holokaust był poprzedzony 
okresem wstępnych, nakręcających 
się jak spirala prześladowań, które 
trwały kilka lat – tak „operacja pol-
ska” była poprzedzona długoletnimi, 
niejako wstępnymi represjami. (…) 
Jednak najważniejsza różnica polegała 
na tym, że ludobójstwo popełniono na 
Polakach znacznie wcześniej. W tym 
sensie Hitler był uczniem Stalina, któ-
ry mógł się poczuć ośmielony do dzia-
łania przez dokonane przez swojego 
sowieckiego odpowiednika zbrodnie, 
choć zapewne nie znał ich szczegóło-
wego przebiegu” (T. Sommer, „Holo-
kaust Polaków w Rosji”, „Nasz Dzien-
nik” nr 135, 11-12 czerwca 2011).
Należy sobie uświadomić, że rozkaz nr 
00485 oznaczał masowe represje wo-
bec Polaków mieszkających w ZSRR, 
wszystkich, bez wyjątku, łącznie z 
polskimi komunistami. Faktycznie 
prowadził do ich eksterminacji jako 
narodu. Nie można się oprzeć refleksji 
jaki byłby los Polski i narodu polskie-
go, gdyby w 1920 roku Armia Czer-
wona nie została powstrzymana pod 
Warszawą i Polska stałaby się wów-
czas republiką radziecką. Co stałoby 
się z Polską i Polakami w 1937 roku? 
Wielu spośród polskich komunistów, 
którzy zginęli w 1937 i 1938 roku w 
ZSRR dokładało przecież w 1920 roku 
wszelkich starań, żeby Polska stała się 
republiką radziecką. Przykładem jest 
tu chociażby wspomniany Julian Lesz-
czyński-Leński – w 1920 roku jeden 
ze współpracowników Tymczasowe-
go Komitetu Rewolucyjnego Polski w 
Białymstoku (prowizorycznego rządu 
przyszłej Polskiej Republiki Radziec-
kiej, faktycznie utworzonego w Smo-
leńsku).
Przypomnienie tego, co stało się z 
Polakami w ZSRR w latach 1937-
1938 jest bardzo ważne szczególnie 
w kontekście twierdzeń Władimira 
Putina, zaprezentowanych na konfe-
rencji prasowej 7 kwietnia 2010 roku 
w Smoleńsku, że Katyń miał być ze-
mstą Stalina (w domyśle uzasadnioną) 
za domniemane polskie zbrodnie na 
jeńcach bolszewickich z wojny 1919-
1920 roku. Otóż nie! Katyń był logicz-
ną konsekwencją całej antypolskiej po-
lityki Stalina realizowanej już na długo 
przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej. Polityki, której podłożem była 
motywowana ideologicznie nienawiść 
do Polaków i chęć ich wyeliminowa-
nia jako grupy etnicznej. Józef Stalin 
przynajmniej do 30 lipca 1941 roku 
(podpisanie układu Sikorski-Majski), 
a może nawet do 20 lipca 1944 roku 
(powołanie w Moskwie tzw. Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego), 
po prostu nie przewidywał istnienia 
narodu i państwa polskiego w jakiej-
kolwiek formie.

Bohdan Piętka

Organizatorzy i niektórzy wyko-
nawcy zbrodni.

Gienrich Grigorjewicz Jagoda, 

właśc. Enoch Herszenowicz Je-
huda vel Herszel Jehuda (1891-
1938). Ludowy komisarz spraw 
wewnętrznych ZSRR w latach 
1934-1936. Z pochodzenia Żyd. 
Odpowiedzialny m.in. za terror 
wobec chłopów w okresie Wiel-
kiego Głodu i stworzenie syste-
mu obozów koncentracyjnych 
w ZSRR (GUŁAG). Odpowiada 
także za stworzenie i rozbudowa-
nie sprawy „Polskiej Organizacji 
Wojskowej” w ramach operacji 
oczyszczania strefy granicznej 
przy zachodniej granicy ZSRR 
oraz za uczynienie z niej głów-
nego kierunku walki z polskością 
w ZSRR. Aresztowany w marcu 
1937 r., skazany na śmierć w tzw. 
trzecim procesie moskiewskim za 
udział w „bloku prawicowo-troc-
kistowskim” i stracony.
Fot. Wikipedia.

Nikołaj Iwanowicz Jeżow (1895-
1940), czyli „Krwawy Karzeł”. 
Ludowy komisarz spraw we-
wnętrznych ZSRR i generalny ko-
misarz bezpieczeństwa państwo-
wego ZSRR w latach 1936-1938. 
Z pochodzenia Rosjanin. Odpo-
wiedzialny za Wielki Terror lat 
1937-1938, w tym m.in. operację 
polską NKWD. 

Aresztowany z polecenia Stalina, 
skazany na śmieć w tajnym pro-
cesie m.in. pod zarzutem szpie-
gostwa na rzecz Polski i stracony. 
Nie został zrehabilitowany.
Fot. Wikipedia.

Michaił Pietrowicz Frinowski 
(1898-1940). Zastępca ludowego 
komisarza spraw wewnętrznych 
ZSRR (kierownik Głównego Za-
rządu Bezpieczeństwa Państwo-
wego) i ludowy komisarz floty 
wojenno-morskiej ZSRR. Z po-
chodzenia Rosjanin. Najbliższy 
współpracownik N. Jeżowa. Bez-
pośrednio zaangażowany w tzw. 
operację polską NKWD. Areszto-
wany w czerwcu 1939 r. i straco-
ny. Nie został zrehabilitowany.
Fot. Wikipedia.
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Stanisław Francewicz Redens (1892-
1940). Komisarz bezpieczeństwa 
państwowego ZSRR I-ej rangi. Z po-
chodzenia Polak urodzony w Tyko-
cinie (wówczas gubernia łomżyńska 
w Kraju Nadwiślańskim). W latach 
1933-1938 szef Zarządu NKWD ob-
wodu moskiewskiego, a od 20 stycznia 
1938 r. ludowy komisarz spraw we-
wnętrznych Kazachskiej SRR. Jeden 
z wykonawców tzw. operacji polskiej 
NKWD. Szwagier Stalina. 22 listopa-
da 1938 r. aresztowany po zarzutem 
udziału w polskiej grupie dywersyjno-
-szpiegowskiej, skazany na śmierć i 
stracony. W 1961 r. pośmiertnie zreha-
bilitowany.
Fot. Wikipedia.

 
Władimir Jefimowicz Cesarski 
(1895-1940). 
Starszy major bezpieczeństwa 
państwowego ZSRR. 
Z pochodzenia Żyd. 
Od 28 marca do 28 maja 1938 r. 
naczelnik Zarządu NKWD obwo-
du moskiewskiego. 
Jeden z wykonawców tzw. ope-
racji polskiej NKWD (odpowie-
dzialny za masakrę Polaków w 
Moskwie). 

Aresztowany pod koniec 1938 r. 
i stracony.
Fot. T. Sommer, „Rozstrzelać Po-
laków…”

 
Leonid Michajłowicz Zakowski, właśc. 
Gienrich Ernestowicz Sztubis vel Hen-
riks Stubis (1894-1938). Komisarz bez-
pieczeństwa państwowego ZSRR I-ej 
rangi. Z pochodzenia Łotysz. W latach 
1934-1938 naczelnik Zarządu NKWD 
obwodu leningradzkiego i przez krótki 
czas także naczelnik Zarządu NKWD 
obwodu moskiewskiego. Jeden z 
wykonawców tzw. operacji polskiej 
NKWD (odpowiedzialny za masakrę 
Polaków w Leningradzie i Moskwie). 
Aresztowany w kwietniu 1938 r. pod 
zarzutem kierowania łotewską organi-
zacją kontrrewolucyjną w NKWD oraz 
szpiegostwa na rzecz Niemiec, Polski i 
Anglii, a następnie stracony. Nie został 
zrehabilitowany.
Fot. Wikipedia.

 

Woldemar Awgustowicz Ulmer 
(1896-1945). Major bezpieczeństwa 
państwowego ZSRR. Z pochodze-
nia Szwed. Pełnił funkcję sekreta-
rza operacyjnego Głównego Zarzą-
du Bezpieczeństwa Państwowego 
NKWD. Jeden z wykonawców tzw. 
operacji polskiej NKWD (podpi-
sał razem z N. Jeżowem rozkaz nr 
00485). 
Aresztowany w kwietniu 1939 r. i 
skazany na 15 lat więzienia. Zmarł 
w łagrze w Kraju Krasnojarskim. W 
1955 r. zrehabilitowany.
Fot. T. Sommer, „Rozstrzelać Pola-
ków…”

Nikołaj Dawidowicz Szarow, właśc. 
Szawer (1897-1939). Starszy ma-
jor bezpieczeństwa państwowego 
ZSRR. Z pochodzenia Żyd. 
W latach 1935-1938 naczelnik Za-
rządu NKWD obwodu kijowskiego, 
od stycznia 1938 r. naczelnik Zarzą-
du NKWD obwodu stalingradzkie-
go. 
Jeden z wykonawców tzw. operacji 
polskiej NKWD (odpowiedzialny 
za masakrę Polaków na Ukrainie). 
Aresztowany pod koniec 1938 r. i 
stracony.
Fot. T. Sommer, „Rozstrzelać Pola-
ków…”

Bogusław Szarwiło

Napisano już w tym temacie kilka 
opracowań, ale żadne z nich nie odda-
je do końca całej prawdy o cywilnej 
obronie Polaków zamieszkałych we 
wsiach i innych osadach wiejskich 
rozrzuconych po całym Wołyniu. Za-
poznając się z licznymi wspomnienia-
mi i relacjami zarówno członków sa-
moobrony jak i ocalonych przez nich 
biernych świadków „Rzezi Wołyń-
skiej” można zauważyć znaczne braki 
we wspomnianych opracowaniach. Z 
całym szacunkiem dla autorów, któ-
rzy podjęli trud opracowania tematu, 
nieścisłości pojawiły się  w większo-
ści z przyczyn obiektywnych,  wyni-
kających  przede wszystkim z braku  
dostępu do wszystkich informacji. O 
samoobronie pisali  zarówno teore-
tycy jak; Michał Klimecki, Zbigniew 
Palski, jak i uczestnicy wydarzeń 
Władysław Siemaszko czy Włady-
sław Filar. Opracowania tych ostat-
nich są najbliższe prawdy  bo często 
sami widzieli, lub brali w nich osobi-
ście udział. Wiedza zaczerpnięta z tak 
zwanej drugiej, a czasami i trzeciej 
ręki (ust) bywa zazwyczaj  nieprecy-
zyjna , ba często podkoloryzowana.  
Pomijając wspomniane fakty wyraź-
nie trzeba powiedzieć, że pozostały 
również do opracowania olbrzymie 
nieznane obszary historii o placów-
kach i ośrodkach  ( bazach) samo-
obrony ludności wiejskiej Wołynia.  
Dotychczasowe referaty i opracowa-
nia na temat samoobrony ludności 
polskiej na Wołyniu, są szkieletowe, 
bo pomijając rozbieżności co do licz-
by placówek , to o funkcjonowaniu 
ich już nie ma żadnych materiałów z 
wyjątkiem Przebraża. Ukraiński hi-
storyk Igor Iljuszyn w opracowaniu: 
poszukiwania pomiędzy „dwiema 
prawdami”, napisał: „ Do najpotęż-
niejszych polskich baz samoobrony 
można zaliczyć te, które powstały 

miejscowościach Przebraże (do 1921 
- Przebrodź) w regionie łuckim, Huta 
Stepańska i Huta Stara w regionie ko-
stopolskim, Pańska Dolina w regionie 
dubieńskim, Zasmyki w regionie ko-
welskim, Bielin koło Włodzimierza i 
wiele innych „ [1]

Potwierdza to, że odegrały one zna-
czącą  w wydarzeniach jakie miały 
miejsce w 1943 i 1944 roku. Iljuszyn 
zaczerpnął tą wiedzę z materiałów 
archiwalnych OUN-UPA, gdzie wy-
raźnie zapisano jak wiele z nich nigdy 
nie zdobyto, mimo nie jednokrotnego  
atakowania je, o wiele większymi si-
łami niż polskie.
Ile jest opracowań o wyżej wymie-
nionych bazach samoobrony?  Jedno 
o Przebrażu autorstwa W. Filara. Nikt  
więcej do tej pory nie pokusił się o 
utrwalenie w formie całościowego 
opracowania  opisu tych miejscowo-
ści i ludzi ograniczających wielkość 
„Ludobójstwa” na Wołyniu. To , że 
nie zrobili tego historycy w PRL-u, 
nikogo nie dziwi, ale przez ostatnie 
20 lat niepodległości również tego 
nikt nie uczynił. Jest trochę różnych 
organizacji pozarządowych mają-
cych w nazwie przymiotnik „kreso-
wy”, ba nawet „wołyński” ale żadna 
nie zadbała o zebranie materiałów, 
poza dowodami „Ludobójstwa”. Nie 
zrobił tego również , o dziwo ŚZŻ 
AK OW Wołyń, a szkoda. Wymarła 
już większość bohaterów tych wy-
darzeń, chociaż pozostały jednostki  
i „ walczące Dzieci Wołynia”. Jest 
przysłowiowe za pięć dwunasta  na  
uratowania dla historii i potomnych 
faktów bohaterstwa kresowego. 
Jan Dąbrowski w swoim artykule 
>> Pielgrzymka na "Kresy Kresó-
w"<<napisał: „Żołnierzami wołyń-
skiej samoobrony byli często bardzo 
młodzi chłopcy, a nawet dzieci. Ich 
walka godna jest epopei. Poświęciłem 
im kilka wierszy, z których jeden tutaj 
przytoczę.   

DZIECIOM WOŁYNIA
Zabrano Wam
Wasze marzenia,
Ciepło matczynych rąk
Zabrano Wam,
Zabrano Wam
Bliskich spojrzenia
I żywe serca z piersi
Wyrwano Wam.
Została Wam
Nasza modlitwa
I morze naszych łez
Zostało Wam,
Zostały Wam
Nasze wspomnienia
I strofy smutnych wierszy
Zostały Wam. [2]

Brat autora tych słów walczył w słyn-
nej samoobronie Pańskiej Doliny, 
jednej z pierwszych   powstałych na 
Wołyniu . Trudno znaleźć  jakieś opra-
cowanie o jej funkcjonowaniu poza 
wzmiankami rozsianymi we wspo-
mnieniach partyzantów i ocalonych  
dzięki jej istnieniu.
To samo można powiedzieć o wielu 
innych, jak chociażby Bielin czy Za-
smyki , które odegrały tak istotną rolę 
w powstaniu 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK.  Za rok będzie 70 roczni-
ca powstania „Wiejskiej Samoobrony  
na Wołyniu”, jest doskonała okazja dla 
młodszego pokolenia Kresowian, bo 
na historyków raczej nie można liczyć, 
na opracowanie chociażby skromnych 
opisów placówek i ośrodków , w któ-
rych walczyli ich ojcowie czy dziadko-
wie. Tylko w przypadku rozwiązania 
PZPR  ucieszył nas fakt, że ostatni 
zgasił światło. W temacie o którym pi-
szę nie możemy do podobnej sytuacji 
dopuścić. Walka z depolonizacją Wo-
łynia, w jego najokrutniejszej formie 
czyli „Ludobójstwem” nie może być 
zapomniana. Mam nadzieję , że wśród 
czytających znajdą się tacy, co mają 
nie tylko coś do powiedzenia , ale i na 
pisania. Nie jesteśmy w stanie napisać 
sami, to piszmy chociażby do redakcji 

KSI o tym co wiemy, co pozostało po 
naszych przodkach, bliskiej czy dal-
szej rodzinie. Bardzo wielu z nas ma 
do spłacenia dług wobec tych dzięki 
którym żyjemy i możemy wspominać 
tamte wydarzenia i czas. Wołyńska 
ziemia od zarania dziejów jest prze-
siąknięta krwią polskich patriotów z 
licznych zrywów niepodległościo-
wych i o tym warto pamiętać.

[1] Igor Iljuszyn - Tragedia Wołyń-
ska w latach 1943-1944,: poszuki-
wania pomiędzy „dwoma prawda-
mi”. http://www.istpravda.com.ua/
digest/2011/07/13/45611/

[2] Jan Dąbrowski» Pielgrzymka na 
"Kresy Kresów" http://jandabrowski.
pl/kresy/wschodnie_2.html

Polska Samoobrona  Wiejska na Wołyniu w 1943 roku
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  Aleksander Szumański   

 II wojna światowa była najwięk-
szym konfliktem zbrojnym w histo-
rii  świata, trwającym od 1 września 
1939 roku, do 2 września 1945 roku, 
obejmująca swoim zasięgiem pra-
wie całą Europę, wschodnią i połu-
dniowo-wschodnią Azję, północną 
Afrykę, część Bliskiego Wschodu i 
wszystkie oceany. 

Niektóre jej epizody rozgrywały się 
nawet w Arktyce i Ameryce Północ-
nej. Głównymi stronami konfliktu 
były państwa Osi - kraje należące do 
jednego obozu działań wojennych, 
walczące przeciwko aliantom- pań-
stwom koalicji antyhitlerowskiej. 
Nazwa "oś" pochodzi od zwycza-
jowej nazwy nadanej sojuszowi III 
Rzeszy, Włoch oraz Japonii. W okre-
sie ich największego panowania te-
rytoria państw Osi obejmowały duże 
części Europy, Azji, Afryki i wysp 
Oceanu Spokojnego. Mimo tego II 
wojna światowa zakończyła się cał-
kowitą klęską państw Osi. Podobnie 
jak u aliantów, liczba państw Osi w 
czasie wojny zmieniała się – pod ko-
niec wojny znaczna część członków 
przeszła na stronę sprzymierzonych.
 
W wojnie uczestniczyło 1,7 mld 
ludzi, w tym 110 mln z bronią. We-
dług różnych szacunków zginęło 
w niej 50 – 80 milionów ludzi. Za 
datę rozpoczęcia wojny przyjmuje 
się 1 września 1939 roku – atakiem 
Niemiec na Polskę. W historiografii 
sowieckiej istnieje pojęcie „Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej” rozpoczętej 
22 czerwca  1941 roku atakiem Nie-
miec na Związek Sowiecki i tę datę 
Sowieci przyjmują  jako rozpoczęcie 
II wojny światowej. 3 września 1939 
roku do wojny przystąpiły Wielka 
Brytania i Francja. W konsekwencji 
działań wojennych nastąpił IV roz-
biór Polski dokonany przez III Rze-
szę i Związek Sowiecki.

Stany Zjednoczone Ameryki Północ-
nej przystąpiły do wojny 7 grudnia 
1941 roku wraz z japońskim atakiem 
na Pearl Harbor.  Atak na Pearl Har-
bor – japoński nalot w dniu 7 grud-
nia 1941 roku na amerykańskie bazy 
floty i lotnictwa na Hawajach, w tym 
najważniejszą bazę United States 
Navy na Pacyfiku w Pearl Harbor. 
Atak ten jest uważany za moment 
rozpoczęcia wojny na Pacyfiku. 

W wyniku rozbioru Polski powstały 
Polskie Siły Zbrojne – zorganizowa-
ne formacje wojskowe, utworzone 
jesienią 1939 roku poza granicami 
Polski, na podstawie międzysojusz-
niczych umów podpisanych przez 
Wielką Brytanię i Francję. Polskimi 
Siłami Zbrojnymi dowodził Naczel-
ny Wódz generał Władysław Sikor-
ski.

Pierwsze oddziały Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie wówczas 
pod nazwą Armia Polska we Fran-
cji zaczęto tworzyć już we wrześniu 
1939 roku na terytorium francuskim 
spośród Polaków przebywających 
we Francji, Belgii, Holandii i Wiel-
kiej Brytanii.

Podstawę formowania polskich 
wojsk stanowiła polsko-francuska 
umowa z 9 września 1939 roku w 
sprawie utworzenia dywizji polskiej 
we Francji, a następnie umowa z 4 
stycznia 1940 roku o tworzeniu tam 
Wojska Polskiego. Na mocy tejże 
umowy, od stycznia 1940 roku ze 
zmobilizowanych ochotników za-
częto formować jednostki wojsk 
lądowych, lotnictwa i marynarki 
wojennej, działającej w składzie 
armii francuskiej. Łącznie Armia 
Polska we Francji liczyła w 1940 
ok. 85 000 żołnierzy. Podczas for-
mowania jednostek odtwarzanego 
Wojska Polskiego brano pod uwagę 
doświadczenia z przegranej kampa-
nii w Polsce. Dotyczyło to m.in. sil-
niejszego wyposażenia oddziałów w 
broń przeciwpancerną.

W okresie od listopada 1939 roku 
rozpoczęto formowanie 4 dywizji 
piechoty (1 Dywizja Grenadierów, 2 
Dywizja Strzelców Pieszych, 3 Dy-
wizja Piechoty, 4 Dywizja Piechoty) 
oraz 1 Brygady Pancerno-Motoro-
wej (10 Brygada Kawalerii Pancer-
nej). Ze sformowanych oddziałów 
wydzielono część sił i utworzono 
Samodzielną Brygadę Strzelców 
Podhalańskich.

Ponadto formowano szereg oddzia-
łów lotnictwa oraz wsparcia. Orga-
nizacja oddziałów była utrudniona 
wskutek braku uzbrojenia i sprzętu. 
W efekcie w obronie Francji w 1940 
roku wzięło udział ok. 50 000 pol-
skich żołnierzy z tych oddziałów. 
Straty podczas tych działań wynio-
sły według różnych szacunków od 
ok. 1500 - 4000 poległych, a ponad 
5000 rannych. 
W czasie walk na froncie francu-
skim polscy piloci myśliwców ze-
strzelili ok. 50 samolotów niemiec-
kich.

W kampanii norweskiej uczestni-
czyła Samodzielna Brygada Strzel-

ców Podhalańskich (bitwa o Na-
rwik, maj 1940roku), oraz okręty 
Polskiej Marynarki Wojennej. 

Natomiast w kampanii francuskiej 
(czerwiec 1940 roku) brały udział  
związki taktyczne - 1 Dywizja Gre-
nadierów, 2 Dywizja Strzelców Pie-
szych i 10 Brygada Kawalerii Pan-
cernej.

W Syrii formowano Samodzielną 
Brygadę Strzelców Karpackich (do-
wódca gen. Stanisław Kopański).
Po klęsce Francji udało się ewaku-
ować około 27 000 żołnierzy i ofi-
cerów Polskich Sił Zbrojnych do 
Palestyny i Wielkiej Brytanii.

W kraju zaczęło się formować Pol-
skie Państwo Podziemne – tajne 
struktury państwa polskiego podle-
gające Rządowi RP na uchodźstwie. 

Propozycje kontynuacji walki i opo-
ru metodami konspiracyjnymi sfor-
mułowano 25 września 1939 roku 
na spotkaniach pomiędzy władzami 
cywilnymi Warszawy – prezyden-
tem Stefanem Starzyńskim, Radą 
Obrony Stolicy i generałem Juliu-
szem Rómmlem – dowódcą obro-
ny Warszawy. W spotkaniach brał 
udział generał Michał Tokarzewski-
-Karaszewicz. W międzyczasie ge-
nerał Juliusz Rómmel otrzymał od 
Naczelnego Wodza pełnomocnic-
two dowodzenia na terenie całego 
kraju. Generał  Michał Tokarzew-
ski-Karaszewicz zaproponował, aby 
w związku z powyższym to pełno-
mocnictwo generał Juliusz Rómmel 
przekazał jemu, w celu zorganizo-
wania zakonspirowanych agentur, 
bądź delegatur wojskowo-politycz-
nych państwa polskiego. Efektem 
tego był rozkaz generała Rómmla:

„Dane mi przez Naczelnego Wodza 
w porozumieniu z Rządem pełno-
mocnictwo dowodzenia w wojnie 
z najazdem na całym obszarze Pań-
stwa, przekazuję gen. bryg. Micha-
łowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu 
- Karaszewiczowi z zadaniem pro-
wadzenia dalszej walki o utrzyma-
nie niepodległości i całości granic. 
– J. Rómmel, gen. dyw”.

W nocy z 26 na 27 września 1939 
roku powstała w oblężonej Warsza-
wie Służba Zwycięstwu Polski – 
konspiracyjna organizacja wojsko-

wa, mająca toczyć walkę przeciwko 
okupantom. 13 listopada 1939 roku 
została przekształcona w Związek 
Walki Zbrojnej (ZWZ), podlega-
jący Rządowi RP na uchodźstwie. 
W ten sposób zachowano ciągłość 
polityczno-wojskowej kontynuacji 
władz Rzeczypospolitej Polskiej 
i pośredni wpływ władz państwo-
wych na sytuację w kraju.

14 lutego 1942 roku generał Wła-
dysław Sikorski przekształcił ZWZ 
w Armię Krajową (AK). Jej Ko-
mendantem Głównym został gene-
rał Stefan Paweł Rowecki, pseud. 
Grot, Rakoń, Grabica, Inżynier, Jan, 
Kalina, Tur, (ur. 25 grudnia 1895 w 
Piotrkowie Trybunalskim, zm. 1-2 
sierpnia 1944 w Sachsenhausen) – 
generał dywizji Wojska Polskiego, 
komendant główny Armii Krajowej, 
dowódca Sił Zbrojnych w kraju od 
14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943, 
teoretyk wojskowości. Stefan Ro-
wecki, w kampanii wrześniowej 
dowódca Warszawskiej Brygady 
Pancerno-Motorowej, autor wojsko-
wego podręcznika walk ulicznych. 
Utworzenie AK miało służyć sca-
leniu wszystkich grup wojskowych, 
podległych do tej pory różnym, pod-
ziemnym ugrupowaniom politycz-
nym, w jedną organizację podległą 
rządowi RP na uchodźstwie.

Oto rota przysięgi składanej przez 
żołnierzy Armii Krajowej:

„W obliczu Boga Wszechmogą-
cego i Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Korony Polskiej kładę 
swe ręce na ten Święty Krzyż, znak 
Męki i Zbawienia, i przysięgam być 
wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stać nieugięcie na 
straży Jej honoru i o wyzwolenie 
Jej z niewoli walczyć ze wszystkich 
sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej i rozkazom Naczelnego Wo-
dza, oraz wyznaczonemu przezeń 
Dowódcy Armii Krajowej będę bez-
względnie posłuszny, a tajemnicy 
niezłomnie dochowam, cokolwiek 
by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Przyjmujący
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„Przyjmuję cię w szeregi Armii Pol-
skiej, walczącej z wrogiem w kon-
spiracji o wyzwolenie Ojczyzny. 
Twym obowiązkiem będzie walczyć 
z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie 
twoją nagrodą.
Zdrada karana jest śmiercią”.

Jesienią 1941 roku do ZWZ należa-
ło 40 tysięcy żołnierzy, pod koniec 
1942 roku AK liczyła ich już około 
200 tysięcy. Była największą pod-

ziemną armią w okupowanej Euro-
pie. Jednakże większość żołnierzy 
nie przeszła regularnego szkolenia, 
a w dodatku mieli oni zaledwie 53 
tysiące sztuk broni (z czego tylko 
6% broni maszynowej).

Główne zadanie Armii Krajowej 
polegało na gromadzeniu sił aby 
uderzyć w chwili załamania się 
Niemiec. Akcje zbrojne prowadzi-
ły bowiem do okrutnych represji 
– hitlerowcy rozstrzeliwali kilku-
dziesięciu Polaków za każdego za-
bitego Niemca. Dopiero pod koniec 
1942 roku AK nasiliła działalność 
dywersyjną - atakowała niemieckie 
posterunki, wykolejała transporty 
wojskowe przeznaczone na front 
wschodni, wysadzała mosty, odbija-
ła więźniów. Na tę zmianę wpłynęło 
zahamowanie sukcesów Wehrmach-
tu i osiągnięcie sprawności organi-
zacyjnej przez AK. 
Polska, choć znajdowała się pod 
okupacją, posiadała legalny i uzna-
wany na arenie międzynarodowej 
rząd rezydujący w Londynie. Ist-
niały Polskie Siły Zbrojne na Za-
chodzie, oraz podziemna Armia 
Krajowa. W Warszawie mianowano 
Delegata Rządu na Kraj w randze 
wicepremiera. 

Biuro Delegata Rządu na Kraj skła-
dało się z Prezydium w ramach któ-
rego działały - Sekcja Prezydialna, 
Sekcja Finansowo-Budżetowa, 
Sekcja Kontroli oraz Dział (Depar-
tament) Likwidacji Skutków Wojny.

Delegatami Rządu na Kraj byli:

    Jan Skorobohaty-Jakubowski od 
25 maja do 14 grudnia 1940, 
    Cyryl Ratajski od 3 grudnia 1940 
do 5 sierpnia 1942,
    Jan Piekałkiewicz od 5 sierpnia 
1942 do 19 lutego 1943,
    Jan Stanisław Jankowski od 19 lu-
tego 1943, (formalnie od 21 kwiet-
nia 1943) do 27 marca 1945,
    Stefan Korboński od 27 marca 
1945 do 28 czerwca 1945 (p. o.),
    Jerzy Braun od 28 czerwca 1945.

Delegatowi Rządu na kraj podlegały  
wydziały wywiadu, dywersji, oświa-
ty, sądownictwa i polityki. Działały 
konspiracyjne sądy, których wyro-
ki nie tylko wykonywano, ale też 
ogłaszano w podziemnej prasie. Ta 
zaś była fenomenem w okupowanej 
Europie - ukazywało się około 1400 
tytułów (z tego 17 wychodziło przez 
cały czas trwania okupacji). Istniały 
czasopisma polityczne, wojskowe, 
literackie, kobiece, humorystyczne. 
W podziemnych drukarniach wyda-
wano też książki (Niemcy zezwalali 
tylko na poradniki, np. ogrodnicze).
Na przełomie lat 1943 - 1944 łączny 
nakład prasy podziemnej wydawa-
nej przez Tajne Wojskowe Zakłady 
Wydawnicze – koncern wydawni-
czo-poligraficzny Armii Krajowej 
wynosił blisko 250 tysięcy egzem-
plarzy czasopism, 65.500 broszur i 
120 tys. egzemplarzy ulotek. Przez 
całą okupację działały tajne kom-
plety, tzn. podziemne szkoły. Tajna 
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Organizacja Nauczycielska zapew-
niała im kadrę, oraz przygotowy-
wała i rozprowadzała podręczniki. 
Na terenie Generalnego Guberna-
torstwa (GG) utworzono prawie 2 
tysiące szkół średnich. Podziemne 
wyższe uczelnie kształciły poloni-
stów, historyków, matematyków, le-
karzy. W czasie wojny studia ukoń-
czyło prawie 10 tysięcy studentów.

Ponieważ Niemcy zgodzili się je-
dynie na działalność podrzędnych 
teatrzyków i kabaretów (których re-
pertuar miał ogłupiać Polaków), po-
wstały podziemne teatry. W prywat-
nych mieszkaniach lub piwnicach 
wystawiano dramaty Słowackiego, 
Wyspiańskiego, Szekspira. Odby-
wały się też koncerty i wieczory po-
etyckie. Np. w Krakowie działał te-
atr przy ul. Szewskiej prezentujący 
narodową sztukę z udziałem wybit-
nych aktorów i reżyserów. Państwo 
podziemne w swoich strukturach, 
znane okupantom, popierane przez 
społeczeństwo polskie było groź-
ne nie tylko w akcjach zbrojnych, 
sabotażowych, ale również stwa-
rzało okupantom zagrożenie nawet 
w oficjalnych środkach przekazu. 
Wychodzący w Krakowie „Goniec 
krakowski” opublikował na ostat-
niej stronie utwór poetycki, którego 
pierwsze strofy rozpoczynały się od 
liter czytanych pionowo układając 
się w hasło: „Polacy Sikorski dzia-
ła”. Tuż obok tego utworu boha-
terscy krakowscy drukarze zamie-
ścili propagandowe przemówienie 
Hansa Franka – generalnego gu-
bernatora.  To było też zwycięstwo 
polskiego podziemia. Trwały akcje 
sabotażowe – zbrojne na dostojni-
ków okupanta, kolportowano po do-
mach prasę podziemną. Mieszkając 
w czasie okupacji w krakowskim 
budynku – olbrzymie -11 klatkowcu 
PKO przy ul. Zyblikiewicza 5 przez 
całe lata nie zauważyłem na licz-
nych podwórkach prowadzących 
do mieszkań żadnego żołnierza, 
czy oficera niemieckiego. Bali się 
wchodzić do budynku. Dawało to 
nam, młodzieży wolną rękę w kol-
portażu prasy podziemnej. Byliśmy 
zjednoczeni i to był też nasz wkład 
w walkę podziemia z okupantem. 
Niemałą rolę w walce z okupantem 
odgrywały akcje przerywania pro-
gramów propagandowych w t.zw. 
„szczekaczkach” publicznych, czyli 
w głośnikach ulicznych, ze zmianą 
np. na hymn Rzeczypospolitej. Wie-
le radości przysparzały piosenki po-
dwórkowe wykonywane ku pokrze-
pieniu serc   

Ruch oporu w okupowanej Polsce 
obejmował prawie wszystkie dzie-
dziny życia. Dlatego tajne struktury 
podporządkowane rządowi emigra-
cyjnemu nazywano po wojnie Pol-
skim Państwem Podziemnym. Dru-
giego takiego państwa nie było w 
całej Europie. Największymi działa-
niami wojskowymi podjętymi przez 
AK było powstanie warszawskie, 
które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 
i akcja "Burza" podjęta na wschod-
nich obszarach Polski trwająca od 4 
stycznia 1944, kiedy wojska sowiec-
kie przekroczyły na Wołyniu grani-
cę polsko-sowiecką z 1939 roku, do 
stycznia 1945. W początkowej fazie 
akcja 'Burza" opierała się na współ-
pracy wojskowej jednostek polskich 
i rosyjskich. Po przełamaniu obrony 
niemieckiej w tych rejonach władze 
sowieckie złamały te porozumie-
nia wojskowe i internowały tysiące 
żołnierzy AK. Po upadku powstania 
warszawskiego stolicą Polskiego 

Państwa Podziemnego została Czę-
stochowa.

Wobec Polski najwierniejszej so-
juszniczki aliantów zachodnich 
popełniono błąd, skazując ją na 
wpływy imperium sowieckiego. 
Przesądziły o tym tajne porozu-
mienia teherańskie wielkiej koalicji 
w 1943 roku wstępnie ustalające 
wschodnią granicę Rzeczypospoli-
tej wedle linii niewiele odbiegającej 
od niemiecko – sowieckiego rozbio-
ru w 1939 roku. 

Czas Teheranu w istocie skojarzony 
jest z przełomowymi wydarzenia-
mi na arenie wojennej, gdy front 
wschodni przybliżał się do granic 
Rzeczypospolitej. I właśnie w owym 
czasie politycy i żołnierze Polskie-
go Państwa Podziemnego stanęli 
przed dylematem - walczyć, czy nie 
walczyć? Nadzieję na przyszłość 
stwarzała walka przeciwko Niem-
com po stronnie Sprzymierzonych. 
Niosła jednak dalsze krwawe ofiary 
i pomoc sowiecką nie dająca jednak 
gwarancji odbudowy niepodległego 
państwa. Alternatywą była bierność, 
narażająca również na straty – gro-
żąca wyeliminowaniem Polaków 
z grona zwycięzców i oddaniem 
inicjatywy i zasług siłom służącym 
Moskwie, zważywszy, że stosu-
nek Sowietów do Rzeczpospolitej 
Walczącej był od samego początku 
niezmiernie wrogi z oskarżeniami 
Armii Krajowej o kolaborację z 
Niemcami. W tej sytuacji Sztab Na-
czelnego Wodza w Londynie przy-
gotował specjalną Instrukcję dla 
Kraju, przewidująca różne warianty 
działania PPP w zależności od roz-
woju sytuacji na froncie wschod-
nim, oraz przedłożenia sprawy  pol-
skiej na arenie międzynarodowej. 
Odrzucono ewentualność otwartej 
konfrontacji, lub biernej uległości 
wobec wkraczających do Polski So-
wietów. Ostatecznie przystąpiono 
do realizacji warunkowego kom-
promisu z „sojusznikiem naszych 
aliantów” celem ratowania podmio-
towości Rzeczypospolitej, wykaza-
nia absurdalnych zarzutów sowiec-
kich o kolaboracji AK z Niemcami 
realizując czyn zbrojny przeciwko 
nazistowskim okupantom. Decy-
zję  taką podjęli  przywódcy PPP, 
kierując się poczuciem odpowie-
dzialności za polską rację stanu – 
członka koalicji antyhitlerowskiej. 
Wierzono bowiem, że zaangażo-
wanie bojowe pozytywnie wpłynie 
na decyzje powojenne zwycięskich 
mocarstw. W rezultacie  Dowódca 
AK generał Tadeusz Komorow-
ski „Bór” wydał 20 listopada 1943 
roku rozkaz do operacji „Burza”, 
jako wzmożonej akcji dywersyjnej 
przeciwko Niemcom we współ-
działaniu z Armią Czerwoną w celu 
opanowania terenu i odtworzenia 
na nim legalnych ośrodków władzy 
polskiej, oraz ujawnienia się w roli 
suwerennego gospodarza. Pomimo 
tragicznych doświadczeń okupacyj-
nych na Kresach Wschodnich, po 17 
września 1939 roku, dramatycznych 
i paraliżujących wieściach o zbrod-
ni katyńskiej i zerwaniem przez So-

wiety stosunków z Rządem Rzeczy-
pospolitej, łudzono się, że Moskwa 
uszanuje polski czyn zbrojny prze-
ciwko Niemcom w ramach wspól-
nej koalicji. Tymczasem jak wia-
domo, rozwój wydarzeń przeszedł 
wszystkie optymistyczne prognozy. 
Związek Sowiecki depcząc realia 
prawno-międzynarodowe traktował 
zajmowane obszary jak własne te-
rytorium. Współdziałanie bojowe 
Armii Czerwonej z Armią Krajową 
kończyło się z reguły wraz po pobi-
ciu oddziałów niemieckich. Potem 
następowały podstępne rozbrojenia 
akowców, niewola, doły śmierci, 
lub łagry na nieludzkiej ziemi. Wy-
mownym przykładem zbrodniczej 
polityki sowieckiej są dramatyczne 
losy Wołynia i jego rodzimej dy-
wizji. Tam właśnie rozpoczęła się 
„Burza” na wieść o wkroczeniu 
Sowietów 4 styczejowy) na tery-
torium Rzeczypospolitej. Analiza 
i ocena jej przebiegu wykazuje, iż 
pierwszy zamysł demonstracji nie-
dużych jednostek partyzanckich w 
strefie frontowej przerodził się w 
ogólnopolską operację powstańczą 
z udziałem blisko 120 tys. żołnie-
rzy. Tylko koncentracja wołyńska 
w styczniu-marcu 1944 roku objęła 
oddziały partyzanckie zahartowane 
wcześniejszą krwawa samoobroną 
ponad stu ośrodków polskich. Do 
tego czasu stoczono tam około 150 
walk z formacjami Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, ratując od zagłady 
tysiące polskich rodzin. Pospieszna 
mobilizacja  wołyńskich oddziałów 
AK do operacji „Burza”  na podsta-
wie rozkazu z 15 stycznia 1944 roku 
objęła blisko 7 tys. żołnierzy.

„[…]Nie gruzy. Dwułodygą wyro-
śniem,
dwugłosem zielonym światła
podobni chmurom i sośnie
kwiatom płynącym na tratwach
gdy rzeka wilgocią śliska
jest tonem światła kołyska.

Nie ciemność. Przez nią przepły-
niem,
a ręce na niej – promień
w błogosławionym czynie
w żyjącym gromie
bo i z krzemienia się śpiewa
wieczność rosnąca – drzewa[…]”.
Krzysztof Kamil Baczyński „Wyro-
ki” – fragment

Tymczasem nie tylko opisani wro-
gowie zagrażali Rzeczypospolitej. 
Istniała również krwawa w swoich 
niespotykanych zbrodniach dywer-
sja wewnętrzna Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów, działająca już 
w okresie międzywojennym – kie-
rowana z zagranicy. Polegała ona na 
aktach terrorystycznych, dywersyj-
nych i sabotażowych skierowanych 
przeciwko polskiej władzy. Zamor-
dowany został poseł Tadeusz Ho-
łówko, minister Bronisław Pieracki 
i szereg policjantów. Z rąk Romana 
Szuchewycza zginął kurator szkol-
ny Jan Sobiński. OUN prowadziła 
na szeroką skalę akcje sabotażowe 
– jej członkowie podpalali folwarki, 
niszczyli zboże, linie telefoniczne i 
telegraficzne, dokonywali napadów 
na urzędy i ambulanse pocztowe, a 
nawet na pojedynczych listonoszy. 
OUN miała swoje laboratoria che-
miczne, w których produkowano 
bomby i posiadała składy broni. 

Celem strategicznym maksimum 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
zbudowanie imperium ukraińskie-
go i ekspansja terytorialna w nie-
skończoność. Sprowadza się on 

do zbudowania  jednonarodowego 
(”sobornego”) państwa ukraińskie-
go na wszystkich ukraińskich tery-
toriach etnograficznych, przy czym 
przynależność do ukraińskiego 
terytorium etnograficznego OUN 
określa w sposób arbitralny – cho-
dzi o państwo o obszarze 1 200 
000 kilometrów kwadratowych, 
sięgające od Krynicy na zachodzie 
do granic Czeczenii na wschodzie. 
Z rąk ukraińskich nacjonalistów w 
latach 1939 – 1946 zginęło na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej / 
w woj. tarnopolskim, stanisławow-
skim, i lwowskim / tysiące Polaków, 
dzieci, kobiet, mężczyzn i starców. 
Mordowani byli z niespotykanym 
okrucieństwem, nieznanym nawet 
Gestapo, czy NKWD. „Z równym 
okrucieństwem UPA mordowała też 
Żydów. Jest zdumiewające, że śro-
dowiska żydowskie milczą na ten 
właśnie temat, a „Gazeta Wybor-
cza” głosi sławę OUN – UPA” – na-
pisał we wstępie do książki Wiktora 
Poliszczuka „Ludobójstwo dokona-
ne” Jan Niewiński - ps. "Sokół" (ur. 
1920) – pułkownik WP, przewodni-
czący Kresowego Ruchu Patriotycz-
nego, przewodniczący Ogólnopol-
skiego Komitetu Budowy Pomnika 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez OUN-UPA na ludności pol-
skiej Kresów Wschodnich. Podczas 
II wojny światowej żołnierz AK, 
organizator samoobrony ludności 
polskiej w powiecie krzemieniec-
kim. Dowodził obroną Rybczy. Je-
sienią 1942 roku wstąpił do ZWZ, a 
następnie ZWZ-AK. Od roku 1995 
wydaje biuletyn „Głos Kresowian”, 
zbiera relacje i wspomnienia z okre-
su wojny.

W 1942 r. rozpoczęły się antypolskie 
akcje nacjonalistów ukraińskich/ 
wg. http://www.klub-generalagrota.
pl/portal/kg/38/642/27_Wolynska_
Dywizja_Piechoty_Armii_Krajo-
wej__fenomen_Polskiego_Pan-
stwa_Podziemne.html 
Od stycznia 1943 r. akcje te przy-
brały na sile, a eksterminacja lud-
ności polskiej stopniowo objęła 
wszystkie powiaty Wołynia. Na 
Wołyniu zapanowała zupełna anar-
chia. Oprócz oddziałów UPA prze-
prowadzających krwawą „czystkę 
etniczną” ludności polskiej, na te-
renie Wołynia pojawiły się liczne 
sowieckie oddziały partyzanckie 
realizujące swoje zadania, a także 
bandy składające się z Kozaków 
zbiegłych ze służby niemieckiej, de-
zerterów z jednostek niemieckich i z 
różnych formacji pomocniczych. W 
meldunku Komendanta Głównego 
AK za okres od 8 - 14 maja 1943 r., 
znajdujemy następujący zapis: „(...) 
Stan panujący obecnie na Wołyniu, 
przypomina zupełnie „dzikie pola”. 

Administracja niemiecka jest bez-
silna i przygląda się wszystkiemu 
biernie”. W takich warunkach ko-
mendant Okręgu zmuszony był do 
podjęcia działań mających na celu 
zorganizowanie obrony zagrożonej 
ludności polskiej, a jednocześnie w 
związku ze zbliżającym się frontem 
wschodnim, prowadzić przygoto-
wania do realizacji planu „Burza”. 
Pod koniec 1943 r. wschodni front 
w szybkim tempie zbliżał się do gra-
nic II RP. 4 stycznia 1944 r. wojska 

sowieckie przekroczyły byłą grani-
cę polsko-sowiecką w rejonie Ro-
kitna. Wołyń stał się bezpośrednim 
zapleczem frontu niemieckiego, 
przybywało tu coraz więcej wojsk i 
jednostek logistycznych, rozpoczę-
ła się ewakuacja administracji nie-
mieckiej. W tej sytuacji komendant 
Okręgu AK Wołyń zdecydował się 
na rozpoczęcie realizacji planu „Bu-
rza”. 15 stycznia 1944 roku Inspek-
torom rejonowym wydany został 
rozkaz nakazujący mobilizację od-
działów konspiracyjnych AK i skie-
rowanie ich do rejonu koncentracji 
w zachodniej części Wołynia. Na 
miejsca zbiórki oddziałów wyzna-
czono rejon samoobrony polskiej w 
Zasmykach, położony na południe 
od Kowla oraz rejon samoobrony 
w Bielinie, położony na północ od 
Włodzimierza Wołyńskiego. W re-
jonach tych już od połowy 1943 r. 
istniała samoobrona oraz działały 
lotne oddziały partyzanckie „Ja-
strzębia”, „Sokoła”, „Piotrusia” 
i „Korda”. Ze zmobilizowanych 
żołnierzy konspiracji i członków 
samoobrony formowano oddziały 
wojskowe i łączono je z oddziałami 
partyzanckimi, które działały już w 
terenie. W wyniku mobilizacji w 
rejonach koncentracji sił zbrojnych 
Okręgu AK Wołyń, postawiono 
pod bronią ponad 6,5 tyś. żołnie-
rzy, gotowych do podjęcia działań 
bojowych przeciwko Niemcom, co 
stanowiło 21% ogólnego stanu sił 
Okręgu. Zgodnie z planem odtwa-
rzania sił zbrojnych w Kraju według 
Ordre de Bataille pokojowego i dys-
lokacji sprzed mobilizacji 1939 r., w 
dniu 28 stycznia 1944 r. na odprawie 
oficerów sztabu w miejscowości Su-
szybaba podjęto decyzję powołania 
do życia przedwojennej 27 Dywizji 
Piechoty, którą wkrótce nazwano 
AK. W organizacji 27 Wołyńską 
Dywizją Piechoty dywizji nawiąza-
no do przedwojennych tradycji 27 
Dywizji Piechoty, 13 Dywizji Pie-
choty oraz Wołyńskiej Brygady Ka-
walerii. Zachowano przy tym dawną 
numerację pułków.
Wychodząc z powyższych przesła-
nek zorganizowano dwa zgrupowa-
nia pułkowe: kowelskie pod krypto-
nimem „Gromada” i włodzimierskie 
pod kryptonimem „Osnowa”.
Dowódcą zgrupowania „Groma-
da” i jednocześnie 50 pp został mjr 
Szatowski „Kowal”, „Zagończyk”. 
Przy sztabie zgrupowania utworzo-
no: pluton żandarmerii i ochrony 
sztabu, pluton saperów, pluton roz-
poznawczy, drużynę przeciwpan-
cerną oraz kwatermistrzostwo. W 
skład zgrupowania weszły nastę-
pujące bataliony: 1/50 pp „Soko-
ła”, 11/50 pp Jastrzębia”, III/50 pp 
„Trzaska”, 1/43 pp „Korda”, 11/43 
pp „Siwego” oraz I szwadron 20 
pułku ułanów nadwiślańskich „Hiń-
czy”. Ogółem zgrupowanie liczyło 
3074 ludzi, w tym 56 oficerów, 314 
podoficerów i 2704 szeregowych. 
Oprócz batalionów liniowych w re-
jonie zgrupowania zorganizowano 
oddziały obrony ludności cywilnej 
i ochrony zaplecza kwatermistrzow-
skiego liczące około 250 ludzi.
Na dowódcę zgrupowania „Osno-
wa” i jednocześnie 23 pp wyzna-
czono kpt. Kazimierza Rzaniaka 
„Gardę”. Przy sztabie zgrupowa-
nia utworzono: pluton żandarmerii 
i ochrony sztabu, pluton saperów, 
pluton łączności, pluton zwiadu 
oraz kwatermistrzostwo. W skład 
zgrupowania weszły następujące 
bataliony: 1/23 pp „Bogorii” (a od 
8.4.1944 „Zająca”, 11/23 pp „Le-
cha”, 1/24 pp „Łuna”, samodzielna 
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kompania „Sokoła II” (szkieleto-
wy III/23 pp) oraz 19 pułk ułanów 
, Jarosława”. Zgrupowanie liczyło 
ogółem 1946 ludzi, w tym 31 ofi-
cerów, 229 podoficerów i 1686 sze-
regowych. W rejonie zgrupowania 
stacjonowały odziały obrony ludno-
ści cywilnej i ochrony zaplecza kwa-
termistrzowskiego liczące około 250 
ludzi.
W ten sposób w wyniku mobilizacji 
sił zbrojnych Okręgu postawiono 
pod bronią ponad 6,5 tysiąca ludzi 
zorganizowanych w 9 batalionach, 2 
szwadronach i l samodzielnej kom-
panii oraz oddziałach specjalnych i 
logistycznych obejmujących łącz-
ność, saperów, rozpoznanie, służbę 
zdrowia (dwa szpitale), służby kwa-
termistrzowskie i inne, gotowych do 
podjęcia działań bojowych przeciw-
ko Niemcom. Na placówkach samo-
obrony pozostało około 600 żołnie-
rzy AK, a około 2500-3500 żołnierzy 
konspiracyjnych z różnych przyczyn 
nie dotarło do rejonu koncentracji.

Mobilizacja i koncentracja oddzia-
łów konspiracyjnych AK na Wołyniu 
odbywała się w specyficznych wa-
runkach. Zmobilizowane oddziały 
narażone były nie tylko na atak ze 
strony jednostek wojsk niemieckich, 
zagrożenie występowało również ze 
strony oddziałów UPA, której duże 
zgrupowania znajdowały się w wiel-
kich kompleksach lasów świnarzyń-
skich i mosurskich, oraz w lasach 

położonych na lewym brzegu rzeki 
Stochód. W celu poszerzenia bazy 
operacyjnej do działań przeciwko 
Niemcom podjęto szereg akcji za-
czepnych przeciw oddziałom UPA. 
W okresie od stycznia do marca 
1944 roku w ramach działań o po-
szerzenie bazy operacyjnej, oddziały 
zgrupowań „Gromada” i „Osnowa” 
przeprowadziły 16 większych akcji 
bojowych przeciw zgrupowaniom 
UPA. W ten sposób odsunięto za-
grożenie ludności polskiej zgroma-
dzonej w zachodniej części Wołynia, 
stworzono warunki do formowania 
oddziałów zbrojnych i rozwinięcia 
ich w nowej strukturze organizacyj-
nej dywizji, oraz rozszerzono znacz-
nie obszar bazy operacyjnej, przez co 
dywizja uzyskała swobodę manewru 
i zaplecze do walki z Niemcami. W 
tym okresie oddziały dywizji pro-
wadziły jednocześnie szereg działań 
przeciwko Niemcom o charakterze 
taktycznym i rozpoznawczym.
Wiosną 1944 r. wojska niemieckie 

cofały się na zachód podejmując 
próby obrony wybranych obiektów 
strategicznych. Wojska sowieckie, 
po krótkiej przerwie po operacji ró-
wieńsko-łuckiej, rozpoczęły aktyw-
ne działania na kierunku kowelskim. 
18 marca 1944 r. wojska 47 i 70 
armii sowieckiej zablokowały Ko-
wel. O ten ważny węzeł komunika-
cyjny rozgorzały uporczywe walki. 
W wyniku tych działań oddziały 27 

Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej znalazły się bezpośrednio 
w strefie przyfrontowej. 4 marca w 
rejonie Dąbrowa - Zasmyki doszło 
do spotkania oddziału rozpoznaw-
czego kawalerii sowieckiej (dowód-
ca kpt. Gusiew) z pododdziałami 
dywizji. Był to pierwszy kontakt 
z regularnymi oddziałami Armii 
Czerwonej. Dowództwo dywizji na-
wiązało współdziałanie taktyczne z 
jednostkami sowieckimi. Pierwszą 
walką, stoczoną we współdziałaniu 
z oddziałami armii sowieckiej było 
uderzenie na Turzysk 20 marca 1944 
r. Wydarzenie to zostało odnotowane 
w depeszy radiowej przesłanej przez 
dowódcę AK do Naczelnego Wodza 
w Londynie: „W dniu 20. III. nasze 
oddziały partyzanckie zdobyły Tu-
rzysk (południowy zachód Kowla), 
osłaniając jednocześnie południo-
we skrzydło oddziałów sowieckich, 
zdobywając stację kolejową Tu-
rzysk. Zdobyto 3 kb ppanc., ckm, 
broń ręczną i 30 tysięcy amunicji.” 
Kolejną akcją, przeprowadzoną w 
ramach uzgodnień z sowietami było 
opanowanie miejscowości i stacji 
kolejowej Turopin, oraz mostu kole-
jowego na Turii między Turopinem i 
Owadnem.

Uderzenie na Turzysk i Turopin za-
początkowało otwartą walkę oddzia-
łów 27 WDP AK przeciwko oku-
pantowi niemieckiemu. Zdobycie 
Turzyska i Turopina przerywało po-
łączenie kolejowe Kowla z Włodzi-
mierzem i zabezpieczało południowe 
skrzydło wojsk sowieckich naciera-
jących na Kowel. . Dla dywizji stwa-
rzało możliwość ruchu oddziałów w 
kierunku zachodnim, a ruch ten był 
nieunikniony ze względu na zbliża-
jący się front.
Na szczególną uwagę zasługuje 
udział 27 WDP AK w operacji ko-
welskiej. Zgodnie z ustalonymi z 
dowództwem wojsk sowieckich 
warunkami współdziałania, dywizja 
w końcu marca 1944 r. przegrupo-
wała się na zachodni brzeg Turii do 
rejonu ograniczonego od wschodu 
rzeką Turią, od zachodu rzeką Bug, 
od północy linią kolejową Dorohusk 
- Kowel i od południa szosą Uściług 
- Włodzimierz Wołyński. Powierzch-
nia obszaru, do którego przegrupo-
wały się oddziały dywizji, wynosiła 
około 800 km kw. Dowódca dywizji 
utworzył tu dwa zgrupowania - pół-
nocne na kierunku Lubomla i połu-
dniowe na kierunku Włodzimierza 
Wołyńskiego.
Zadanie 27 WDP AK polegało na 
wiązaniu sił niemieckich na połu-
dniowy zachód od Kowla w rejonie 
Turzysk, Olesk, Luboml, Zamłynie, 
Uściług, Włodzimierz Wołyński; 
utrzymaniu łączności i przepraw 
przez Bug; prowadzeniu rozpozna-
nia ruchu wojsk niemieckich (szcze-
gólnie na linii kolejowej Lublin 
- Lubomi - Kowel). Przewidziano 
też działania zaczepne, polegające 
na wykonaniu uderzeń na linię ko-
munikacyjną Luboml - Kowel, a w 
sprzyjających warunkach także na 
kierunku południowym dla zabloko-
wania szosy Włodzimierz Wołyński 
- Uściług.

Po przegrupowaniu dywizja zna-

lazła się na pozycjach najbardziej 
wysuniętych na zachód, w strefie 
bezpośrednich działań wojsk so-
wieckich, biorących udział w ope-
racji kowelskiej. Oddziały dywizji 
głębokim klinem weszły na teren 
przyszłych walk o ważny węzeł ko-
munikacyjny - Kowel. 

Miasto to zostało przekształcone 
w rejon umocniony, broniony w 
początkowej fazie przez oddzia-
ły SS, oraz cofające się z frontu 
jednostki niemieckie. Na linii ko-
lejowej Chełm - Kowel, w miej-
scowościach: Jagodzin, Rymacze, 
Luboml, Maciejów utworzono silne 
punkty oporu. Na południu znajdo-
wało się umocnione miasto Wło-
dzimierz Wołyński i szosa Włodzi-
mierz - Uściług z punktami oporu w 
Piatydniach i Uściługu, obsadzone 
przez niemieckie jednostki etapowe. 
Od zachodu, w rejonach przyległych 
do lewego brzegu Bugu, ściśle - od 
Dorohuska do Uściługa, znajdowały 
się siły niemieckie, ubezpieczające 
Bug.

2 kwietnia 1944 r. rozpoczęły się 
walki dywizji z regularnymi jed-
nostkami niemieckimi od boju pod 
Sztumem i Zamłyniem. Działania 
dywizji w tej operacji miały cha-
rakter działań frontowych, chociaż 
nie była ona związkiem taktycznym 
regularnej armii. W początkowej 
fazie walk jej oddziały z powodze-
niem prowadziły działania obronno-
-zaczepne przeciwko liczniejszym 
i lepiej uzbrojonym regularnym 
jednostkom niemieckim, stosując 
manewr na skrzydła i tyły. Końco-
wym akcentem tych działań było 
podjęcie 12 kwietnia próby prze-
jęcia inicjatywy przez wykonanie 
zwrotu zaczepnego jednocześnie 
na dwóch kierunkach - północnym 
i południowym. W wyniku niepo-
myślnego przebiegu walk zarówno 
na kierunku Lubomla jak i Włodzi-
mierza dywizji groziło okrążenie. 
Dowództwo sowieckie nie wyraziło 
zgody na wycofanie oddziałów 27 
WDP AK na linię Turii i zajęcia tam 
obrony. Dywizja, pozostawiona w 
masywie lasów mosurskich, ziem-
lickich i stęzarzyckich bez żadnego 
wsparcia ze strony regularnej armii 
sowieckiej, prowadziła w dniach 
13-19 kwietnia 1944 roku ciężkie 
walki obronne w okrążeniu.

Sytuacja okrążonych wojsk była 
trudna. 18 kwietnia 1944 r. w rejo-
nie chutoru Dobry Kraj poległ ppłk 
Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa” 
dowódca 27 WDP AK. Żołnierze, 
wyczerpani ponad dwutygodnio-
wymi działaniami pod Lubomlem 
i Włodzimierzem Wołyńskim, nie 
byli w stanie prowadzić walki przez 
dłuższy czas przeciwko oddziałom 
przeciwnika, które miały przewagę 

techniczną i liczebną. Jedynym wyj-
ściem było przebicie się poza pier-
ścień okrążenia.

Po wnikliwej analizie sytuacji i roz-
ważeniu różnych wariantów wyjścia 
z okrążenia uznano, że kierunkiem 
stwarzającym największą szansę 
przebicia się jest kierunek północny 
przez Zamłynie, Jagodzin, wypro-
wadzający na tyły wojsk niemiec-
kich. Przejście za Bug nie mogło 
być brane pod uwagę ze względu 
na rozkaz Komendy Głównej AK 
nakazujący pozostanie na Wołyniu.
W dniach 20-22 kwietnia 1944 r. 
dywizja przebiła się z okrążenia wy-
chodząc na północ do lasów położo-
nych nad górną Prypecią. W rejonie 
okrążenia pozostawiono cały tabor, 
ciężki sprzęt oraz szpital z rannymi. 
Była to trudna ale konieczna decy-
zja. W walkach prowadzonych w 
ramach operacji kowelskiej dywizja 
poniosła duże straty: poległo 349 
żołnierzy, 160 odniosło rany, 170 
dostało się do niewoli, około 1600 
uległo rozproszeniu. Mimo tych 
strat dywizja nie została rozbita. Po 
wyjściu z okrążenia jej zasadniczy 
trzon liczył około 3600 ludzi pod 
bronią. Około 500 żołnierzy, którzy 
nie zdołali przebić się z okrążenia, 
podjęło walkę i dołączyło do dywi-
zji już na Lubelszczyźnie.
Po stoczeniu boju obronnego pod 
Sokołem i Holadynem dywizja 
w nocy z 25 na 26 kwietnia 1944 
r. rozpoczęła marsz w kierunku 
wschodnim i 28 kwietnia osiągnęła 
kompleks lasów szackich. Tu posta-
nowiono pozostać dłużej, aby dać 
odpoczynek wyczerpanym oddzia-
łom.
Losy 27 WDP AK, po jej przebiciu 
się z okrążenia, były w centrum za-
interesowania Komendanta Głów-
nego AK gen. Bora-Komorowskie-
go. Zadanie dywizji nie zostało 
zmienione. W rozkazie do Komen-
danta AK Okręgu Lublin stwierdza 
się, że po przebiciu się z okrążenia, 
„zadaniem tych oddziałów będzie 
wykonywanie w dalszym ciągu ak-
cji B [„Burza”] na wschód od Bugu, 
tak długo, jak to będzie możliwe.” 
Jednocześnie Komendant Główny 
AK przewidywał podporządko-
wanie oddziałów 27 WDP AK pod 
rozkazy Komendanta Okręgu AK 
Lublin, gdyby oddziały te nie miały 
możliwości pozostawania na Woły-
niu, przekroczyły Bug i weszły na 
teren Okręgu.
Wyjście z okrążenia oddziałów 27 
WDP AK i ich przejście do lasów 
szackich nie było tajemnicą dla 
Niemców. 8 Dywizja znalazła się 
na bezpośrednim zapleczu frontu 
między pierwszą linią obrony nie-
mieckiej przebiegającą od Wyżwy 
Nowej, wzdłuż rzeki Wyżewka do 
Ratna i dalej wzdłuż Prypeci, a dru-
gą linią biegnącą od Szacka przez 

/ 3.05.1944 r. Lasy szackie.Kpt. AK "Prawdzic", płk. "Żegota", dow. zwiadu kon. radz., dow. bryg. radz. 
im. Bujanowa, ppor. AK "Wichur".Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, 
sygn. XXXVII.
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miejscowości Piszcza, Ołtusz do 
Małoryty. Obecność dużej jednostki 
partyzanckiej w tym rejonie, liczącej 
prawie 4000 ludzi, nie była wygod-
na dla Niemców. Od pierwszych dni 
maja aktywnie działało lotnictwo roz-
poznawcze, które patrolowało lasy 
szackie. Zaobserwowano również 
ożywioną działalność patroli niemiec-
kich i węgierskich, które wychodząc z 
Szacka, Zabłocia i Huty Ratneńskiej, 
penetrowały teren w dzień, zbliżając 
się do lasów szackich. Polskie patrole 
wysyłane w teren po żywność miały 
częste potyczki z patrolami nieprzyja-
ciela. Wszystko wskazywało na to, iż 
Niemcy mogą w najbliższym czasie 
podjąć szerszą akcję przeciwko od-
działom dywizji w lasach szackich.
Od połowy maja pierścień niemiec-
ki wokół lasów szackich, w których 
stacjonowała 27 WDP AK i zgrupo-
wania sowieckich oddziałów party-
zanckich, coraz bardziej zacieśniał 
się. Lotnictwo niemieckie nieustannie 
prowadziło loty rozpoznawcze nad 
kompleksem leśnym, ostrzeliwując z 
broni pokładowej i bombardując za-
uważone rejony rozmieszczenia od-
działów. O świcie 21 maja, wspierane 
czołgami i ogniem artylerii, ruszyło 
niemieckie natarcie na lasy szackie 
jednocześnie z kilku kierunków: od 
strony Miernik, z Szacka, z Kropiw-
nik, Zabłocia i Huty Ratneńskiej. W 
wyniku przeprowadzonej operacji, 
w której użyto znaczne siły piechoty, 
artylerii, czołgów i lotnictwa Niemcy 
zepchnęli oddziały 27 WDP AK i od-
działy sowieckiej partyzantki do pół-
nocnej części lasów na obszar o po-
wierzchni około 4 km kw. Wieczorem 
21 maja, na odprawie u dowódcy 27 
WDP AK oceniono, że dalsze prowa-
dzenie walki przez tak dużą jednostkę 
na bezpośrednim zapleczu frontu nie-
mieckiego, przy braku zaopatrzenia, 
jest niemożliwe. Ponieważ nie było 
zezwolenia na opuszczenie Wołynia, 
postanowiono przejść za front na stro-
nę sowiecką. Zdecydowano przebijać 
się z okrążenia w kierunku północno-
-wschodnim do rejonu Dywina, skąd 
miało nastąpić sforsowanie Prype-
ci (wzdłuż której biegła linia frontu 
niemiecko-sowieckiego), a następnie 
odskok do rejonu Police położonego 
na południowy wschód od Kamienia 
Koszyrskiego. Dywizja miała przebi-
jać się w trzech kolumnach i na trzech 
kierunkach.
W ciągu nocy z 21 na 22 maja 1944 
r. oddziały 27 WDP AK wyszły poza 
pierścień okrążenia, pokonując roz-
ległe bagna nie obsadzone przez 
nieprzyjaciela. Widocznie Niemcy 
uznali, że teren ten w okresie wiosen-
nych roztopów jest nie do przebycia. 
W międzyczasie dowódca dywizji 
otrzymał od Komendanta Głównego 
AK rozkaz przejścia za Bug. Kolum-
na sztabowa skierowała się na zachód 

i 29 maja 1944 roku przekroczyła 
Bug w rejonie Durycze. Zgrupowa-
nia „Kowala” i „Gardy” nie udało się 
zawrócić. 27 maja 1944 r. próbę prze-
bicia się przez linię frontu na Prypeci 
podjęło zgrupowanie „Gardy”, po-
nosząc duże straty wynoszące około 
40% stanu. Na Prypeci zginęło około 
120 ludzi, a rany odniosło 114 żołnie-
rzy. Po tej tragedii zgrupowanie „Ko-
wala” zawróciło i skierowało się na 
zachód w kierunku Bugu. W rejonie 
Miedna spotkało się z drugą częścią 
kolumny sztabowej. W nocy z 9 na 
10 czerwca 1944 roku oddziały dy-
wizji przekroczyły Bug jednocześnie 
w czterech punktach przeprawowych 
i kierując się na południowy zachód 
forsownym marszem osiągnęły w 
dniach 17-20 czerwca 1944 roku re-
jon lasów Parczewskich. Pobyt w tym 
rejonie wykorzystano przede wszyst-
kim na odpoczynek i uporządkowanie 
oddziałów oraz szkolenie.
15 lipca 1944 roku Niemcy rozpo-
częli wielką akcję pacyfikacyjną pod 
kryptonimem „Wirbelsturm” (cyklon) 
przeciw oddziałom zgrupowanym w 
rejonie lasów Parczewskich. W nocy 
z 17 na 18 lipca 1944 r. dywizja prze-
biła się przez zacieśniający się pier-
ścień okrążenia i weszła do komplek-
su lasów czemiernickich. 

Tu w ostatniej dekadzie lipca 1944 
roku po raz drugi wzięła udział 
w „Burzy” na Lubelszczyźnie. W 
dniach 21-22 lipca 1944 roku zajęła 
Firlej, Kamionkę, Lubartów, Kock, 
Michów, opanowując obszar o po-
wierzchni około 180 km kw. W ten 
sposób zablokowany został kierunek 
ruchu wojsk niemieckich wyprowa-

dzający z Lublina na Łuków. Do opa-
nowanego przez 27 WDP AK obszaru 
weszły jednostki sowieckie 29 gwar-
dyjskiego Korpusu Piechoty wcho-
dzącego w skład 8 gwardyjskiej armii 
l Frontu Białoruskiego. Na spotkaniu 
z dowództwem wojsk sowieckich 
uzgodniono dalsze działania dywizji, 
która wspólnie z korpusem sowiec-
kim miała działać w kierunku na 
Warszawę. Zamiast kontynuowania 
wspólnej walki przeciwko okupan-
towi 27 WDP AK została 25 lipca 
1944 r. podstępnie rozbrojona pod 
Skrobowem. 30 lipca taki sam los 
spotkał batalion zbiorczy dywizji w 
Szczebrzeszynie.
Działalność polskiego podziemia 
niepodległościowego na Wołyniu i 
utworzenie 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK przebiegały w szczegól-
nych warunkach. Motywy zorganizo-
wania dywizji i rolę, jaką spełniła na 
Wołyniu, trzeba rozpatrywać na tle 
zarówno ówczesnych uwarunkowań 
politycznych (stanowiska polskiego 
rządu na uchodźstwie w sprawie gra-
nicy wschodniej, stosunków polsko-
-sowieckich), jak i ogólnej sytuacji w 
tym regionie pod okupacją niemiec-
ką, a zwłaszcza tragedii tamtejszej 
ludności polskiej, zagrożonej unice-
stwieniem ze strony nacjonalistów 
ukraińskich. Wydarzenia na Wołyniu 
przebiegały bowiem w warunkach an-
tagonizmu narodowościowego pod-
sycanego przez okupantów, walki po-
litycznej o te ziemie, dezorganizacji 
życia gospodarczego i społecznego. 
Rozwijały się gwałtownie i nieoczeki-
wanie. Prace organizacyjne związane 
z tworzeniem dywizji podejmowane 
były w czasie, kiedy rzezie ludności 
polskiej przez OUN-UPA przybrały 
charakter masowy, a dezorganizacja 
okupacyjnej administracji sięgnęła 
szczytu.
27 WDP AK pierwsza rozpoczęła 
realizację planu „Burza”. Miała ona 
inny wymiar i przebieg niż później-
sze działania oddziałów AK na po-
zostałych terenach Polski, a to przede 
wszystkim ze względu na warunki, 
rozmach i czas trwania. Działania 

bojowe 27 WDPAK w ramach planu 
„Burza”, w swej początkowej fazie, 
objęły obszar czterech powiatów roz-
ciągający się od rzeki Styr do rzeki 
Bug a następnie przeniosły się na te-
reny południowego Polesia i zakoń-
czyły na Lubelszczyźnie.
Już w początkowej fazie działań, na 
początku marca 1944 roku dowódz-

two dywizji nawiązało łączność z 
dowództwem regularnej armii so-
wieckiej. W wyniku pertraktacji z do-
wództwem armii sowieckiej ustalono 
zasady współdziałania taktycznego w 
walce przeciw Niemcom. Dowódz-
two sowieckie wyraziło zgodę na 
respektowanie odrębności organi-
zacyjnej oddziałów AK uznając, 
że jest to dywizja polska, która ma 
swoje władze w Warszawie i Lon-
dynie.
O rozmowach z przedstawicielami 
armii sowieckiej, przyjętych usta-
leniach i warunkach dowódca 27 
WDP AK poinformował KG AK i 
prosił o akceptację porozumienia. 
Depesza wywołała duże poruszenie 
w Komendzie Głównej AK, w Szta-
bie Naczelnego Dowódcy, a nawet w 
Rządzie RP. W tym okresie bowiem 
Rząd polski w Londynie nie utrzy-
mywał żadnych stosunków z rządem 
Związku Sowieckiego. Próby pośred-
niczenia Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych w sprawie nawią-
zania stosunków dyplomatycznych 
nie dawały rezultatu, a prowadziły 
jedynie do bezowocnych rozmów. 
Tu zaś, na Wołyniu, na polu wspólnej 
walki doszło do porozumienia, które 
dawało szansę ożywienia stosunków 
politycznych między Rządem RP a 
Związkiem Sowieckim. Oczywiście, 
daleko było jeszcze do rozwiązania 

podstawowych problemów w sto-
sunkach między RP, a Związkiem 
Sowieckim, ale zarysowała się nie-
wątpliwie szansa na uznanie przez 
Sowiety Armii Krajowej jako sojusz-
nika w walce z Niemcami.
Udział 27 WDP AK w akcji „Burza” 
na Wołyniu i Polesiu miał także wy-
miar polityczny. Działania dywizji 

w ramach operacji kowelskiej, a 
później również na terenie Polesia, 
były demonstracją polityczno-woj-
skową, która miała dokumentować 
polskość Wołynia oraz udział żoł-
nierza polskiego w jego wyzwole-
niu. Obecność dywizji na Wołyniu 
i jej walki z okupantem świadczyły 
o tym, że państwo polskie istnieje, 
działa i walczy, posiada legalne wła-
dze państwowe reprezentujące cią-
głość niepodległego bytu państwo-
wego RP oraz siłę zbrojną walczącą 
w Kraju. Była zatem demonstracją 
przed światem suwerennych praw 
RP do ziem Wołynia. Niestety, wy-
siłek i ofiary żołnierza 27 WDP AK 
nie miały żadnego wpływu na roz-
wiązania polityczne. Decyzje w tej 
sprawie zapadły na konferencji trzech 
mocarstw - Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych i Związku Sowieckie-
go w Teheranie, bez udziału przedsta-
wicieli RP.
Stosunek Sowietów do formacji 
Armii Krajowej od początku był 
nieprzyjazny, a właściwie wrogi. 
Regulowała go dyrektywa Stawki Na-
czelnego Dowództwa sowieckiego z 
14 lipca 1944 r. o rozbrojeniu polskich 
oddziałów zbrojnych, podległych 
emigracyjnemu Rządowi polskiemu. 
Zgodnie z powyższą dyrektywą roz-
brajano wszystkie napotkane oddziały 
AK, aresztując i wywożąc do obozów 
w głąb Związku Sowieckiego kadrę, 
a nawet żołnierzy. Spotkało to także 
27 WDP AK. Nie pomogło powoły-
wanie się na wspólne walki stoczone 
na Wołyniu i Polesiu. 25 lipca 1944 
roku 27 WDP AK przestała istnieć 
jako jednostka wojskowa.
27 WDP AK była największą jed-
nostką partyzancką, która od stycz-
nia 1944 r. do lipca 1944 r. działała 
nieprzerwanie jako zwarty i zorga-
nizowany związek taktyczny. Zapo-
czątkowała akcję „Burza” i najdłużej 
realizowała jej założenia na Wołyniu 
i Lubelszczyźnie. Była swoistym 
fenomenem w polskim ruchu party-
zanckim. Prowadząc przez sześć i pół 
miesiąca uporczywe walki pokonała 
ponad 600 km. Na swoim szlaku bo-
jowym, w sześćdziesięciu stoczonych 
większych bojach, poniosła znacz-
ne straty wynoszące: 626 poległych, 
około 400 rannych, 195 wziętych do 
niewoli i 1320 zaginionych. Stanowi 
to 42 % strat w stosunku do pierwot-
nego stanu dywizji. Oddziały dywizji 
zadały nieprzyjacielowi straty, które 
szacuje się na 700-750 zabitych, 900-
1000 rannych i 348 wziętych do nie-
woli. 
Czyny bojowe 27 WDP AK nie zna-
lazły należnego uznania w powo-
jennym 50-leciu. O walkach dywizji 
nie mówiło się, lub przedstawiano je 
w nieprawdziwym świetle. Dlatego 
wraca się dzisiaj do tych wydarzeń, 
aby ta  cząstka historii walk o nie-
podległość Polski nie została zapo-
mniana.

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
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Michał Urban

Początki „Swobody” 
Ołeh Tiahnybok, z zawodu psychia-
tra, założył swoją partię w roku 1991. 
Do 2004 r. działała ona pod nazwą 
Socjalno-Narodowa Partia Ukra-
iny (Соціал-Національна партія 
України); nazwa ta budzi skojarzenia 
z hitlerowskim ruchem narodowo-
-socjalistycznym. Została zmieniona 
jako zbyt kontrowersyjna w momen-
cie, gdy partia Tiahnyboka zaczęła 
wypływać na „szersze wody”. 
Tiahnybok dba zresztą o „ocieplanie” 
wizerunku partii - choć „Swoboda” 
znana jest z bezkompromisowych po-
glądów oraz z zamieszek ulicznych, 
to szefowie partii dbają, by ich wypo-
wiedzi dla mediów były politycznie 
poprawne.
O początkach „Swobody” ciekawie 
(choć bardzo tendencyjnie) pisze 
autor rosyjskojęzycznego artykułu 
z 2006 (a więc z okresu przed suk-
cesami partii). Artykuł, co ciekawe, 
zamieszczony został na portalu… 
Ukraina Kriminalnaja. Tekst obszer-
nie pisze o nazistowskich inspiracjach 
Tiahnyboka [1].

Autor, Timur Strieszniew, wiąże po-
czątki szerszej działalności partii z 
organizacją Nadzwyczajny Komitet 
Ocalenia Państwa, który w 1993 r. zo-
stał stworzony z działaczy SNPU oraz 
z członków bractw studenckich, z któ-
rych rekrutowano bojówkarzy do „za-
dym” w trakcie mityngów i wieców. 
Na Lwowszczyźnie organizacje 
studenckie były opanowane przez 
skrajnych nacjonalistów. Członkowie 
NKOP w czasie mityngów ubierali 
się na czarno, przez co odróżniali się 
od bojówkarzy UNSO, preferujących 
mundury moro. 
Dalej wspomina się o radykalnej 
retoryce „nasosów” (narodowych 
socjalistów), którzy ogarnięci byli 
„aryjskim” mesjanizmem, ogłaszali 
się jako ostatni obrońcy białej rasy  i 
ostatnia nadzieja ludzkości. 
Partia przestrzegała zasady monoet-
niczności – nie przyjmowano kandy-
datów z mniej niż jedną trzecią ukra-
ińskiej krwi w żyłach. SNPU przez 
przeciwników była nazywana „partią 
psycholi”, co odnosiło się do fachu 
liderów partii (oprócz Tiahnyboka 
psychiatrami byli też Jarosław An-
driuszkiw i Jurij Kryworuczko) oraz 
do radykalnych, wręcz szalonych po-
stulatów i zasad. 
SNPU nie miała szans, by wyjść 
poza polityczny margines. Jawiła się 
ona jako partia dziwaków i waria-
tów, którzy są niebezpieczni. Nie bez 
znaczenia było też to, że większość 
obywateli Ukrainy kojarzyła ekipę 
Tiahnyboka z ruchem nie tyle nacjo-
nalistycznym, co nazistowskim. 

Po 2000 r. Tiahnybok i jego współ-
pracownicy zdecydowali o tym, by 
spróbować przebić się do głównego 
nurtu polityki. W tym celu koniecz-
ne było „ocieplenie” wizerunku, 
używanie mniej kontrowersyjnego 
języka, a przede wszystkim – zmia-
na nazwy. „Swoboda” budzi pozy-
tywne konotacje, w przeciwieństwie 
do „hitlerowsko” brzmiącej Socjal-
no-Narodowej Partii Ukrainy. 
Zmiana nazwy ugrupowania z „par-
tii” na Wszechukraińskie Zjedno-
czenie miała zaakcentować to, że 
„Swoboda” jest ruchem obywatel-
skim, spontanicznym i bliskim spo-
łeczeństwu, a nie częścią skostnia-
łego systemu partyjnego. Co więcej, 
nowa nazwa podkreśla, że „Swobo-
da” ma zasięg ogólnopaństwowy, co 
wychodzi naprzeciw popularnym 
stereotypom. Ruch ten jest bowiem 
utożsamiany przede wszystkim z 
regionem lwowskim. Mimo tego, 
że posiada on struktury i prowadzi 
działalność na terenie całej Ukrainy, 
a główne biuro oficjalnie znajduje 
się w Kijowie, to i tak przeważnie 
mówi się o „Swobodzie ze Lwowa”. 
To miasto jest matecznikiem partii, 
tam cieszy się największym popar-
ciem i tam nareszcie udało mu się 
zdobyć, po latach, władzę w struk-
turach samorządowych. 
Strieszniew używa mocniejszych 
argumentów – określa poprzednią 
nazwę jako jawnie faszystowską, a 
poprzednie logo partii zostało, jego 
zdaniem, wzięte wprost z symboli-
ki nazistowskiej (jest to tzw. wilczy 
hak – znak, używany np. przez dywi-
zję SS „Reich” – pisze Strieszniew). 
Autor tekstu przypisuje „nasosom” 
to, że brali środki na działalność od 
kontrowersyjnego francuskiego po-
lityka, Jean-Marie Le Pena, a przede 
wszystkim – oskarża ruch Tiahny-
boka o współpracę ze światem prze-
stępczości zorganizowanej. Kwestia 
finansowania „Swobody” do dziś 
nie jest wyjaśniona. 

Przed wejściem do gry

Przez długie lata SNPU, a potem 
„Swoboda” długo nie mogła wyjść 
z roli politycznego kuriozum. Mała 
partia posiadała poważną konku-
rencję nawet wśród partii nacjona-
listycznych, które i tak nie mogły 
przebić się do szerszego nurtu. Lata 
90. – to okres, gdy największą po-
pularnością wśród wyborców cie-
szyli się socjaliści oraz reaktywo-
wana partia komunistyczna, które to 
ugrupowania szafowały obietnicami 
pomocy socjalnej, co najbardziej 
interesowało społeczeństwo prze-
żywającej w latach 90. silny kryzys 
Ukrainy. 

Z drugiej strony, patriotyczną i 
„wolnościową” retorykę stosował 
„Ruch” – partia prawicowa, stwo-
rzona z zasłużonych w oporze prze-
ciw ZSRR dysydentów. „Ruch” 
opowiadał się za odrodzeniem toż-
samości narodowej i za europejski-
mi, liberalnymi wartościami; w jego 
szeregach zaś znajdowały się znane 
i szanowane postacie. „Swoboda” 
- partia nikomu nie znanych ekstre-
mistów - nie mogła być poważnym 
konkurentem dla „Ruchu”. 
Przede wszystkim należy jednak pa-
miętać o tym, że w latach 90. partie 
polityczne na Ukrainie były tak na-
prawdę drugorzędnym czynnikiem. 

W polityce liczył się przede wszyst-
kim ówczesny prezydent – Leonid 
Kuczma – a w parlamencie główną 
rolę sprawował „bezpartyjny blok 
współpracy z prezydentem”, czyli 
deputowani, oficjalnie nie związani 
z żadną partią, mający za to konek-
sje z  obozem prezydenta. 

Warto też wspomnieć o cesze ukra-
ińskich wyborców, którzy general-
nie unikają podejmowania wybo-
rów radykalnych i rzadko głosują na 
kandydatów, którzy mogą zakłócić 
chwiejną stabilność na arenie po-
litycznej lub którzy planują zbyt 
szybkie reformy. To upodobanie 
Ukraińców jest zresztą często wy-
korzystywane przez politycznych 
socjotechników. 
Częstą sytuacją w ukraińskich 
kampaniach wyborczych jest 
zagranie sztabu kandydata obo-
zu władzy, który ma niskie po-
parcie w społeczeństwie, zwane 
„taktyką mniejszego zła”. Sztab, 
używając różnego rodzaju naci-
sków, spycha na bok rywali-kan-
dydatów umiarkowanych i skupia 
uwagę wyborców na kandydacie 
najbardziej kontrowersyjnym. W 
ten sposób niezdecydowani wy-
borcy przerzucają swoje głosy 
na kandydata władzy, wybiera-
jąc „mniejsze zło” i chroniąc się 
przed sukcesem kandydata rady-
kalnego. 
Jedynym wydarzeniem, kiedy 
wyborcy powszechnie wykazali 
się chęcią do gruntownej zmia-
ny ukraińskiej sceny politycznej, 
była tzw. pomarańczowa rewo-
lucja. Wskutek rewolucji ustalił 
się podział ukraińskiej sceny po-
litycznej: związana z Juszczenką 
„Nasza Ukraina” i Blok Julii Ty-
moszenko z jednej strony, z dru-
giej – Partia Regionów Wiktora 
Janukowycza. Arena ukraińskiej 
polityki została podzielona mię-
dzy dwa obozy, a spór między 
tymi partiami niemal całkowicie 
pochłonął uwagę wyborców. Skąd 
więc wziął się wzrost popularno-
ści maleńkiej „Swobody”?

Źródła fenomenu

„Swoboda” startowała w kilku wy-
borach parlamentarnych, a Tiah-
nybok – w prezydenckich (bez po-
wodzenia, zasiadł za to w ławach 
poselskich w dwóch kadencjach). 
Rezultaty za każdym razem pre-
zentowały się fatalnie. Poparcie w 
granicach 2-3% „swobodowcy” 
otrzymywali jedynie w obwodach 
Ukrainy Zachodniej. Jak to się stało, 
że polityczny outsider dał radę prze-
bić się do świadomości wyborców, a 
jego popularność wciąż rośnie?
Przyczyn jest kilka. Główne partie 
prawicowe, które odwoływały się 
zarówno do wartości narodowo-pa-
triotycznych, jak i do haseł euro-
pejskiego liberalizmu, przeżywają 
problemy. 
Juszczenko, który wzbudził olbrzy-
mie nadzieje Ukraińców podczas 
pomarańczowej rewolucji, szybko 
rozczarował społeczeństwo i obec-
nie jest politycznym bankrutem. Na 
główną pozycję na prawicy wyszło 
ugrupowanie Tymoszenko – ale ata-
ki, a potem aresztowanie i niedawne 
skazanie „pięknej Julii” pod naci-
skiem prezydenta Janukowycza, 
były poważnym ciosem w najwięk-
szą partię opozycyjną.
By rozważyć następną przyczy-
nę, sięgnijmy do opinii Jarosława 
Hrycaka. Historyk ten pisze o jed-
nym z motorów  życia społecznego 
– poczuciu godności narodowej i 
bezpieczeństwa. Gdy ludzie czu-
ją, że ich godność oraz tożsamość 
jest zagrożona, dochodzi do wzro-
stu nastrojów nacjonalistycznych[2]. 
Dla wielu Ukraińców ich ojczyzna 
wciąż jest zagrożona – przez gazo-
we szantaże Rosji, presję rosyjskiej 
kultury, przez wtrącanie się Rosji (w 
mniejszym stopniu Polski – bo tak 
wielu Ukraińców odbiera protesty 
Polaków przeciw honorowaniu ru-
chu OUN-UPA). Poczucie bezpie-
czeństwa narodowego Ukraińców 
staje się bardzo chwiejne. Obóz 
Janukowycza jest odbierany jako 
ukrainofobiczny i prorosyjski. 
Z drugiej strony, patrioci, którzy do 
tej pory mieli okazję sprawować 
władzę, również stracili zaufanie 
wielu Ukraińców. Juszczenko, Ty-
moszenko i ich współpracownicy 
mieli okazję zmienić Ukrainę, ale 
wplątali się w wojnę „o stołki”, 
również byli zamieszani w afery i 
nie powstrzymali fali rusyfikacji – 
uważają oponenci dawnej władzy. 
Do tego dochodzi zniechęcenie wo-
bec hamletyzujących intelektuali-
stów, takich jak Riabczuk

 czy Hrycak właśnie. Z jednej strony, 
są oni narodową elitą i głoszą hasła 
patriotyczne, a nawet widzą pozyty-

wy w tradycji OUN-UPA, traktowa-
nej jako tradycja walki o wolność. 
Z drugiej strony, ci intelektualiści 
stale rozgrzebują postkolonialne 
traumy Ukraińców i przypominają o 
winach tychże „bohaterów” wobec 
Polaków i Żydów. 
Wszystko to budzi u wielu osób po-
trzebę zerwania z dotychczasowym 
porządkiem i  poparcia partii anty-
systemowej. „Swoboda” wydaje się 
być czysta od kontaktów ze skom-
promitowaną klasą polityczną, w 
myśl hasła „my jeszcze nie rządzi-
liśmy”. Proponuje rozwiązania zde-
cydowane i ekstremalne, apeluje do 
dumy narodowej i głosi hasło „my 
rządzimy we własnym domu”. To 
przyciąga ludzi, spragnionych zmia-
ny. Radykalizm i kontrowersje stają 
się dla części społeczeństwa czymś 
atrakcyjnym.

Pierwszy sukces

Wyraźny wzrost poparcia dla „Swo-
body” był odczuwalny podczas 
kampanii przed wyborami samo-
rządowymi w 2010 r. Analitycy i 
dziennikarze przewidywali, że par-
tia Tiahnyboka może odnieść spory 
sukces. 

W przeddzień wyborów gazeta 
„Ukrajinśka Prawda” opublikowała 
artykuł Andreasa Umlanda – zna-
nego politologa, zajmującego się 
współczesną sceną polityczną na 
Ukrainie [3] . 
Umland prognozował, że „Swobo-
da” może zdobyć w całej Ukrainie 
ok. 3-4% głosów – podczas, gdy 
w poprzednich wyborach podobny 
rezultat udawało się zdobyć tylko 
na Zachodniej Ukrainie. Niemiec-
ki analityk wyraził też pogląd, że 
ugrupowanie Tiahnyboka dzięki 
wzrastającej popularności ma spo-
re szanse, by utworzyć „znaczącą 
frakcję w następnej kadencji Rady 
Najwyższej (ukraińskiego parla-
mentu)”.
Dalej, Umland opisuje „Swobodę” 
jako czynnik, który może zmienić 
ukraińską scenę polityczną, wbija-
jąc się jak klin między dominujące 
obozy: „pomarańczowych” i „nie-
bieskich” („regionałów”, związa-
nych z Janukowyczem). Politolog 
rozważa możliwe opcje koalicji. 
Zwraca przy tym uwagę, że zarówno 
Partia Regionów, jak i „Swoboda” 
mają tendencję do autorytaryzmu 
i odrzucają europejskie wartości. 
Zdecydowanie antyrosyjskie nasta-
wienie „swobodowców” uniemoż-
liwia jednak alians z „regionałami”, 
jacy opowiadają się za zbliżeniem 
Ukrainy z Rosją. 

„SWOBODA” - REALNE ZAGROŻENIE CZY 
STRASZAK? (część 2)
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Umland jako bardziej prawdopo-
dobną podaje możliwość sojuszu 
z „pomarańczowymi”, a jako plat-
formę dla porozumienia podaje 
zbieżność haseł patriotyczno-naro-
dowych. Zaznacza przy tym jednak 
zupełną i zasadniczą rozbieżność 
poglądów na życie społeczne mię-
dzy dwoma blokami. „Pomarańczo-
wi” aspirują do Europy i przyjmują 
liberalne wartości. „Swobodowcy” 
kwestionują europejską aksjologię i 
proponują szereg radykalnych dzia-
łań. Umland napomina, by nie brać 
oficjalnych programów „Swobody” 
dosłownie – partyjni „piarowcy” 
dbają o odpowiednie „wygładzenie” 
postulatów, podczas gdy rzeczywi-
ste poglądy partii są o wiele bardziej 

radykalne. 
Jako szczególnie kontrowersyjne 
postulaty Ulman podaje: wpro-
wadzenie rubryki „narodowość” 
w dokumencie tożsamości, wpro-
wadzenie odpowiednich proporcji 
narodowościowych w organach 
wykonawczych, zakaz adopcji ukra-
ińskich dzieci przez nie-Ukraińców. 
Ulman stwierdza, że te postulaty 
same w sobie nie są czymś złym; 
jednak wprowadzenie ich trzech 
naraz w kraju z tak skomplikowa-
ną strukturą etniczną jak Ukraina 
doprowadziłby do silnego konfliktu 
wewnętrznego. Politolog nazywa 
ponadto jeden z punktów programu 
partii – uczynienie Ukrainy geopoli-
tycznym centrum Europy – typową 

oznaką mesjanistycznej manii wiel-
kości. 
Jeśli chodzi o kwestie przyczyn 
tak nagłego wzrostu popularności 
„Swobody”, Ulman wspomina i te, 
które zostały przytoczone powyżej, 
a także ogólną radykalizację ukraiń-
skiej sceny politycznej oraz frustra-
cję, wynikającą z kryzysu ekono-

micznego. Badacz uważa jednak, że 
nie wyjaśnia to fenomenu „Swobo-
dy” i zauważa, że udział we wzro-
ście popularności partii ma sama 
klasa polityczna Ukrainy. Ulman 
przypomina, że Tiahnybok i jego 
współpracownicy, mimo swojej 
marginalnej roli i zerowego znacze-
nia, byli bardzo częstymi gośćmi w 
ukraińskich mediach. „Swobodow-
cy” gościli w bardzo popularnych 
politycznych talk-show, prowadzo-
nych przez Sawika Szustera oraz 
Jewgienija Kisielewa. Najbardziej 
poczytne gazety, związane z opcją 
liberalną, udostępniały swoje łamy 
nacjonalistom. Również związane z 
„regionałami” media (np. kanał TV 
„Inter”) zapraszały do siebie gości 
ze „Swobody”.
W ten sposób poglądy „Swobody” 
mogły trafić do szerszej masy osób, 
a sama partia przestała być postrze-
gana jako banda chuliganów oraz 
„psycholi”, a zaczęto w jej człon-
kach dostrzegać normalnych polity-
ków. W Polsce istnieje analogia do 
tego zjawiska – nie tak dawno temu 
Ruch Palikota uważany był za jakieś 
kuriozum, za coś niepoważnego. 
Stałe zainteresowanie mediów tym 
marginalnym ruchem doprowadzi-
ło do gwałtownego wzrostu popu-
larności Ruchu i przełożyło się na 
jego sukces wyborczy. Podobnie ze 
„Swobodą” – kontrowersyjna, skan-
dalizująca partia to idealny temat 
dla ukraińskich mediów. Co więcej, 

jak uważa Ulman, dziennikarze tacy 
jak Szuster czy Kisielew – etniczni 
Rosjanie – mogli podkreślić swoją 
„ukraińskość” poprzez poświęcanie 
uwagi radykalnym nacjonalistom.
Ulman kończy swoją analizę stwier-
dzeniem, że przewidywany sukces 
„Swobody” w wyborach parlamen-
tarnych jedynie zwiększy zaintere-
sowanie mediów wokół partii. Czy 
ten medialny szum przełoży się na 
sukces w wyborach parlamentar-
nych? Ulman uzależnia to od tego, 
czy władza nie powróci do fałszo-
wania wyborów oraz od tego, czy 
próg wyborczy w dalszym ciągu 
będzie wynosił 3% głosów – co jest 
korzystne dla „Swobody”, która 
wciąż może liczyć jedynie na zbli-
żone do tej liczby poparcie.
Wybory samorządowe w 2010 r. 
przyniosły partii Tiahnyboka suk-
ces. Najbardziej prestiżowym efek-
tem było zdobycie większości w 
Radzie Miasta Lwowa. Ważne jest 
również samo zaistnienie w poważ-
nych instytucjach partii, do tej pory 
kojarzonej z ekstremizmem oraz z 
prawem pięści.

1 .h t t p : / / c r ipo . com.ua / ? sec t_
id=1&aid=13272, 

2. Грицак, Cтрастi за нацiоналiзмом. 
Стара iсторiя на новий лад, s. 169.

3.http://www.pravda.com.ua/artic-
les/2010/10/26/5515140/,
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Bożena Abratowska

 Z II Wojną Światową, nieroze-
rwalnie wiążą się słowa: ludobój-
stwo Polaków na kresach, bestial-
skie mordowanie nawet małych 
dzieci, łuny nad Wołyniem i czer-
wone od krwi i ognia noce. Wszy-
scy słyszeli o tej tragedii, ale tak, 
jakby słowa jednym uchem wpa-
dały a drugim ulatywały. Wszyscy 
wiemy że tam przez wieki była 
Polska z całą naszą tradycją, kul-
turą i patriotyzmem. 
I wszystko to zostało w przeraża-
jący sposób zamordowane. Całe 
pokolenie dzisiejszych 30 i 40 
latków nie tylko ma mgliste poję-
cie o ukraińskim ludobójstwie na 
Kresach, ale nakłaniając do wy-
baczania w imię wyższych celów, 
wierzą, że można, a nawet trzeba 
zapomnieć. 

 A te wyższe cele to polityka, part-
nerstwo strategiczne no i interesy! 
- Ukraina to jeszcze długo będzie 
dla nas rynkiem zbytu! - przeko-
nują biznesmeni. 
 Zbliża się 70 rocznica pogromu 
Polaków, naoczni świadkowie 
zbrodni żyją. 

Chłopak który miał wtedy dzie-
sięć  lat i widział na własne oczy 
przerażającą śmierć rodziny, nie 
zapomni tego nigdy i czeka. Czeka 
na uszanowanie, hołd i pamięć o 
tych, którzy tam ginęli męczeńską 
śmiercią. Kresy stały się symbo-
lem ludobójstwa. Te zbrodnie zde-
maskowały oblicze ukraińskiego 
nacjonalizmu! Wiadomo, że w la-
tach PRL u to był temat zakazany, 
ale od ilu już lat możemy o tym 
uczyć na lekcjach historii? Wy-
baczyliśmy, ale mamy obowiązek 
pamiętać! My wszyscy, my jako 
naród. Każdy wie, co dzieje się z 
narodem który  traci pamięć… 
 To co działo się na Wołyniu, jest 
tak straszne – mówią naoczni 
świadkowie - że w żadnym dotąd 
publikowanym  opisie po prostu 
nie udało się autorom przekazać 
ogromu cierpienia. Bo jest ono 
niewyobrażalne! Lipiec 1943 r. 
to obraz piekła na ziemi. Bandy 
UPA wyżynały z sadyzmem część 

rodziny i puszczali z dymem do-
bytek, po to aby ten kto ocalał 
mógł rozpowszechniać „sławę” i 
sadyzm ukraińskich zbrodniarzy 
umiejętnie podburzanych obietni-
cą „Niezawisłej Ukrainy” jaką im 
obiecywali Niemcy. na początku 
1944 r
 I w tym piekle, właśnie na Wo-
łyniu wbrew logice rodzi się w 
styczniu 1944 r 27 Dywizja Pie-
choty Armii Krajowej! 

Doskonale zorganizowana, liczą-
ca 6.500 ludzi, posiada wszystkie 
służby i nawet własną radiostację. 
Był to fenomen w dziejach pol-
skiego państwa podziemnego.
 To właśnie niespotykany terror 
nacjonalistów ukraińskich i ich 
plan zagłady Polaków na Woły-
niu, spowodował, że do polskich 
ośrodków samoobrony, masowo 
zaczęli się garnąć wszyscy zdolni 
do walki. 

Cała tamtejsza młodzież. Przyby-
wali z wszystkich okolicznych wo-
jewództw. A mieliśmy tam dobrze 
zorganizowaną konspirację. Żyją 
jeszcze żołnierze tej legendarnej, 
niebywale skutecznej w walce 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 

Żyją, opowiadają,  piszą o niej 
książki, walczą o pamięć!. Wbrew 
milczącej obojętności na sprawy 
zbrodni na kresach, w naszej III 
Rzeczypospolitej, ci co pamiętają, 

utworzyli sporo Związków, Towa-
rzystw i Stowarzyszeń dla  usza-
nowania tragedii Polskich Kresów.  
Jest między nimi nieformalna gru-
pa kilkunastu osób, które nazywa-
ją siebie Grupą Gorących Serc. Są 
to przeważnie synowie, bratanko-
wie i dalsi  krewni, żołnierzy 27 
Wołyńskiej, oraz sympatycy, hi-
storycy, po prostu Polacy.

 I to właśnie ta grupa postanowiła 
obrazem dotrzeć do zaprzątniętych 
innymi sprawami umysłów współ-
czesnych Polaków. Postanowili 
pokazać i ocalić od zapomnienia 
dzieje tej legendarnej 27 Dywizji. 
Wspólnym wysiłkiem, przy wspar-
ciu Zbigniewa Nowosielskiego w 
jego posiadłości Ptaki gdzie mie-
ści się Biuro Rekonstrukcji Tech-
nologicznej Zabytkowej Inżynierii 
Pojazdowej, zrealizowali krótki 
dokumentalny film właśnie o 27-
mej. Piękne plenery przypominają 
czar Polesia,  konie, umundurowa-
na grupa rekonstrukcji historycz-
nych, wspaniali jeźdźcy. Film 
znakomicie reżyserowała i zmon-
towała Maria Wiśnicka i Andrzej 
Wyroząbski. Narratorem jest prof. 
Władysław Filar – żołnierz i autor 
wstrząsających wspomnień o Wo-
łyniu. 

Już ten krótki film ogląda się z wy-
piekami na twarzy. 
 Ale Grupa Gorących Serc ma więk-
sze ambicje. Pragną zrealizować 
pełnometrażowy fabularyzowany 
dokument o ich ukochanej dywizji. 
A jeśli to się uda – 27 Wołyńska 
stanie się symbolem, ukochanym 
symbolem polskiego bohaterstwa. 
W okrutnym męczeństwie narodu – 
ta chwila podziwu, wdzięczności i 
chwały jest nam bardzo potrzebna i 
spełni swoją misję – zainteresowa-
nia prawdą o Kresach. 
Jednak na prawdziwy film potrzeb-
ne są pieniądze. Są ludzie, konie, 
tereny, obiekty architektury, są go-
rące serca i bezinteresowni admira-
torzy pomysłu.  Ale nie wszystko 
powstaje tylko z entuzjazmu. Oni 
potrzebują finansowego wsparcia. 
A nasza narodowa tożsamość po-
trzebuje tego filmu. Nie po to aby 
jątrzyć i podtrzymywać odwiecz-
ne animozje. Potrafimy wybaczać. 
Wybaczanie jest cnotą! Ale zapo-
minanie – grzechem z niebezpiecz-
nymi dla narodu skutkami.  Grupa 
Gorących Serc – nie zapomni.

BA

Wybaczyć nie znaczy 
zapomnieć!
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Aleksander Szumański 

W dzień dyszczowy i ponury
z Cytadeli idu Góry
szyrygami lwoski dzieci
idu tułać si pu świeci
Idu idu na Warszawy
pójdu pójdu w boi krwawy
bo już na nich tam
czeka straszny wróg
a winc prowadź prowadź Bóg

Dzień wyjazdu już nadchodzi
matka płacze i zawodzi
z żalu ściska biedny głowy
pan kumendant ma przymowy
Bońdzci dzielni wy żułnierzy
brońci kraju jak należy
Już pobudki ton
trombka nasza gra
a więc żegnaj matku ma
 
Żegnaj siostru żegnaj braci
wiem że żałuść w sercach maci
Władzy płakać wam nie broniu
na kuściołach dzwony dzwoniu
Z dala widać już niestety
wieży kuścioła Elżbiety
winc już zbliża si
nam udjazdu czas
a winc żegnam żegnam was

Czemu płaczysz ukochana
Być żołnierzym-rzecz cacana
Mundur z igły guzik błyszczy
pół cytnara mam w tornistrzy
Patrz na tego manlichera
Kużdy żółnirz ni umiera
Wtedy luba łacz
wtedy luba cierp
gdy mnie zgładzi jakiś Serb

Hej kuledzy dajci rency
może was ni ujrzy wiency
może wrócy cienżku ranny
i dustany krzyż drywnianny
Może ma mogiła stani
dzieś daleko na Bałkani
Moży uda si
ży powrócy zdrów
i zobaczy miasto Lwów

Ta anonimowa piosenka znana jako 
„Marsz lwowskich dzieci” była jed-
ną z najbardziej popularnych piose-
nek lwowskich, śpiewaną aż do wy-
buchu II wojny światowej. 

Opisuje również moment wymarszu 
z koszar i wyjazdu na front bałkański 
żołnierzy  lwowskiego batalionu 30 
Pułku Piechoty Austriackiej, stacjo-
nującego na Cytadeli, po ogłoszeniu 
powszechnej mobilizacji bezpośred-
nio przed rozpoczęciem I wojny 
światowej. „Marsz lwowskich dzie-
ci” przeważnie śpiewany jest w po-
zycji stojącej dla uhonorowania Orląt 
Lwowskich.

Tak też było 20 listopada 2011 roku 
gdy rozpoczął się coroczny koncert 
„Orlątko” organizowany przez Fun-
dację Ocalenia Kultury Kresowej dla 
upamiętnienia 93 rocznicy Obrony 
Lwowa 22 listopada 1918 roku. Kon-
cert odbył się tradycyjnie w Młodzie-
żowym Domu Kultury kościoła św. 
Jadwigi w Krakowie, rozpoczęty 
„Marszem lwowskich dzieci”.

Organizator i reżyser,  prezes fun-
dacji Karol Wróblewski koncert po-
dzielił na dwie części;  historyczno 
– wspomnieniową i część rozryw-
kową.

Jarosław Szarek historyk Kra-
kowskiego Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej opowiadał o lo-
sach Obrony Lwowa przez Orlęta 
Lwowskie w listopadzie 1918 od 
początku walk obronnych, uroz-
maicił koncert trzema wejściami 
– „Umarli, abyśmy wolnymi żyli”, 
„Lwów był najbardziej bez trwogi”, 
„Druga Obrona Lwowa”. Pomiędzy 
prezentacjami historycznymi trwał 
koncert. Dziesięcioletni Paweł Pa-
procki przy akompaniamencie swo-
jej matki Ireny Paprockiej zaśpiewał 
wzruszająco „Orlątko” Artura Opm-
mana . Przypomnę słowa tej piosen-
ki, zawsze powodującej wzruszenie, 
a nawet łzy na widowni. Tak było i 
tym razem:

   ORLĄTKO

O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów -
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew - to za nasz Lwów!
Ja biłem się tak samo
Jak starsi - mamo, chwal! ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal! ...

Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat ...
O, nie płacz nad swym synem,
Że za Ojczyznę padł ! ...

Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal! ...

Mamo, czy jesteś ze mną ?
Nie słyszę twoich słów ...
W oczach mi trochę ciemno ...
Obroniliśmy Lwów! ...
Zostaniesz biedna samą ...
Baczność! Za Lwów! Cel! Pal!
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal.

Utwór "ORLĄTKO" napisał Artur 
Franciszek Michał Opmman /OR - 
OT/ gorący patriota, wybitny poeta 
i pisarz, " młodopolanin", urodzony 
w Warszawie, zakochany we Lwo-
wie. Utwór powstał w okresie Obro-
ny Lwowa w listopadzie 1918 roku.
    Jest to najbardziej znany przez 
lwowian, wielokrotnie prezento-
wany na różnych lwowskich uro-

czystościach utwór, wzbudzający 
zawsze wzruszenie, nierzadko wy-
wołujący łzy. Mówiony i śpiewany.
   Artur Franciszek Michał Opmman 
zmarł w Warszawie. Nad jego gro-
bem Jan Lorentowicz powiedział: 
„Odszedł w zaświaty poeta, który 
w ciągu czterdziestu kilku lat swe-
go życia twórczego miał jedną tylko 
namiętność - bezgraniczne ukocha-
nie Ojczyzny".

Jarosław Szarek przekazał najistot-
niejsze fakty historyczne dotyczące 
Obrony Lwowa, heroiczną walkę 
Orląt Lwowskich w obronie swoje-
go miasta, jak i walkę Orląt Lwow-
skich pod Zadwórzem zwanych 
„Polskimi Termopilami” w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej. 

We wszystkich ośrodkach władzy 
powstających na ziemiach polskich 
z wyjątkiem Wielkopolski, zgadza-
no się, że najwłaściwszą osobą do 
objęcia zwierzchnictwa nad pań-
stwem jest Józef Piłsudski, który 18 
listopada 1918 roku powołał pierw-
szy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego premierem został Jędrzej 
Moraczewski. Piłsudski został Tym-
czasowym Naczelnikiem Państwa – 
powoływał rząd i wyższych urzęd-
ników, oraz zatwierdzał dekrety 
wydawane przez rząd. 

Tymczasem trwała wojna polsko-
-ukraińska (1918-1919) będąca  
konfliktem zbrojnym o przyna-
leżność państwową zamieszkałej 
przez Polaków i Ukraińców Galicji 
Wschodniej.

Stronami konfliktu były proklamo-
wana 1 listopada 1918 roku przez 
społeczeństwo ukraińskie Galicji 
Wschodniej  - Zachodnio Ukraiń-
ska  Republika Ludowa po jednej 
stronie, oraz polskie społeczeństwo 
Lwowa i lokalny lwowski Komi-
tet Ochrony Dobra i Porządku Pu-
blicznego (Tymczasowa Komisja 
Rządząca), a po 11 listopada (w rze-
czywistości 22 listopada) odrodzone 
państwo polskie, po drugiej.

7 października 1918 roku Rada 
Regencyjna ogłosiła manifest do 
narodu polskiego, ogłaszający po-
wstanie niepodległego państwa 
polskiego. Zarząd miasta Lwowa 
wysłał więc 11 października 1918 
do Rady Regencyjnej list zapewnia-
jący, że mieszkańcy miasta wezmą 
aktywny udział w budowie niepod-
ległej Rzeczpospolitej. Na mocy de-
kretów Rady i rozkazu jej Komisji 
Wojskowej płk Władysław Sikorski 
rozpoczął organizację we Lwowie z 
byłych oficerów i szeregowych Pol-
skiego Korpusu Posiłkowego od-
działów Wojska Polskiego, powo-
łując Komendę Okręgową. Od lata 

1918 istniały ponadto Polskie Kadry 
Wojskowe powiązane z Narodową 
Demokracją. Na ich czele stał kpt. 
armii austriackiej Czesław Mączyń-
ski, członek Ligi Narodowej.

W tym czasie nastąpiło też ożywie-
nie działalności niepodległościo-
wych organizacji ukraińskich.

    W pierwszej połowie października 
1918 zwołano do Lwowa delegatów 
z ziem należących przed wojną do 
Austro-Węgier, na których miesz-
kali Ukraińcy – Galicji Wschodniej, 
Bukowiny i Rusi Zakarpackiej. 19 
października utworzyli oni Ukraiń-
ską Radę Narodową, która ogłosiła 
utworzenie państwa ukraińskiego z 
ziem wschodniej Galicji aż po rzekę 
San.

20 października podczas posiedze-
nia Rady Miejskiej Lwowa przyjęto 
rezolucję o przyłączeniu miasta do 
Polski. Aktowi sprzeciwili się radni 
ukraińscy, uznając go za bezprawny.

30 października komendant lwow-
skiego okręgu Polskiej Organizacji 
Wojskowej  (POW) – por. Ludwik 
de Laveaux podczas odprawy ko-
mendantów grup poinformował, 
że następnego dnia planuje zbrojne 
zajęcia Lwowa w imieniu Rzeczpo-
spolitej, uprzedzając podobną akcję 
ze strony Ukraińców. 

Przewidywał zajęcie Dworca Głów-
nego wraz z magazynami wojsko-
wymi, obsadzenie rogatki Łycza-
kowskiej, oraz zajęcie Ratusza, 
Poczty Głównej i komendy wojsk 
austriackich w gmachu namiestnic-
twa. Tego samego dnia ogłoszono 
także mobilizację, która spotkała 
się z szerokim odzewem, zwłaszcza 
wśród młodzieży. Powstały wów-
czas „Lwowskie Orlęta”, rekrutu-

jące się z chłopców i dziewcząt, 
którzy nie ukończyli 18 roku życia, 
reprezentujących wszystkie war-
stwy społeczne. Stanowiły czwar-
tą część obrońców i mniej więcej 
czwartą część spośród  przeszło 
tysiąca pięciuset poległych po pol-
skiej stronie. Symbolami tych Mło-
dych Bohaterów – Orląt Lwowskich 
stali się  czternastoletni Jurek Bit-
schan i najmłodszy kawaler Krzyża 
Virtuti Militari trzynastoletni Antoś 
Petrykiewicz . Bitschan w liście z 20 
listopada 1918 roku pisał do swoje-
go ojczyma: „Kochany Tatusiu, idę 
dzisiaj zameldować się do wojska. 
Chcę okazać, że znajdę na tyle siły, 
by móc służyć i wytrzymać. Obo-
wiązkiem też moim jest iść, gdy 
mam dość sił, a wojska braknie 
ciągle dla oswobodzenia Lwowa. 
Z nauk zrobiłem już tyle ile trzeba 
było. Jerzy”. Poległ w ataku na ko-
szary naprzeciw Cmentarza Łycza-
kowskiego. W rejonie szkoły im. 
Henryka Sienkiewicza 5 listopada 
zginął piętnastoletni Wilhelm Ha-
luza, o którego odwadze dowódca 
odcinka wyrażał się z najwyższym 
uznaniem. Czternastoletni Tadeusz 
Wiesner  walczył na Kulparkowie. 
Aresztowany w domu rodziców, po 
przejściowej utracie tej dzielnicy 
przez Polaków, został rozstrzelany 
przez żołnierzy ukraińskich. 
W natarciu na Szkołę Kadecką po-
legł czternastoletni Tadeusz Jabłoń-
ski. To tylko nieliczne przykłady 
heroizmu najmłodszych obrońców 
miasta – Semper Fidelis.  

1 listopada 1918 nad ranem, żołnie-
rze podlegający Ukraińskiemu Ko-
mitetowi Wojskowemu, uprzedzając 
polską akcję, opanowali większość 
gmachów publicznych we Lwowie. 
W odpowiedzi powstały sponta-
nicznie, w zachodniej części miasta, 
dwa polskie punkty oporu z bar-
dzo nieliczną początkowo i słabo 
uzbrojoną załogą. Były to - szkoła 
im. Henryka Sienkiewicza, w któ-
rej znajdował się batalion kadrowy 
Wojska Polskiego pod dowództwem 
kpt. Zdzisława Trześniowskiego i 
Dom Akademicki przy ul. Isako-
wicza z niewielką grupą żołnierzy 
POW. Obie placówki rozpoczęły 
akcję obronną. Wkrótce powołano 
Naczelną Komendę Obrony Lwowa 
na czele z kpt. Czesławem Mączyń-
skim.

MARSZ LWOWSKICH DZIECI W 93 ROCZNICĘ 
OBRONY LWOWA
KONCERT Z UDZIAŁEM JAROSŁAWA SZARKA HISTORYKA z Krakowskiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej
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17 listopada 1918 roku rozkazem 
Józefa Piłsudskiego, na własne ży-
czenie, na czele Naczelnego Do-
wództwa Wojsk Polskich w Galicji 
Wschodniej, potocznie nazywanego 
Armią Wschód, stanął gen. Tadeusz 
Rozwadowski.

Walki we Lwowie trwały do 21 li-
stopada 1918 roku, kiedy to Polacy 
uzyskali znaczną przewagę. 
    
Aby uniknąć otoczenia, dowodzą-
cy wojskami ukraińskimi płk. Hnat 
Stefaniw rozkazał wojskom ukra-
ińskim opuścić Lwów w nocy 22 
listopada 1918 roku. Miasto było 
wolne ale nadal oblężone.

Podobne wystąpienia miały miejsce 
w Drohobyczu, Borysławiu, Sam-
borze i Przemyślu.

W nocy z 24/25 listopada do oblę-
żonego Lwowa przybył gen. Roz-
wadowski i przejął dowodzenie od 
gen. Bolesława Roi. Rozkazy no-
wego dowódcy nakazywały konty-
nuowanie ofensywy. Rozwadowski 
po rozpoznaniu sytuacji stwierdził, 
że polskie siły są na to zbyt słabe. 
Generał przystąpił do przekształca-
nia nierównych liczebnie i niezdy-
scyplinowanych grup ochotników w 
oddziały regularnego wojska.

 Po wycofaniu się ze Lwowa Kwa-
tera Głównej Ukraińskiej Armii 
Halickiej (UHA) wykorzystała na 
organizowanie oddziałów wojsko-
wych. W połowie grudnia 1918 roku 
front polsko-ukraiński ustalił się na 
linii od Cisnej do Chyrowa, potem 
wzdłuż linii kolejowej Przemyśl-
-Lwów do Przemyśla, z powrotem 
wzdłuż tej samej linii na przedpola 
Lwowa, następnie do Jarosławia, 
przez Lubaczów, Rawę Ruską, Bełz 
do Kryłowa.

Z początkiem stycznia 1919 roku 
wojska polskie zdobyły Uhnów i 
Bełz, oraz zdobyły linię kolejową 
Jarosław-Rawa Ruska, co dało im 
dobrą pozycję do kolejnych operacji 
zaczepnych.

Pod koniec grudnia 1918 roku Na-
czelna Komenda Ukraińska przy-
stąpiła do ofensywy mającej na celu 
zajęcie Lwowa i wyparcie  wojsk 
polskich za San. Gen. Rozwadowski 
w porę doskonale odgadł te zamiary. 
Według jego rozkazu grupa mjr. Jó-
zefa Sopotnickiego uderzyła na tyły 
wojsk ukraińskich oblegających 
miasto. Straty zadane Ukraińcom, 
spowodowały, że obrońcom Lwo-
wa, mimo trudnej sytuacji w mieście 
udało się odeprzeć ofensywę. Ko-
lejny nieudany atak na Lwów miał 
miejsce na początku stycznia 1919 
roku. Po jego załamaniu dowódz-
two UHA zaplanowało przerwać 
połączenie pomiędzy Lwowem a 
Przemyślem. Była to tzw. „operacja 

wowczuchowska”, trwająca od 15 
lutego do 19 marca 1919 roku. Po-
czątkowo zakończyła się ona sukce-
sem (połączenie przerwano), jednak 
w niekorzystnej dla armii polskiej 
sytuacji przerwania walk zażądała 
Misja Wojskowa Ententy pod prze-
wodnictwem gen. Josepha Barthele-
my (linia Barthelemy).

Walki wznowiono 2 marca 1919 
roku, a 19 marca wojska polskie od-
biły linię kolejową Przemyśl-Lwów.

Nową propozycję rozejmu Rady 
Czterech (pod przewodnictwem 
gen. Bothy – linia Bothy) przyjęła 
Kwatera Głowna UHA, ale odrzu-
ciły ją władze polskie, i przerzuciły 
oddziały armii Hallera w sile 35000 
żołnierzy na front polsko-ukraiński.

Pod koniec kwietnia 1919 roku 
Naczelne Dowództwo Wojsk Pol-
skich opracowało plan ofensywy 
przeciwko armii zachodnio-ukraiń-
skiej w Galicji Wschodniej. Celem 
operacji było rozbicie wojsk ukra-
ińskich operujących na Wołyniu i 
Galicji Wschodniej, zapewnienie 
bezpieczeństwa polskiej ludności 
zamieszkującej te tereny, odzyska-
nie obszarów Galicji Wschodniej, 
oraz uzyskanie bezpośredniego po-
łączenia Polski z Rumunią.

Pod rozkazami gen. Józefa Hallera 
zgrupowano znaczne siły. 

Ich trzon stanowiły I korpus gen. 
Daniela Odry, 1 i 2 Dywizje Strzel-
ców z Armii Polskiej we Francji, 
Grupa Operacyjna gen. Aleksandra 
Karnickiego, Lwowska Dywizja 
Piechoty oraz zgrupowanie gen. Wa-
cława Iwaszkiewicza z podległą mu 
Grupą Operacyjną gen. Władysława 
Jędrzejowskiego i nowo sformowa-
ne 3 i 4 Dywizja Piechoty. Łącznie 
stan bojowy oddziałów polskich 
przewidzianych do działań wynosił 
około 50 000 żołnierzy, 200 dział i 
900 karabinów maszynowych.

Siły armii zachodnio-ukraińskiej 
zebrane pod dowództwem gen. My-
chajła  Omelianowicza - Pawlenki, 
posiadały w tym czasie około 44 
000 żołnierzy, 552 karabiny maszy-
nowe i 144 działa.

W połowie maja 1919 roku woj-
ska polskie rozpoczęły ofensywę w 
Galicji i na Wołyniu. 14 maja jako 
pierwsze uderzyły oddziały I Kor-
pusu Armii Hallera, Grupa Opera-
cyjna gen. Aleksandra Karnickiego, 
oraz Lwowska Dywizja Piechoty. 
15 maja weszło do akcji zgrupowa-
nie gen. Wacława Iwaszkiewicza, 
uderzając z trzech stron na Sambor.

25 maja oddziały polskie doszły 
do linii Bolechów-Chodorów-Bó-
brka-Busk. W tym samym czasie, 
25 maja, armia rumuńska wraz z 4 
Dywizją Strzelców Polskich rozpo-

częła zajmowanie południowo-za-
chodnich terenów ZURL (Pokucia) 
z Kołomyją i Śniatyniem. Część 
oddziałów ukraińskich (1 Brygada 
Górska UHA i Grupa „Hłyboka”) 
utraciły styczność z głównymi siła-
mi, i zmuszone były przejść na Za-
karpacie, gdzie zostały internowane 
przez władze czechosłowackie.

    Zmusiło to dowództwo UHA do 
przesunięcia oddziałów na połu-
dniowy wschód Galicji, ograniczo-
ny rzekami Zbrucz-Dniestr. Po od-
poczynku i reorganizacji 7 czerwca 
oddziały Zachodnio-Ukraińskiej 
Republiki Ludowej (UHA)  pod 
dowództwem gen. Ołeksandra  Hre-
kowa  przystąpiły do kontrofensywy 
(„ofensywa czortkowska”).

W ciężkich bojach udało im się 
odrzucić wojska polskie na linię 
Dniestr-Gniła Lipa-Przemyślany-
-Podkamień, co obudziło nadzieję 
na zwycięstwo, i w konsekwencji 
spowodowało odrzucenie polskiej 
propozycji przymierza i utworzenia 
linii demarkacyjnej, zwanej linią 
Delwiga.

W niedługim czasie jednak siły 
UHA zostały ponownie wyparte na 
pozycje wyjściowe nad Dniestrem 
i Zbruczem. 28 czerwca 1919 roku 
armia polska przełamała front pod 
Jazłowcem i 16 lipca  zmusiła siły 
UHA do wycofania się za Zbrucz, 
na teren Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej.

Oddziały UHA zostały użyte w celu 
wsparcia wojsk URL w walce z bol-
szewikami. Już 25 lipca na przeciw-
bolszewicki front ruszył II Korpus 
Halicki, a reszta UHA wyruszyła 2 
sierpnia 1919 (operacja kijowska).

Po zajęciu Lwowa, 22 listopa-
da 1918 polskie władze wojsko-
we zatrzymały jako zakładników 
ukraińskich polityków: Juliana Ro-
manczuka, Kyryła Studyńskiego, 
Wołodymyra Ochrymowycza, Wo-
łodymyra Starosolskiego, Iwana Ki-
weluka, Wołodymyra Baczyńskie-
go, Iwana Kurowcia.
Następnie rozpoczęto akcję inter-
nowania w obozach Ukraińców 
"podejrzanych o działalność na 
szkodę państwa polskiego", w tym 
urzędników Zachodnio Ukraińskiej 
Republiki Ludowej ( ZURL), oraz 
żołnierzy Armii Halickiej. Utwo-
rzono obozy internowania m.in. w 
Brześciu, Dąbiu, Dęblinie, Kali-
szu, Lwowie, Modlinie, Pikulicach, 
Przemyślu, Strzałkowie, Szczypior-
nie, Tarnopolu, Tomaszowie, Wado-
wicach, Wiśniczu. 
W końcu 1919 w obozach przeby-
wało ogółem ok. 23-24 tysiące in-
ternowanych Ukraińców, a w sumie  
przebywało w nich około 100 tysię-
cy Ukraińców. Około 20-25 tysięcy 
zmarło w obozach, głównie wsku-
tek epidemii tyfusu i czerwonki.

Dekretem Naczelnika Państwa z 10 
stycznia 1919 zlikwidowano Pol-
ską Komisję Likwidacyjną. Na jej 
miejsce powołano Komisję Rządzą-
cą dla Galicji, Śląska Cieszyńskie-
go, Orawy i Spisza. 7 marca 1919 
rozporządzeniem Rady Ministrów 
ustanowiono Generalnego Delega-
ta Rządu, który posiadał uprawnie-
nia dawnego namiestnika Galicji, 
wyłączając z jego jurysdykcji radę 
szkolną, dyrekcję skarbu, zarząd 
lasów i dóbr państwowych. Usta-
wą z 30 stycznia 1920 rozwiązano 

Sejm Krajowy Galicji i Wydział 
Krajowy, wprowadzając tymczaso-
wy samorząd. Ustawą z 3 grudnia 
1920 wprowadzono nowy podział 
administracyjny byłego Królestwa 
Galicji i Lodomerii z Wielkim Księ-
stwem Krakowskim oraz obszarem 
Spisza i Orawy na 4 województwa: 
krakowskie, lwowskie, stanisła-
wowskie i tarnopolskie.

    Miasto Lwów jako jedyne w 
Polsce zostało uhonorowane za 
bohaterską postawę Orderem Vir-
tuti Militari. Uroczysta dekoracja 
miała miejsce na Placu Mariackim 
we Lwowie u stóp pomnika Adama 
Mickiewicza w dniu 20 listopada 
1920 roku, której dokonał Pierwszy 
Marszałek Polski Józef Piłsudski, 
który wówczas m.in. powiedział: 

„ Lwów był najbardziej bez trwogi. 
Tu serca Polaków biły najśmielej, 
jesteście jedynym miastem w Pol-
sce, które z mojej ręki, jako Naczel-
nego Wodza, za pracę wojenną, za 
wytrzymałość otrzymało ten order". 
Cytat z fragmentu przemówienia 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go pochodzi z listu Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo - Wschodnich Oddział w 
Krakowie skierowanego do Jerzego 
Korzenia prezesa Towarzystwa Pa-
mięci Narodowej im. Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go będący wyrazem odebranego za-
szczytu i złożonego podziękowania 
za uhonorowanie Towarzystwa me-
dalem " W Hołdzie Komendantowi" 
w dniu 17 września 2009 roku.

Należy nadmienić, że w tym dniu 
udekorowano owym medalem m.in. 
ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego 
- duszpasterza Ormian w Polsce, o. 
Jerzego Pająka - kapelana Sybira-
ków, Piłsudczyków i AK, Komitet 
Opieki Nad Miejscami Zbrodni Ko-
munizmu, Towarzystwo Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo 
- Wschodnich Oddział w Krakowie, 
prof. Jana Majdę, red. Aleksandra 
Szumańskiego , a wcześniej m.in. 
Prezydenta RP na Uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego, Jana No-
waka Jeziorańskiego, płk. Ryszarda 
Kuklińskiego, Wandę Piłsudską, 
Jadwigę Piłsudską- Jaraczewską, 
Instytuty Józefa Piłsudskiego w 
Londynie i Nowym Jorku, Związek 
Piłsudczyków Oddział Małopolski, 
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Ka-
tynia Polski Południowej w Krako-
wie.
Odrodzona Polska nie zaznała jed-
nak spokoju. Została zaatakowana 
przez Rosję Sowiecką i tak roz-
poczęła się wojna polsko-bolsze-
wicka. Wojna polsko-bolszewicka  
wojna pomiędzy odrodzoną Rzecz-
pospolitą a Rosją Sowiecką, dążącą 
do podboju państw europejskich i 
przekształcenia ich w republiki ra-
dzieckie zgodnie z doktryną i de-
klarowanymi celami politycznymi 
(„rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej 
partii bolszewików.
We wrześniu 1920 Włodzimierz 
Lenin w czasie przemówienia na 
IX Konferencji Rosyjskiej Partii 
Komunistycznej (bolszewików) 
przedstawił główną według niego 
przyczynę wojny polsko-bolszewic-
kiej - stwierdziliśmy, że gdzieś pod 
Warszawą znajduje się nie centrum 
polskiego rządu burżuazyjnego i 
republiki kapitału, ale centrum ca-
łego współczesnego systemu impe-
rialistycznego oraz, że okoliczno-
ści pozwalają nam wstrząsnąć tym 

systemem i prowadzić politykę nie 
w Polsce, ale w Niemczech i w An-
glii. Tym samym stworzyliśmy w 
Niemczech i Anglii zupełnie nowy 
odcinek rewolucji proletariackiej, 
walczącej z ogólnoświatowym im-
perializmem. Wojna przez cały 
okres trwania toczyła się równole-
gle w wymiarze militarnym i bardzo 
silnie zaakcentowanym wymiarze 
politycznym. Wojna trwała w latach 
1919–1920, a jej najważniejszymi 
epizodami militarnymi były: wy-
prawa kijowska, bitwa warszawska, 
kontruderzenie znad Wieprza, bitwa 
pod Komarowem i wreszcie bitwa 
nad Niemnem.
Bitwa pod Zadwórzem – bitwa, któ-
ra miała miejsce 17 sierpnia 1920 
roku w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej pomiędzy oddziałem 330 
polskich Obrońców Lwowa pod do-
wództwem kpt. Bolesława Zającz-
kowskiego a siłami bolszewickiej 
Pierwszej Konnej Armii Siemiona 
Budionnego. 

Rozegrała się ona na dalekim przed-
polu Lwowa, 33 km od miasta w 
pobliżu wsi Zadwórze, znajdującej 
się obecnie na terytorium Ukrainy. 
Celem obrońców było opóźnienie 
podejścia wojsk bolszewickich do 
Lwowa. Heroiczna obrona zakoń-
czyła się sukcesem wojsk polskich.
.
Pomimo zdobycia stacji kolejowej 
Zadwórze Budionny zrezygnował z 
kontynuowania walki o Lwów koń-
cząc marsz na zachód. Skierował się 
na północ na odsiecz wojskom w 
rejonie Wieprza i Warszawy, ale po 
klęsce pod Komarowem wycofał się 
na wschód. W bitwie pod Zadwó-
rzem poległo 318 Polaków i z uwagi 
na heroiczną walkę obrońców nazy-
wana jest Polskimi Termopilami.

16 sierpnia, I batalion 54. pułku pie-
choty został zaatakowany pod Za-
dworzem przez oddzialy 6. dywizji 
konnej armii Budionnego i prawie 
cały wybity. Następnego dnia - 17 
sierpnia - batalion młodych lwow-
skich ochotników ze zgrupowania 
rotmistrza Romana Abrahama, pod 
dowództwem kapitana Bolesława 
Zajączkowskiego, maszerował z 
Krasnego wzdłuż linii kolejowej na 
Lwów. Gdy oddział dotarł do wsi 
Kutkorz, został znienacka ostrzela-
ny z broni maszynowej od strony 
Zadwórza. Kapitan Zajączkowski 
rozwinął baon w 3 tyraliery i sko-
kami przemieszczał oddział ku Za-
dwórzu, zajętemu już przez wojska 
bolszewickie.
W pobliżu stacji kolejowej w Za-
dwórzu doszło do wymiany ognia. 
Porucznik Antoni Dawidowicz po-
prowadził oddział na stojące obok 
stacji działa. Wówczas spod po-
bliskiego lasu ruszyła na Polaków 
sowiecka kawaleria. Polacy odparli 
ten atak i w południe zdobyli stację 
kolejową. Brakowało już amunicji, 
zabierali ją więc zabitym i rannym. 
Bolszewicy wzmagali natarcie. Or-
lęta lwowskie broniły się już tyl-
ko bagnetami, tocząc do wieczora 
krwawy boj. Ponosząc wielkie stra-
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ty, ostrzeliwani przez ciężką artyle-
rię, odparli sześć konnych szarż.
Porucznik Dawidowicz po raz kolej-
ny zdobył stację kolejową, a pierw-
sza kompania opanowała pobliskie 
wzgórze. W nierównej walce wzięły 
udział także trzy polskie samoloty, 
które nadleciały od strony Lwowa. 
Zaatakowały one siły bolszewickie 
ogniem karabinów maszynowych 
oraz bombami.
Nadeszły jednak nowe siły bolsze-
wickie. Otoczeni przez wroga żoł-
nierze nie poddali się nawet wtedy, 
kiedy zabrakło amunicji. Kapitan 
Zajączkowski o zmierzchu rozkazał 
pozostałym przy życiu ok. 30 żoł-
nierzom wycofywanie się grupami 
do borszczowickiego lasu. Ostrze-
liwani z broni maszynowej przez 
sowieckie samoloty, bezbronni, oto-
czeni przez Rosjan, walczyli jeszcze 
krótko na kolby w pobliżu budki 
dróżnika. Sowieci, rozwścieczeni 
oporem Orląt, rąbali ich szablami, 
rannych dobijali kolbami.

W walce zginęło 318 polskich żoł-
nierzy, nieliczni dostali się do nie-
woli. Aby nie wpaść w ręce wroga, 
kapitan Zajączkowski wraz z kilko-
ma żołnierzami popełnił samobój-
stwo. Zginął wówczas m.in. 19-letni 
Konstanty Zarugiewicz, uczeń siód-
mej klasy pierwszej szkoły realnej, 
obrońca Lwowa z 1918 roku, kawa-
ler krzyża Virtuti Militari i Krzyża 
Walecznych. Jego matka, Jadwiga 
Zarugiewiczowa w 1925 wybrała 
jedną z trzech trumien ze zwłoka-
mi Nieznanego Żołnierza. Zwłoki 
wybranego bohatera przewieziono z 
najwyższymi honorami do Warsza-
wy i umieszczono w Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie
Oddziały Budionnego wycofały się 
na wschód 20 sierpnia. Na pobo-
jowisko przybyły polskie oddziały 
i rodziny poległych. Leżących w 
sierpniowym słońcu, obdartych z 
odzieży i zmasakrowanych ciał nie 
można było zidentyfikować. Roz-
poznano jedynie 106. Wszystkich 
poległych pochowano początko-
wo w zbiorowej mogile w pobliżu 
miejsca bitwy. Zwłoki 7 poległych 
obrońców:
kapitana Bolesława Zajączkowskie-
go, dowódcy 
kapitana Krzysztofa Obertyńskiego,
podporucznika Jana Demetera,
podchorążego Władysława Mary-
nowskiego,
porucznika Tadeusza Hanaka,
kaprala Stefana Gromnickiego,
szeregowca Eugeniusza Szarka

pochowano później uroczyście na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa w 
oddzielnej kwaterze Zadwórzaków. 
Potem ostatnich dwóch wymienio-
nych ekshumowano i pochowano 
prawdopodobnie na kwaterach ro-
dzinnych. Pozostali polegli obroń-
cy Zadwórza zostali pochowani na 
wojskowym cmentarzyku w Za-
dwórzu, u stóp kurhanu.

Zadwórze Polskie Termopile

SŁOŃCE ZNAKIEM WOLNOŚCI
ZZA CHMUR IM SPOZIERAŁO
BLASKIEM DZIECIĘCEJ MIŁO-
ŚCI
OJCZYZNĄ SPOGLĄDAŁO

TO DRUGA JESIEŃ WROGOŚCI
MŁODZIEŃCZY LOS OPLATA
W LEWEJ  RĘCE KARABIN
A W PRAWEJ   BAT NA KATA

I TAK WKRACZAŁY DUMNIE
DZIEWCZĘTA Z KLEPAROWA
A CHŁOPCY ZEWSZĄD SZUM-
NIE
BRONILI SWEGO LWOWA

ICH TANKI TO ZWYCIĘSTWO
CH KONIE TO BIĆ WROGA
ICH RADOŚĆ SPLOTŁO MĘ-
STWO
W OBRONIE SWEGO LWOWA

UBRALI CIERNIA KORONĘ
TAK ICH UCZYŁA MAMA
I W SWEGO LWOWA OBRONIE
ODBEZPIECZYLI GRANAT

 JEDEN Z OBROŃCÓW LWOWA
MŁODZIUTKI JUREK BIT-
SCHAN
CO ZGINĄŁ W LWOWA CHWA-
LE
DO TATY LIST NAPISAŁ

TATO JA MUSZĘ OKAZAĆ
SIŁĘ JAK MŁODZIEŻ POLSKA
WROGA Z MAPY WYMAZAĆ
Z MOCĄ POLSKIEGO  WOJSKA

I WALCZĄC BEZ OKOPÓW
SWOIM SZTANDAREM Z OR-
ŁEM
OBROŃCY LWOWA ŚPIEWALI
POSPOŁU ZE SWOIM GODŁEM

A WRÓG IM BEZLITOŚNIE
DZIECIĘCE SERCA WYRYWAŁ
ONI Z MIŁOSNĄ PIEŚNIĄ
A LWOWSKI WIATR ICH PORY-
WAŁ

SZABLAMI POSIEKANI
MŁODZI OBROŃCY LWOWA
CO ŻYCIE MIELI ZA NIC
BÓG ICH W DZIELNOŚCI ZA-
CHOWAŁ

TRZYSTA TRZYDZIEŚCI CIA-
ŁEK
LEGŁO W PRZEDPOLU PRZED-
MURZA
POWSTAŁY TERMOPILE
I NIE ODDALI ZADWÓRZA
                                         
Aleksander Szumański

Lwów zawsze otaczała swoją opie-
ką Matka Boża, tak też było w 262 
lata później, gdy 1 kwietnia 1656 
roku król Polski Jan Kazimierz w 
dobie potopu szwedzkiego złożył 
swoje śluby w katedrze lwowskiej. 
W historii Europy był to fakt bez 
precedensu. 
Tego dnia, podczas uroczystej mszy 
św. w katedrze lwowskiej w obec-
ności senatorów, biskupów, szlachty 
i ogromnych rzesz zwykłego ludu, 
król Jan Kazimierz - dokonawszy 
wpierw koronacji Matki Bożej na 
KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ 
- klęknął przed wizerunkiem MAT-
KI BOŻEJ ŁASKAWEJ i wypowie-
dział następujące słowa: 
" Wielka człowieczeństwa Boskiego 
Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, 
Twego Syna, Króla królów i Pana 
mojego i Twoim zmiłowaniem się 
król, do Twych, Najświętszych stóp 
przychodząc, tę oto konfedyracy-

ję czynię: Ciebie za Patronkę moją 
i państwa mego Królową dzisiaj 
obieram. Mnie, Królestwo moje 
Polskie, Wielkie Księstwo Litew-
skie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, 
Żmudzkie, Inflandzkie i Czerni-
howskie, wojsko obojga narodów i 
pospólstwo wszystko Twojej oso-
bliwej opiece i obronie polecam, 
Twojej pomocy i miłosierdzia w 
teraźniejszym utrapieniu królestwa 
mego przeciwko nieprzyjaciołom 
pokornie żebrzę." 
Śluby Jana Kazimierza wiernie "ku 
pokrzepieniu serc" opisał w "Poto-
pie" polski laureat literackiej Na-
grody Nobla Henryk Sienkiewicz, 
a ślubowanie ODNOWIŁ W KA-
TEDRZE LWOWSKIEJ JAKO JE-
DYNY Z PREZYDENTÓW RZE-
CZYPOSPOLITEJ PO 1989 ROKU 
PROF. LECH KACZYŃSKI. 

Po tej dawce historii powróćmy do 
koncertu:
Zespół „Chawira” zagrał i zaśpie-
wał „Serce batiara” i „Marsz batia-
rów lwowskich”. 

W czasie słuchania tych piosenek 
na widowni nie jedno serce zabiło 
mocniej. Piosenki śpiewane „bała-
kiem” należą nie tylko do rzadko-
ści, ale prawie nikt nie wie co to 
jest „bałak”. Spieszę wyjaśnić , iż 
lwowski bałak to przecież nic inne-
go jak przedmiejska gwara. Termin 
bałak nie figuruje w słownikach po-
prawnej polszczyzny, nie odnajdzie-
my go również w encyklopediach. A 
jednak, jednak jest swoistym języ-
kiem na trwale wpisanym w historię 
naszej mowy.
Medialnie, zapewne też i historycz-
nie język bałaku zaistniał dzięki 
autorstwu Wiktora Budzyńskiego 
i tak urodziła się słynna   „Wesoła 
Lwowska Fala „. Pierwszą stałą, co-
tygodniową, półgodzinną audycję 
rozrywkową lwowska rozgłośnia 
Polskiego Radia nadała w dniu 16 
lipca 1933 roku.
Bałakiem w tej audycji posługiwa-
li się przede wszystkim Tońcio i 
Szczepcio, czyli Henryk Vogelfan-
ger i Kazimierz Wajda, tworząc duet 
dialogowy.
Przeciwieństwem bałaku był tzw. 
szmonces, inny duet dialogowy  w 
mistrzowskim wykonaniu Apri-
kozenkranza i Untenbauma, czyli 
Mieczysława Monderera i Adolfa 
Fleischena. Mistrzem szmoncesu 
był również Lopek / Kazimierz Kru-
kowski /,łodzianin. „Lwowską Falę 
„ tworzyli jeszcze radca Strońć w 
osobie mistrza Wilhelma Korabiow-
skiego i nie dawno zmarła w wieku 
100 lat, Włada Majewska, wykre-
owana oczywiście przez Wiktora 
Budzyńskiego.
W tym mistrzowskim poczcie za-
kwitali jeszcze
Ada Sadowska, Teodozja Lisiewicz, 
Love Short, Czesław Halski, Juliusz 
Gabel, Alfred Schutz / twórca mu-
zyki do „ Czerwonych Maków pod 
Monte Cassino „ z tekstem
Feliksa Konarskiego /, Tadeusz Se-
redyński, Zbigniew Lipczyński, Izy-
dor Dąb – tylu zapamiętałem.

Oczywiście należy Państwu przy-
pomnieć ten żywy do dzisiaj język, 
na przykładzie dialogów Tońcia i 
Szczepcia, lwowskiej piosenki z 
wybitnymi autorskimi tekstami, czy 
słownika bałaku lwowskiego.

Dla przykładu:

Tońcio : „ Swoi baby kocham!!!
Szczepcio: I w swoi Polscy kity za-

walisz.”

Piosenka:

„ Choć ojca nie znał, matki tyż,
Wychował si byz troski,  
Żył, boć najmniejsza żyji wesz,
Nikt go ni pytał: Jak si zwiesz ?
Na Łyczakoskij „.

lub:

„ Na ulicy Kupyrnika
   Stoi panna bez bucika,
   Bez bucika stoi
   I martwi si.
   Ja si pytam: dzie jest bucik?
   Ona mówi: bucik ucik,
   Może pan poszukać
   Zechce mi „.

Bogactwo jezyka bałaku odnajdzie-
my w „ Słowniku
bałaku lwowskiego „. Oto przykła-
dy:

absztyfikant – adorator
bałak – rozmowa, gadka
bajbus – niemowlę
bandzioch – duży brzuch
chatrak – konfident
chirus – pijak
cwajer – dwója
ćmaga – wódka
drybcia – stara kobieta
dziunia klawa – ładna dziewczyna
powozić dziunię – reszta jest mil-
czeniem
fafuły – pełne policzki
funio – zarozumialec
galanty – elegancki
graba – ręka
hajda – wynocha
handełes – handlarz
hołodryga -  oberwaniec
jadaczka – gęba
juszka – rzadka zupa
jucha z kinola – krew z nosa
kacap – głupiec
pedały – nogi
pinda – niedorosła dziewczyna
potyrcze – pomietło
szantrapa – niechlujna kobieta
ścierka – ladacznica
śledź – krawat
krawatka – krawat / dostojnie /.

W koncercie usłyszeliśmy jeszcze 
Aleksandrę Rojek odtwarzającą 
„Śliczna gwiazdo”, Dominikę Pater 
w „Wiernych madonnach” i „Prec-
larce z Pohulanki” Wiktora Budzyń-
skiego, Ewę Rudnik w „Pamiętam 
ostatnie imieniny” i „Boston o 
Lwowie” Marian Hemara. Najwię-
cej radości publiczność przeżyła w 
dwóch piosenkach „Ta co pan buja, 
ta ja ze Lwowa” w wykonaniu Be-
aty Zalasińskiej – Szubryt i Agaty 
Łabno młodziutkiej piosenkarki w 
jej szmoncesowej piosence „Plac-
muzyka”

Bałakiem porozumiwali się nie tyl-
ko batiarzy,
w moim lwowskim domu slyszałem 
nierzadko elementy bałaku. Nie-
dawno jedna z moich lwowskich 
koleżanek, nauczycielka, na moją 
telefoniczną propozycję
by przyjechała z mężem na kilka dni 
do Krakowa, odpowiedziała mi : „ 
durnuwaty pomidur”.

A oto tekst „Placmuzyki”:

 „…placmuzyka kiedy gra,
wszysku śmieji się ha,ha,
durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi sam.
Za nim jakiś stary Żyd
śpiwa sobi „aj sy git,
aj sy git, aj sy git,

aj sy, aj sy, aj sy git.
Dżija, dżija, dżija, ra,
jak ta banda pienkni gra,
pikulinu, bumbardon
i ten duży helikon,
mały bembyn, duży bas
i czyneli jeszcze raz,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra.
 
W pensjonaci żeńskim tam,
dzie panienki sam na sam,
cichu w ławkach siedzu już,
a wytrzymać ani rusz.
A w tym jedna: „ha, ha, ha,
proszy pani, banda gra”
i du okna póki czas
biegnu wszyski wraz.
Dżija, dżija, dżija ra…
 
Naprzód jedna fik, fik, fik,
za niu druga myk, myk , myk,
za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
a ta stara, majt, majt, majt.
Prufysorka szu, szu, szu,
biegni takży co ma tchu,
a profesur póki czas
miendzy baby takży wlaz.
Dżija, dżija, dżija, ra…
 
Z egzercyki kiedy już,
wojsko nam powraca tuż
wszysko cieszy się ha, ha
że to nasza banda gra.
Durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi  tam,
za nim chyca stary Żyd,
krzyczy: aj sy, aj sy git,
tatele, mamele, bubele haj,
wszysko krzyczy: banda gra,
Mojsi, Leibe, Aronsohn
in die szejne Ryfke Kohn,
wszysko krzyczy: aj waj mir,
die grojse bandzi hier,
die bandzi, die bandzi
die bandzi szpilt zoj git…”

i „Co pan buja, ta ja ze Lwowa”:

Nocny pociąg trzecia klasa, w kury-
tarzu ona on,
Ona postać rasa klasa, on jest z Wil-
na - szyk - bon ton!
Znaczy się ja panią kocham! Sapie 
przy tym niby miech,
W uszko grucha, ona słucha, nagle 
ona głośno w śmiech!

Ta co pan buja, ta ja ze Lwowa!
Ta daj pan spokój, ta ja si na tym 
znam!
Na te kawałki ja za murowa!
Ja w sprawach serca doświadczeni 
mam!

Ta po co tracić naderemni słowa!
Jak pan mnie kocha, to wi pan co 
pan zrób?
Ta jedź pan ze mną do mego Lwowa
I nim co bedzi, ta weź pan ze mną 
ślub.

Emanuel Szlechter autor tekstu i 
Henryk Wars muzyki, zapewne 
nie przypuszczali, iż stworzyli tym 
utworem jeden z większych lwow-
skich szlagierów, przeboju radiowej 
"Wesołej Lwowskiej Fali" utworzo-
nej w lipcu 1933 roku przez Wiktora 
Budzyńskiego, a emitowanej w Ra-
diu Lwów do września 1939 roku.

Koncert prowadził Wojciech Habe-
la, który na specjalne życzenie pu-
bliczności zaśpiewał brawurowo
„Party w Londynie” Feliksa Ko-
narskiego. Z tekstu wynika, iż na 
pewnych spokojnych imieninach 
batiarskich „inżynier S podpalił trzy 
firanki”. Nie brałem udziału w tych 
imieninach zapewniam Państwa.
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Stanisław Chodorowski

Na spotkaniu wigilijnym  Rady 
Ochrony Pamięci Walki i Mę-
czeństwa w dniu 14 grudnia 2011 
r. w budynku Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego w Warszawie 
miało miejsce uroczyste odzna-
czenie osób Złotymi i Srebrnymi 
Medalami „Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej”. 

Odznaczenia przyznano osobom, 
które szczególnie przyczyni-
ły się do zachowania pamięci o 
miejscach związanych z historią 
narodu polskiego. W obecności 
wszystkich członków rady – z 
przewodniczącym profesorem 
Władysławem Bartoszewskim 
na czele, sekretarzem – dr hab. 
Andrzejem Kunertem oraz wice-
przewodniczącą Teresą Hernik 
przywitano wszystkich gości. 
Wśród osób, które zdecydowały 
się wziąć udział w spotkaniu byli 
przedstawiciele wojska, harcerze 
oraz duchowni. 

Słowo wstępu, do wszystkich 
zebranych tego dnia w budynku 

ministerstwa, wygłosił biskup 
polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek. Później nastąpiła część 
główna spotkania, czyli uhono-
rowanie medalami przybyłych 
gości. Jedną z 22 osób odzna-
czonych przez Radę Medalem 
"Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej" został prezes Stowarzy-
szenia Kresowego „Podkamień” 
z Wołowa. Złoty Medal na piersi 
Henryka Bajewicza przypiął sam 
profesor Władysław Bartoszew-
ski. Podczas uściskania dłoni 
nagrodzonemu Henrykowi Baje-
wiczowi profesor Bartoszewski 
wypowiedział dobrze znaną frazę 
na forum: „Chcieć znaczy móc”, 
po chwili dodał: „oby innym też 
tak się chciało”.

Na zakończenie środowisko har-
cerskie podarowało profesorowi 
Bartoszewskiemu symboliczne 
Światełko Betlejemskie umiesz-
czone w ozdobnym lampionie. 
Później doszło do przełamania się 
opłatkiem członków Rady Ochro-
ny Pamięci Walki i Męczeństwa 
z gośćmi znajdującymi się w sali 
konferencyjnej. 

Uścisk 
Bartoszewskiego

   Adam Cyra     
                                                                                                                                         
Społeczna Fundacja Pamięci Na-
rodu Polskiego to organizacja, 
której zadaniem jest m.in. posza-
nowanie historii i tradycji Narodu 
Polskiego oraz upamiętnianie pa-
mięci o miejscach i wydarzeniach 
historycznych oraz ich bohate-
rach. Pomysłodawcą i inicjatorem 
tej Fundacji oraz Medalu „Polo-
nia Mater Nostra Est” (Polonia 
Matką Naszą Jest), który przyzna-
je się od 1995 r., był Jerzy Myr-
cha - prawnik, działacz społecz-
ny, pieśniarz, autor i kompozytor.

W roku bieżącym jedną z uho-
norowanych osób została Halina 
Ziółkowska-Modła, wieloletnia 
działaczka Koła Miejskiego To-
warzystwa Miłośników Wołynia 
i Polesia w Oświęcimiu oraz re-
daktorka kwartalnika „Wołyń i 
Polesie”, w którym publikowane 
są artykuły utrwalające pamięć 
o historii i kulturze tych kreso-
wych ziem oraz o tragicznych 
wydarzeniach, mających miejsce 
na Wołyniu, jakimi były zbrod-
nie dokonane przez ukraińskich 
nacjonalistów (OUN-UPA) na 
mieszkających tam Polakach. 

Uroczystość wręczania meda-
li odbyła się 27 listopada 2011 
r. w Galerii Porczyńskich - Mu-
zeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
w Warszawie. Rozpoczęła się ona 
zebraniem członków Fundacji 
oraz Dam i Kawalerów Medalu  
„Polonia Mater Nostra Est” od-
znaczonych do tej pory oraz no-

minowanych do tego za-szczytne-
go wyróżnienia.

Właściwa uroczystość rozpoczę-
ła się wystąpieniem chóru „Po-
lonia”. Następnie poproszono 
wszystkie osoby, które miały być 
odznaczone do zajęcia miejsc na 
środku sali. Każdej osobie od-
czytano laudację, prezentując jej 
zasługi i dorobek. Medale wrę-
czał były wicemarszałek Sejmu 
Janusz Dobrosz,  który po śmierci 
w katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem Janusza Zakrzeńskiego 
obecnie stoi na czele kapituły 
tego orderu. 
Z kolei dyplomy wręczał płk Jan 
Niewiński, przewodniczący Kre-
sowego Ruchu Patriotycznego, 
podczas drugiej wojny światowej 
żołnierz AK, organizator samo-
obrony ludności polskiej w po-
wiecie krzemienieckim na Woły-
niu. 

W dyplomie, który otrzymała 
Halina Ziółkowska-Modła moż-
na przeczytać, że: "DYPLOM  
HONOROWY  ORDERU PO-
LONIA MATER NOSTRA EST 
przyznany jest ZA SZCZEGÓL-
NE OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE 
NARODOWI I PAŃSTWU POL-
SKIEMU”.

Uroczystość miała bardzo pod-
niosły charakter. Kawalerowie i 
Damy, czyli odznaczeni tym or-
derem odśpiewali w czasie jej 
trwania własny hymn, którego 
pierwszą zwrotkę warto przyto-
czyć:

Polonia, Polonia, Polonia
Mater nostra est,

Polonia, Polonia, Polonia
Bóg, Honor i Ojczyzna
Przesłaniem naszym jest!
Polonia, Polonia, Polonia
Dla Ciebie nasze serca,
Dla Ciebie nasza Pieśń!
Hymn jest autorstwa i kompozy-
cji wspomnianego Jerzego Myr-
chy, który funkcję dyrektora Spo-
łecznej Fundacji Pamięci Narodu 
Polskiego oraz kierownika War-
szawskiego Zespołu Artystycz-
nego „Polonia”, piastował aż do 
dnia śmierci w listopadzie 2003 r.

Odznaczenie, nadawane przez 
Społeczną Fundację Pamięci Na-
rodu Polskiego, ma formę złotego 
medalu, którego awers ukazuje 
siedzącą na tronie postać kobiecą 
w powłóczystych szatach, trzy-
mającą w lewej ręce opartą o 
ziemię tarczę z polskim godłem 
państwowym z 1918 r. Z prawej 
strony do kobiety tuli się dziecko 
z mieczem w ręku. Postać kobie-
ca okolona jest napi-sem "PO-
LONIA MATER NOSTRA EST”.  
Zawieszkę tego medalu stanowi 
korona królewska.

Na zdjęciu wśród siedzących Ha-
lina Ziółkowska-Modła z kwia-
tami w ręku, które po dekoracji 
wraz z gratulacjami wręczyli jej 
członkowie Zarządu Głównego 
Towarzystwa Miłośników Woły-
nia i Polesia z Warszawy.

Zaszczytne wyróżnienie dla 
Haliny Ziółkowskiej-Modły

Jeżeli Twoje Stowarzyszenie organizuje ważne 
uroczystości kresowe, nie zapomnij powiadomić o 

tym czytelników KSI 
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Przemysław Bibik

Ostatnio ukazał się siedemdziesiąty 
drugi numer kwartalnika „Wołyń i 
Polesie”, który wydawany pod re-
dakcją Haliny Ziółkowskiej-Modły, 
pochodzącej z Równego na Woły-
niu,  już od niespełna dwóch dziesię-
cioleci porusza tematykę stosunków 
polsko-ukraińskich. Prezentowane 
w nim artykuły przypominają tak-
że o eksterminacji ludności polskiej 
na Kresach Wschodnich, dokonanej 
w latach drugiej wojny światowej 
przez członków OUN-UPA. 

W najnowszym kwartalniku, liczą-
cym aż sto dwadzieścia osiem stron, 
na szczególną uwagę zasługuje arty-
kuł Zbigniewa Okonia, zatytułowa-
ny „Co łączy norweską Utoya oraz 
Nowy Jork i wołyńskie Ostrówki?”. 
Autor nawiązuje w nim do zbrodni-
czego czynu przedsiębiorcy rolnego 
Andersa Breivika, który 22 lipca 
2011 r. zamordował w Norwegii 
siedemdziesięciu siedmiu bezbron-
nych ludzi. Porównuje on dokonaną 
przez niego zbrodnię do działalno-
ści ukraińskich nacjonalistów. Pisze 
wprost: O ile Anders Breivik działał 
w pojedynkę i zdawał sobie sprawę, 
jakie będą tego konsekwencje, to 
takich Breivików było w UPA wie-
le tysięcy, do tego spodziewali się 
nie kary, tylko nagrody. W dalszej 

części swojego artykułu Zbigniew 
Okoń stwierdza, że pamięć o wyda-
rzeniach, które wstrząsnęły światem 
– jak przykładowo te z 11 września 
2001 r. - jest kultywowana, chociaż-
by w postaci produkcji filmowych. 
Okoń ubolewa nad tym, że krwawa 
historia Kresów, traktowana jest w 
Polsce po macoszemu. Tymczasem 
od rzezi wołyńskiej minie nieba-
wem 70 lat i jak na razie nie powstał 
o tym żaden film fabularny ani sztu-
ka teatralna. [...] Czyżby naszym re-
żyserom brakło [...] odwagi ? – za-
daje pytanie.

Odwagi do mówienia prawdy i pa-
miętaniu o rzezi wołyńskiej, bez 
wątpienia nie brakuje Feliksowi 
Budziszowi, który pisze o tym, 
jak według niego powinna wyglą-
dać zbliżająca się okrągła siedem-
dziesiąta rocznica tzw. „krwawej 
niedzieli” (11 lipca 1943 r.), czyli 
pierwszego zmasowanego ataku 
członków OUN-UPA na polskie 
osady na Wołyniu. W swoim tek-
ście postuluje, aby: Merytorycz-
nym wzbogaceniem obchodów 
było wydanie czy wznowienie 
kilku cennych pozycji o marty-
rologii Kresów. [...] Obchody 70. 
rocznicy są stosowną okoliczno-
ścią, by osoby, które poświęciły 
znaczną część swego życia upa-
miętnieniu narodowej tragedii 
Kresów, [...] zostały wyróżnione 

najwyższymi odznaczeniami pań-
stwowymi. [...] Liczymy też, że 
Sejm, a może i cały Parlament, 
powodowany współczuciem dla 
Ofiar OUN-UPA ustanowi w 
końcu 11 lipca Dniem Kresowej 
Pamięci, co zresztą przyrzekł 
nam Pan Prezydent Bronisław 
Komorowski. [...] Patriotycznym 
obowiązkiem pamięci i ambicją 
władz Warszawy powinno być 
ufundowanie wreszcie oczekiwa-
nego Pomnika Ofiar OUN-UPA. 
Wszystkie te działania mają się 
przyczynić do odkłamywania hi-
storii i zachowania pamięci o wy-
darzeniach, które miały miejsce 
na Kresach przed niespełna sie-
demdziesięcioma laty. 

Ponadto w omawianym numerze 
m.in. Krzysztof Kołtun pisze o wo-
łyńskich cmentarzach, natomiast 
Bohdan Piętka przedstawia postać 
banderowca Wasyla Andrusiaka 
ps. „Rizun”, a Adam Cyra omawia 
książkę „OUN-UPA.     

Z kim i przeciw komu walczyli”, 
która w języku rosyjskim ukazała 
się kilka miesięcy temu na Ukrainie. 
                                                             P. B.

Kontakt z redakcją „Wołynia i 
Polesia”
e-mail: wolynipolesie@poczta.fm

„Wołyń i Polesie” po raz siedemdziesiąty drugi

Adam Cyra

Klub „Samborzan” Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i  Kresów 
Południowo – Wschodnich w 
Oświęcimiu prowadzi, różnorod-
ną działalność, zasługującą na 
duże uznanie, która ma na celu 
zbliżyć Polaków i  Ukraińców 
oraz pomóc w nawiązywaniu do-
brosąsiedzkich stosunków, tak 
potrzebnych dla obydwu naro-
dów.

Klub ten od kilku lat współpra-
cuje z oddziałem Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej w Samborze. 
W ramach tej działalności podej-
mowane były  wyjazdy członków 
i sympatyków Klubu do Sambo-
ra, połączone z niesieniem róż-
nego rodzaju pomocy material-
nej dla Polaków zamieszkałych 
w tym mieście i innych miejsco-
wościach w okolicy, np. książki i 
instrumenty do Domu Polskiego 
w Samborze. 

W czerwcu 2011 r. został zor-
ganizowany kolejny  wyjazd 
staraniem Klubu „Samborzan” 
z Oświęcimia do tego miasta, 
gdzie odwiedzono miejscowy 
cmentarz i na Grobie Nieznanego 
Żołnierza złożono wieniec oraz 
zapalono znicze na innych zabyt-
kowych polskich grobach. 
Była też okazja do spotkań z 
władzami miasta oraz Polakami 
w Domu Polskim, rodzinami i 
znajomymi.

W trakcie spotkania z członkami 

zarządu miasta Sambor, doradca-
mi mera i naczelnikami niektó-
rych wydziałów Urzędu Miej-
skiego, przedłożono propozycje 
dalszej współpracy oraz wymia-
ny między instytucjami i organi-
zacjami społecznymi. 
Rozmowy te w szczególności 
dotyczyły współpracy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Oświę-
cimiu z bibliotekami w Sambo-
rze oraz innych instytucji kul-
tury i zespołów artystycznych, 
np. Miejskiego Gimnazjum nr 
2 w Oświęcimiu ze Szkołą nr 8 
w Samborze lub związków har-
cerskich: ZHP w Oświęcimiu i 
„Płast” w Samborze oraz stowa-
rzyszeń zrzeszających wędkarzy 
i myśliwych w obu miastach.

Jednym słowem współpraca part-
nerska Oświęcimia z Samborem 
może być wzorcem dla innych 
miast w Polsce i na Ukrainie oraz 
świadczyć o przyjaźni polsko-
-ukraińskiej.

Tymczasem, 20 listopada 2011 r., 
w Samborze na Ziemi Lwowskiej 
odsłonięto pomnik Stefana Ban-
dery, który stanął na placu Pamię-
ci,  sąsiadującym z ulicą Stefana 
Bandery. Pomnik ten powstał z 
inicjatywy Samborskiej Rady 
Miejskiej, Samborskiej Rady Re-
jonowej, Kongresu Ukraińskich 
Nacjonalistów (KUN) oraz mera 
Sambora Tarasa Kopyliaka, który 
oświadczył, że pomnikiem Ban-
dery zapoczątkowano budowę   
w Samborze placu poświęconego 
walczącym  o wolność Ukrainy. 
Z kolei Stepan Braciuń, lider 

KUN, stwierdził: 
"Dzisiaj ważny dzień dla miasta 
Sambora, przecież powstanie 
tego pomnika symbolizuje nie 
tylko szacunek dla postaci pro-
wydnyka Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów (OUN) Ste-
pana Bandery, ale i do Ukrainy, 

ukraińskiego świata i ukraińskiej 
idei".

Pomnik Stefana Bandery w Sam-
borze jest siedemnastą tego typu 
budowlą na Ukrainie. 
Poprzednio taki pomnik został 
odsłonięty,  24 sierpnia  2011 r., 

w Krzemieńcu na Wołyniu, ro-
dzinnym mieście Juliusza Sło-
wackiego. 
Wspomniane pomniki Bandery 
znajdują się w trzech zachodnich 
obwodach Ukrainy: lwowskim, 
iwanofrankowskim  i tarnopol-
skim. O budowę kolejnych czy-
nione są zabiegi przez nacjonali-
stów ukraińskich m.in. w Łucku, 
Równem, Kijowie i Czerniow-
cach.

Stefan Bandera był przywódcą 
OUN, nacjonalistyczne organi-
zacji, która odpowiada za ludo-
bójstwo na ludności polskiej, 
dokonywane przez swoje zbrojne 
ramię – Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA), dowodzoną przez 
Romana Szuchewycza. 

Warto nadmienić, że obecnie ta-
blica pamiątkowa poświęcona 
komendantowi UPA, Romanowi 
Szuchewyczowi, znajduje się na 
fasadzie jednej z dwóch polskich 
szkół średnich we Lwowie. 

W wyniku ludobójczej działal-
ności ukraińscy nacjonaliści za-
mordowali około 130 tysięcy Po-
laków.  Bracia Stefana Bandery: 
Aleksander i Wasyl, jakby na iro-
nię, będąc zwolennikami współ-
pracy z niemieckimi nazistami, 
zginęli       w KL  Auschwitz. 

                                                                         
Adam Cyra

Pomnik Stefana Bandery w Samborze
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Szanowny Panie Ministrze!

To skandal! Skandal i hańba.

- Tymi słowami, w imieniu organizacji 
kresowych i kombatanckich zrzeszo-
nych w Światowym Kongresie Kre-
sowian, Polaków  pochodzących   z 
dawnych Ziem Wschodnich Rzeczy-
pospolitej - określamy to,  co Pański 
resort czyni z narodową pamięcią.  To 
także  wyraz naszego oburzenia dla 
koniunkturalnego  potraktowania hi-
storii i  obrońców Ojczyzny  podczas 
tegorocznego apelu poległych z oka-
zji Święta Niepodległości przy grobie 
Nieznanego Żołnierza.

To niewybaczalne, że  przywołując po-
ległych w obronie Ojczyzny,  - wśród 
tych, którzy walczyli o Polskę w latach 
I wojny światowej i po jej zakończe-
niu, m.in. Powstańców Wielkopol-
skich i Powstańców Śląskich

– pomija się Obrońców Lwowa i Kre-
sów Wschodnich.

Uważamy, że  „Chwała bohaterom!” –  
należy się również żołnierzom, którzy 
bronili Polski na Kresach; bohaterskiej 
młodzieży, która w chwili, kiedy waży-
ły się losy  Rzeczypospolitej chwyciła 
za broń - ofiarą życia zaświadczając, że 
Polska jest tutaj!

Piękne słowa o tym, że „polegli w 
obronie Ojczyzny są skarbem naszej 
pamięci i powodem naszej narodowej 
dumy” - ich jednak nie objęły. Nie 
objęły również  będącego symbolem 
wierności Rzeczypospolitej

- spoczywającego w naszym pante-
onie chwały - Żołnierza Nieznanego, 
którym jest właśnie  obrońca Lwowa i 
Polski na Kresach Wschodnich Rzecz-
pospolitej.

Panie Ministrze!

Swego czasu, w październiku 2008 
roku  taki protest kierowaliśmy do 
Pańskiego poprzednika, pod którego 
kierownictwem resort  cierpiał na po-
dobną amnezję dotyczącą historii Pol-
ski. Poskutkowało. Dzięki temu pod-
czas kolejnych uroczystości  - Obrońcy 
Lwowa i Kresów  Wschodnich docze-
kali się ze strony MON należnego im 
szacunku.

Nie na długo jednak. Nowa ekipa, jak 
widać, znów rozpoczęła od przemil-
czeń, zakłamań i serwowania  uczest-
nikom uroczystości oraz wielomilio-
nowej widowni przed telewizorami 
- fałszywego obrazu historii polskiego 
oręża.  Czy znaczy to, że każdorazowo 
nowego ministra Obrony Narodowej i 
podległe mu służby – my, Kresowia-
nie będziemy zmuszeni uczyć historii 
Polski i  równego szacunku dla wszyst-
kich poległych  w obronie Ojczyzny?

Informujemy zatem, że  tej elemen-
tarnej wiedzy historycznej dostarczają  
umieszczone wokół  Grobu Niezna-
nego Żołnierza tablice, na których  
wyszczególnione są miejsca chwały 
polskiego oręża;  - również te, za naszą 
obecną wschodnią granicą.

Warto przy tej okazji zwrócić także  
uwagę na  Krzyż Virtuti Militari przy-
znany za  najwyższe zasługi w obronie 
Ojczyzny zbiorowemu bohaterowi: 
miastu Lwów.  Tych  zasług  nie może  
umniejszać fakt, że Lwów znajduje się 
obecnie poza granicami Polski.

Historii nie da się odwrócić. Skuteczna 
obrona Lwowa i Kresów była

i pozostanie dla Polaków na zawsze  
powodem do szczególnej dumy.

To bolesne dla nas, że znów wzięła 
górę poprawność polityczna za wszel-
ką cenę.  Żenujące - że tę cenę  dla Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej kolejny 
raz stanowią  - pamięć, godność, histo-
ryczna prawda  i szacunek dla  ofiary 
życia naszych przodków walczących o 
Polskę na Kresach.

Jeśli autorzy tegorocznego apelu pole-
głych, ideowo zaprogramowani przez 
obecne władze - mają przekonanie, że 
sprawa ta przeszła niezauważona, a 
problem w następnych latach sam się 
rozwiąże wraz ze śmiercią ostatnich, 
którzy urodzili się  za obecną wschod-
nia granicą Polski, -  to są w błędzie.
Z całą mocą oświadczam w imie-
niu Kresowian, że jeśli nawet wymrą 
ostatni z nas, to pamięć tę będą niosły 
dalej nasze dzieci i wnuki.

Dziś, wierni tej pamięci, w imię sza-
cunku dla poległych i  prawdy histo-
rycznej, którą zobowiązani jesteśmy 

przekazywać następnym pokoleniom - 
domagamy się  dla Obrońców Lwowa 
i Polski na Kresach godnego miejsca  
w pamięci Polaków  i oddawania na-
leżnego im hołdu podczas  uroczysto-

ści z okazji świąt państwowych.
Oczekujemy także od  Pana Ministra 
wyjaśnień  w  przedmiotowej sprawi

Z wyrazami szacunku

Danuta Skalska
rzecznik Światowego Kongresu 
Kresowian

Bytom 11.11.2011

List otwarty do Ministra Obrony Narodowej - 
Tomasza Siemoniaka

Stowarzyszenie Pokoleń Kresowych - witryna
Redakcja

Redakcja Kresowego Serwis In-
formacyjnego postanowiła ak-
tywnie uczestniczyć w pracach 
sygnatariuszy Porozumienia Po-
koleń Kresowych zmierzających 
do ukonstytuowania się Stowa-
rzyszenia "Pokolenia Kresowe".
Wydawca KSI, Firma Bertexpo 
ufundowała nawet domenę inter-
netową dla przyszłego stowarzy-
szenia - pokoleniakresowe.pl - co 
w znacznym stopniu ułatwi prace 
nad tworzeniem stowarzyszenia 
i interaktywność potencjalnych 
członków stowarzyszenia.
Dziękujemy firmie Bartexpo za 

domenę i zwracamy się do sy-
gnatariuszy PPK o pomoc w za-
pełnieniu i prowadzeniu witryny 
pokoleniowej. 
O pomoc w zagospodarowaniu  
i prowadzeniu witryny prosimy 
również wszystkich potomków 
Kresowian, historyków, wolonta-
riuszy oraz miłośników Kresów.
Na witrynie pokoleń kresowych 
udostępnione będzie forum użyt-
kowników witryny i to właśnie 
będzie jeden z elementów inte-
raktywności o której wcześniej  
była mowa.
TECHNICZNE:
Aby wyjść na przeciw deklarują-
cym pomoc w prowadzeniu ser-

wisu, system CMS oparty będzie 
na systemie Joomla wersji 1.7.3 
i taki właśnie "szkielet" znajduje 
się już na pokoleniowej domenie.  
Joomla wyposażona jest w przy-
jazny edytor co w znacznej mie-
rze ułatwia rejestrację użytkow-
nikom, samodzielne wypełnienie 
serwisu treścią (artykuły, komen-
tarze) oraz dyskusja na forum.
Być może początki okażą się zbyt 
trudne ale mamy przecież dzieci i 
wnuki a to świetna i merytorycz-
na pomoc informatyczna.
ORGANIZACYJNE:
Pisząc na początku o włączeniu 
się KSI w proces tworzenia sto-
warzyszenia, niemal natychmiast 

przestępujemy do pracy co widać 
po niniejszym artykule. 
Wraz z inicjatorami z PPK, pod-
jęliśmy próbę doprowadzenia do 
pierwszego spotkania grupy ini-
cjatywnej które miałoby miejsce 
już pod koniec stycznia.
Do czasu ewentualnego spotka-
nia musimy przygotować projekt 
statutu stowarzyszenia, program 
działania i opracować wzór dekla-
racji członkowskiej.
Dokumenty te zatwierdzone przez 
uczestników spotkania, zostały 
by złożone w sądzie rejestrowym 
w którym nastąpiłaby  rejestracja 
stowarzyszenia. 
Liczymy, że wśród czytelników 

KSI są prawnicy którzy pomogą 
opracować powyższe dokumen-
ty.
O postępie prac i przygotowa-
niach będziemy informować w 
serwisie http://kresy.info.pl/ . 
Jeżeli zgłoszą się osoby chętne 
do prowadzenia serwisu http://
pokoleniakresowe.pl/ to i w tym 
serwisie znajdą się stosowne ko-
munikaty.

Zgłoszenia pomocy deklarujemy 
na:  
info@kresy.info.pl
lub telefonicznie
501 153 340   
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Piotr Szelągowski

Czy młodzież interesuje się Kresa-
mi? Martyrologią Kresów? Z zało-
żenia młodzi o ile nie wszczepimy 
im takiego zainteresowania, będą 
robić, naśladować to co my czyni-
my. A więc jeżeli ktoś nie potrafi, 
nie chce czy też nie umie wzbudzać 
zainteresowania młodzieży tymi 
sprawami, tak się nie stanie. Jak to 
się robi w Świebodzinie?

Przeczytajmy relację Prezesa Świe-
bodzińskiego Związku Kresowego 

Wacława Kondrakiewicza, i jest to 
najlepszy przykład jaki znam, nic 
tylko się uczyć. Ale trzeba też jesz-
cze chcieć się uczyć….

Relacja:
W dniu 15.12.2011r. Dom kresowy 
ŚZK OPP tłumnie odwiedzili mło-
dzi artyści-kolędnicy ze świebo-
dzińskiej PSM.
Kresowianie oczekiwali wizyty ,ale 
takim zainteresowaniem występem, 
ze strony dzieci przerosło ich naj-
śmielsze marzenia.
Dzieci dały prawdziwie mistrzow-
ski koncert i zbierały za każdy wy-

stęp rzęsiste brawa. Nierzadko Kre-
sowianom cisnęły się spod powiek 
łzy wzruszenia
i radości wywołane delikatnym, 
przepięknym wykonaniem kolęd i 
ich trafnym doborem.
Dzieci miały nawet , przygotowany 
na komputerze profesjonalny pro-
gram występu.

Chcemy tą drogą złożyć na ręce 
Pani Dyrektor szkoły Renaty Sypień
serdeczne podziękowania, a także 
rodzicom i nauczycielom za trud i 
poświęcenie włożone we wspaniałe 
przygotowanie dzieci.

Mamy nadzieję na dalszą ścisłą 
współpracę ze szkołą, jako że Kre-
sowianom śpiew także nie jest obcy 
i chcemy zaprosić dzieci w nowym 
roku na wspólne występy, z reakty-
wowanym chórem kresowym, o nie-
zmienionej nazwie Kresowe Więzi, 
na planowanych przez nas wystę-
pach reprezentujących powiat świe-
bodziński w Gorzowie na festiwalu 
Kresowiana, i w żarach na festiwalu 

Wielkie Bałakanie.
Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękuje-
my wszystkim dzieciom !!!!

P.S.Kresowe smakołyki po występie 
były mile przyjęte przez naszych 
milusińskich…co stwierdzamy z 
odrobiną samozadowolenia…
W.K.
TO jest dobra, godna podziwu i na-
śladowania, praca z dziećmi. Wiem 
z rozmów z Panem Wacławem, 
że nie zaniedbuje on edukacji hi-
storycznej, a szczególnie prawdy 
o Ludobójstwie na naszych naro-
dach; polskim, ukraińskim, i wielu 

innych…, dokonanym przez zbrod-
niarzy z OUN-UPA. W ten sposób 
prawda nie zginie, nie tak jak w 
innych rejonach Polski, czy cho-
ciażby w nieodległym Poznaniu, 
gdzie próżno szukać takich akcji, 
tym bardziej że nie ma gdzie dzieci 
zaprowadzać. Ciągle brak jest po-
mnika poświęconego pomordowa-
nym Rodakom przez zbrodniarzy z 
OUN-UPA.
Dotyczy to szczególnie dzieci, gdyż 
doskonale wiemy ile tragicznych 
chwil to właśnie dzieci musiały 
przeżyć na Kresach.
Czy nie ma konieczności uświado-
mienia młodemu pokoleniu różnicy 
między czasem wojny, a czasem 
pokoju? Jak wielkie szczęście jest 
udziałem nas wszystkich, że nie mu-
simy przeżywać tych niewyobraża-
nych okrucieństw… Pamięć o tym 
powinna być kultywowana, aby jak 
najwięcej osób świadomie walczyło 
o pokój, w imię ofiar minionej woj-
ny szczególnie tych najmłodszych, 
najmniejszych…, najbardziej nie-
winnych…- dzieci.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Edukacja Kresowa dzieci i młodzieży w 
Świebodzinie

Piotr Szelągowski

Towarzystwo Miłośników Kultu-
ry Kresowej – działania młodzieży 
w Wołowie. Nie raz słyszałem od 
„weteranów” działań kresowych, 
kresowiaków skądinąd, że młodzie-
ży działania w temacie Ludobójstwa 
raczej nie interesują. Zdania te opar-
te były na ponoć licznych rozmo-
wach z młodzieżą. Ciekawe wnio-
ski. Od lat w Wołowie jest inaczej i 
nie tylko w Wołowie.

Fragmenty ze strony Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej:
„Od początku października w po-

wiecie wołowskim prowadzona jest 
akcja „Znicz dla Kresów”, nad któ-
rą patronat objął burmistrz Wołowa 
Dariusz Chmura.
W koordynacje działań zaangażo-
wały się struktury Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej w 
Wołowie i Kościół pw. św. Karola 
Boromeusza w Wołowie, Caritas, 
Wołowski Ośrodek Kultury, Gmina 
Wołów, Powiatowe Centrum Eduka-
cji i Pomocy Psychologiczno- Peda-
gogicznej w Wołowie. Dziękujemy 
Krystynie Adaśko, Agnieszce Fę-
glerskiej- Warchoł, Joannie Szulc- 
Drębkowskiej, Zbigniewowi Ma-
rzochowi, Maciejowi Nejmanowi za 
pomoc i wsparcie dla naszej akcji. 
Dodatkowe słowa podziękowania 
kierujemy dzieciom ze szkół w Sta-
rym Wołowie i Warzęgowie i ich ro-
dzicom. Znicze zostaną zapalone na 
cmentarzu w Podkamieniu, Hucie”

Całość na: kresowianie Wołów

Oczywiście wiadomo, że podczas 
działań UPA zginęło wielu Żydów, 

którzy ukrywali się po lasach zaraz 
po tym jak udało się im uciec poli-
cji ukraińskiej na usługach gestapo 
i SS. UPA dokończyła dzieła….O 
tym młodzież w Wołowie, czy też 
w Świebodzinie na licznych spo-
tkaniach kresowych również jest 
informowana. Wystawa w Kijowie 
w 2010 roku odbywała się pod ha-
słem wspólnych ofiar UPA; polsko-
-żydowskich.
Edukację trzeba wcześnie zaczynać 
wtedy nie ma problemów z dotar-
ciem do młodzieży. Jeżeli ktoś tego 
zaniedbał potem może odnosić wra-
żenie że nie ma z młodzieżą kontak-
tu.

Czy w Poznaniu są możliwe takie 
działania? Jest odczuwalny brak 
pomnika pomordowanych, niemniej 
prelekcje w szkołach są możliwe, 
edukacja na bazie odczytania frag-
mentów wspomnień świadków, pro-
jekcji licznych filmów o tej tema-
tyce, trzeba jednak tylko „chcieć”. 
A takiej mocy sprawczej nie ma. 
Brak chętnych do działań. Niestety, 

ja sam niewiele mogę. Kilka takich 
spotkań odbyło się dzięki pomo-
cy kresowianki z wileńskiego, na-
uczycielki historii Anny Krywiel, w 
szkole średniej na ulicy Fredry. Nie-
stety, jej następczyni nie podjęła już 
tematu pomimo mojego zgłoszenia 
się z taką propozycją.

Młodzież w Polsce, a historia Ludobójstwa i 
Holokaustu

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie"

Jan Zamoyski
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Andrzej Łukawski

Jak w każdą niedzielę, również i w TĄ  
z 11 lipca 1943 roku, mieszkańcy wie-
lu miejscowości  na Wołyniu udali się 
tradycyjnie do kościoła. Nikt z nich nie 
spodziewał się, że akurat ta lipcowa nie-
dziela przejdzie do historii Polski i Kre-
sów jako "Krwawa Niedziela" a wiele 
rozpoczynających się nabożeństw nie 
dotrwa do końca. 

To podczas wspomnianej lipcowej nie-
dzieli, o tej samej godzinie ukraińscy 
nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 
ponad 150 polskich miejscowości i do-
konali krwawej rzezi na mieszkającej w 
nich ludności narodowości Polskiej.

Podczas akcji mordu i wyniszczenia 
nie oszczędzano też kościołów w któ-
rych odbywały się właśnie niedzielne 
nabożeństwa. Podpalano je i pilnowano 
żeby nikt się nie wydostał na zewnątrz. 
Zablokowano wejścia. Komu mimo 
wszystko udało się wyjść lub wysko-
czyć z płonącego kościoła, zastał od 
razu zabity.

W wyniku ludobójstwa na Wołyniu, na 
1150 osad polskich, 1048 zostało całko-
wicie zniszczonych przez ukraińskich 
nacjonalistów a to znaczy, że na 31 tys. 
chłopskich zagród zostało zniszczonych 
26 tys. 
Na 252 kaplice i kościoły zniszczono 
103 czyli blisko połowę.

By nie dopuścić do kolejnej takiej ak-
cji i podobnej skali morderstw, ludność 
Polska organizowała się w ośrodki sa-
moobrony. 
M.in. na bazie  samoobron tworzono 
partyzanckie oddziały AK zdolne do 
patrolowania okolic zamieszkałych 
przez Polaków.

Gdy 4 stycznia oddziały Armii Kra-
jowej podjęły zorganizowaną akcję 
"Burza", 16 stycznia 1944 Komendant 
Okręgu Wołyńskiego Kazimierz Bąbiń-
ski -„Luboń” wydał rozkaz koncentracji 
sił AK w zachodniej części Wołynia. 
W miejsce koncentracji wyruszyła 
część żołnierzy konspiracji i samoobro-
ny oraz partyzanckich oddziałów AK. 
Na odprawie oficerów w dniu 28 stycz-
nia 1944 r. "Luboń" podjął  decyzję o or-
ganizowaniu wojska w ramach dywizji 
piechoty. Przyjęto nazwę jednostki na-
wiązując do przedwojennej kowelskiej 
27 Dywizji Piechoty. W taki oto sposób, 
żołnierze konspiracji, samoobrony
i oddziałów partyzanckich AK zosta-
li żołnierzami 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty. 

Już po raz trzeci z okazji rocznicy po-
wstania 27 WDP AK, żołnierze dywizji 
spotkają się na uroczystej mszy w ko-
ściele p.w. Św. Wincentego a'Paulo w 
Otwocku.
Po raz trzecie będą też wspominać wie-
le niedokończonych mszy na Wołyniu.
Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 
12:30.  W celu ułatwienia dotarcia do 
kościoła osobom przyjeżdżającym PKP 
zamieszczamy dość szczegółową map-
kę.
Wystarczy tylko z dworca PKP w 
Otwocku przedostać się na ul. Kościel-
ną, by po chwili znaleźć się na miejscu. 
Czynione są starania, by wzorem lat 
ubiegłych podstawić autokary na pl. 
Bankowym ale o tym będziemy infor-
mować już w serwisach:
http://27wdpak.pl/  oraz 
http://wolyn.org/

  Uczestnictwo w mszy potwierdziło 
aż 18 pocztów sztandarowych a ko-
lejne jeszcze nie podjęły ostatecznej 
decyzji.
W związku z tak dużą ilością pocz-
tów sztandarowych, chorążowie 
pocztów proszeni są o kontakt o 

kontakt z Andrzejem Ziólkowskim z 
Oddziału Historycznego Wojskowej 
Akademii  Technicznej, w celu usta-
lenia elementów Ceremoniału Woj-
skowego. Kontakt powinien mieć 
miejsce  na dwa tygodnie przed datą 
mszy.

aziolkowski@wat.edu.pl lub telefo-
nicznie - 507 933 745
 Zapraszamy do uczestnictwa w 
uroczystościach żołnierzy 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej,   żołnierzy wołyńskiej 
konspiracji i samoobrony, potom-

ków żołnierzy Wołynia oraz miesz-
kańców Warszawy i Otwocka.  
Zapraszamy na tę uroczystość ini-
cjatorów powstania stowarzyszenia 
"Pokolenia Kresowe" oraz sygnata-
riuszy z Porozumienia Pokoleń Kre-
sowych.   

Niedokończona msza na Wołyniu - Otwock 2012
AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Zofia Wojciechowska

W Kresowym Serwisie Informacyj-
nym spotykamy się z człowiekiem, 
którego pasją są historie i pamiątki 
kresowe. W KSI znalazła się wcześniej 
zapowiedz książki „Świat Kresów”.  

Zimą 2011  w Domu Spotkań z Hi-
storią odbyła się premiera  albumu 
Świat Kresów Tomasza Kuby Ko-
złowskiego i Danuty Błahut-Biegań-
skiej.  Razem z Zielonym Archiwum 
Mówionej Historii Radia Wnet i Kre-
sowym Serwisem Informacyjnym 
dziś zapraszamy na relację z radio-
wego spotkania z Tomaszem Kubą 
Kozłowskim, którego bogata kolek-
cja pamiątek kresowych znalazła się 
we wspomnianym albumie. 

Pan Tomasz w sposób barwny opo-
wiada  o życiu rodzinnym na Kre-
sach i gromadzonych przez siebie 
zbiorach.  Książka w zielonej płó-
ciennej oprawie zaskakuje żywym 
obrazem przedmiotów zawieszonych 
w  przestrzeni kartek. Przedmioty 

przemawiają do czytelnika głosem 
ludzi związanych z historią i ziemią 
dawnych Kresów Rzeczypospolitej. 
Unoszą nas w tajemny świat, któ-
ry wydawało by się odszedł z nimi. 
Uśmiechają się  z pożółkłych foto-
grafii mieszkańcy dworów i dwor-
ków, bohaterowie  walczący o Pol-
skę dla przyszłych pokoleń. Tomasz 
Kuba Kozłowski  zgromadził w al-
bumie ok. 800 obiektów. Album jest 

pamiętnikarskim dziełem , w którym 
…drobne akcenty takie jak stemple 
sklepowej oficyny nadają barw cza-
som. Kresy ukazane przez okruchy 
szczęścia stanowią niezrównaną ko-
lekcję pamiątek tak bliskim przez 
sentyment serca.  Wizyta w Domu 
Spotkań z Historią i spotkanie z To-
maszem Kubą Kozłowskim w Radio 
Wnet to także opowieść o wystawie 
przygotowanej  przez Dom Spotkań 
z Historią oraz Tomasza Kubę Ko-
złowskiego – kolekcjonera i znawcę 
tematyki kresowej, gromadzącego 
od ćwierćwiecza kolekcję dotyczącą 
dawnych Kresów Rzeczpospolitej. 
Tysiące miejscowości… to miejsce 
urodzenia naszych dziadków. Warto 
zadbać o godne miejsce dla wieko-
wego dziedzictwa wywodzące się z 
Kresów, uczące poszanowania tole-
rancji dla innych kultur. 

Dziedzictwo inspirujące dla współ-
czesności. Kolekcjonerstwo to spo-
sób na życie , troszkę mania poznania 
dawnych zwyczajów. Od 2008 roku 
odbywają się spotkania z Kresami, 
w naszym radiowym spotkaniu opo-
wiadamy o 56 wieczorze z Kresami. 
” A było to w czas rano...”  – opo-
wieści myśliwskie stryjecznego pra-
dziadka  Tomasz Kuby Kozłowskie-
go. Dziesiątki rozmaitych polowań 
na które przyjeżdżali myśliwi z całej 
Europy. Łowy na grubego zwierza w 
magnackich posiadłościach Radzi-
wiłłów; dublety, tryplety i kwadru-
plety w Ordynacji Dawidgródeckiej; 
jubileuszowe polowanie par force 
u Józefa Potockiego w Antoninach 
i lukratywne strzelanie u baronów 
Groedlów w Skolem; bobrowanie 
z krekuchą po ostępach Polesia i 
polowania z zasiadką w Karpatach 
Wschodnich; ciągi słonek i toki 
głuszców; korzenie najsłynniejszej 
powieści myśliwskiej Józefa Wey-
senhoffa i galicyjskie wspomnienia 
Stanisława Orskiego; łowieckie fa-
cecje, anegdoty i zwyczaje…

 Ekspozycja w Domu Spotkań z Hi-
storią w Warszawie przedstawia Kre-
sy od końca XIX wieku do 1939 roku, 

w granicach terytorialnych II RP. Na 
wystawie zaprezentowanych zosta-
ło ponad pół tysiąca eksponatów ze 
zbiorów autora – przede wszystkim 
archiwalnych zdjęć i starych kart 
pocztowych ale także oryginalnych 
wydawnictw, propagandowych i re-
klamowych druków ulotnych, doku-
mentów, odznak, antyków i pamiątek 
z Kresów.  W siedzibie DSH obok 
reprodukcji można zobaczyć orygi-
nalne eksponaty z kolekcji autora. 
Wystawę uzupełniają teksty źró-
dłowe – fragmenty korespondencji, 
dokumentów, wspomnień, cytaty z 
literatury.

Pan Tomasz przekazuje olbrzymią 
wiedzę pozyskaną przez lata w kon-
takcie z historią tych ziem -  „Pomysł 
na wystawę powstał, gdy zacząłem 
prowadzić cykl „Opowieści z Kre-
sów” w Domu Spotkań z Historią. 
Już od roku, raz w miesiącu, zabie-
ram słuchaczy na wyprawę w prze-
szłość, przypominam bogate, wie-
lokulturowe dziedzictwo Kresów. 
Opowiadam o miejscach, sprawach i 

ludziach niesłusznie zapomnianych, 
często nieobecnych w powszechnej 
świadomości, a bez tej świadomości 
nie sposób zrozumieć nie tylko pol-
skiej historii, ale i obyczaju, kultury, 
literatury, sztuki, architektury, tech-
niki…
 Żyłkę kolekcjonerską miałem chyba 
od zawsze, historia mojej rodziny i 
jej kresowe korzenie spowodowały, 
że postanowiłem zbierać pamiątki 
harcerskie i „lwowiana”, a później 
przedmioty z całych Kresów — od 
Inflant po Kijowszczyznę. W moim 
zbiorze znajdują się obiekty doty-
czące ponad tysiąca miejscowości 
na Kresach od XIX wieku po współ-
czesność. Na wystawie pokazuję 
fragment kolekcji, której trzon sta-
nowią zbiory ikonografii – blisko 
20 tysięcy pocztówek i zdjęć – oraz 
książki, czasopisma, mapy, rękopisy, 
ryciny, medale, antyki.” – W  Radio 
Wnet w naszej audycji opowiedział 
Tomasz Kuba Kozłowski o swoich 
korzeniach 

Ekspozycji w DSH towarzyszą m. in. 
spotkania, pokazy filmów dotyczą-
cych Kresów, stoisko wydawnictw 
związanych z tematyką kresową, 
stanowiska multimedialne zawiera-
jące relacje świadków z Archiwum 
Wschodniego Ośrodka KARTA.

Koncepcja i scenariusz wystawy 
przygotowany przez Tomasza Kubę 
Kozłowskiego przywołuje wśród 
zwiedzających wiele wspomnień. 
Autor znakomity erudyta ze swadą 
potrafi opowiadać o misji tego miej-
sca i jego roli w współczesnej War-
szawie.

Radio Wnet i Stowarzyszenie Zielone 
Dzieci zaprasza d tego niezwykłego 
miejsca jednoczesnie składała podzię-
kowanie za wizytę studyjną w Domu 
Spotkań z Historią oraz niezmiernie 
ciekawe i inspirujące historie podaro-
wane w radio dla Kresowego Serwisu 
Informacyjnego. Nowatorskie ujęcie 
tematu współczesnego wystawien-
nictwa jest dla nas cenną wskazówką. 
Zapraszamy do społecznego Zielone-
go Archiwum Mówionej Historii w 
Radio Wnet.  Mamy nadzieję na ko-
lejne spotkania z historią Kresów i hi-
storykiem kolekcjonerem Tomaszem 
Kubą Kozłowskim

P o s ł u c h a j:
http://www.radiownet.pl/#/publi-
kacje/swiatecznie-z-betlejemskim-
-chlebem

Foto: Zofia Wojciechowska
Współpraca Tomasz Kuba Kozłow-
ski
Dom Spotkań z Historią Warszawa

Okruchy szczęścia… czyli spotkanie z pamiętnika.
AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Niżej prezentowany  fragment tek-
stu  odnalezionego  w internecie i ze 
względu na jego treść wstawiamy go 
do tego działu. Poddajemy pod osąd 
czytelników bardzo ciekawe i ciepłe 
opracowanie. Szkoda, że tak rzadko 
można się spotkać z podobnymi ma-
teriałami.

"Polesie czar - to dzikie knieje i mo-
czary
Polesia czar to wichrów smutny jęk."

Tak zaczyna się popularna piosenka o 
tym jedynym w swoim rodzaju regio-
nie dawnych polskich kresów jakim 
jest Polesie. (…)

Na Polesiu czas się zatrzymał. Kiedy 
patrzyliśmy na leniwie płynące wody 
Prypeci, Piny czy Jasiołdy i słuchali-
śmy przy tym pana Wiktora Mostka, 
który niczym bohater z powieści Ro-
dziewiczówny potrafił godzinami opo-
wiadać rzeczy dziwne i straszne albo 
łamiącym się ze wzruszenia głosem re-
cytować z pamięci obszerne fragmenty 
"Pana Tadeusza", byliśmy przekonani, 
że pamięć o Tej co nie zginęła jest na 
Polesiu wciąż żywa, że słowo patrio-
tyzm nie jest jeszcze słowem wstydli-
wym.

Największe wrażenie zrobiło jednak 
na nas podczas pobytu na Polesiu spo-
tkanie z ks. Mirosławem Żłobińskim 
w Łahiszynie. Łahiszyn to niewielka 
miejscowość położona 28 km. na pół-
noc do Pińska. W Łahiszynie podobnie 
jak w innych kresowych miasteczkach 
sąsiadują ze sobą od wieków kościół 
katolicki i cerkiew prawosławna. W ła-
hiszyńskim kościele znajduje się słyn-
ny w całym Polesiu cudowny obraz 
Matki Boskie Łahiszyńskiej - przed-
miot sporu między katolikami, a pra-
wosławnymi. To siedemnastowieczne 
dzieło nieznanego artysty ma swoją 
burzliwą historię. Wszystko zaczęło 
się w czasie "potopu szwedzkiego", 
kiedy to obraz cudem uniknął grabie-
ży, potem w równie cudowny sposób 
ocalał od pożaru, a potem podzielił los 
świątyni, która po powstaniu stycznio-
wym przeszła w ręce prawosławnych. 
Kiedy obraz znajdował się w cerkwi, 
katolicy przychodzili modlić się do 
Niej - swojej Królowej Polesia, a kie-
dy w 1938r. obraz znalazł się w świą-
tyni katolickiej, przychodzą do niego 
prawosławni. Ksiądz M. Żłobiński 
- orionista, gospodaruje w łahiszyń-

skiej parafii od 12 lat. Wyremontował 
kościół, uporządkował jego otoczenie. 
Obraz zawiózł do Mińska do konser-
watora, następnie doprowadził do jego 
uroczystej koronacji. Mszę świętą ko-
ronacyjną celebrował powszechnie 
szanowany, były więzień Workuty, ks. 
Kardynał Kazimierz Świątek. W uro-
czystości brali udział zarówno katolicy 
jak i prawosławni. Nie jest to jedyny 
przykład łahiszyńskiego ekumenizmu. 
Wiosną tego roku odbywa się tam inna 
uroczystość, poświęcenie nowo wy-
budowanego szpitala. Na prośbę dyr. 
szpitala przygotowaniem uroczystości 
zajął się ks. Mirosław. To on "doga-
dał się" z miejscowym "batiuszką" i 
o określonej godzinie po oddzielnych 
nabożeństwach w kościele i cerkwi z 
placu pomiędzy świątyniami wyru-
szył w stronę szpitala wspólna proce-
sja z dwoma krzyżami - katolickim i 
prawosławnym. Procesję prowadził 
idąc zgonie obok siebie pop i ksiądz 
Mirosław, a wierni katoliccy i prawo-
sławni śpiewali pieśń do Matki Boskiej 
Łahiszyńskiej ułożoną niegdyś przez 
miejscowego, ludowego poetą. Rzadki 
to chyba przypadek takiej tolerancji i 
pojednania między katolikami, a pra-
wosławnymi.

Dzieło ekumenizmu to jedna strona 
duszpasterskiej działalności ks. Miro-
sława. Sporo czasu zajmuje mu rów-
nież dzieło miłosierdzia. To wynika 
zresztą z reguły zakonnej orjonistów. 
Ks. Mirosław postanowił wybudować 
w Łahiszynie Dom Miłosierdzia, w 
którym znaleźliby schronienie ludzie 
starzy, samotni, bezdomni, niezależnie 
od narodowości i wyznania. Zrealizo-
wanie takiego pomysłu na Białorusi 
graniczy prawie z cudem, ale ks. Mi-
rosław dokonał tego cudu.(…) To o 
takich jak on myślał zapewne Adam 
Mickiewicz kiedy pisał "mierz siły na 
zamiary, nie zamiar podług sił". Za-
danie, którego się ks. Mirosław podjął 
wydaje się być w tym kraju i w tym 
czasie niezbyt racjonalne. Ale przecież 
dzięki takim "szalonym" pomysłom 
rodzi się postęp. Tylko tacy jak ks. 
Mirosław mogą ruszyć z posad bryłę 
świata i zmienić go na lepsze. Pozosta-
je tylko dziękować Bożej Opatrzności, 
że są jeszcze tacy zapaleńcy.

Opracowanie: mgr Alicja Omioitek, 
mgr Katarzyna Słoneczka – Jóźwiak

 Za :  
www.profesor.pl/publikacja-
,2433,Artykuly,Zapiski-z-Polesia

Zapiski z Polesia
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Sylwester i Nowy Rok na Kresach
Redakcja

Sama data 1 stycznia wraz z noworocz-
nymi obchodami wywodzą się z tra-
dycji rzymskiej, która przyjmowała za 
początek roku – Calendare  Januariae. 
W Polsce pierwszy miesiąc nazwano 
styczniem, jako że w nim stykają się 
stary i nowy rok. W kościele katolic-
kim natomiast, aż do VI wieku, dzień 
1 stycznia i jego wigilia obchodzone 
były wyłącznie jako oktawa Bożego 
Narodzenia. Wigilię Nowego Roku, 
popularnie zwaną Sylwestrem, a także 
związane z tym dniem (nocą) zabawy, 
obchodzi się w Europie od X wieku. 
Według bowiem proroctwa Sybilli w 
roku tysięcznym miał nastąpić koniec 
świata. W roku 999, kiedy papieżem był 
Sylwester II, Rzym wraz z innymi kra-
jami chrześcijańskiej Europy wpadł w 
wielkie przerażenie, określane Później 
przez historyków jako "kryzys milenij-
ny". Po północy totalne przerażenie i 
rozpacz przemieniło się w jednej chwili 
w wielką radość. Ludność wybiegła 
tłumnie na ulice miast, śpiewano i tań-
czono przy świetle pochodni, zaś papież 
Sylwester II udzielił po raz pierwszy 
błogosławieństwa "urbi et orbi" - "mia-
stu i światu", które do dzisiaj, każdego 
pierwszego dnia nowego roku udziela-
ne jest przez kolejnych papieży. Imie-
niem tego papieża nazwany więc został 
ostatni dzień roku i ogólnie towarzyszą-
ce mu wesołe zabawy, bale, korowody, 
uczty, maskarady.
W Polsce sylwestrowe bale i zabawy są 
stosunkowo świeżej daty, jeszcze bo-
wiem w XIX wieku należały do rzadko-
ści, a urządzano je jedynie w miastach 
i to w najbogatszych domach. Były to 
natomiast czas wróżb. W niektórych 
regionach pieczono małe chlebki i 
bułeczki zwanych "bochniaczkami", 
"szczodrakami" czy "nowymi latami", 
którymi obdzielano domowników na 
zdrowie i pomyślność. Był wypiekany 
również "gościniec" dla sąsiadów. W 
dzień Nowego Roku obserwowano po-
godę i niebo, wróżąc o pogodzie i uro-
dzaju w nadchodzącym roku.[1]

Jak było na Kresach II rzeczypospolitej?
Noc z 31 grudnia na 1 stycznia zwano 
Sylwestrem i obchodzono go hucznie. 
Sylwester "od imienia papieża Sylwe-
stra II, który godność tę sprawował w 
X wieku, także w 999 roku - ostatnim 
roku tysiąclecia. Według przepowied-
ni Sybilli i innych dawnych legend w 
roku 1000 miał nastąpić koniec świata. 
Powiadano, że w tym właśnie roku w 
lochach Watykanu obudzi się uwięzio-
ny tam przez papieża Sylwestra I, zie-
jący ogniem potwór - smok Lewiatan i 
swym ognistym oddechem spali niebo 
i ziemie".
Ludzie wiec oczekując wszelkiego zła, 
które zstąpi na ziemie, we wrzawie i 
z popłochem szukali kryjówek. Gdy 
wybiła północ, a smok się nie ukazał - 
zapanowała radość. Od imienia papieża 
ów wieczór świętuje się jako Sylwester.
Ta pora była także punktem granicz-
nym, oddzielającym stary rok od no-
wego. Była czasem, gdy wyczyniało się 
najrozmaitsze psoty i figle - czasem nie-
zwykle wyszukane, jednak istniał nie 
pisany zakaz obrażania się i trzymania 
urazy. Z tego powodu młodzież nawy-
kła do bezkarnych żartów. Chłopcy za-
bielali okna domów, wypuszczali bydło 
i konie oraz zatykali kominy wiązanką 
grochowiny. Przekonani o ich możliwo-
ściach - ludzie, sprzątali podwórka
z narzędzi rolniczych i wszelkiego ru-
chomego dobytku, bowiem zdarzały się 
kradzieże.
"Ale nie takie jak dziś, o wziął a potem 

my znajdywali nasze sierpy u sąsiada. 
My powiadali, że robili zbytki". Poza 
tym wszystko co było w obejściu cho-
wano, nawet wiadro, głęboko  od stud-
ni. Smarowano klamki farbą, smarem 
do wozów, a czasem nawet obornikiem 
i odchodami zwierzęcymi. Wypisywa-
no też, najczęściej na drzwiach panien 
na wydaniu, "że kawalerów nie mają, 
że grozi im staropanieństwo". Pamię-
tano również o tym by nie być nikomu 
winnym nieoddania, tak więc starano 
się oddać długi, wszelkie pożyczone 
rzeczy ich właścicielom. Już od rana 
składano sobie życzenia: "Na szczęście, 
na zdrowie na ten nowy rok, żeby wam 
rodziła pszenica i groch, żeby wam się 
kury i kaczki chowały, a by my drugie-
go, lepszego roku doczekali". Zwyczaj 
kazał by każdej spotkanej dziś osobie 
życzyć najlepszego, właściwe zaś ży-
czenia wypowiadano zaraz po dwu-
nastej. Miały one gdzieniegdzie cha-
rakter recytatorski, rymowany, czasem 
osobisty przeważnie jednak formuła: 
"Wszystkiego najlepszego" funkcjono-
wała w każdym domu, kamienicy, czy 
bloku - bez względu na to czy spędzało 
się Sylwestra z rodziną, czy przyjaciół-
mi na prywatce. O północy strzelano z 
wykonanych własnoręcznie moździe-
rzy bądź puszczano gotowe, kupowane 
w okolicznym sklepie petardy i fajer-
werki. Na śniadanie jadano chleb z bia-
łym serem, popijany kawą zbożową, a 
na obiad serwowano pierogi lub "gołąb-
ki z kartofli". Na kolację nie jedzono do 
syta, gdyż "uczta sylwestrowa czeka". 
Kolacja składała się z kaszy na gęsto, a 
do tego maślanka i kwaśne mleko. Nie-
którzy bawili się na zabawach publicz-
nych, inni na prywatkach (domach kan-
celaryjnych) - gdzie za wstęp, musiało 
się płacić. Każdy przynosił co miał, je-
den kiełbaski z musztardą, drugi ogór-
ki, chleb, sałatkę jajeczną i ciasta. Ich 
to przynoszono całe blachy, było tam 
i jabłeczniki i pierniki, pączki, serniki, 
makowce. Popijano winem własnej 
roboty oraz obowiązkowo gorzałką, 
którą nie jeden porządnie się opił. Tań-
czono, śpiewano, grano ma skrzypcach, 
akordeonie i bębnie. Czynności tego 
wieczoru były podobne lub tożsame z 
czynnościami wykonywanymi w Wi-
gilie i Boże Narodzenie, chociażby ob-
wiązywanie drzewek owocowych było 
zwyczajem noworocznym jak i bożona-
rodzeniowym.
O godzinie czwartej, piątej odbywała 
się msza zwana "podziękowaniem" za 
rok poprzedni, podczas której ksiądz 
czytał statystyki: ile osób umarło, ile 
się urodziło. Wymieniał ile dobrego 
wydarzyło się w poprzednim roku, a ile 
złego. Było to zestawienie całego roku 
kościelnego jaki wieś miała za sobą.
Kolejnym świętem obchodzonym 6 
stycznia było Objawienie Pańskie, czyli 
święto Trzech Króli. Święto obchodzi 
się na pamiątkę hołdu Króli - Kacpra, 
Melchiora i Baltazara - złożonego Dzie-
ciątku Jezus. Jest uważane za najwięk-
sze święto kościelne, a święci się wów-
czas wodę i kredę. Poświęconą wodą z 
kościoła wlewa się do słoików i trzyma 
w domu na wypadek śmierci, któregoś 
z domowników, nieznośnych burz, bły-
skawic, piorunów i do błogosławienia 
pola. Najczęściej gospodarz wychodził 
na pole i stojąc na środku, błogosławił 
wszystkie strony świata. Czynność ta 
zapewniała urodzaj. Stosowano ją rów-
nież w domu, kropiąc pokoje - by pano-
wał w nich pokój, stół przy którym jadła 
rodzina - by była zgodna, kąt w którym 
gospodyni krzątała się zawsze przygo-
towując potrawy, by nigdy nie zabrakło 
chleba i by zawsze było co do "garka 

wrzucić".
By święcona woda chroniła od pioru-
nów, po przyjściu z kościoła kropiono 
nią obejścia i podwórze, obchodzono 
dom parę razy trzymając w dłoni kropi-
dło, w drugiej zaś święty obraz
i gromnicę: "by grzmoty i inne pluga-
stwa przegonić". Kredę zaś stosowano 
do opisywania mieszkań i domów oraz 
gdzieniegdzie obór, gdzie kreślono ini-
cjały Trzech Króli oraz wypisywano 
panujący rok.
W domach polsko-ukraińskich święto 
Objawienia Pańskiego odprawiano 10 
stycznia, a zwało się "Wodochreszcza". 
Mawiają, że jeśli tego dnia wyjrzy się 
przez okno wieczorem, a niebo będzie 
gwiaździste, wówczas kury będą się 
dobrze niosły.  Ludzie na Kresach Po-
łudniowo-Wschodnich, żyjący na wsi 
nie znali "chodzenia po kolędzie" przez 
księży i ministrantów. W miastach rów-
nież nie było to popularne zjawisko ze 
względu na okupację sowiecką. Polacy 
zostali bowiem pozbawieni możliwości 
obchodzenia katolickich świąt. Co na 
celu miało odcięcie narodu polskiego 
od jego obyczajów, tradycji pielęgno-
wanych od pokoleń. Jak podaje historia 
- sowiecka propaganda nie zmniejszyła 
religijności i nie pozbawiła obyczajo-
wości obywateli polskich, wręcz prze-
ciwnie. [2]

Dwanaście wybić zegara na szczęście

Na Sylwestra jeżdżono z Hat’i do Skur-
cza, majątku drugiego przyrodniego 
brata Bapi, Michała Peretiatkowicza, 
w którym mieszkał wraz z żoną Wandą 
z Syczewskich i dwoma synami: Ada-
mem i Romanem.
W Skurczu nie obchodzono hucznie 
Sylwestra. Ze względu na znaczne od-
ległości pomiędzy dworami, zimową 
aurę i trudną sannę w kopnym śniegu, 
rzadko urządzano wystawne bale z licz-
nymi gości. Noc sylwestrową spędzano 
w gronie rodziny i najbliższych przyja-
ciół, zasiadając wspólnie do kolacji, ko-
lędując przy kominku i tańcząc.
Był pewien sylwestrowy zwyczaj, ści-
śle przestrzegany w majątkach Peretiat-
kowiczów. Równo o dwunastej w nocy, 
wraz z pierwszymi wybiciami zegara, 
należało pomyśleć życzenie, napisać je 
na kartce papieru, a następne spalić nad 
świeczką. Popiół z tej karki mieszano z 
winem i duszkiem wypijano. Wszystkie 
te czynności należało wykonać przed 
upływem dwunastu uderzeń zegara, 
gdyż przekroczenie tego czasu groziło 
nieszczęściami w nadchodzącym roku.

W noworoczny poranek, pracujący w 
majątku fornale przychodzili pod dwor-
skie okna i strzelali z batów, na szczę-
ście. Tak jak nakazywał pilnie przestrze-
gany przez nich obyczaj, za przerwanie 
kanonady dostawali wódkę, którą od 
razu wypijali też na szczęście. [3]

Wybrane fragmenty pochodzą:

[1]POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄ-
TECZNE - http://www.federacja-polo-
nia.dk/tradycje.html
[2]Praca magisterska Agnieszki 
Kapłon :ZWYCZAJE I OBRZĘDY 
MIESZKAŃCÓW PRZYBYŁYCH 
DO KĘDZIERZYNA-KOŹLA Z 
POLSKICH KRESÓW POŁUDNIO-
WO-WSCHODNICH http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/page52.
php
[3]Anna Herbich : Ostatnie święta 
na Kresach http://www.rp.pl/artyku-
l/55362,583463-Ostatnie-swieta-na-
-Kresach-.html?p=4
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Tradycyjnie przypominamy kre-
sowe przepisy.

Przepis z książki Wincenty Za-
wadzkiej "Kucharka litewska", 
wyd. 1938 r.

"Wziąć trzy szklanki mleka, 
sześć lub siedem jaj, łyżkę topio-
nego masła, rozbić to mocno, do-
sypać tyle mąki, aby masa była 
trochę gęstsza niż na naleśniki i 
mocno wyrobić. Do tego grzybka 
należy mieć dużą patelnię, wy-
smarować ją suto masłem, nalać 
dosyć płytko wyżej wymienionej 
masy i wstawić do pieca. Skoro 

się z wierzchu trochę zapiecze, 
położyć kilka kawałeczków ma-
sła i dopiekać.

Jeżeli tej masy za wiele na jedną 
patelnię, trzeba połowę piec na 
drugiej, bo płytko nalana lepiej 
się wypieka i podnosi z brzegu."

Grzybek to smakołyk z mojego 
najdawniejszego dzieciństwa, a 
później również mojego dorosłe-
go już dziecka.

A skąd kresowy przysmak w mo-
jej kuchni z miasta Łodzi? To 
określenie "z miasta Łodzi" za-
wsze mnie śmieszy, bo używają 
go tylko osoby z zewnątrz, ro-

dowici Łodzianie nigdy tak nie 
powiedzą.
Wracając jednak do tytułowego 
grzybka - wyjaśnienie w moim 
przypadku jest bardzo proste.
To bezpośrednie przeniesienie z 
kuchni Podlasia, skąd pochodzi 
moja Mama.
A kuchnia podlaska to kuchnia 
pogranicza, w której odnajdzie-
my wpływy tatarskie, litewskie, 
białoruskie, a nawet zachodnio-
ukraińskie.
Dopiero teraz, po latach, wra-
cając wspomnieniami do waka-
cyjnych przysmaków wiejskich, 
odnajduję to kresowe bogactwo.

Zacytowałam przepis książkowy, 

ale nasz sposób na grzybka jest 
nieco inny.

Po pierwsze nie piekę w piecu, 
ale smażę - na małej "jednooso-
bowej" patelce.

Po drugie - nie używam masła, ale 
oleju (moja Mama używała smal-
cu, tak dziś niepopularnego).

Po trzecie - stosuję zasadę 
"wszystkiego po jednym", czyli:

- 1 jajko
- 1 łyżka mąki (czubata)
- 1 łyżka mleka
- do tego szczypta soli, olej do 
smażenia.

Jajko roztrzepać, dokładnie wy-
mieszać z mlekiem i mąką, dodać 
sól.
Wlać na rozgrzany tłuszcz i 
smażyć na bardzo małym ogniu, 
przełożyć na drugą stronę - ja 
używam do tego dwóch łopatek.

Najczęściej zjadaliśmy grzyb-
ka posypanego cukrem, rzadziej 
dżemem.

Za : Pela   
http://smakiprzysmaki.blogspot.
com/2011/11/grzybek-kuchnia-
-kresowa-czyli-wedrowki.html

Grzybek (kuchnia kresowa), czyli wędrówki smaków

Redakcja 

Tym razem propozycja Weroniki  
Miller
Ciasto: 20 dag mąki , po szklance 
mleka i wody, 2 jaja, sól. Nadzienie: 
50 dag ziemniaków, 2 cebule,15 dag 
wędzonego boczku, 6-7 cienkich 
parówek, po 3 łyżki gęstej śmietany 
i keczupu, pęczek natki pietruszki, 
pieprz, sól

Składniki ciasta zmiksować. Usma-
żyć naleśniki. Ziemniaki umyć, 
obrać, ugotować, odparować, po-
kroić w słupki. Boczek pokroić w 
kostkę i lekko przesmażyć, dodając 
posiekaną cebulę. Gdy cebula się 
zeszkli, dodać ziemniaki i pokro-
jone parówki (bez osłonek). Wlać 

śmietanę i keczup, dodać posiekaną 
natkę pietruszki, delikatnie wymie-
szać, przyprawić do smaku. Nało-
żyć farsz na naleśniki, zwinąć je w 
trąbkę i podawać. 

Naleśniki Kresowe
Składniki

  * 4 szklanki mąki
    * 3 dag drożdży
    * 2 i 1/2 łyżki cukru
    * 2 jajka
    * 2 łyżki oleju
    * 2 łyżeczki soli
    * mąka do podsypywania
    * żółtko do posmarowania bułek
    * gruba sól i drobno posiekana 
cebula do posypania
Sposób przygotowania
 1.
 Drożdże rozetrzeć z łyżeczką cu-
kru, połączyć z 1/4 szklanki letniej 
wody, dodać szklankę mąki, staran-
nie wyrobić łyżką, odstawić na pół 
godziny. Jaja ubijać przez 5 minut, 
aż powstanie jasna, pu szysta masa. 
Sól, olej i 2 łyżki cukru wymieszać 
z 2 szklankami ciepłej wody. Do 

rozczynu z drożdży dodawać pozo-
stałą mąkę na przemian z ubitymi 
jajkami i wodą z olejem. Dokładnie 
wymieszać na wolne ciasto. Prze-
łożyć na stolnicę obficie posypaną 
mąką, wyrabiać, aż ciasto stanie się 
gładkie i elas tyczne. Przełożyć do 
miski posmarowanej olejem, lekko 
posypać mąką, przykryć ściereczką 
i pozo stawić w ciepłym miejscu, aż 
podwoi swoją ob jętość. Ciasto prze-
łożyć na stolnicę, wyrabiać mi nutę, 
przełożyć ponownie do miski, przy-
kryć i za czekać, aż urośnie.
2.
  Ciasto podzielić na kawałki wiel-
kości jabłka, rozpłaszczyć na placki 
o średnicy 10 cm. Posmaro wać żółt-
kiem roztrzepanym z wodą, posypać 
grubą solą. Łyżeczkę posiekanej 
cebuli rozsypać na środku każdego 
placka, pozostawić w ciepłym miej-

scu do wyrośnięcia. Palcami przyci-
snąć środek każdej bułe czki. Prze-
łożyć na blachę posypaną mąką, 
piec przez 20 minut w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 180°C.
Źródło: http://przepisy.net/bulki-
-kresowe/

Piwno-gryczane z bro-
kułami 
Ciasto: 20 dag mąki gryczanej, 
półtorej szklanki jasnego piwa, pół 
szklanki wody, 3 jaja, łyżka masła, 
szczypta soli.
Nadzienie: 50 dag brokułów (świe-
żych lub mrożonych), 2 jaja ugoto-
wane na twardo, 15 dag żółtego sera, 
3 łyżki, keczupu, cukier, pieprz, sól
Mąkę wymieszać z wodą i piwem. 
Nadal mieszając, dodać jaja, roz-
puszczone chłodne masło i sól. 
Starannie ubić trzepaczką lub mik-

serem. Usmażyć naleśniki. Brokuły 
oczyścić, ogonki drobno pokroić, 
włożyć do wrzącej osolonej wody, 
dodać różyczki i gotować kilka mi-
nut, po czym osączyć na sicie. Jaja 
posiekać, dodać starty ser, wymie-
szać z osączonymi i rozdrobniony-
mi brokułami i keczupem, doprawić 
do smaku. Na każdy naleśnik poło-
żyć porcję gorącego farszu i zawi-
nąć w rożki.
Źródło:
http://poradnikdomowy.pl/porad-
nikdomowy/1,116271,8260735,Na-
lesniki_na_nowo.html

Bułki kresowe

Smaki kresowej kuchni



Strona    36  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 stycznia 2012

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

 Instytut Katyński

Od dłuższego czasu chciałem coś 
zrobić w sprawie zbrodni katyń-
skiej. Przede wszystkim należało 
zbierać dokumentację na ten temat. 
Bałem się, że uprzedzą Polaków 
Niemcy. Polacy robili w tej sprawie 
za mało. Nawet ci na emigracji.

Szukałem w różnych środowiskach 
ludzi, którzy chcieliby zorganizować 
się w sprawie zbierania dokumentów 
i ujawniania prawdy. Nikt nie chciał. 
Miałem znajomych księży, czy daw-
nych ziemian – wszyscy odmawiali. 
Pamiętam gdy w Poznaniu byłem na 
koncercie Studia Folk - Songu i spo-
tkałem człowieka, który związany był 
z pismem „Droga”. Namawiałem go. 
A on mi odpowiedział – ja mam córki 
na wydaniu, nie mogę ryzykować.

Nie wiedziałem co robić. Pewnego 
razu spotkałem Stanisława Tora. Chy-
ba w duszpasterstwie akademickim 
na jakimś wykładzie. Było to w 1978 
roku. Wyczułem, że to jest człowiek 
pewny, szlachetny. Powiedziałem mu 
o moim pomyśle. On się ze mną zgo-
dził i powiedział mi, że zna jeszcze jed-
nego człowieka, który ma podobne do 
naszych zamiary. Umówiliśmy się na 
spotkanie u tego człowieka.

W dniu spotkania, w marcu 1978 roku 
wyszedłem z domu wcześnie, kilka 
godzin przed umówioną godziną. Po-
szedłem do przychodni, a potem klu-
czyłem po mieście, odwiedzałem ko-
ścioły, wskakiwałem w ostatniej chwili 
do tramwaju, aby zgubić ew. „ogon”. 
Wieczorem dotarłem do Andrzeja 
Kostrzewskiego na ulicę Smoleńsk w 
Krakowie. Andrzej Kostrzewski i Sta-
szek Tor już na mnie czekali. W jeden 
wieczór i noc przygotowaliśmy całą 
strategię – co chcemy osiągnąć i jakimi 
metodami. Ustaliliśmy, że będziemy 
wydawać pismo „Biuletyn Katyński” 
(to był pomysł Andrzeja). Ustaliliśmy 

jakimi materiałami będziemy dyspo-
nować i opracowaliśmy tekst statutu, 
oświadczenia, oraz apelu do społe-
czeństwa o zbieranie materiałów. 

Andrzej przejął całą redakcję. Miał 
masę dokumentów i redagował cały 
biuletyn. Stanisław Tor podał mi swój 
adres i powiedział, że w razie potrzeby 
mogę też u niego nocować. Spotyka-
liśmy się jednak z Torem głównie w 
kościołach. Umawialiśmy się z góry na 
spotkanie w umówiony dzień w umó-
wionym kościele.

Potem dołączył do nas Leszek Martini. 
On dobrze znał niemiecki i tłumaczył 
dla nas teksty z języka niemieckiego o 
Katyniu.

Po nim dołączył Kazik Godłowski 
– mój kolega jeszcze ze studiów. On 
przywiózł z Niemiec czasopismo „Sie-
ben Tage”, gdzie był sfotografowany 
raport oficera NKWD o likwidacji 
trzech obozów. Potem Kazik był w 
Mińsku na sympozjum i się „urwał” z 
tego sympozjum. Jego ojciec leżał w 
Katyniu. Nie golił się kilka dni, prze-
brał za mużyka i pojechał do Katynia, 
dotarł do lasu. Przywiózł stamtąd grud-
kę ziemi. Później jego relacje zamie-
ściliśmy w „Biuletynie Katyńskim”.

Przez pierwszy rok (1978) zdecydowa-
liśmy, że nie będziemy się ujawniać. 
Przez ten czas zgromadzimy potrzeb-
ne materiały, wydrukujemy ulotki i 
kilkanaście numerów „Biuletynu”. 
Ujawniliśmy się w kwietniu 1979 roku 
i wtedy rozdawaliśmy te materiały i 
ogłosiliśmy o istnieniu Instytutu Ka-
tyńskiego. Ujawniliśmy wtedy tylko 
jedno nazwisko – moje. Na „Biulety-
nie” podawaliśmy jako miejsce wyda-
nia: Warszawa – Kraków -Wrocław – 
Lublin. To był mój pomysł. Liczyłem, 
że SB zanim mnie aresztuje będzie 
chciało rozpracować moje kontakty 
w innych miastach i w ten sposób zy-
skamy trochę czasu. Ta strategia oka-
zała się skuteczna. Być może pomogło 
nam to, że sprawa zbrodni katyńskiej 
jest dla Polaków tak bolesna, iż nawet 
SB zbyt gorliwie mnie nie ścigało. Tak 
myślę.

 Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pra-
cy (1979) i demonstracja pod krzyżem 
(1980).
W kwietniu 1979 roku, w 19 rocznicę 
Obrony Krzyża w Nowej Hucie, utwo-
rzyliśmy „Chrześcijańską Wspólnotę 
Ludzi Pracy”, do której poza mną na-
leżeli: Franciszek Grabczyk, Jan Fran-
czyk, Wojtek Sukiennik, Henryk Pach, 
ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski i Sta-

nisław Tor. Ja byłem jednym z inicja-
torów tej akcji. Uważałem, że to mój 
obowiązek. W Nowej Hucie szalała 
demoralizacja, pijaństwo, przestęp-
czość, a nasza „Wspólnota….” miała z 
walczyć z tymi patologiami.

Drukowaliśmy ulotki, które rozrzuca-
liśmy na ławkach w parku przy ale-
jach, albo rozdawaliśmy pod kościo-
łami w Nowej Hucie. Wydawaliśmy 
też miesięcznik „Krzyż nowohucki”. 
Pomagali nam różni znajomi księża 
(np. ksiądz Tadeusz Isakowicz - Zale-
ski, ksiądz Andrzej Zwoliński, ksiądz 
Palmowski i ksiądz Gorzelany – pro-
boszcz w Bieńczycach). Ale kuria 
krakowska nie chciała z nami mieć nic 
wspólnego.  Chodziliśmy wielokrotnie 
do kardynała Franciszka Macharskie-
go, ale zawsze był nieobecny.

W roku 1980, w 20 rocznice Obrony 
Krzyża zdecydowaliśmy, że w miej-
scu, gdzie stał krzyż zorganizujemy 
demonstrację. Ksiądz Gorzelany po-
zwolił nam schować w kościele przy-
gotowany wcześniej transparent, a po 
mszy świętej jeden mikrofon miał po-
zostawić włączony. Ja miałem podejść 
do tego mikrofonu i zapowiedzieć pro-
cesje pod krzyż.

Aby się to udało,  postanowiłem znik-
nąć z domu na kilka dni, przed plano-
waną demonstracją. Spodziewałem 
się, że będą chcieli mnie aresztować, 
bo pod moim domem stały cywilne 
auta z tajniakami i byłem obserwo-
wany. Dachami przeszedłem do innej 
klatki, stamtąd dostałem się do sklepu 
spożywczego, który miał przejście na 
druga stronę budynku. Gdy już wy-
szedłem na podwórze,  zobaczyłem, 
że jedzie ubecki samochód w moim 
kierunku. Szybko dobiegłem do aka-
demika na Bydgoskiej. Poszedłem do 
Wojtka Bellona, którego dobrze zna-
łem. Krótko z nim porozmawiałem 
i wyskoczyłem przez okno z drugiej 
strony budynku, ale tam za mną za-
czął iść wysoki, dobrze ubrany męż-
czyzna.  Biegiem przedostałem się na 
druga stronę ulicy Czarnowiejskiej, na 
teren AGH, gdzie wtedy były głębokie 
wykopy pod fundamenty pod budowę 
nowych budynków.  Wskoczyłem do 
tych wykopów. A ten ubek się zatrzy-
mał.  Byłem w wykopie 20 metrów od 
niego i zacząłem rzucać w jego stronę 
gliną. I wówczas odszedł. 
Dostałem się do ul. Miechowskiej, na 
końcu której były domki z ogródkami. 
Tymi ogródkami przeszedłem do Błoń. 
Stamtąd doszedłem pod kino „Kijów” 
i autobusem dojechałem na Dębniki, 
gdzie spędziłem parę nocy.

Potem pojechałem do Nowej Huty i 
tam spałem u Zbyszka Suflity, mojego 
kolegi. 28 kwietnia 1980 roku byliśmy 
umówieni po mszy w Bieńczycach. 
Przebrałem się za starego robotnika. 
Mżyło. Miałem parasol. Bez przeszkód 
dotarłem do kościoła w Bieńczycach.

W zakrystii spotkałem się z Janem 

Franczykiem (Franciszka Grabczyka 
aresztowano wcześniej). Był ksiądz 
Gorzelany. Trochę się bał, ale chciał, 
aby ta demonstracja się odbyła. W 
czasie mszy staliśmy przed ołtarzem z 
wieńcem i z transparentem, na którym 
był napis: „Nie można oddzielić krzy-
ża od ludzkiej pracy. Jan Paweł II”. 
W czasie kazania ksiądz Gorzelany 
powiedział coś na ten temat. Po mszy 
ja podszedłem do mikrofonu, przypo-
mniałem rocznicę i zapowiedziałem, 
że idziemy ze śpiewem pod krzyż i że 
prosimy wszystkich, aby uczestniczyli 
w tej procesji.

Wyszliśmy. Kościół był obstawiony 
przez milicję i ubecję. Było aż nie-
biesko. Zacząłem śpiewać „Boże, coś 
Polskę”, a potem „Serdeczna matko”. 
Za nami początkowo szło niedużo lu-
dzi. Dużo więcej ludzi szło po drugiej 
stronie ulicy. Doszliśmy do świateł. 
Tam podeszło do mnie dwóch cywi-
lów i mówią:
„Panie Macedoński! Niech pan tu za-
kończy pochód, bo dalej nie dojdzie-
cie!” Zapaliło się zielone światło i my 
poszliśmy dalej. Zauważyłem, że nie-
daleko po tej stronie ulicy, przy której 
był chodnik, którym szliśmy, stały dwa 
samochody, a za nimi dużo milicji. 
Mówię do kolegów – „Tam nas zaata-
kują”. Wtedy myśmy błyskawicznie 
przeszli na drugą stronę ulicy, gdzie 
było więcej ludzi. A ci, co stali za tymi 
samochodami zrobili to samo. A na 
przeciw nam szedł facet, który chciał 
nam wyrwać transparent. Ale wtedy 
dopadły go kobiety, które szły za nami 
i on przed nimi uciekł.

Idziemy dalej. Nagle zajechały dwa 
cywilne samochody. Wyskoczyło kil-
ku dobrze zbudowanych mężczyzn, 
porwali mnie pod ramiona i upchnęli 
mnie do auta. Ja zdążyłem tylko krzyk-
nąć: „Idźcie dalej!” Ale znowu kobiety 
otoczyły auto i wyciągnęły mnie z nie-
go. „My pana nie damy! My pana nie 
damy!” – krzyczały.

Ponownie stanąłem na czele pochodu. 
Zauważyłem, że gdy ludzie zobaczyli, 
że nas atakują, to do pochodu dołączy-
ło się wiele nowych osób. Potem na-
pisano w prasie podziemnej, że było 
1500 osób!

Przy skrzyżowaniu ulic ubecy krzy-
czeli - panie redaktorze! Proszę za-
kończyć!” – Nie! Idziemy pod krzyż! 
Doszliśmy pod sam krzyż. Odmówi-
liśmy modlitwę. Potem prosiłem, aby 
ten krzyż był otoczony modlitwą i 
opieką i aby był poświęcony wszyst-
kim Obrońcom Krzyża – tych z Nowej 
Huty sprzed 20 lat i wszystkich innych, 
na całym świecie.

Do kościoła odprowadziło nas około 
100 osób. Jeszcze raz nas zaatakowali, 
ale znowu obroniły mnie kobiety.

W kościele ksiądz Gorzelany dał nam 
kanapki (byliśmy zmęczeni i głodni, a  
była to pora obiadowa).

Nikogo z nas nie aresztowano. Prze-
ciwnie, to myśmy zaskarżyli milicję, 
która nas atakowała. W czerwcu 1980 
roku wezwano nas na przesłuchanie 
do prokuratury. Ale prokurator powie-
dział, że jak nie mamy zapisanych nu-

merów rejestracyjnych samochodów, z 
których wysiedli milicjanci, którzy nas 
atakowali, to nic nie może zrobić. Na 
drugi raz prokurator kazał mi zapisać 
numery samochodu. I sprawę umorzo-
no.

 KOR, ROPCiO, KPN – rozczarowa-
nie „wielką polityką”.

Dzięki Folk Songowi znałem masę 
młodzieży , która uczestniczyła w 
duszpasterstwie akademickim na tere-
nie Krakowa, czy to u dominikanów 
(dobrze znałem ojca Tomasza), czy to 
w kościele św. Anny, czy u Jezuitów 
przy ul. Kopernika. W ten sposób po-
znałem Józka Ruszara, Bogusia Soni-
ka, Bronka Wildsteina, Wojtka Sikorę, 
Jagę Dziedzic (moją obecną żonę), 
Mariana Banasia, Ludwika Stasika, 
Józka Śreniowskiego. Przez nich na-
wiązałem kontakt z KOR i z ROPCiO 
a potem także z Leszkiem Moczul-
skim (którego poznałem dopiero w 
1979 roku). Byłem też przy powstaniu 
Studenckiego Komitetu Solidarności 
–(SKS).

W 1976 roku zbierałem podpisy pod 
protestem przeciwko zamknięciu mło-
dych członków KOR, którzy pomagali 
w Radomiu prześladowanym robotni-
kom. W związku z tym SB usiłowała 
straszyć mnie. Chodziłem po akademi-
kach za podpisami pod tym protestem. 
Poszedłem też do Ewy Demarczyk, ale 
ona nie podpisała. Jak dzisiaj na to pa-
trzę, to ona trafnie oceniła sytuację – 
im (członkom KOR) chodzi głównie o 
władzę. Odmówił też pisarz Tadeusz 
Nowak, oraz poeta Jerzy Harasymo-
wicz. Do kolegów z „Przekroju” nie 
poszedłem – mieli przeze mnie dość 
kłopotów. Natomiast chętnie podpisy-
wali studenci. W końcu ktoś na mnie 
doniósł. Byłem wzywany na SB, a lista 
wpadła w ręce esbecji.

Śreniowski zaproponował mi, abym 
wstąpił do KOR-u. Obiecywał mi, że 
dostane stypendium. Nie pamiętam, 
czy mu odmówiłem, czy też mu po-
wiedziałem, że się zastanowię. W każ-
dym razie do KOR nie wstąpiłem.

W październiku 1980 roku Wanda 
Chylicka (autorka bajek i poezji dla 
dzieci, która była też założycielką 
KPN) napisała bardzo ciekawy list do 
Jacka Kuronia, który był publikowany 
w piśmie „Interpelacje”.

W międzyczasie poznałem środowisko 
ROPCiO.  Stanisława Palczewskiego i 
Krzysztofa Gąsiorowskiego znałem od 
początku lat. 60, kiedy poznałem się 
z nimi w Bieszczadach na przełomie 
1961 i 1962 roku. Gąsiorowski drażnił 
mnie, gdyż chodził zwykle w mundu-
rze, używanym przez komandosów, z 

ADAMA MACEDOŃSKIEGO NIE TYLKO 
LWOWSKIE PRZYPADKI  CZ. IV (ostatnia)
ALEKSANDER SZUMAŃSKI dla „Barw Kresów”
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bagnetem, a ja nie znoszę demonstro-
wania. To kłóci się z zasadami konspi-
racji.

Poznałem też Stanisława Tora. Pocho-
dzi z rodziny niemieckich osadników. 
Nazwisko jego ojca było jeszcze pi-
sane po niemiecku, jako „Thor”. Sta-
nisław Tor pochodził z Wołynia. Miał 
wykształcenie rolnicze. Jego brat był w 
AK w Złoczowie. Brał udział w kam-
panii wrześniowej. Potem przez Kar-
paty przedostał się do Rumunii, a stąd 
na Bliskich Wschód. Został Karpatczy-
kiem. Walczył w Tobruku. Potem w II 
Korpusie walczył pod Monte Cassino. 
Po wojnie mieszkał w Wielkiej Bryta-
nii, potem w USA a w połowie lat 60. 
wrócił do Polski. Przy ulicy księcia 
Józefa miał małe gospodarstwo rolne. 
Jego dom był położony w dogodnym 
miejscu, dlatego tam odbywały się 
później zebrania SKS, WZZ, a potem 
KPN. Jego brat mi opowiadał, jak w 
latach 60. Stanisław Tor sporządził ta-
blicę z napisem „Precz z kłamstwem”, 
pojechał z nią na Rynek Główny w 
Krakowie i chodził po Rynku. Po 
pewnym czasie zatrzymała go milicja. 
Ale musieli go zwolnić, gdyż nie mo-
gli mu niczego udowodnić. Stanisław 
Tor bronił się, że protestuje przeciwko 
kłamstwu w ogóle i że nie ma na my-
śli żadnego politycznego kontekstu. 
To Stanisław Tor zaprowadził mnie do 
Andrzeja Kostrzewskiego, z którym 
założyliśmy Instytut Katyński.
Współpracowałem z ROPCiO, a po-
tem zostałem członkiem – założycie-
lem KPN. Ale do KPN się rozczaro-
wałem. Nie podobało mi się to, że nie 
przestrzegano podstawowych zasad 
konspiracji. Na przykład pewnego 
razu przyjeżdżam z żoną i dzieckiem 
do domu, a pod moim blokiem sto-
ją Leszerk Moczulski, Szeremietiew, 
Stański, Jandziszak i Krzysztof Gąsio-
rowski. Mówią głośno - Adam, cze-
kamy na ciebie. Na Śląsku jest zjazd. 
Hasło jest takie a takie. A ludzie wkoło 
wszystko słyszą! Na zjeździe w Czę-
stochowie wiosną 1980/81 powiedzia-
łem Moczulskiemu, że nie mogę już 
brać udziału w tych zebraniach, bo od-
powiadam za Instytut Katyński.

W kwietniu 1979 roku, gdy ogłosili-
śmy powstanie Instytutu Katyńskiego  
pojechałem do Warszawy z Biuletyna-
mi Katyńskimi i z przetłumaczonym 
raportem O`Malleya do KORu i do 
ROPCiO z prośbą, aby to wydruko-
wać.

Leszek Moczulski obiecał, że wydru-
kuje i gdzieś to schował. Potem powie-
dział , że zaraz po mojej wizycie przy-
szła SB, zrobili mu rewizję i wszystko 
zabrali. I nie wydrukował  nigdy nicze-
go.

W KOR ks. Zieja powiedział, że Katyń 
to ważne i że trzeba to organizować i 
wydrukować, bo obowiązuje przyka-
zanie -nie zabijaj. Potem poszedłem do 
Lityńskiego, ale on powiedział, że jest 
przeciwny drukowaniu tych raportów, 

bo to skłóci Polaków z Rosjanami. W 
ogóle w środowisku KOR był strasz-
ny kult Rosjan i rosyjskiej kultury, na 
półkach u nich w domu stały rosyjskie 
książki, leżały rosyjskie płyty … 

Z kolei Michnik powiedział, że prze-
szłością nie będziemy się zajmować i 
nie miał czasu o tym rozmawiać. 

Innym razem byłem u Kuronia, któ-
ry był kompletnie pijany i opowiadał 
swoje przeżycia więzienne. Zostawi-
łem tekst o Katyniu jego żonie i wy-
szedłem, żeby nie pić. Bo to było pi-
jaństwo.

W Warszawie spałem u Marka Skuzy 
z ROPCiO i KPN-u, redaktora „Dro-
gi”  Moczulskiego. On cały czas opo-
wiadał mi o swoich sukcesach seksu-
alnych A potem się okazało się, że  był 
agentem SB.

Gdy SB mnie przesłuchiwała, to pytali 
mnie o osoby, które znałem (a ja zna-
łem wiele osób). Mówiłem, że chętnie 
odpowiem, ale – ponieważ jestem do-
brze wychowany – to muszę zapytać te 
osoby o zgodę, czy mogę o nich mó-
wić osobom trzecim. Esbecy się śmiali 
i dali mi spokój.
Byłem dość znany i to dawało mi pe-
wien parasol bezpieczeństwa. Tym 
bardziej, że niektórych esbeków zna-
łem z widzenia jeszcze z czasów stu-
denckich. Gdy ogłosiłem powstanie 
Instytutu Katyńskiego, SB wezwała 
mnie na Plac Wolności i byłem prze-
słuchiwany od 9-ej rano do 9-ej wie-
czorem. 
Przesłuchiwał mnie płk. Zakrzewski 
albo Zaleski (bo raz się przedstawił 
tym, a innym razem innym nazwi-
skiem). Przekonywał mnie, że na ra-
zie nie trzeba o Katyniu mówić, że 
trzeba ten temat schować pod sukno, 
aż przyjdzie na to czas. Koło południa 
on przerwał przesłuchanie i wyszedł 
na godzinę. Wtedy wszedł inny facet 
i mówi – „Poznajesz mnie? Graliśmy 
razem w piłkę nożną dawniej na Placu 
Wolnica. Nie bądź frajer. Możesz żą-
dać obiadu, możesz wezwać lekarza. A 
jak masz przy sobie coś trefnego, to daj 
mi to, a ja ci potem oddam i sam sobie 

poczytam. Ja miałem przy sobie ulotki 
to mu dałem, ale mówiłem mu, żeby 
mi już nie oddawał. Zdarzały się też u 
ubeków ludzkie odruchy. Na przykład 
jeden z nich, gdy mnie aresztował, to 
mnie pytał, gdzie chcę siedzieć. A ja 
mówię, że w Nowej Hucie, bo tam 
areszt był relatywnie czysty. I on mnie 
zawiózł do Nowej Huty do aresztu. 
A jak inny ubek w czasie przeszuka-
nia u mnie w domu, przy mojej żonie 
i dziecku zapytał, otwierając okno 
na balkonik (a mieszkaliśmy na VIII 
pietrze) – nie boi się pan, panie redak-
torze, że pan stąd wypadnie? To jego 
kolega go zganił – co ty mówisz? Nie 
wolno tak mówić!

Adam Macedoński został uhonoro-
wany tytułem „Honorowy Kustosz 
Pamięci Narodowej” nadanym przez 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 
Uroczystość wręczenia nagrody od-
była 14 czerwca 2011 roku się w Sali 
koncertowej Zamku Królewskiego. W 
gronie laureatów w tym dniu znaleźli 
się m.in. Ewa Siemaszko, Władysław 
Siemaszko, Związek Sybiraków.

W poprzednich latach laureatami zo-
stali m.in. Janusz Kurtyka, Komisja 
Historii Kobiet w Walce o Niepod-
ległość, Zakon oo. Paulinów, Paweł 
Jasienica (pośmiertnie), Instytut Józe-
fa Piłsudskiego w Londynie, Instytut 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, 
Zofia i Zbigniew Romaszewscy, 
Studium Polski Podziemnej, Muzeum 
Sługi Bożego  ks. Jerzego Popiełuszki, 
Komitet Katyński, Niezależny Komi-
tet Historyczny Badania Zbrodni Ka-
tyńskiej, Związek Polaków na Biało-
rusi, ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.  

Źródła  
- IPN,
- "bibula.com"
- Anna Zechenter „Zapamiętane”,
- Wikipedia,
- „Lwów dole i niedole” Aleksander 
Szumański „Kurier Codzienny” Chi-
cago,
- informacje własne od Jagi, Lilki  i 
Adama Macedońskich

Spisał: Henryk Radowski

– opowieść Zbyszka Dmitruka
O butach powstało wiele różnych 
opowieści i bajek, ale para butów, 
która znajduje się na Wystawie Pa-
miątek Regionalnych w Słońsku, 
jest prawdziwą parą butów szczę-
ścia.
Opowieść Zbyszka Dmitruka by-
łego mieszkańca Słońska o butach 
babci.
Urodziłem się w Słońsku, gdzie 
wkrótce po ślubie – w roku 1946, 
zamieszkali moi rodzice: Zofia i 
Kazimierz Dmitrukowie wraz z ro-
dzicami mojego ojca. Moja babcia 
Emilia, matka ojca, była jak każda 
chyba babcia, trochę czarodziejką. 
Gdy nie mogłem zasnąć, śpiewała 
mi kołysankę
Szoł Baj po stienie
W czerwonom kaftanie.
Niósł sześcioro par łapciej
Dla siebia, dla żeny
I dziecionku po łapcionku
Ci Baj, ci nie?
Odpowiedzieć trzeba było tak albo 
nie i babcia zaczynała od nowa.
Ty mówisz tak ja mówię nie
Szoł Baj po stienie…
Działanie kołysanki było niesamo-
wite – sen przychodził bardzo szyb-
ko.Może dlatego, że Baj niósł buty 
dla wszystkich członków rodziny?
Nie wiem, czy łapcie niesione przez 
Baja z kołysanki były butami szczę-
ścia. Ale wiem, że takie buty, choć  
wyglądające niezwykle skromnie, 
zwykłe łapcie, były butami szczę-
ścia dla moich dziadków.

 Moja babcia Emilia i dziadek Fran-
ciszek urodzili się w miejscowości 
Krewczyce, w powiecie pińskim, 
województwo poleskie. Pochodzi-
li z biednej rodziny, poznali się w 
trudnych czasach, tuż po wojnie 
polsko-bolszewickiej. Nędza i głód 
były okrutne, lecz cały świat i jego 
problemy odeszły o zakochanych w 
głęboką dal. Liczyło się tylko pra-
gnienie bycia razem. Byli tak bied-
ni,
że nie mieli nawet butów, w których 
można by było iść do ślubu i dzia-

dek
dla swojej Emilii zrobił postoły. 
Babcia ubrała je na ceremonię ślub-
ną. Po ceremonii babcia zdjęła te 
łapcie z nóg, zawinęła w swoją ko-
lorową chustę i zaczęła je traktować 
jak talizman lub jakąś relikwię. Jak 
w domu stało się jakieś nieszczę-
ście, babcia Emilia siadała w rogu 
chaty, rozwijała chustę i zaczynała 
modlić się nad tymi łapciami, po-
dobnie robiła, kiedy w domu ukła-
dało się wszystko dobrze.
Dziadkowie przyjechali do Słońska 
wraz z moimi rodzicami w 1946 
roku. W tobołkach mieli najcenniej-
sze rzeczy. Wśród nich także ich 
skarb – łykowe łapcie.Tą historię o 
postołach znam z opowiadań mo-
jego taty. Było to tak: raz chciałem 
te łapcie wyrzucić, tata powiedział: 
Nie! Póki ja żyję, mają zostać w 
domu! I opowiedział mi ich histo-
rię. Łapcie ocalały – znajdują się 
obecnie w gablocie, na Wystawie 
Pamiątek Regionalnych w Słońsku. 
Ocalały cudem, ponieważ przypad-
kowo spotkałem dawnego miesz-
kańca Słońska Zbyszka Dmitruka i 
wysłuchałem
jego opowieści. Dałem mu słowo, 
że jego ukochane łapcie babci będą 
na wystawie do końca świata.
postoły szczęścia
A zwiedzającym wystawę, gdy się 
dobrze wsłuchają w ich szept, łap-
cie szczęścia mówią: Słuchaj i za-
pamiętaj! – miłość przezwyciężyła 
wszystkie trudy. Franciszek dał mi 
je prosto z serca, ja Emilia przyję-
łam je z otwartym sercem – praw-
dziwa miłość zwycięża wszystko. 

Miłość jest nieraz jak stłuczony gli-
niany garnek – rozpada się na setki 
cząstek – jest to miłość słaba. Miło-
ści dobrze sklejonej nigdy nikt nie 
rozbije.

Jedno z opowiadań spisanych mło-
dzież w: ZAPOMNIANE BOGAC-
TWO
KRESÓW WSCHODNICH
http://www.tps-unitisviribus.org.pl/
uploads/323-11_KSIAZKA_A5_
KOLOR_www_1389.pdf

BUTY 
SZCZĘŚCIA

Planujesz zostać dziennikarzem...?
Koniecznie skontaktuj się z 

Kresowym Serwisem Informacyjnym
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Anna Małgorzata Budzińska

Nasze myślenie o Kresach, nas- po-
kolenia powojennego, często ogra-
nicza się do myślenia o mogiłach 
przodków. To bardzo ważne- trzeba 
wyjaśniać, szukać, pamiętać, zacho-
wać od zapomnienia bolesne spra-
wy. Ale Kresy to nie tylko to!
Nie myślimy o wesołych rzeczach 
. Najpierw  jest pamięć o mogiłach 
przodków, martyrologia, przesiedle-
nia, groby... Ja też od tego zaczęłam. 
Mój dziadek zaginął w czasie wojny 
na Kresach. Próbowałam znaleźć 
jakieś wiadomości o nim, chociażby 
gdzie i jak zginął- na próżno.  Wcią-
gnęły mnie te opowieści kresowe 
różnych ludzi, do których dociera-
łam. I wtedy uświadomiłam sobie, 
że Kresy to nie tylko cmentarze, to 
także,- a nawet przede wszystkim, 
-piękne , radosne wspomnienia tam-
tejszych zwyczajów, ludzi, życia i 
krajobrazów. To Wesoła Lwowska 
Fala w radiu, a także zwykłe zaba-
wy taneczne, na które chodziło się 
do sąsiedniej wsi, to tęskne śpiewy 
na ławkach przed domem, to piękny 
wystrój kościołów i cerkwi, to także 
piękno ikon.
Pojechałam do Sulechowa na spo-
tkanie z panią Anastazją.

                              

To Kresowianka z okolic Nowo-
malina, z Chiniówki, wiekowa już 
kobieta, która wiele w życiu prze-
szła. Już od progu uderzyło mnie jej 
ciepło, ciepło ludzi wschodu, ciepło 
i gościnność, które sprawiają, że 
czujemy się prawie krewnymi. Gdy 
spytałam  o jej życie w Chiniówce , 
mając nadzieję, że powie mi coś o 
mojej rodzinie, która mieszkała w 
pobliżu- najpierw zobaczyłam roz-
iskrzone oczy , a potem usłyszałam 
opowieść o magicznych miejscach, 
o różnych ludziach. Zasłuchałam 
się. Pani Anastazja nie wspominała 
okropieństw wojny, mordów, walk 
różnych nacji. Opowiadała o zwy-
czajnym życiu tam, na Kresach. 
Opowiadała tak:
„Zanim diabeł wstąpił w Ukraińców 
to żyliśmy tam spokojnie i weso-
ło, zgodnie, nie patrząc kto jakiej 
narodowości. Częste były małżeń-
stwa mieszane a śluby odbywały się 
i w cerkwi i w kościele. Nie było 
w ogóle złodziejstwa ani rozbo-
ju. Można było iść w nocy do lasu 
szukać kwiatu paproci i nikt nie za-
czepił. Często chodziliśmy całymi 
gromadami przez las do sąsiednich 
wiosek na zabawy. Wracaliśmy w 
nocy śpiewając piosenki– i polskie 
, i ukraińskie. Żyli wszyscy razem, 
razem pracowali, jedni drugim po-
magali, zakochiwali się i żenili. 

Gdy u Polaków były święta Wiel-
kanocne, to Ukraińcy w polu nie 
pracowali, a gdy oni mieli swoje 
święta, to Polacy świętowali także. 
Domów się w ogóle nie zamyka-
ło. Drzwi były tylko na haczyk za-
mknięte, nawet gdy byliśmy daleko. 
Tak samo obory. Najbardziej jednak 
pamiętam cudowną tam przyrodę. 
Wszystkie pory roku były piękne. 
Wiosną jeszcze w śniegu zbierałam 
sasanki- wyrastały spod topniejące-
go śniegu całymi połaciami. Potem 
cała ziemia zarastała śnieżyczkami. 
Tutaj są one pod ochroną, a 
tam na nich bydło się pasło i wszę-
dzie ich było pełno. Maj był jak 
boży dywan – aż oczy cieszyła róż-
norodność kwiatów. Tam gdzie ro-
sły leszczyny tam były przylaszcz-
ki- niebieski dywan. Dzięki tym 
kwiatom nigdzie tam nie było widać 
czarnej ziemi- ziemia zawsze, cały 
rok była przykryta kwiatami. Latem 
jeszcze zbieraliśmy poziomki, łu-
chiny (-ja nie wiem co to jest), mali-
ny. Potem były grzyby. Było ich peł-
no – za 5 minut cały kosz nazbierało 
się. Najwięcej zbieraliśmy suroja-
dek, prawdziwków i podgrzybków. 
Były też chraszcze (-nie znam ta-
kich grzybów) – te robiło się solone 
w beczkach. W lesie pełno ptaków 

śpiewało, jakie chcesz głosy się sły-
szało, całe koncerty. Tak, przyroda 
była tam cudowna i niezapomniana- 
westchnęła pani Anastazja. I jeszcze 
dodała: - Tęskno. Tak bym chciała 
tam się znaleźć, posiedzieć w lesie, 
żeby nikt nie widział i zobaczyć 
czy tam dalej tak pięknie jest. Ale 
smutno się zrobiło dopiero w 1939 
r., gdy Polska utraciła swoją niepod-
ległość. Wtedy umarła radość życia: 
Rosjanie wywozili ludzi na wschód, 
Niemcy na zachód, a  Ukraińcy za-
mienili się we wrogów i mordowali 
Polaków.” 

Nie śmiałam przerywać pani Ana-
stazji pytaniem o własna rodzinę. 
Powróciłam do tego dopiero póź-
niej. Podobnie było gdy słuchałam 
opowieści cioci Janki o jej podbo-
jach miłosnych w Równem, gdy 
opowiadała ciocia Hela o przyja-
ciółkach z Kresów, gdy wspominała 
babcia Lusia , czy babcia  Bronia, 
gdy opowiadali rodzice o swoim 
dzieciństwie. To fascynujące histo-
rie i nieznany mi świat. Warto przy-
bliżyć barwy Kresów i je przypo-
mnieć. Ja nie potrafię śpiewać, nie 
znam się na muzyce- pozostawię to 
innym. Chcę natomiast przybliżyć 
nowym pokoleniom świat ikon, bo 
na tym się znam i lubię. Dla mnie 
ikony to ten zapomniany blask Kre-

sów, iskierki tego blasku, podobnie 
jak muzyka, ludzie i krajobrazy. 
Każdy powinien sam szukać  barw 
i blasków Kresów, nie zapominając 
też o cieniach.
Nie chcę zaczynać od historii ikon- 
napiszę o tym później. Teraz sama 
istota ikony- co to takiego? Z ję-
zyka greckiego eikon- ikona to po 
prostu obraz. My jednak tę nazwę 
używamy w odniesieniu do malar-
stwa  sakralnego chrześcijaństwa 
wschodniego. Wykonane są najczę-
ściej(choć nie tylko) na desce, tech-
niką enkaustyczną lub temperową, 
według pewnego wzoru.  Ikony to 
nie tylko dzieła malarskie, to przede 
wszystkim przekazywanie złożo-
nych treści religijnych językiem 
sztuki. 
Święty Jan z Damaszku napisał: „ 
Rzeczy widzialne są obrazami rze-
czy niewidzialnych i nieuchwyt-
nych, na które rzucają zaledwie ni-
kłe światło. ”
Ikona to widzialny obraz Niewi-
dzialnego. Maciej Bielawski w 
książce „Blask ikon” tak pisze:  
„Ikona stara się mówić o tajemnicy 
światła wewnętrznego, o nieśmier-
telności oraz o przemienieniu ludz-
kiej natury.”

                                      
/  Fot. i wyk. A.M. Budzińska- Mandylion

Tak samo jak Pismo Święte jest 
słownym wyobrażeniem, obrazem 
historii świętej, tak ikony tworzą 
to wyobrażenie, tyle, że nie słowa-
mi, lecz liniami i barwami. Dlatego 
o malarzu, który tworzy ikony nie 
mówi się, że je  maluje, lecz pisze. 
Malarzy ikon nazywano na Rusi 
ikonopisami, ponieważ pisali je ży-
wym słowem-obrazem. Tak samo 
jak pisze się ikony, tak też trzeba 
umieć je czytać.  Barwy, symbole, 
napisy, gesty- to wszystko da się 
odczytać i spróbujemy to zrobić na 
przykładzie niektórych ikon w na-
stępnym, artykule. Na razie ogólnie 
o ikonach.

                                                                                                                 

W pisaniu ikony unika się per-
spektywy naturalistycznej. Często 
natomiast stosuje się odwróconą 
perspektywę- czyli obserwator jest 
jakby w centrum obrazu, a nie przed 
nim. Stosuje się też zabiegi pod-
kreślające symboliczny charakter 
wizerunku. Pejzaż na ikonie  czę-
sto przedstawiony jest za pomocą 
umownych  znaków, architektura 
uproszczona, twarze przedstawio-
nych osób tchną spokojem i suro-
wością, wąskie dłonie są w wymow-
nych gestach- to wszystko nadaje 
całej kompozycji symboliczny cha-
rakter. To nie jest  brak umiejętno-
ści ikonopisa, to świadomie podję-
te działania, aby w uproszczeniach 
ukazać symbolikę. 

Każda ikona może posiadać wie-
le wersji, odmian, wariacji, które 
zmieniają się na przestrzeni wieków 
i kultur. Nie istnieje pojęcie kopii 
ikony, każdy maluje- pisze tak jak 
potrafi według starych wzorów.  
Jednak wszystkie, pomimo całej 
różnorodności malowane są według 
pewnego kanonu, który odróżnia 
je od malarstwa, także sakralnego, 
które rozwinęło się na Zachodzie. 
Kanon- zbiór zasad istnieje, ale po-
dobnie jak słowa w słowniku- moż-
na z nich stworzyć piękną opowieść 
lub liche opowiadanie. Kanon wy-
znacza ramy, ale nie ogranicza cał-
kowicie twórców, bo ikona żyje i też 
ewoluuje                              

                        

/ fot. A.M. Budzińska –święty Jerzy walczą-
cy ze smokiem- ten sam motyw, ale różne 
wersje

Ikony- iskierki blasku Kresów  

/Fot. A.M. Budzińska – Pani Anastazja 

/Fot. i wyk. A.M. Budzińska- św. Mojżesz arcybiskup nowogrodzki i św. Symeon
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Od Redakcji
ABC- Redakcja odpowiada 
w styczniowym numerze:

Nasza czytelniczka  pani Bożena 
Ratter nadesłała do „Wolnej trybuny 
dwie bardzo interesujące korespon-
dencje, które prezentujemy poniżej.
Ormiańskie serce dla Polski w DSH  
czyli film o arcybiskupie ormiań-
sko-katolickim,   Józefie Teodoro-
wiczu. 
Polak  Ormianin , Lwowiak, gorący 
patriota i wybitny parlamentarzysta, 
świetny kaznodzieja i pisarz . Wie-
lokrotnie podkreślał swą miłość do 
Polski ,która była tak gościnna dla 
Ormian.
Wykluczony z pamięci. Może  z po-
wodu wygłoszonego na rozpoczę-
cie obrad polskiego sejmu w lutym 
1919roku  zobowiązania, że " od 
pierwszej narady sejmowej przy-
chodzić będziemy z czystemi ręko-
ma i czystym sumieniem" obecne 
władze nie utożsamiają się z posta-
cią wybitnego Polaka ?

Nie stać nas na oddanie hołdu Po-
lakowi nawet poprzez złożenie ofi-
cjalnej wiązanki podczas uroczy-
stości powtórnego pochówku na 
cmentarzu we Lwowie…
Czy dlatego, że miał odwagę dopo-
minać się o Polskę tak jak również 
inny zapominany Polak, Wincenty 
Korfanty, poseł do Reichstagu , któ-
ry miał odwagę publicznie przema-
wiając do Niemców domagać się 
oderwania od Cesarstwa Niemiec-
kiego Śląska? Aż zwrócono mu  w 
czasie przemówienia uwagę na 
miejsce, w którym się znajduje:-).

A dla mnie Oni są wzorcami przed-
siębiorczości, inicjatywy, wszech-
stronności myślenia, odwagi.

I jeszcze jedno, Józef Teodorowicz 
wcześnie stracił ojca. Matka prze-
niosła się z trójką dzieci do Stani-
sławowa, mogły skończyć szkołę a 
nawet studia. Czy dzisiaj byłoby to 
możliwe?
BRatter
___

W ciągu kolejnych 2-ch tygodni TV 
Planet 2-krotnie pokazuje film
"Opowiedz nam swoją historię" zre-
alizowany przez Małgorzatę Imiel-
ską na zamówienie niemieckiej 
Fundacji z Műnster.
Co czytam w zapowiedzi :
"Wstrząsający film dokumentalny o 
czasach hitlerowskiej okupacji w
Polsce. Żyją, ale wspomnienie cier-
pienia za każdym razem wywołuje 
w nich
niemal śmiertelny ból. Ludzie oca-
leni od zagłady, które ze względu na
żydowskie pochodzenie byli skaza-
ni przez okupanta hitlerowskiego na
eksterminację ".

Zorientowałam się już, że nie mo-
żemy oczekiwać od jakiejkolwiek 
fundacji
z Ukrainy ,że zleci nakręcenie filmu 
o ludziach ocalałych z ludobójstwa
jakiego dokonali nacjonaliści ukra-
ińscy na ludności polskiej (Pola-
kach,
Żydach, Ormianach, Ukraińcach, 
Tatarach itp.) . Może należy zwró-
cić się
do Sekretarza Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa o zlecenie
nakręcenia filmu , w którym osiero-
cone dzieci opowiedzą wstrząsające

historie o okrutnych mordach doko-
nywanych na ich oczach, może to
pozwoli im wyjść z wielkiej traumy 
? Może pomógłby w tym Minister
Radosław Sikorski, w końcu dobry 
przykład idzie z Niemiec..
Bożena Ratter
-------------------------------------------

Czytelnik KSI

JAKO STAŁY CZYTELNIK KSI 
WYRAŻAM ZDZIWIENIE ZA-
MIESZCZENIEM W OSTATNIM 
NUMERZE TEKSTU AUTOR-
STWA ZOFII WOJCIECHOW-
SKIEJ O PETERSBURGU – CZY-
ZBY AUTORKA SIĘ POMYLIŁA 
I ZALICZYŁA TO MIASTO DO 
NASZYCH KRESÓW? A MOŻE 
TO ŻART? JAKOŚ NIE MAM 
OCHOTY SIĘ ŚMIAĆ  Z POWA-
ŻANIEM DARIUSZ K.**

ODPOWIEDŹ.

 Witam i pozdrawiam z „Mazur-
skich Barw Kresów”
 Pomyślmy : CZY KRESY TO 
TYLKO ZIEMIA? W PEWNYCH 
UTARTYCH GRANICACH ZA-
ZNACZONYCH NA MAPIE? CZY 
TEŻ TAKŻE LUDZIE ZWIĄZANI 
Z POLSKĄ PRZEZ ICH ŻYCIE 
PRZESZŁE I OBECNE ?  KRESY 
... czy do kogoś należą oprócz nas? 
Kresy-  to obszar bytu polskiej du-
szy pozostawionej poza Macierzą. 
Pozostający dalej niż KRESY… 
Sankt Petersburg, Syberia, Abakan, 
Chakasja, Krasnojarsk, Piatigorsk, 
Nowogród Wielki i inne … to pol-
skie miejsca gdzie mamy Rodaków  
za wschodnią granicą. Mam przed 
oczami  naszych wiernych przyja-
ciół. Rodaków…

Drodzy czytelnicy Kresowego Ser-
wisu Informacyjnego, czy możemy 
powiedzieć o nich, że są poza na-
wiasem naszego serca. Sankt Pe-
tersburg  miasto niezwykle wpisane 
w polską historię  i miasta Federa-
cji Rosyjskiej to miejsca urodzenia 
bohaterów naszego reportażu. Wie-
lu mieszkańców obecnej Federacji 
Rosyjskiej posiada swe rodzinne 
korzenie nie tylko w Polsce ale i na 
ziemi określanej tradycyjnie mia-
nem Kresów. Sankt Petersburg po-
zostaje żywym miejscem spotkań z 
Polską a razem z KSI przeniesiemy 
się wkrótce z naszymi relacjami 
na Syberię. Poszukamy śladów i 
pamiątek nie tylko kresowych ale 
przede wszystkim związanych z 
Polską nam także współczesną. Tam 
mieszkają potomkowie wysiedleni z 
dawnych ziem polskich.

Kres ...to nie znaczy koniec, tylko 
aktywna możliwość przeżycie tego 
stanu w naszym sercu i z naszą przy-
jaźnią. PRZJAŹŃ TO JEDNOŚĆ 
zatem pismo takie jak KSI uważam, 
że to dobre miejsce by przygarnąć 
Polaków pragnących poczucia jed-
ności z Ojczyzną. Wiemy od naj-
słynniejszego „Kresowiaka”, że 
smak tęsknoty poczuje najpełniej 
ten kto Ojczyznę stracił.

Szanowni Państwo, 
Autorytetem dla  prowadzonej ru-
bryki pt. „ Mazurskie Barwy Kre-
sów” jest nieżyjący  prof. Andrzej 
Stelmachowski, który miał marzenie 
by połączyć Polaków za wschodnią 
granicą w jedno a dalej połączyć 
ich z resztą kraju i świata.  Uznaję 
ten szczytny cel za priorytet  i jeśli 
Państwo pozwolą będziemy starali 
się kroczyć tak wyznaczoną drogą 

właśnie na łamach Kresowego Ser-
wisu Informacyjnego propagując 
idę opieki nad tymi pozostającymi „ 
poza tzw. Kresami”  Polakami. 

Przesłałam życzenia dobrego No-
wego Roku  dla wszystkich czy-
telników KSI prosto od Polonii z 
Sankt  Petersburga i jednocześnie 
zaproszenie do lektury Gazety Pe-
tersburskiej by poznać ich nieco bli-
żej. Obecnie zaczynamy współprace 
nad wspólną  publikacją informacji i 
materiałów z KSI w Gazecie Peters-
burskiej. Mnie to cieszy, bo wszyst-
kich ich jednoczymy. Uważam, za-
tem że coś nam się udało. Do Pana 
Dariusza przesyłam zaś Gazetę Pe-
tersburską ze szczególną dedykacją- 
dobrych myśli i pomysłów na 2012 
rok.

Do czytelników  zaś zapytanie co 
sądzą o ukochaniu Ojczyzny bez 
możliwości jej posiadania? 
Czekamy na polemiki i komentarze.

Z poważaniem red. Zofia Wojcie-
chowska
-------------------------------------------

Podziękowania serwisu

W okresie świątecznym nasza re-
dakcja otrzymała sporo życzeń 
świątecznych za które serdecznie 
dziękujemy. Zbyt małe kadry redak-
cyjne nie pozwalają byśmy odpo-
wiadali na każde nadesłane indywi-
dualnie, dlatego pozwoliliśmy sobie 
na podziękowanie "zbiorowe", na 
łamach KSI.   

Kilka wybranych przypadkowo ży-
czeń postanowiliśmy opublikować 
w KSI. Oto one:
------
Bóg się rodzi, moc truchleje,
A my w świecie rozproszeni
Sławę Polski na bagnetach
Roznosimy po przestrzeni
By się wrogom nie zdawało,
Żeśmy opuszczeni, sami,
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
 
Zstąp na Polskę synu Boży,
Gdzie krzyżami drogę znaczą.
W wigilijnym blasku zorzy
Powiedz naszym niech nie płaczą,
Że przyjdziemy, jak nadzieja,
Jak przychodzi wiatr falami.
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Kolęda śpiewana przez oficerów, 
więźniów Woldenberga  w czasie II 
Wojny Światowej

Przyjacielu,
Umocnienia duchowego, wiary któ-
ra pokona bezprawie i wytrwałości 
w świadczeniu o Prawdzie. 
Życzy
Wiktor
------
"Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami"
 
Kolęda napisana przez Franciszka 
Karpińskiego, pochodzącego spod 
Kołomyi na Pokuciu.
   
W obliczu zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia wszelkiego bło-
gosławieństwa od Dzieciątka Jezus, 

które narodziło się w ubogiej sta-
jence w Betlejem, życzą Wam i Wa-
szym rodzinom.
 
Podopieczni, Pracownicy i Wolon-
tariusze  Fundacji im. Brata Alberta
wraz z ks. Tadeuszem Isakowiczem-
-Zaleskim oraz Zarządem Krajo-
wym i Radą Fundacji
 
Bóg zapłać! za wszelką pomoc nam 
okazaną, a szczególnie za dokonane 
odpisy 1%.
 
Dosiego roku - Roku Pańskiego 
2013!

 Wszystkiego co dobre, piękne i mądre na nadchodzące Święta Narodzenia 
Pańskiego
  Tomasz Kuba Kozłowski, Koordynator Programu Warszawska Inicjatywa 
Kresowa

Życzenia
na Boże Narodzenie i Nowy Rok 
2012
Wesołych Świąt Bożego Narodze-
nia,
pokoju ducha, wiary w Boga i 
ludzi,
umiejętności dostrzegania piękna 
tego świata

i oczywiście wiary w siebie i swoje 
możliwości

życzy

Zenon Paszkowski
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Idą święta, idą święta, Każda buzia uśmiechnięta.
Z nieba biały śnieżek leci, Już dzieciątko spieszy się do dzieci
Jest mroźna, świąteczna noc, Pod choinką prezentów moc.
Teraz opłatkiem się podzielimy. Wszyscy święta bardzo lubimy!
Życzy Kazimierz Naumczyk z Rodziną.

Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy
PARTNERÓW

MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

www.milno.pl  

www.olejow.pl

www.radiownet.pl

www.isakowicz.pl

www.ivrozbiorpolski.pl/

www.kresowianie.info/

www.polskiekresy.pl
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