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KRWAWA NIEDZIELA 11 LIPCA 1943
11 lipca 1943 roku na terenie całego powiatu włodzimierskiego doszło do masowych mordów dokonywanych na Polakach. Zginęły setki niewinnych ludzi. Akcja rozpoczęła się o świcie i trwała przez
cały dzień. Atakowane były polskie wioski i kolonie, a ich ludność brutalnie mordowana. Pod ciosami
siekier, noży, wideł, drągów, w ogniu i od kul ginęły całe rodziny polskie. Nie było wyjątków. Uratowali się tylko nieliczni. Wszystko wskazuje na to, że atak został wcześniej dobrze zaplanowany i
przygotowany. Z relacji naocznych świadków wynika, że atakowali żołnierze UPA (przez Polaków nazywani banderowcami lub bulbowcami) wspomagani przez uzbrojone oddziały chłopów ukraińskich,
nierzadko sąsiadów mordowanych Polaków. Około południa, najczęściej podczas sumy zaatakowane
zostały polskie świątynie wypełnione wiernymi, którzy przybyli na niedzielną mszę.

PAMIĘTAMY
o lipcu 1943
na Wołyniu

11 lipca, o 22:00
zapalmy Światełko
Pamięci.

Więcej na stronie 2

Zapalone w naszych
oknach świece niech
symbolizują pamięć o
blisko 200 tysiącach
rodaków
bestialsko
zamordowanych przez

OUN-UPA
na Kresach II RP.

Koniecznie dołącz do akcji
„Światełko Pamięci”

„WNUCZKU
WYDRUKUJ
DZIADKOWI”

Pamiętaj pamiętać, to powinność każdego Polaka
Do Środowisk Kresowych i Polaków. Sikorski podzielił środki a Polonia
Inicjatywa Porozumienia Pokoleń Kresowych zawarta w „Liście w dramatycznej sytuacji
Otwartym DO POSŁÓW BIEŻĄCEJ KADENCJI SEJMU RP ” dotycząca projektu uchwały:
„ O ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian",
mimo znaczącego Waszego wsparcia utknęła w parlamencie. Wszyscy
posłowie i Kluby Parlamentarne otrzymali pocztą elektroniczną wspomniany list ale tylko trzy wnioski Klubów Parlamentarnych PSL, PiS i
SP trafiły do laski marszałkowskiej.
Całość na stronie 41
_______

Alarmujące wieści dochodzą z całego świata a szczególnie dramatyczne ze wschodu!
Całość na stronach 20-23
________

Lipiec 1943 r. był gorący

Obchody 11 lipca w Warszawie
10:00 Skwer Wołyński - Zgłoszenia uczestnictwa do: Andrzej
Łukawski info@wolyn.btx.pl
16:45 Marsz Pamięci - Zgłoszenia uczestnictwa do: Aleksander
Szycht lwowianin@wp.pl

www.ksi.kresy.info.pl

Żadne polskie dziecko z Syberii nie przyjedzie na wakacje do Polski
- nie mam na to pieniędzy. Wszystkie poszły na Euro! MSZ nie radzi
sobie. Pieniędzy na organizacje polonijne nie ma !

- 11 lipca 1943 o świcie oddziały OUN-UPA otoczyły i zaatakowały uśpione
wsie i osady polskie jednocześnie w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Doszło do nieludzkich rzezi i zniszczenia. Ludność
polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi
zbrodni ......
Całość na stronie 10

Kresowy Serwis Informacyjny

Redakcja K.S.I. chce
dotrzeć do wszystkich
Kresowian, nawet tych
nie zaglądających do
internetu i umożliwić
im dostęp do informacji kresowych.
Dlatego zwracamy się
z apelem nie tylko do
wnuków, synów ale
znajomych a nawet sąsiadów o drukowanie
tego serwisu dla osób
którym bliskie są sprawy kresowe. Miłośnicy Wołynia, Lwowa,
Polesia,
Tarnopola,
Nowogródka, Wilna,
Stanisławowa powinni
mieć dostęp do informacji i spraw bliskich
ich sercu.
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KRWAWA NIEDZIELA 11 LIPCA 1943
Sławomir Tomasz Roch

11 lipca 1943 roku na terenie całego
powiatu włodzimierskiego doszło
do masowych mordów dokonywanych na Polakach. Zginęły setki niewinnych ludzi. Akcja rozpoczęła się
o świcie i trwała przez cały dzień.
Atakowane były polskie wioski
i kolonie, a ich ludność brutalnie
mordowana. Pod ciosami siekier,
noży, wideł, drągów, w ogniu i od
kul ginęły całe rodziny polskie. Nie
było wyjątków. Uratowali się tylko
nieliczni. Wszystko wskazuje na
to, że atak został wcześniej dobrze
zaplanowany i przygotowany. Z relacji naocznych świadków wynika,
że atakowali żołnierze UPA (przez
Polaków nazywani banderowcami lub bulbowcami) wspomagani
przez uzbrojone oddziały chłopów
ukraińskich, nierzadko sąsiadów
mordowanych Polaków. Około południa, najczęściej podczas sumy
zaatakowane zostały polskie świątynie wypełnione wiernymi, którzy
przybyli na niedzielną mszę. W
Chrynowie gm. Grzybowica przy
drogach i ścieżkach, prowadzących
do kaplicy, banderowcy od rana rozłożyli swoje posterunki, które przepuszczały bez przeszkód ludność
polską zdążającą na mszę, nie przepuszczały natomiast nikogo, kto by
chciał udać się do domu, zawracając
wszystkich z powrotem do kaplicy.
Tego dnia zgromadziło się około
200 wiernych. Większość z nich
zginęła po tym, jak banderowcy
otworzyli ogień do zgromadzonych.
Wraz ze swymi wiernymi śmierć
poniósł ksiądz Jan Kotwicki. [1]
W Porycku banderowcy zaatakowali Polaków tuż przed nabożeństwem
około godz. 11.00, kiedy do ludzi
otworzyli ogień z broni ręcznej i
maszynowej. Z masakry uratowali
się tylko nieliczni, którzy udawali
zabitych. Wśród wielu ciężko rannych znalazł się także ksiądz Bolesław Szawłowski, który niedługo
później zmarł, uzupełniając liczbę
około 200 osób zabitych tego dnia
w kościele i jego okolicach. Na zakończenie rzezi Ukraińcy usiłowali
zburzyć murowany Kościół pw. św.
Trójcy i św. Michała Archanioła postawiony w latach 1759-1774. Na
dywan na ołtarzu nanieśli słomy,
włożyli w nią pocisk artyleryjski i
podpalili. Pocisk eksplodował, ale
mury pozostały nienaruszone, a tylko uszkodzona została dolana część
ołtarza i zniszczone wnętrza. [2]
Podobnież w interesującym nas
Swojczowie gm. Werba, rzeź rozpoczęła się od próby wysadzenia
murów miejscowego kościoła, co
miało być hasłem do mordowania
Polaków w całym osiedlu. Swojczów został jednak napadnięty blisko dwa miesiące później 31 sierpnia 1943 r., tego dnia zginęło tam
wiele osób. [3]
Mieszkańcy kolonii Orzeszyna gm.
Poryck poddani zostali zaplanowanej eksterminacji. Pod lasem, w
kolejności, wymordowanych zostało ponad 300 osób, głównie kobiet i dzieci. Większość mężczyzn
bowiem, podstępem wywabiono
wcześniej z wioski. Charakterystyczne jest to, że Ukraińcy, którzy
przypadkowo znaleźli się, w tych
tragicznych chwilach w wiosce mogli ją spokojnie opuścić, gdy tym
czasem Polacy byli prowadzeni na
rzeź.[4]

Inny manewr zastosowano w polskiej wsi Dominopol gm. Werba. Z
relacji naocznych świadków wynika, że wieś została dokładnie otoczona przez bardzo silny oddział
UPA z Wołczaka oraz ludność ukraińską z innych miejscowości. Na
każdy dom przypadało co najmniej
po kilku bandytów. Większość oczekiwała na sygnał rozpoczęcia rzezi
w ukryciu, ale byli i tacy, którzy
weszli do polskich domów, rozsiedli
się wygodnie prowadząc spokojną,
normalną rozmowę z domownikami. Wspomina pan Ularyk Tadeusz:
„ [...] Do naszego mieszkania weszło wieczorem dwóch banderowców z karabinami i usiedli sobie na
krzesłach i rozpoczęli normalną rozmowę z moją matką, ojcem, siostrą
i mną. Po jakimś czasie usłyszeli
strzały we wsi i krzyki mordowanych ludzi. W tym momencie obaj
banderowcy podnieśli karabiny i
oddali strzały do matki i ojca. Kiedy
ponownie ładowali karabiny, złapałem poduszkę i rzuciłem w lampę
naftową stojącą na stole. Kiedy lampa spadła na podłogę, korzystając z
ciemności, rzuciłem się do ucieczki
i ukryłem się na piecu chlebowym.
W chwilę później słyszałem śmiertelny strzał oddany do mojej siostry
i przekleństwa zbrodniarzy, którzy
bezskutecznie próbowali mnie znaleźć. Po wyjściu banderowców z
mieszkania schowałem się w wysokiej, tyczkowej fasoli, tuż obok
mieszkania. Siedziałem tam całą
noc i cały dzień, płacząc i trzęsąc
się ze strachu, bowiem dokoła mnie
banderowcy mordowali złapanych
Polaków, którzy podobnie jak ja
ocaleli z pierwszej, najbardziej
gwałtownej fazy mordu. [...] . ”
Akcja w Dominopolu miała bardzo
gwałtowny przebieg, z pogromu
uratowały się nieliczne osoby. Na
podstawie relacji naocznych świadków możemy powiedzieć, że jej celem było całkowite wymordowanie
mieszkańców wsi. [5]
Badania historyków potwierdzają
także inni świadkowie, bardzo cenne relacje o zagładzie Dominopola
zawdzięczamy panu Kazimierzowi Sidorowicz oraz pani Antoninie
Sidorowicz z d. Turowska, która w
Dominopolu żyła do 21 roku życia, a która straciła tam niemal całą
swoją, dużą rodzinę. Pan Kazimierz
Sidorowicz: "Od wiosny 1943 r.
partyzanci ukraińscy kwaterowali
w Dominopolu, w szkole i w wielu
prywatnych mieszkaniach Polaków.
Ukraińcy zapewniali wszystkich na
lewo i prawo, że między nami będzie sojusz przeciw Niemcom, że
będziemy razem walczyć, ramię
w ramię o wspólną sprawę. Jak to
potem wyglądało w rzeczywistości
przekonaliśmy się 11 lipca w niedzielę. Mieszkańców Dominopola
mordowali żołdaki ukraińskie spode
Lwowa, chłopi z Kohylna i z Wołczaka.” Pani Antonina Sidorowicz
z d. Turowska: "Jestem pewna, że
mieszkańców Dominopola wymordowali Ukraińcy i prawie pewna,
że byli to Ukraińcy z naszych najbliższych okolic. Mój sąsiad z Dominopola Marcel Mikulski, który
mieszkał tuż obok nas, zaledwie
przez drogę, opowiadał mi i mężowi w 1944 r. w Siedliskach pod
Zamościem tragiczne losy mieszkańców Dominopola. Pamiętam, że
po raz pierwszy opowiadał nam o
tym już we Włodziemierzu w lipcu

1943 r., zaraz po pogromie, a potem jeszcze kilka razy po wojnie.
Mówił tak: ‘Już twoja rodzina nie
żyje, moje dzieci też już nie żyją,
wszyscy zostali zamordowani przez
Ukraińców. ‘ Potem zaczął po kolei
opowiadać przebieg wydarzeń. W
nocy z 10 na 11 lipca cała rodzina
Mikulskich była w domu. Była noc,
matka Marcelego, która tej nocy
z jakiegoś powodu nie spała zobaczyła na niebie czerwoną rakietę.
Mocno zaniepokojona natychmiast
obudziła swoje dzieci i wołała, aby
wstawać i uciekać do stodoły, bo
coś się zaczyna dziać. Marcel i jego
żona Helena zdążyli uciec i schować
się w stodole, z nimi ukryła się także
matka. Tymczasem dzieci zostały w
domu, bowiem rodzice nie chcieli
budzić swoje pociechy. Wciąż nie
wiedzieli co się naprawdę dzieje,
dlatego nie zdawali sobie sprawy z
powagi zagrożenia. Gdy tylko znaleźli się w stodole, zobaczyli biegających Ukraińców od domu do
domu, którzy za chwilę trafili także
na ich podwórko. Nie wiedzieli, że
ich akcja jest obserwowana przez
troje ludzi ukrytych w stodole i
patrzących przez szpary. Ukraińcy
zaczęli się gwałtownie dobijać do
domu, krzyczeli przy tym: ‘Otwieraj bo i tak nie uciekniesz. Jak nie
otworzysz porąbiemy drzwi.’ Ponieważ nikt nie otwierał, włamali się
do domu i bagnetami pokłuli dzieci
Mikulskich. Zginęły wtedy: dwie
dziewczynki lat około 12 i 10 oraz
chłopiec lat około 8. Dzieci były pokłute w swoich łóżkach, widać stąd,
że przerażone tą sytuacją, nawet nie
próbowały uciekać tylko pochowały
się głębiej w pościel. Odchodzący
zbrodniarze zostawili na stole bagnet wbity w blat stołu. Siedzący w
stodole drżeli w tym czasie o życie
swoich dzieci, po chwili zobaczyli
trzech Ukraińców jak opuszczają ich
dom i udają się do domu sąsiadów.
Na szczęście nie szukali w stodole i
nie podpalili zabudowań gospodarczych, Mikulscy nie zauważyli też,
aby Ukraińcy zabrali cokolwiek z
domu. Marcel opowiadał dalej, że
zaraz po odejściu bandytów matka
Marcela poszła do domu i znalazła
zakłute dzieci. Wróciła do stodoły i
opowiedziała rodzicom co się wydarzyło. Po pewnym czasie Mikulscy
opuścili stodołę i przenieśli się do
ogrodu, gdzie ukryli się w grochu.
Po pewnym czasie dostrzegli ponownie nadchodzących Ukraińców,
którzy wykopali obok domu grób
i wrzucili tam ciała dzieci. Marcel
widział także, jak Ukraińcy zakopywali ciała ich sąsiadów Traczyńskich, też brutalnie pomordowanych
wcześniej. Z ukrycia rozpoznał ciała
Weroniki lat ok. 35 i Aleksandra lat
ok. 40 Traczyńskich oraz dwie ich
dorosłe córki: Eugenię lat ok. 16
oraz druga Felicja lat ok.14. Mikulscy siedzieli w grochu cały dzień 11
lipca, całą niedzielę. Marcel poinformował mnie także, że słyszał nad
ranem ukryty w grochu, dwa strzały
dochodzące z obory Turowskich.
Jednak nic poza tym nie widział i
także później nie słyszał o śmierci
mojej najbliższej rodziny, także ja
do dziś nie wiem właściwie jak ich
zamordowano. Do dziś nie wiem
także gdzie pochowano moich rodziców i rodzeństwo oraz innych.
Dopiero w nocy z 11 na 12 lipca
wycofali się przez położone tam
„betony” drogowe do drugiej wio-
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/ Wieś Poluchno w pow. horochowskim na Wołyniu. Krzyż upamiętniający wymordowanie
12 VII 1943 r. przez UPA około 90 Polaków ze wsi i kolonii Poluchno (nie istnieje). Fot. z
1998 r. [ze zbiorów E.Siemaszko].

ski. O ile pamiętam Marcel opowiadał chyba, że uciekali na Zarudle, a
potem do Włodzimierza Wołyńskiego.” Antonina Sidorowicz: „Po wojnie spotkałam też pana Bronisława
Kraszewskiego, który był moim bliskim sąsiadem w Dominopolu. Tej
tragicznej nocy wracał ze wsi Wandywola i gdy już chciał przechodzić
przez rzekę Turię, na moście stała
bowiem warta ukraińska, z którą nie
miał ochoty się widzieć, usłyszał
strzały i mrożące krew w żyłach,
straszne krzyki mordowanych ludzi. Powoli robiło się jasno, ukrył
się więc w pobliskich zaroślach i
obserwował uważnie wieś. Wtedy
zobaczył, jak w gospodarstwie Ewy
i Antoniego Turowskich, Ukraińcy wyprowadzają z domu do sadu
rodziców: Ewę i Antoniego oraz
ich troje dzieci. Następnie na jego
oczach zaczęli ich po kolei mordować. Na początku zamordowali
dzieci, a potem rodziców. Tak pobitych zostawili w sadzie.” Kazimierz
i Antonina Sidorowiczowie:
„Druga córka Wasilewskich, miała
na imię Stanisława lat ok. 24, wyszła za mąż za Jana Szulkiewicza i
mieszkali ok. 1 km od Dominopola,
niedaleko ukraińskiej wioski Rewuszki. Marcel Mikulski opowiadał mi, że oni także zostali zamordowani, a było to tak: ‘W niedzielę
11 lipca w dzień, na podwórko Jana
Szulakiewicza przyszli Ukraińcy i
weszli do domu. Stanisława właśnie
misiła ciasto, gdy Ukraińcy z miejsca zamordowali jej męża, wtedy
ona postanowiła wyjść z domu na
dwór. Jednak, gdy Ukraińcy zauważyli, że opuszcza dom zaczęli do
niej strzelać i zabili ją w drzwiach
jej domu.’ Marcel Mikulski mówił mi i mężowi, że przebieg tych
wydarzeń wie od sąsiada, który był
tego naocznym świadkiem.” Kazimierz Sidorowicz : „Leon Buczek,
brat Kazimierza opowiadał mi po
wojnie, że raniutko w poniedziałek
na podwórko Bernackich przyjechało furmankami kilku uzbrojonych w
automaty Ukraińców. W tym czasie
Kazimierz Buczek siedział w stodole i wszystko widział przez szpary.
Nocowali razem z żoną w stodole,
gdyż bali się zostawać w domu.
Raniutko, żona obudziła się, wstała
i powiedziała do Kazika, że idzie
zobaczyć, jak się dziatki w domu
mają. Gdy była już na podwórku,
właśnie nadjechali Ukraińcy i od
razu, bez żadnego słowa zaczęli do
niej strzelać, zabijając na miejscu.
Kazimierz zauważył, że napastnicy
mieli zamaskowane twarze chustami, aby nie można ich było rozpoznać. Tymczasem rodzice mocno
zaniepokojeni tymi strzałami, wy-

szli z domu na dwór. Ukraińcy z
kolei do nich otworzyli ogień i ich
też zabili. Zginął wtedy dziadzio
Bernacki lat ok. 50 i jego żona, babcia Bernacka lat ok. 50 oraz żona
Kzimierza lat ok. 26 i chłopiec lat
ok. 15. Syn Kazimierz Bernacki był
po pierwszym ojcu i dlatego nazywał się Buczek. Gdy Kazimierz poznał, jak Ukraińcy obeszli się z jego
najbliższą rodziną wyszedł na tyły
stodoły i zaczął uciekać na łąki w
krzaki, aby bliżej rzeki Turii. Jeden
z bandytów dostrzegł go i zaczął gonić na koniu. Kazik uciekał co sił w
nogach, Ukrainiec w swej gorliwości bezlitosnego mordowania Polaków chciał długim susem przeskoczyć przez rów. Tym razem jednak
z woli Pana naszego przeliczył się
i koń się zapadł, unieruchamiając
jeźdźca na chwilę. Kazimierz to wykorzystał i przebił bandziora jego
własnym bagnetem. Kazimierz opowiadał to później swojemu rodzonemu bratu Leonowi Buczek, a on
opowiedział to mi.” Inny mieszkaniec Dominopola Jan Nowaczyński
przeżył masakrę, bo zdążył ukryć
się w schronie, w ogrodzie pod ziemią. Kazimierz i Antonina Sidorowiczowie: „Janek spotkał nas we
Włodzimierzu niedługo po napadzie
i zaczął opowiadać co się wydarzyło w Dominopolu, mówił tak: „Tej
nocy kiedy był napad moja rodzina
Nowaczyńskich wraz ze mną nocowała w schronie, który znajdował
się w ich ogrodzie, niedaleko rzeki
Turii. W nocy usłyszałem strzały i
przeraźliwe krzyki mordowanych
ludzi w nasze wsi. Ponieważ nasz
schron był dobrze zamaskowany,
rósł na nim posadzony groch bandyci ukraińscy nie zdołali nas wykryć.
Ja i moja żona oraz nasz syn Henryk
lat ok. 10 widzieliśmy nawet wyraźnie nogi szukających nas oprawców
banderowskich. Przerażeni tym co
się działo dookoła nas, przesiedzieliśmy w tym schronie cicho cały
dzień, słysząc co jakiś czas krzyki
dobijanych ludzi. Dopiero nocą, gdy
zrobiło się już dość ciemno i cicho
wyszliśmy za schronu i przeszliśmy
przez rzekę Turię na drugi brzeg,
udając się ostrożnie w stronę polskiej wioski Władysławówki. Jan
miał tam rodziców i rodzonych braci, którzy udzielili nam natychmiastowej pomocy. Stamtąd uciekliśmy
do Włodzimierza Wołyńskiego.”
Właśnie wtedy, przebywając w mieście spotkali nas i wszystko nam
opowiedzieli. Jest nam wiadomo,
że ocalona rodzina Nowaczyńskich
po wojnie osiadła w Gdańsku, tam
żyła, pracowała i tam odeszła już
na wieczną wartę.” Inny naoczny
świadek tej strasznej tragedii Fran-
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ciszek Mikulski, tak opowiadał mi
i memu mężowi Kazimierzowi po
wojnie, w naszym domu w Siedliskach koło Zamościa: „Jako młode
i pełne życia chłopaki, ja Franciszek
Mikulski, Jan Zawadzki i Sylwester
Mokrecki bawiliśmy się w niedzielny wieczór na zabawie w Budkach
Ossowskich. Kiedy po skończonej
zabawie wracaliśmy nocą rowerami, już w poniedziałek 12 lipca do
Dominopola, na drodze spotkaliśmy
znajomego Ukraińca z Rzewuszek,
który za pierwszej okupacji sowieckiej był znanym urzędnikiem sowieckim. Ostrzegł nas, abyśmy już
nie wracali do swojej wsi, bowiem
wszyscy mieszkańcy Dominopola
zostali wymordowani z soboty na
niedzielę przez Ukraińców. Powiedział do nas wtedy tak: „Nie jedzcie
na Dominopol, bo tam już wszyscy
zostali zamordowani.” Wtedy ja postanowiłem zawrócić z drogi i wróciłem z powrotem do swojej dziewczyny w Budkach Ossowskich,
natomiast Mokrecki i Zawadzki
nie dawali wiary słowom Ukraińca.
Chcieli koniecznie zobaczyć, co tam
właściwie się wydarzyło i pojechali
dalej rowerami. Gdy przybliżyli się
do wioski, spotkali Ukraińców, którzy ich zastrzelili. W jakiś czas później bandyci ukraińscy zamordowali
także tego Ukraińca, który ostrzegł
nas na drodze. Mord ten był zemstą, właśnie za ten dobry uczynek
względem mnie i moich przyjaciół,
tam na drodze. Banderowcy wymordowali także całą jego rodzinę,
która mieszkała w Rzewuszkach.”
Franciszek Mikulski był dobrym
przyjacielem tego sowieckiego
„Procedatiela” gdzieś się o tym
mordzie, widocznie dowiedział.”
Kazimierz i Antonina Sidorowicz:
„Latem 1943 r , na jednej z ulic
Włodzimierza Wołyńskiego spotkaliśmy Stanisława Uleryka, syna
Władysława, który zaczął nam
opowiadać o śmierci jego najbliższej rodziny, swoich przeżyciach
i o samej ucieczce z Dominopola. Mówił wtedy tak: ‘Od naszego
domu było tylko około 500 m do
wsi Dominopol. Tego tragicznego
ranka 12 lipca 1943 r. moja mama
i moje rodzeństwo: siostry i brat
wyszli z domu i udali się razem na
naszą łąkę, aby wspólnie grabić suche siano. Nasza łąka była jeszcze
bliżej Dominopola, tylko około 400
m, właśnie w tym czasie złapali ich
Ukraińcy i zamordowali, a ja po
tym mordzie uciekłem tu do miasta.
Zakwaterowałem się tymczasowo
na ulicy Lotniczej i mieszkam tam
z Marcelem Mikulskim i jego żoną.
‘ Razu pewnego jednak, gdy Mikulscy wrócili do domu z miasta,
zastali na podłodze ciało zamordowanego Staszka Uleryka. Mikulscy ustalili potem, że do domu, w
którym mieszkali weszła wcześniej
jakaś kobieta, w rzeczywistości
miał to być przebrany za kobietę Ukrainiec, który korzystając z
zaskoczenia poderżnął Staszkowi
nożem gardło. To się wydarzyło
jeszcze w lipcu 1943 r. i było o
tym głośno w mieście.” Kazimierz
Sidorowicz: „Mordy ukraińskie
na ludności polskiej Dominopola
słychać było w polsko-żydowskiej
wsi Piński Most oddalonej tylko 1
km. Naocznym świadkiem tego był
Polak Antoni Sienkiewicz, który
po wojnie opowiadał mi osobiście,
że w niedzielny poranek 11 lipca
on i jego rodzina usłyszeli straszne, rozpaczliwe krzyki ludzkie dochodzące od Dominopola. Mówił
mi: "Na podstawie głosów docho-
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dzących od Dominopla, szybko
domyśliliśmy się, że tam właśnie
dzieję się coś strasznego, dlatego
ja i mój brat Kazimierz chcieliśmy
natychmiast uciekać do Włodzimierza Wołyńskiego. Od samego
rana widzieliśmy konie chodzące
samopas po ogrodach oraz rozpuszczone bezwładnie krowy i inne
bydło. Poza tym nie było widać
także żadnych dymów z kominów
wsi Dominopol. Po przeprowadzeniu tych obserwacji około południa
upewniliśmy się, że ludność Dominopola została dziś w nocy i nad
ranem napadnięta i wymordowana.
Tymczasem z tamtej strony wciąż
dochodziły pojedyncze już strzały,
w tym czasie dobijano tych którzy
cudownie ocaleli z pierwszej najgwałtowniejszej fazy mordu. Gdy
my wciąż z bratem nastawaliśmy
na naszą rodzinę, aby uciekać porozumieliśmy się z nimi, że oni zostają natomiast ja z bratem uciekamy
do miasta. W domu zostali wtedy
mój tato i mama Sienkiewicze oraz
nasza siostra Leokadia lat ok. 30.
Lodzia została, ponieważ chciała
namówić do ucieczki także rodziców. Niestety, następnego dnia 12
lipca Ukraińscy mordercy napadli
na naszą wieś Piński Most i wymordowali wielu Polaków, w tym
moją najbliższą rodzinę." [6]

Podczas tej krwawej niedzieli i w
ciągu kilku następnych dni, zaatakowane zostały następujące osady
polskie: Gmina Chotiaczów: Brzezina, Bużanka, Dziegciów, Funduma, Józefin, Łudzin, Nowojanka,
Smołowa, Suchodoły, Werchnów.
Gmina Grzybowica: Biskupicze
Małe, Biskupicze Szlacheckie,
Brzezina, Chrynów, Czerniaków,
Franpol, Grzybowica, Gucin, Gurów, Janiewicze, Korczunek, Kropiwszczyzna, Litowież, Myszów,
Niskienicze, Nowiny, Sądowa, Stasin, Wygranka, Zabłoćce, Żdżary
Duże. Gmina Korytnica: Stęzarzyce, Strzelecka, Turówka, Wydranka. Gmina Mikulicze: Biskupicze
Górne: majątek, wieś i kolonia,
Bubnów, Chobułtowa, Czestny
Krest: wieś i kolonia, Maria Wola,
Markostaw, Mikulicze, Oktawin,
Orlęta, Sielec, Ułanówka, Wandówka, Zofiówka, Zygmuntówka.
Gmina Poryck: Dolinka, Holendernia, Iwanicze Stare, Jerzyn, Kłopoczyn, Lachów, Marysin, Olin,
Orzeszyn, Pawłówka, Pelagin, Poryck, Poryck Stary, Przesławicze,
Radowicze: wieś i majątek, Romanówka, Rykowicze: wieś i majątek, Samowola, Szczeniutyn Duży
i Mały, Topieliszcze, Witoldów,
Wolica, Zaszkiewicze Nowe i Stare, Zawidów, Zygmuntówka. Gmina Werba: Błażenik, Dominopol,
Wiktorówka. Statystyka ta oparta
jest o niezwykle bogaty materiał
źródłowy, zgromadzony przez państwa Władysława i Ewę Siemaszko
z Warszawy, a opublikowany w
monumentalnym dziele: „Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej
Wołynia 1939-1945” Tom I i II. A
choć rzeczywiście porażająca, nie
jest jeszcze pełna bowiem wciąż
spływają kolejne relacje, już dziś
wiadomo jednak, że prawie na pewno, o wielu innych mordach, już się
nie dowiemy. Czas płynie bowiem
nieubłaganie.
W kontekście tego trzeba powiedzieć z całą odpowiedzialnością,
że na terenie powiatu włodzimierskiego 11 lipca oraz podczas kilku
następnych dni, dopuszczono się
ludobójstwa względem ludności

polskiej. Tego dnia, jednocześnie
w dziesiątkach wsi i koloniach polskich miał miejsce atak o świcie na
śpiących jeszcze w większości Polaków. Z przebiegu akcji wynika, że
celem nie było usunięcie Polaków
rozumiane jako ich wypędzenie,
jak by chciało zapewne wielu ukraińskich historyków, tylko ich doszczętne wymordowanie. Co do jednego mieszkańca. Tak, aby nikt nie
przeżył i nie dał świadectwa, o tym
co się wówczas wydarzyło. Tylko,
że to, na szczęście, nigdy się nie
uda. Zawsze znajdzie się ktoś, kto
przeżyje i da świadectwo prawdzie,
a winni zbrodni zostaną sprawiedliwie osądzeni, jeżeli nie przed sądem
to przed Bogiem i historią. Warto
zastanowić się nad losami mieszkańców dwóch kolonii polskich:
Augustowa i Władysławówki, gm.
Mikulicze. Z relacji pana Władysława Malinowskiego dowiadujemy
się, że w obliczu pojawiających się,
przed lipcem, pogłosek o mającym
nastąpić napadzie, mieszkańcy tych
kolonii postanowili opuścić swe
domy i gospodarstwa. Odchodzili w
nieznane, aby nie narażać życia własnego i swoich rodzin, z nadzieją w
sercach, że tu jeszcze kiedyś powrócą. Proszę zauważyć, że w tym momencie mieszkańcy tych dwóch kolonii realizowali cel jaki postawiła
sobie OUN i zorganizowana przez
nią UPA. Wszak większość dokumentów wydawanych przez stronę
ukraińską podkreśla, że chodziło
wyłącznie o depolonizację Wołynia,
w tym powiatu włodzimierskiego.
Większość historyków ukraińskich
utrzymuje, że nie chodziło o wymordowanie ludności polskiej, tylko
o jej usunięcie, o niejako „oczyszczenie” terenu z ludności polskiej.
Tymczasem, co spotyka tych ludzi?
Kiedy z tym wszystkim, co udało im
się zabrać ze sobą, podążają w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego,
zostają brutalnie zatrzymani przez
uzbrojonych żołnierzy ukraińskich
i zawróceni z powrotem. A zatem,
odmawia się im „prawa” do ucieczki. Mało tego, kilka dni później
przysłano kartkę, aby się niczego
nie obawiać i przystąpić do zbierania zboża z pól. A pod koniec sierpnia kiedy Polacy zakończyli żniwa,
w bestialski sposób wymordowano
ludność Wadysławówki. Zaatakowano także Augustów, z którego
wielu ludzi uratowało się jednak,
zaalarmowanych tym co się dzieje
we Władysławówce. Uderzający
w tej relacji jest wręcz niespotykany stopień okrucieństwa, w którym
biorą udział głownie chłopi ukraińscy, ale także kobiety: „Pod koniec
sierpnia usłyszeliśmy krzyki i piski dochodzące z Władysławówki.
Wkrótce z tamtej strony przybiegł
młody mężczyzna, cały umorusany we krwi i krzyczał aby uciekać
bo Ukraińcy we Władysławówce
mordują Polaków i zaraz przyjdą na
pewno tutaj. Ludność z naszej wioski zaczęła uciekać w pole i do lasu,
każdy chował się gdzie mógł. Ja z
żoną i trojgiem dzieci ukryłem się w
lesie oddalonym ok. 400 m od naszego domu. Niedługo potem przyszedł pod las znajomy Ukrainiec
Pawluk Józef. W trakcie rozmowy z
nim dowiedzieliśmy się, że był we
Władysławówce i widział pomordowanych Polaków. Tego dnia zginęło
tam ok. 250 osób. Pytany przez nas
jak to się stało, powiedział: napad
miał miejsce rano, ok. 50 żołnierzy
UPA zdobyło wieś zabijając kilku
Polaków, którzy próbowali uciekać.
Pozostali bezbronni i sterroryzo-

wani zostali zaatakowani przez ok.
150 osób, którzy oczekiwali w rejonie wsi. Była to zbieranina ludzi w
tym także kobiety, bez broni palnej,
uzbrojonych w kosy, siekiery, sierpy, widły noże, cepy, szpadle, grabie, kłonice, orczyki i inne narzędzia
stosowane w rolnictwie. Na dany
znak ta masa ludności rzuciła się
na Polaków. Rozpoczęła się straszna rzeź. W tym zamieszaniu zabili
i swoich. Najgorzej znęcali się nad
ostatnimi Polakami. Rozszarpywali
ciała, odcinali kończyny, wieszali
sztywnych i już zabitych, wydłubywali oczy, obcinali uszy, nos, język,
piersi kobietom i puszczali ofiary,
inni oprawcy łapali ofiary i dalej męczyli aż do skonania ofiary. Widziałem jak jeszcze żyjącym ludziom
rozpruwano brzuchy, wyciągano
rękami wnętrzności ciągnąc kiszki.
Widziałem jak gwałcili kobiety, potem wbijali je na kołki, jak stawiali żywe kobiety nogami do góry i
siekierą rozcinali na dwie połowy.
Innych topiono w studniach. Nigdy
w życiu nie widziałem i nie słyszałem o czymś podobnym, stwierdzając, że ktoś kto tego nie widział na
własne oczy nie będzie w stanie w
to uwierzyć. Po wymordowaniu ludzi wszyscy rzucili się na dobytek.
Rabowali wszystko co przedstawiało sobą jakąkolwiek wartość, często
wydzierając sobie wzajemnie z rąk
co cenniejsze przedmioty. Zdarzały
się nawet bójki ze skutkiem śmiertelnym”. Siedzieliśmy w lesie trzy
dni. W tym czasie Pawluk Józef
przynosił nam żywność. Namawiał
nas do ucieczki, gdyż tu grozi nam
stałe niebezpieczeństwo a on nie
może stale narażać siebie i swojej
rodziny. Za pomoc Polakom groziła śmierć, w najlepszym przypadku
dotkliwe pobicie. Posłuchaliśmy
jego rady i nocą wyruszyliśmy w
stronę Włodzimierza, gdzie dotarliśmy nad ranem.” Napad miał miejsce 29 sierpnia rano, liczba ofiar jest
nieco zawyżona, przypuszcza się, że
zginęło tam około 160 osób. [7]
W języku malajskim jest słowo
„amok”, które oznacza napad szału zabijania, obłędnego szaleństwa.
Ludzie będący w stanie amoku, nie
rozumieją swoich uczynków, nie są
zdolni pokierować swoim postępowaniem. Przyczyny amoku nie są
zbadane do dnia dzisiejszego. W
przypadku wystąpienia takiego stanu, można usiłować zrozumieć stopień okrucieństwa, jaki miał miejsce
podczas rzezi we Władysławówce.
Przy czym trzeba pamiętać, że owi
zbrodniarze sami, przez własne złe
i haniebne uczynki, wywołali taki
stan ducha, a to obciąża ich jeszcze bardziej. Takich przykładów,
jak Władysławówka jest wiele,
nawet scenariusz tych aktów barbarzyństwa jest podobny. Wioska
otaczana była najczęściej o świcie
lub w środku nocy tak aby nikt nie
mógł się wymknąć, a następnie w
przypadku jakiegoś sporadycznego
oporu zdobywana przez formacje
wojskowe. Potem do akcji wkraczały oddziały uzbrojonych chłopów,
nierzadko z sąsiednich wsi, które
bez pardonu mordowały ludność
polską i rabowały jej majątek. W
kolonii Stasin gm. Grzybowica banderowcy użyli podstępu aby zgromadzić wszystkich mieszkańców.
11 lipca o świcie uzbrojona banda
Ukraińców i bojówka UPA okrążyły
połowę kolonii, w której domy były
skupione, nie wypuszczając nikogo, pozostawiając natomiast wolny
wjazd. Z drugiej połowy kolonii
uciekli. W godzinach popołudnio-

Kresowy Serwis Informacyjny

wych do koloni wkroczyła jedna
grupa napastników, a druga z wozami na zrabowane mienie schowała
się za pagórkiem. Część Ukraińców
była nieznana, najprawdopodobniej
przybyła z dalszych okolic, a pozostali miejscowi, lecz dobrze zamaskowani. Mimo to zostali rozpoznani: Stepan Badzoń i członkowie
rodziny Kaszajów z wsi Kałusów,
gm. Grzybowica. Byli uzbrojeni w
broń ostrą oraz siekiery i kosy na
sztorc. Grupki napastników wypędzały mieszkańców z domów, żądając, ażeby mieszkańcy zeszli się na
wyznaczone miejsce, bo mają do zakomunikowania ważne wiadomości
w związku z rzekomym wyjazdem
na roboty do Niemiec. Kazano zabrać ze sobą tylko dowody osobiste.
Spędzonych ludzi rozdzielono do
dwu dużych, znajdujących się po
obu stronach drogi, stodół: mężczyzn do stodoły Grabowskiego, a
kobiety i dzieci do stodoły Urbaniakowej, a następnie ogłoszono
zgromadzonym, że na taką chwilę
Ukraińcy czekali ponad 20 lat, by
wyniszczyć Polaków do dziesiątego pokolenia. Dalej nastąpiło w obu
stodołach rozstrzeliwanie z broni
palnej i maszynowej, po czym rannych dobijano siekierami, kłuto bagnetami. Zamordowano 105 osób.[8]
Fragment opracowania p.t „ZIEMIA WŁODZIMIERSKA W DOBIE WIELKIEJ PRÓBY W LATACH 1939 – 1944”. Autor: Mgr
historii Sławomir Tomasz Roch
09.07.2011r. Glasgow Scotland
1. [Archiwum Wschodnie II/1270,
Gł. K. B. Zbr. p. N. Pol. IV/7, IV/27,
IV71, Zbr. nacj. Ukr., s. 84, Jerzy
Dębski, Okrutna Przestroga, cz.1, s.
45-46]
2. [Władysław i Ewa Siemaszko,
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939-1945, Tom I,
Warszawa 2000, s. 896-899, Archiwum Wschodnie, II/1983, Gł. K. B.
Zbr. p. N. Pol. IV/5, IV/29, IV/43,
IV/73, Jerzy Dębski, Okrutna Przestroga, cz. 1, s. 47, Zbr. Nacj. Ukr.,
s. 84-85]
3. [Archiwum Wschodnie, II/1270,
Gł. K. B. Zbr. p. N. Pol. IV/34, Zbr.
Nacj. Ukr., s. 86]
4. [Władysław i Ewa Siemaszko,
Ludobójstwo....jak wyżej, s. 892895, Archiwum Wschodnie, II/953,
Gł. K. B. Zbr. p. N. Pol. IV/38, Jerzy
Dębski, Okrutna przestroga, cz. 2, s.
71-72, Zbr. Nacj. Ukr., s. 83]
5. [Władysław i Ewa Siemaszko, Ludobójstwo.....jak wyżej, s. 914-916,
Archiwum Wschodnie, II/1142, Gł.
K. B. Zbr. p. N. Pol. IV/23, IV/33,
IV/74, Zbr. Nacj. Ukr., s. 82, Michał
Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa
1986 r., s. 57]
6. [Sławomir Roch, Wspomnienia
Kazimierza i Antoniny Sidorowicz
z d. Turowska ze wsi Dominopol z
Wołynia, Zamość 2003 r., s. 6-10]
7. [Władysław i Ewa Siemaszko,
Ludobójstwo.....jak wyżej, s. 868869, Gł. K. B. Zbr. p. N. Pol. IV/81]
8. [Władysław i Ewa Siemaszko,
Ludobójstwo.....jak wyżej, s. 834836, Gł. K. Zbr. p. N. Pol. IV/7,
IV/11, Zbr. Nacj. Ukr., s. 86]
Całość na :
http://wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/268-ziemiawodzimierska-w-dobie-wielkiejproby-w-latach-1939-1944.html
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„JANOWA DOLINA - KIEDYŚ
DOLINA SZCZĘŚLIWOŚCI, POTEM…”

Anna Małgorzata Budzińska

Bronisława Słójkowska, z domu
Przewłocka nie miała łatwego życia
na Kresach. Najpierw w dzieciństwie zamordowano jej rodziców w
lesie pod Chiniówką, a potem kiedy to życie zaczęło się jej dobrze
układać z mężem i dwójką dzieci,
gdy mogliby żyć długo i szczęśliwie to w ich los wkroczyła wielka
historia i pogmatwała życie.

Bronia już na samym początku wojny straciła męża Jana. Została sama
z dwoma córkami w Nowomalinie.
Ciężko im było, ale żyły. Wdowa
po przedwojennym policjancie z
przerażeniem patrzyła, gdy sowieci przejmując polski posterunek
aresztowali wszystkich policjantów- kolegów męża i wywieźli ich
w nieznane...Teraz już wiemy, że
trafili do Ostaszkowa lub Katynia.
Którejś nocy obudziło Bronię niecierpliwe stukanie. To znajoma
Ukrainka wpadła przerażona z
wiadomością, że władze radzieckie nie poprzestają na aresztowaniu policjantów. Zaczęła się akcja
aresztowania rodzin polskich policjantów. Bronia z córkami miały
być zesłane na Syberię. Musiały
uciekać natychmiast. Znajoma pomogła jej zebrać do węzełka najpotrzebniejsze rzeczy, przygotować
dzieci i …– w drogę!
-Uciekaj! -ponaglała Bronię i wcisnęła jej jeszcze do ręki maleńką
ikonę podróżną- Niech was chroniszepnęła (oczywiście nie po polsku). Ikonka ta nie przetrwała późniejszej tułaczki Broni, a szkoda.
Może wyglądała ona tak-ot, mały,
składany tryptyk:

/ ikonka podróżna

/ ikonka

Bronia ostrzeżona przez sąsiadkę
Ukrainkę uciekała nocą przez las.
Potem dobrzy ludzie pomogli jej
przedostać się do polskiej osady- do
Janowej Doliny.
W książce Pt. "Wołyński życiorys"
Bogusław Soboń tak pisze:
„Miejscowość została zbudowana
w latach 1920-1930 przy nowopowstałych Państwowych Kamieniołomach Bazaltu, zatrudniających ok.
1200 pracowników. Rozrastała się
w miarę rozwoju kopalni, osiągając
w końcu lat 30-tych liczbę ponad
3000 mieszkańców, w tym 97% Polaków. Twórcą i dyrektorem kopalni, aż do 1940 r. był inż. Leonard
Szutkowski, jego zastępcą inż. J.
Niwiński, a budowniczym osiedla
inż. Urbanowicz. Dużą część załogi
kopalni stanowili pracownicy dojeżdżający do pracy koleją, jak również mieszkańcy pobliskich wiosek,
głównie wsi Złaźne, leżącej na lewym brzegu Horynia.
Janowa Dolina była osiedlem nowoczesnym, w pełni zelektryzowanym,
zwodociągowanym, skanalizowanym, zbudowanym na podstawie
szczegółowego planu urbanistycznego (analogicznie jak Gdynia).
Osiedle mieszkaniowe zrealizowano na terenie pięknego lasu sosnowego. Takie dorodne lasy można
obecnie podziwiać w Puszczy Augustowskiej. Osiedle położone było
na obszarze pomiędzy wyrobiskiem
kopalnianym Nr 1, a urwiskiem zalesionym zboczem doliny Horynia.
Siatka ulic, a w zasadzie alei została
wytyczona w układzie prostokątnym
pomiędzy istniejącymi drogami lokalnymi Złaźne - Hołowin, Złaźne
- Podłużne. Dla poszczególnych alei
wycięto w lesie pasy o szerokości
ca 100 m. Środkiem każdego pasa
biegła ulica wybrukowana kostką
bazaltową. Po obu stronach ulicy,
na działkach o powierzchni ok. 600
m kwadratowych (20x30 m) wybudowano domki - wille czterorodzinne. Do każdego mieszkania należała

cześć działki, Wszystkie te działki
były pięknie zagospodarowane i
utrzymane. Dominowała hodowla
kwiatów. Obserwowało się dosłownie współzawodnictwo pomiędzy
poszczególnymi ogródkami.
Części piwniczne wszystkich
domów budowane były z mienia
bazaltowego. Na nich wznoszono
budynki drewniane, dwukondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi, krytymi czerwoną dachówką.
Wszystkie ściany drewniane z pięknie obrobionych brusów zabezpieczono od zewnątrz pokostem i lakierem bezbarwnym, dzięki czemu
widoczna była faktura drewna. Całość dopełniały ogrodzenia drewniane w postaci niskich płotków
sztachetowych. Poszczególne aleje
nosiły nazwy: A, B, C, D.. G - główna, K - kolejowa.. Z -zamykająca od
strony Horynia. Pomiędzy poszczególnymi alejami pozostawiano pas
lasu szerokości 100-120 m, dzięki
czemu zapewnione zostały warunki
prawdziwego komfortu dla mieszkańców osiedla. Specjalnym akcentem była aleja S - spacerowa przecinająca aleje mieszkalne, równoległa
do Horynia i ulic G i Z. Była to aleja
szerokości ca 100 m nieprzejezdna z
rabatami kwiatów, krzewów ozdobnych, ławkami, zawsze pięknie zadbana.

mieszkalne dla specjalistów - pracowników samotnych, jadłodajnia,
kioski. Obok "bloku" znajdowało
się boisko sportowe piłkarskie - lekkoatletyczne. Przy kopalni działał
klub sportowy "Strzelec", prowadzący wiele sekcji, z tego na dobrym
poziomie sekcja piłki nożnej, boksu,
zapaśnicza, kajakarska, pływacka i
inne. Pomiędzy boiskami a kopalnią
pozostawiono później pas zalesiony,
który izolował osiedle od kopalni.
W niedalekim sąsiedztwie "bloku",
na istniejącym wzniesieniu, wydzielono teren pod budowę kościoła
stałego, do budowy, którego nie doszło. Czasowo kościół mieścił się w
obszernym baraku, wybudowanym
na tym terenie.
Większość budynków użyteczności
publicznej i budynki dyrekcji kopalni wzniesiono w początkowym
okresie przy drodze Złaźne - Hołowin, biegnącej wzdłuż skaju południowego osiedla. Były to budynki
zarządu kopalni, posterunek policji,
przedszkole, przychodnia lekarska,
szkoła oraz kilka budynków mieszkalnych, w tym budynek mieszkalny dyrektora i jego zastępcy.”
Właśnie w tej osadzie znalazły swój
nowy dom Bronia z córkami:- z 9
letnią Władzią i z trzyletnią Renią.
Nie wiem, kto im to załatwił, kto im
pomógł, ale w 1940 roku wylądo-

Broni i jej córek wydawało się to
rajem. Opowiadając zachwycała się
architekturą, porządkiem, ogródkami, organizacją życia w tej miejscowości, życzliwością ludzi. Nie ona
jedna była zbiegiem w Janowej Dolinie, ciągnęły tam też inne rodziny i
osiedlały się. Chociaż była to wojna
to jednak pobyt tam wydawał się dla
Broni łaską od Boga, szczęściem i
spokojem. Bronia z córkami mieszkały najprawdopodobniej w budynku szkoły, lub tuż przy szkole, mówiły, że dom, w którym mieszkały
był pierwszy w szeregu, na skraju
osiedla. Na planie Władzia wskazała budynek szkoły. Bronia hodowała
przepiękne pomidory w ogródku,
miała też kozę, dzięki której dzieci
miały mleko. Przy każdym domu
była komórka gospodarcza. Domy
nie były identyczne w całej osadziekażdy kwartał miał swój, odmienny
charakter. Chodziły też kąpać się
nad rzeką.

/ szkoła (L. Popek)
/ Janowa- aleja http://wolyn.ovh.org/

W centrum osiedla, przy alei głównej wybudowano duży budynek
tzw. BLOK w kształcie litery U, w
którym znalazły się: sala kinowa,
widowiskowa, pokoje hotelowe i

wały w tej małej, ale nowoczesnej
wiosce na Wołyniu. Opisana jest tu
przedwojenna Janowa Dolina, zapewne w czasie wojny wyglądało to
trochę inaczej, niemniej jednak dla
/ osiedle (L.Popek)

Zdjęcia szkoły i osiedla z książki
Leona Popka o Janowej Dolinie
Przytaczam tu również słowa
przedwojennej piosenki o Janowej Dolinie, którą przysłał mi pan
Adam Łój, którego ojciec Stanisław Łój mieszkał w Małyńsku,
a pracował w kamieniołomach w
Janowej Dolinie :

/ plan osady http://wolyn.ovh.org/
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Janowa huczy w lesie, wiatr tony tanga niesie,
przy boku swej wybranki -każdy jak
pan!
Bo w lecie każdy hojny, rozrzutny, i
przystojny.
Bo bloczkow piszą dużo! kto ? ile?
chce!!
A gdy zagwiżdże wiatr! i śnieg napada, i mróz ladaco -przyciśnie Cię!!
To w tedy idziesz zgięty i z głodu
ochrypniętybo bloczków piszą ,mało. Choć idź
i płacz!!
I czekasz znów na lato, oj będzie znów
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bogato, oj będzie szpan!!!
Janowa znów zaszumi w lesie, słowa
tanga ,wiatr poniesie
przy boku swej Rodzinki, znów bedziesz paann I

Tu zaczyna sie murmurando !

W czasie wojny w budynkach dyrekcji stacjonowało wojsko niemieckie. Być może również i bliskość tego posterunku uratowała

/ Paszport Bronisławy z 1940 roku

/ i zameldowanie w Janowej Dolinie

Bronisława pracowała w spółdzielni jako ekspedientka. Napisała to w swoim życiorysie, już
po wojnie, we Wrocławiu:

Bronię z córkami od śmierci w
czasie późniejszych wydarzeń.
Niestety zaczęły się pogromy ludności polskiej. Dowiadywały się
o rzeziach w sąsiednich wsiach i
wszyscy bardzo się bali. Szczególnie nocami. Bronia nie miała
żadnej męskiej opieki i dlatego
każdej nocy chodziła z dziećmi
spać do sąsiadów- razem raźniej.
Było to jednak stresujące i bardzo
męczące na dłuższą metę- spać
byle gdzie w tłoku u kogoś. W
końcu którejś nocy Bronia miała
dość- powiedziała sobie:

do siebie w kącie piwnicy. Serce
Władzi kołatało, nie mogła oddychać ze strachu. Pierwsze co zobaczyła w okienku to dziesiątki
nóg przebiegających obok. Choć
potem widziała rzeczy o wiele
straszniejsze, to w nocnych koszmarach najczęściej wracał ten
tupot, a raczej szmer biegnących
nóg. Mamy pierwszy wizerunek
wroga i śmierci to te nogi bez butów. To byli obdarci, nędzni chłopi, ziejący szałem zabijania i nienawiścią, podjudzeni, omamieni,
oszukani przez OUN. Na nogach
zamiast butów mieli pozawijane
szmaty, oplecione rzemieniami.
Poruszali się po cichu, z jakimś
przerażającym szmerem. Do tego
dochodziły przerażające krzyki
ludzi. Okazało się, że podpalili co
drugi dom, wiedząc, że drewniane domy i tak się zajmą ogniem
wszystkie.. Oni stali obok i siekierami rąbali wszystkich, którzy
chcieli uciec z płonących domów.
Okazało się, że podpalili właśnie
ten sąsiedni dom, gdzie babcia z
dziećmi chodziły spać, a ich to
był ten co drugi, nie podpalony.
Siedziały zdrętwiałe, bez ruchu,
zahipnotyzowane rzezią, którą
widziały przez maleńkie piwniczne okienko. Tylko mała 5 letnia
Renia wtuliła się w swoją mamę
i nie patrzyła. Bała się ognia. Zaczęła wołać:
-„Nie chcę spalić, wole rosscelać”.
Bronia zakryła jej buzię, uspokoiła i potem nawet już nie zapłakała. I to je ocaliło. Nie odzywały
się, nawet pacierza nie mówiłytylko Bronia nerwowo ściskała w
dłoni małą ikonkę podróżną, którą
dostała od Ukrainki…Doczekały
bez ruchu do rana, potem jeszcze bały się wychodzić. Bandyci
odeszli zostawiając spaloną wieś
i pomordowanych mieszkańcówniewielu ocalało. Na szczęście
dom Broni nie całkiem się spalił
i w końcu, ostrożnie mogły wychylić się z kryjówki. Nic ze wsi
nie zostało. Dokumenty mówią,
że działo się to w Wielki Piątek
przed Wielkanocą, 23.04.1943r.
Zginęło wtedy ok.600 osób w
tej wsi. Bronia z przerażeniem
patrzyła na ten obraz śmierci…
Widok pogorzeliska był przerażający. Wszędzie zwłoki i jęczący
ranni. Ci , którzy przeżyli starali
się pomóc rannym. Mała wtedy
Renia- Teresa zapamiętała obraztaką migawkę wspomnień- jak jej
mama schylała się nad rannymi,
popalonymi ludźmi, ułożonymi w
szeregu na ziemi i próbowała ich
napoić. Nie ze wszystkimi się to
udawało- zwilżała więc im tylko
te czarne usta szmatką nasączoną
wodą…

/ życiorys

„Na terenie osiedla Janowa Dolina handel prowadzony był
wyłącznie przez spółdzielnię
"Społem". Sklepy tej spółdzielni działały również w Złaźnem
i Kostopolu. W spółdzielczym
pawilonie handlowym i w sklepach filialnych można było kupić
wszystko oprócz alkoholu. Najbliższy punkt sprzedaży alkoholu
był w Złaźnem.”- pisze B. Soboń.
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„- Tu, czy gdzie indziej -co ma
być to będzie”- i nie poszły spać
do sąsiadów.
I wtedy właśnie przyszli ukraińscy bandyci. Bronia zdążyła tylko uciec z dziećmi do piwnicy.
Dwunastoletnia wtedy Władzia
opowiadała nam- swoim dzieciom
wiele lat później, że widziała
wszystko przez okienko piwniczne. Siedziały skulone, przytulone

Po tej tragedii nieliczni ocaleli
byli ładowani do towarowych wagonów, którymi woziło się kamień
z kopali i wywożono ich w różne
strony- głównie w głąb Rzeszy,
na roboty. Bronia z dziećmi znów
miała szczęście. Bronia zawsze
potem wspominała rodzinę Kuriatów. To byli wspaniali ludzie! Nie
wiem dokładnie czy już w Janowej Dolinie im pomogli, czy dopiero w Kostopolu- nie zdążyłam
tego uściślić… W każdym razie
jechały w tym towarowym wagonie z Janowej Doliny do Kostopola. Siedziały między tobołkami.

/ dokument Dokument Broni ze Lwowa- po niemiecku Lemberg

Wszyscy ludzie płakali opuszczając te strony, a Renia bardzo się
cieszyła. Bała się Janowej Doliny
i tego co tam przeżyły. Patrzyła
przez szparę w deskach wagonu,
widziała wiosnę, zielone drzewa,
bujną przyrodę i cieszyła się, że
odjeżdżają- ta wiosna budziła radość i nadzieję u małego dziecka.
Bronia kazała zapamiętać dzieciom i wnukom człowieka o nazwisku Kuriata. To był nauczyciel- chyba w Janowej Dolinie ,
albo w Kostopolu.
Zaopiekował się Bronią i jej córkami. Wsadził je do wagonu do
Lwowa, a nie na roboty do Niemiec ani do Kazachstanu. Załatwił im to miejsce w towarowym
pociągu i dzięki temu Bronia mogła pojechać do Lwowa, zatrzymać się tam u swojej siostry.
Potem pojechały do Warszawy,
gdzie przeżyły kolejne piekłoPowstania Warszawskiego, potem
do Krakowa, aby w końcu osiąść
na stałe we Wrocławiu.
Bronia spotkała się z panem Kuriatą po wojnie, we Wrocławiu.
Podobno jego syn spotykał się też
z Władzią- starszą córką. Jednak
ich drogi się rozeszły. Dobra pamięć tego nazwiska pozostała w
rodzinie. Szkoda, że nie znamy
imion i nie da się odszukać tej rodziny.
Wróćmy do ukraińskiej ikonki
i tej osoby, która ją ofiarowała
Broni. Zastanówmy się: -z jednej
strony dobre serce, pomoc w potrzebie i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, a z drugiej okrutna
rzeź. Białe i czarne, dobro i zło,
serce jak na dłoni i nienawiść- takie skrajności, a przecież mówimy o przedstawicielach tego samego narodu! Nie uogólniajmy.
W każdym narodzie są ludzie o
złotych sercach i bandyci. Oczywiście potępiajmy bandycki napad, rzezie i okrucieństwa- tego
nie da się wybaczyć, zapomnieć,
ani wytłumaczyć niczym!
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Mówmy tak jednak tylko o ukraińskich bandytach, nie o całym
narodzie. Pamiętajmy o tych
Sprawiedliwych, którzy pomagali
naszym rodakom nawet nieraz za
cenę własnego życia. Wielu było
takich Ukraińców. Nie musimy
wymieniać ich z nazwiska, ale
pamiętajmy!
Hmmm, niby taka mała ikonka
podróżna, taki drobiazg mieszczący się w dłoni….- a może jednak modlitwa z tą ikoną uchroniła
Bronię i jej dzieci?
Na koniec jeszcze przytoczę
wiersz pani Anastazji Paszkowskiej z domu Wierzbickiej z Kresów. Dziś ta sędziwa kobieta,
urodzona w 1912 roku nie cieszy
się dobrym zdrowiem, jest słabiutka. Jednak na wspomnienie
rodzinnych stron uśmiech rozpromienia jej twarz. Pomimo trudnego życia, różnych tragedii, które
przeżyła to wciąż ma w sobie to
cudowne kresowe spojrzenie pełne ciepła i miłości do ludzi. Może
ktoś z Kresowiaków chciałby ją
odwiedzić?

/ wiersz Pani Anastazji

Anna Małgorzata Budzińska spisała wspomnienia swojej babci,
mamy i cioci
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Zaczął się dla nas prawdziwy odpoczynek …
Roman Domański
Po akcji na Wisznicę batalion por.
“Bratka" został zakwaterowany we
wsi Jedlinka . Do jeziora też przylegała wieś Głębokie. Zaczął się
dla nas prawdziwy odpoczynek i
normalne, spokojne życie wojskowe po tak ciężkich walkach i głodzie. Nareszcie mogliśmy pozbyć
się robactwa odzieżowego i ubrać
czystą bieliznę, a mundury chociaż
były zniszczone po doprowadzeniu
do czystości i porządku ,lepiej wyglądały .Gorzej było z obuwiem, bo
byli tacy co w ogóle nie mieli butów
i chodzili na bosaka jak murzyńskie
wojsko w Afryce. Zorganizowana
została kuchnia polowa, kucharze
gotowali potrawy w kotłach. Na
śniadanie i kolację była gorąca kawa
niesłodzona, bo cukier był nie osiągalny, czasem kawa była z mlekiem.
Chleba nie brakowało mogliśmy
jeść do, syta był to chleb razowy
.Na obiad mieliśmy zawsze gulasz
wołowy z sosem i kartofle. Rano o
szóstej była pobudka, po umyciu się
była zbiórka na placu alarmowym,
odmawialiśmy modlitwę i śpiewaliśmy „Kiedy ranne wstają zorze" ,a
wieczorem "Wszystkie nasze dzienne sprawy". W Głębokim kwaterowało dowództwo dywizji. Z Warszawy przybył dowódca dywizji major
"Żegota". Zorganizowana była na tą
okazję defilada przed dowództwem
we wsi Głębokie na piaszczystej
drodze. Wielu żołnierzy nie miało
butów i jak tu na baczność przybijać bosymi stopami po piasku .Nasz
dowódca kompani por. „Borsuk"
nauczył nas żeby podczas marszu
na baczność wymawiać" chruum" w
takt przybijania nogami i rzeczywiście brzmiało to tak ,jakby wojsko
szło po bruku i przybijało nogami,
niczym w butach z gwoździami.
Dowódcy przyjmujący defiladę byli
tym zaskoczeni i zdziwieni - jak to
jest możliwe, żeby wojsko maszerujące po piaszczystej drodze mogło wydawać taki odgłos. Do Głębokiego przyjechały z Warszawy
dwie sanitariuszki, które nauczyły
nas śpiewać piosenki warszawskie
i umilały nam życie śpiewaniem.
W połowie lipca brałem udział w
patrolce rozpoznawczej po terenie
zajmowanym przez naszą dywizję.
Wyjechaliśmy rano furmanką w
kierunku rzeki Wieprz pod Lubartowem. Po dotarciu do wsi Serniki
dwóch naszych kolegów stanęło na
warcie na moście na rzece Wieprz,
a pozostali koledzy czekali na podmianę furmanki obok mostu. Przy
drodze do mostu był sklepik do
którego chciałem wejść i coś sobie kupić .Nagle od mostu rozległy
się strzały z automatu więc szybko
pobiegliśmy w tym kierunku. Na
środku mostu leżał niemiecki oficer
wysokiej rangi co widać było na pagonach, a obok stali nasi koledzy i
cywil z którym Niemiec przyjechał
na dwukółce zaprzężonej w konia
w celu omówienia remontu mostu,
który był do połowy rozebrany.
Niemiec z cywilem wysiedli z wozu
i zajęci rozmową szli dochodząc do
wartowników, którzy podskoczyli do Niemca i krzyknęli "hende
hoch". Wtedy Niemiec chwycił za
lufę automatu wartownika "Kobzy" i usiłował go wyrwać ,drugą
ręką sięgał po pistolet ."Kobza nie
miał innego wyjścia pociągnął za

cyngiel i seria pocisków utkwiła
w piersi Niemca, który runął twarzą na most. W tej sytuacji szybko
wycofaliśmy się z mostu ,a widząc
bezradnie stojącego cywila, kazałem mu uciekać, podając mu rękę na
pożegnanie. Biegliśmy do głównej
drogi przy kościele gdzie czekała na
nas furmanka z woźnicą ze wsi Serniki. W powrotnej drodze "Kobza”
opowiedział nam szczegółowo pechowe zdarzenie. Odjechaliśmy na
czas ,bo od strony Lublina zbliżały
się do mostu dwa ciężarowe wozy
z Niemcami. Dojeżdżając do Głębokiego z kwatery dowództwa, przybiegł ,żołnierz wołając ,że mamy
się natychmiast zameldować u por.
"Bratka". Obawialiśmy się kary za
zabicie Niemca, ale kiedy dokładnie
opowiedzieliśmy cały przebieg sytuacji na moście, por. "Bratek" nie
pochwalił nas ,ale uznał, że innego
wyjścia nie mieliśmy, bo to była
wina Niemca . Gdyby Niemiec dał
się wziąć do niewoli, moglibyśmy
w zamian uwolnić więzionych
przez Niemców wielu Polaków.
Wiadomość o zajściu na moście w
Sernikach ,dotarła do dowództwa
telefonicznie, bo po całym zajmowanym przez naszą dywizję terenie
były zainstalowane przewody telefoniczne.
18.lipca kazano nam zgłosić się po
żołd do kapitana "Hrubego" we wsi
Głębokie ,który był tak śmiesznie
mały, że nie chciałem go odbierać.
Za siedem miesięcy służby w dywizji to było zbyt mało. Dla świętego
spokoju odebrałem ,piwosze mówili , że za ten żołd można kupić jedną buteleczkę piwa. Osiemnastego
lipca o godzinie 20:00 rozpoczął
się wymarsz naszego batalionu za
Wieprz w rejon lasów kozłowieckich, dokąd również maszerowały pozostałe bataliony dywizji.
Wstępnie major "Kowal" zarządził
przemieszczenie dywizji w rejon.
Leśniczówki Gościniec, a idąc na
Ostrów Lubelski podjął decyzję
przebijania się do wsi Dębica i
Zawady. Cofaliśmy się przed frontem niemieckim, który miał okrążyć i zlikwidować naszą dywizję.
W kolonii Dębica przeprawiliśmy
się przez Wieprz i dalej przemieszczaliśmy się na Firlej do lasów kozłowieckich. Jako czołówka szedł
batalion "Gzymsa" następnie bat
. "Hrubego" bat ."Sokoła" i bat.
"Bratka" . Jako ubezpieczenie tylne
maszerował bat.
" Jastrzębia". Od strony torów oddziały
dywizji zostały ostrzelane rakietami
przez Niemców. Wcześnie rano 19go lipca część dywizji doszła bez
przeszkód w rejon Kolonii Dębica.
Nad ranem o świcie przy szosie Lubartów- Parczew czołowy batalion
„Gzymsa" otrzymał silny ogień
niemiecki z rejonu Brzeźnica Leśna.
Oddział "Gzymsa" odparł Niemców
niszcząc im dwa wozy pancerne.
Niemcom nie udało się zatrzymać
pochodu batalionów, bo ponieśli
duże straty w ludziach sprzęcie i
broni.
Przeprawa dywizji przez Wieprz.
O zmroku uruchomionym promem
przeprawiła się przez rzekę kawaleria rotmistrza "Tomka" a następnie
inne bataliony dywizji. 2.0 lipca batalion "Bratka" stacjonował we wsi
Sobolew. Doszła do nas wiadomość,
że w nocy samoloty radzieckie dokonały na polanie zrzutu w pobli-

skim lesie .Nasze oddziały, które
stacjonowały w lesie, słysząc znany
warkot samolotów radzieckich ,rozpaliły trzy ognie w kształcie trójkąta .Był to dany znak miejsca zrzutu
i samoloty zrzuciły broń i amunicję.
Miał to być zrzut dla partyzantów
radzieckich, które nie rozpaliły
ognisk.
21 lipca marsz do Lubartowa i zdobycie pociągu niemieckiego.
Wczesnym rankiem do sztabu dowództwa dywizji przybył z Lubartowa goniec z listem od miasta dowództwa AK w Lubartowie z prośbą
o pomoc w wyparciu Niemców.
Batalion "Bratka" stacjonował w
tym czasie w Sobolewie, najbliżej
położony od Lubartowa i dlatego
major. Kowal wydał rozkaz por."
Bratkowi” wyruszenia z batalionem
do akcji do Lubartowa. Do przedmieścia Lubartowa dotarliśmy
przed południem. Uformowany w
czwórki batalion maszerował środkiem ulicy ,głównej Lubartowa .
Mnie przypadła rola maszerowania
chodnikiem po prawej stronie ulicy,
w odległości około 50 m przed batalionem . Po lewej stronie szedł mój
brat" Ryba". Na ulicach Lubartowa
nie było już Niemców, mijałem tylko mieszkańców Lubartowa. Po
prawej stronie ulicy czekała na mnie
grupa młodych mężczyzn, którzy
chwycili mnie na ręce podrzucali
lekko do góry i śpiewali, „Jeszcze
Polska nie zginęła". Czułem się
szczęśliwy ,że taki zaszczyt mnie
spotkał. Szybko wyrwałem się z rąk
witających i dalej szedłem do przodu. Za chwilę zatrzymała mnie
grupka dziewczyn ,które wręczyły
mi bukiet kwiatów .Kiedy odszedłem trochę dalej , wyjąłem z bukietu piękną różę, a bukiet delikatnie
postawiłem
na
murku
ogrodzenia, bo nie miałem jak trzymać karabinu w pogotowiu. Dogonił mnie por. ”Borsuk", dowódca
kompani. Skręciłem z nim w prawo
w boczną uliczkę do dworca kolejowego, a za nami szedł cały batalion.
Przy dworcu na razie był spokój nic się nie działo, Niemców nie
było. Przy wieży ciśnień stał pozostawiony przez kogoś rower, który
mnie zainteresował, ale w tej sytuacji był mi niepotrzebny. Za chwilę
niespodzianie z bocznej uliczki wjechała furmanka pełna Niemców,
którzy jak nas zobaczyli , jak diabły
wyskoczyli z wozu ,przeskoczyli
przez niski płot i znikli nam z oczu
za domami. W tym samym czasie na
dziedziniec dworca w galopował na
koniu niemiecki oficer, zmierzyłem
się do strzału ,a por "Borsuk” zrobił
ze mnie podpórkę, położył mi pistolet na ramieniu. Rażony wystrzałem
ruszyłem się ,a Niemiec uciekł za
budynek kolejowy i znikł nam z
oczu. Zbadaliśmy teren przy dworcu, stwierdziliśmy że Niemców nie
było. Kompania uformowała się na
placu dworcowym i ruszyliśmy w
drogę powrotną główną ulicą do
szkoły obok kościoła, gdzie lubartowscy akowcy zorganizowali nam
wspaniałe przyjęcie. Stoły na sali
były nakryte białymi obrusami ,a na
nich było czego dusza może zapragnąć, naczynia były wypełnione
różnym ciastem, słodyczami, napojami i owocami. Wszystko to było
przyniesione do szkoły z magazynów niemieckich przez konspirację
akowską Lubartowa .W szkolnych
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/ Zdjęcia wykonane w dn. 26.07.1944. Część żołnierzy z komp. "Borsuka" w lasku koło
Skrobowa po rozbrojeniu przed marszem do Lublina

salach roiło się od wojska i cywili
,były też bardzo miłe dziewczęta,
które częstowały nas czereśniami i
słodyczami. Nie miałem do czego
brać te wspaniałości, bo w chlebaku
miałem cały bochen chleba, nie
chciałem go się pozbyć, ale miła
dziewczynka zabrała chleb z chlebaka i nałożyła pełny chlebak słodyczy .Po takiej tułaczce i głodzie po-

czułem się jak w raju, pomimo
dużego zmęczenia byłem bardzo
szczęśliwy. Naszą biesiadę nagle
przerwał rozkaz zbiórki i wyjście
na ulicę gdzie kompania uformowała się w dwuszeregu. Por. "Bratek"
został zawiadomiony, że na przedmieście Lubartowa przy szosie Lubartów- Skrobów wjechał na rampę
pociąg towarowy z Niemcami. Wy-

/ II drużyna kaprala "Kamienia" po rozbrojeniu. Zdjęcie wykonane w lasku koło Skrobowa
przez Romana Domańskiego

www.ksi.kresy.info.pl

ruszyliśmy główną ulicą i przed kościołem skręciliśmy w lewo w boczną ślepą uliczkę wiodącą do
cmentarza. Przed cmentarzem mój
brat "Ryba" zobaczył księdza Pozynowskiego z Kowla, poznał go
bo służył u niego do mszy w kościele w Kowlu, zamienił parę słów
i biegiem nas dogonił. Przeszliśmy
w poprzek cały cmentarz i doszliśmy do płotu za którym były tory
kolejowe za wąskim poletkiem z
kartoflami. Z prawej strony był
przejazd kolejowy i był widoczny
szlaban przy budce strażnika kolejowego. Wybiliśmy kolbami w
płocie sztachety i weszliśmy na
pole. Niemcy leżący przy budce
strażniczej ziali ogniem, wzdłuż
szosy przez co uniemożliwili nam
przejście i dotarcie do pociągu, który stał za budynkami przy szosie po
przeciwnej stronie. Czekaliśmy na
rozkaz i w tym momencie pojawił
się przy mnie por. "Bratek", który
głośno powiedział "kto na ochotnika zlikwiduje karabin maszynowy"
, Ja natychmiast skoczyłem kilkanaście metrów w kierunku przejazdu ,a dalej czołgałem się po kartoflisku. Kiedy zobaczyłem wystające
plecy Niemca ,oddałem dwa strzały, za drugim karabin maszynowy
ucichł, bo trafiłem kulą rozrywną
w Niemca i droga była wolna.
Wstałem i zobaczyłem jak z rampy
jechały dwa ciężkie samochody z
Niemcami . Zdążyłem parę razy
wystrzelić w plandekę samochodu,
a samochody pojechały dalej w kierunku Skrobowa. Dogoniłem nasz
pluton i za chwilę zobaczyłem syczący parą czarny kolos parowozu.
Niemcy, którzy nie zdążyli uciec
samochodami, uciekali przez porośnięte pole zbożem. Strzelaliśmy
do nich kiedy w podskokach ukazywały się im głowy nad zbożem .
Po strzale głowa już się nie pokazała. Cały batalion rozproszył się po
wagonach. Niemcy w popłochu
uciekając zostawili ciężką broń,
duże zapasy żywności i mundury,
które chętnie braliśmy bo nasze już
były w opłakanym stanie, po prostu
jak łachmany dziadowskie. W krytym wagonie po środku stał kocioł
z jeszcze ciepłą zupą , a na ścianach wisiały na hakach grube kiełbasy. Skakaliśmy po wagonach jak
małpy w dżungli po drzewach w
poszukiwaniu zdobyczy ,wszystko
nas ciekawiło .Wreszcie dopadłem
do walizek i jedną z nich dość ciężką zabrałem ,ale od razu dałem koledze do niesienia, bo byłem bardzo zmęczony . Gdy zrobiło się już
ciemno
,zarządzono
zbiórkę
wzdłuż wagonów i wymarsz do
szkoły na nocleg, gdzie przygotowano nam na salach łóżka do spania . Do szkoły zdążyliśmy dojść
przed burzą, słychać było grzmoty
zmieszane z grzmotami artylerii
frontowej ,od zachodniej strony
Lubartowa. Na salach panował
wielki ruch i głośny gwar żołnierzy
.Nastąpił handel i wymiana zdobyczy z pociągu, chłopcy przebierali
się w niemieckie mundury Od razu
przyszywaliśmy biało czerwone
naszywki na klapach mundurów i
zakładaliśmy biało czerwone opaski na rękawy. Zawartością walizki
podzieliłem się z kolegą przed
szkołą , pod zadaszeniem na rowery ,po ciemku, sięgaliśmy do otwartej bagnetem walizki i kto co namacał to było jego .Ja wyciągnąłem
aparat fotograficzny kodaka, był
bardziej nowoczesny od tego co
już miałem .Kolega namacał złoty
kieszonkowy zegarek, przybory do
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golenia i butelkę ajerkoniaku. Sala
była pełna łóżek, usiedliśmy na
łóżkach i rozlaliśmy do kubków
ajerkoniak dla całej drużyny . Wypiliśmy na zdrowie jednym łykiem,
bo na dnie kubka mało tego było.
Bardzo zmęczony całodzienną gonitwą po Lubartowie, położyłem
się na łóżku i usnąłem. Nie wiele
było tego snu ,bo po kilkunastu minutach koledzy obudzili mnie.
Nasz pluton otrzymał rozkaz
opuszczenia szkoły i objęcia placówki , przy końcu ulicy głównej
,na szosie do Lublina - blisko stacji
kolejowej. Moja kolej objęcia warty na czujce miała być nad ranem
więc zdążyłem jeszcze odpocząć i
położyć się na podłodze do snu. O
świcie 23 lipca stałem na warcie
przed dużym piętrowym domem .
Po chwili postoju na warcie, podeszła do mnie kobieta z domku po
drugiej stronie ulicy i przyniosła mi
w ładnie zawinięty w biały papier
kanapki, podziękowałem jej ,zamieniłem parę słów i kobieta poszła do domu. Poprzedniego dnia
byłem po prostu objedzony, więc
nie mając ochoty na jedzenie położyłem kanapki na parapecie okna.
Za chwilę niespodzianie od śródmieścia z bocznej uliczki wjechał
czołg, cały oblepiony niemieckim
wojskiem ,które do siebie głośno
wrzeszczało. Serce mi zakołatało,
zaschło w gardle z wrażenia na widok jak moi koledzy ,którzy byli
około 30 m. ode mnie ,zostawili karabin maszynowy na drodze i przeskoczyli przez płot do sadu i uciekali przed Niemcami. Ja wbiegłem
do tunelu i schowałem się za drzwi
bramy. Ku memu przerażeniu czołg
zatrzymał się naprzeciwko bramy,
usłyszałem głos Niemca "wohin
nach Lublin"i jednocześnie usłyszałem głos kobiety, która ręką
wskazała Niemcowi kierunek jazdy
i czołg ruszył w kierunku Lublina.
Był to głos tej samej kobiety, która
przyniosła mi kanapki .Wybiegłem
z bramy tunelu na ulicę, na której
zaroiło się od kolegów z plutonu.
Uciekający koledzy mieli szczęście
,że ubrani byli w hełmy niemieckie
i mundury , a opaski biało czerwone mieli przykryte pałatkami przeciw deszczowymi, bo inaczej mogli
by zginąć. W następnych dniach w
Lubartowie zaroiło się od ruskiego
wojska .Zginęło naszych dwóch
kolegów na ulicy Lubartowa, bo jechali niemieckim samochodem, a
ruskie sołdaty otworzyli do nich
ogień myśląc ,że to Niemcy. Nasze
oddziały nie mogły już kwaterować
w Lubartowie . Nasz batalion por
."Bratka" zakwaterował się we wsi
Kozłówka . W Kozłówce odpoczywaliśmy dwa dni, porobiłem naszej
drużynie zdjęcia i sobie też. W Kozłówce nie wiedzieliśmy co nas
czeka. Czerwona zaraza od początku istnienia naszej dywizji miała za
zadanie od Stalina zniszczyć nas za
wszelką cenę . Byliśmy dla nich nie
bezpiecznymi wrogami. Ludowe
wojsko - niby polskie zorganizowane przez władze stalinowskie trwało wiernie na usługach Moskwy.
Ruska partyzantka i jej dowództwo
starało się przy byle okazji aresztować naszych dowódców i to przy
każdej okazji to robili jeszcze na
Wołyniu. Zorganizowali napad w
przebranych mundurach niemieckich na leśniczówkę w której kwaterował dowódca dywizji ppłk.
"Oliwa", który wybiegając na ganek został zabity przez niby Niemców. Pod pozorem braku rozpoznania został ostrzelany i aresztowany

oddział plutonu "Siwego" . Zginęło
6-ciu naszych żołnierzy a 8-miu
zostało rannych. W przeddzień
podstępnego wyciągnięcia naszej
dywizji, władze radzieckie zaprosiły naszą dywizję na przegląd do
Lubartowa. .Dostaliśmy rozkaz od
dowódców doprowadzić do porządku buty i mundury i przygotować się do marszu do Lubartowa.
W dniu 25 lipca wyruszyliśmy około południa całym batalionem por.
"Bratka" z Kozłówki w kierunku
Skrobowa i do Lubartowa, gdzie
miał odbyć się przegląd całej dywizji, około godziny 17tej, Przed
Skrobowem cała kolumna zatrzymała się, upływały godziny, a my
nie wiedzieliśmy co się dzieje ,
było to dla nas niezrozumiałe i niepokojące. Między nami krążyły
wiadomości, że po polach są przyczajone stanowiska ruskich wojsk z
karabinami maszynowymi, a niektórzy widzieli czołgi. Oczekiwaliśmy na rozkaz dalszego marszu do
północy i wtedy dostaliśmy rozkaz
powstania i dalszego marszu . Po
przejściu paru kilometrów, otrzymaliśmy rozkaz skupienia się na
drodze przy dużym piętrowym budynku, gdzie głośno przemówił
płk. "Twardy” ,że jesteśmy otoczeni czołgami, artylerią i wojskami
sowieckimi . Zapanowała głęboka
cisza wszyscy stali w miejscu rażeni taką sytuacją, pułkownik prosił,
żeby złożyć broń, kto chce wstąpić
do ludowego wojska może wstąpić,
a kto chce iść do domu ,może iść do
domu. W zupełnej ciemności ,przeszliśmy przez szeroką żelazną bramę ,na dziedziniec. Przy budynku ,
ze ściśniętym gardłem z żalu ,składaliśmy na kupę broń .W ten sposób pozbawiono nas broni ,którą
opiekowaliśmy się jak małym
dzieckiem. Zapamiętałem sobie pomimo ciemnej nocy potężny budynek w kształcie ceownika ogrodzony wysokim żelaznym płotem, z
bramą wejściową zawieszoną na
murowanych słupach. Broń musieliśmy złożyć - innego wyjścia nie
było. Po złożeniu broni poszliśmy
do pobliskiego lasku w którym doczekaliśmy się słonecznego poranku i zaczął się ruch w małym lasku,
obok którego graniczyło gospodarstwo rolne , była studnia z żurawiem i koryto do pojenia bydła i
koni w nim można było się umyć.
Obok zabudowań przy lasku słychać było śpiew ruskich piosenek,
to śpiewali łącznościowcy ,aby zagłuszyć wycie prądnicy do radiostacji. Dowódca łączności łączył
się z Londynem prosząc o decyzję,
co mamy w naszej sytuacji robić.
Odpowiedź była krótka "radźcie
sobie sami, nic nie możemy wam
pomóc". Około południa nastąpiła
zbiórka, uformowanie rozbrojonej
dywizji w bataliony i wymarsz w
kierunku Lublina. Wychodząc ze
Skrobwa szliśmy na skróty szeroką
polną ścieżką wiodącą do szosy
Lubartów- Lublin. Kiedy byliśmy
blisko lubartowskiego cmentarza,
pożegnałem się i mój brat Mieczysław z kolegami z oddziału. Poszliśmy do Lubartowa do księdza Romana Pozynowskiego - uciekiniera
z oblężonego Kowla, który mieszkał w drugim domu od cmentarza
,przez który atakowałem Niemców.
Ksiądz Pozynowski serdecznie nas
przywitał i od razu skontaktował
nas z por. "Gruszką" Grabowskim,
który też został rozbrojony i zdążył
w nocy dołączyć do swojej żony,
która wraz z księdzem Pozynowskim zamieszkała w Lubartowie u

jej rodziny. Por. „Górka" Grabowski dał nam 500 marek jako zapomogę i przebrał mnie z bratem w
cywilną odzież. Długo nie mogliśmy być u księdza bo to nie miało
sensu.
28 lipca rano wyruszyliśmy do Lublina na piechotę. Idąc do śródmieścia Lublina spotkaliśmy kolegów
z naszego plutonu "Jagiełły", którzy podali nam adres przy ul. Peowiaków 5, gdzie przyjmowano do
polskiego wojska ludowego .Wartownik wskazał nam biuro na parterze. W małym pokoiku siedziało
dwóch oficerów w berlingowskich
mundurach ,którzy w dużej księdze
zapisali mnie i mego brata do wojska. Kiedy powiedziałem że jestem
z 27 WDP AK oficer ściszył głos i
powiedział żeby o tym nikomu nie
mówić. Był to dla mnie zimny kubeł wody na głowę, chyba nie jestem bandytą żeby ukrywać służbę
w prawdziwym wojsku polskim.
Po załatwieniu zapisu udaliśmy się
na pierwsze piętro, gdzie zakwaterowani byli żołnierze z naszej dywizji .Na sali stały łóżka piętrowe
,jak w koszarach. Stojąc przy klatce
schodowej rozmawialiśmy z chłopakami którzy byli już zadomowieni. Nagle z wyższego piętra biegł
żołnierz i wołał "chłopcy idziemy
po mundury" , a ja zapytałem, jakie to są mundury, odpowiedział,
że na razie kolejowe czarne niemieckie. Mnie jakby ktoś rąbnął w
głowę przecież dwa dni temu pozbyłem się niemieckiego munduru
i ponownie mam ubrać niemiecki
mundur, to coś podejrzane, powiedziałem bratu że musimy stąd
uciekać. Natychmiast wyszliśmy z
budynku do bramy, przy której stał
wartownik. Zapytał dokąd to - a
ja zapytałem czy jadł obiad, odpowiedział że tak . Powiedziałem ,że
dzisiaj jeszcze nie jedliśmy i chcemy wyjść kupić coś do jedzenia a
wartownik powiedział ,że nie może
nas puścić bez przepustki .Długo
prosiłem ,żeby nas wypuścił. Przekonywałem go,na różne sposoby
, że zaraz wrócimy -aż wreszcie
nas wypuścił. Nasze szczęście, że
nas wypuścił ,bo jak się okazało
za parę dni NKWD załadowało
wszystkich- rzekomo Niemców
na samochody , następnie do pociągu i na Sybir. Po wyjściu za bramę szybko poszliśmy w kierunku
bramy krakowskiej potem w dół
ulicą koło zamku lubelskiego i dalej wstąpiliśmy na krótki czas do
obozu na Majdanek. W Obozie w
wysokich magazynach barakowych
o dużej powierzchni ,były pryzmy
załadowane pod sufit kulami kalek, odzieżą, skrzyniami pełnymi
okularów ,były też stosy walizek i
obuwia. To był namacalny dowód o
zamordowaniu setek tysięcy więźniów obozu. Widok wszystkiego
,co oglądaliśmy był przygnębiający. Obok pieców krematoryjnych
stały stosy popiołu ze spalonych
trupów. Przy krematorium było pomieszczenie w którym po środku
było wykonane z betonu podwyższone stanowisko z wyżłobieniem
na postać ludzką do wyrywania
trupom złotych zębów. Wszystko Niemcy dokładnie i skrupulatnie urządzili według ich ornungu.
Przez otwarte żelazne drzwiczki
widać było w piecach niedopalone
kości ludzkie wśród szarego popiołu. Po wyjściu z Majdanka szliśmy
szosą w kierunku Rejowca i Chełma .W kierunku Chełma jechały
samochody ciężarowe "Sztudebakery" , a za kierownicami siedzieli
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żołnierze w polskich mundurach.
Wyciągnąłem rękę do zatrzymania pojazdu i kierowca zatrzymał
samochód, zapytałem czy może
nas wziąć i podwieźć do Rejowca ,a kierowca powiedział krótko
- wsiadać. Szybko wdrapaliśmy
się na pakę samochodu i samochód
ruszył. Uradowani , że nie musimy

/ Roman Domański żołnierz 27
WDP AK

/ Zdjęcie wykonane 26.07.1944
r. w lasku pod Skrobowem.
Na zdjęciu "Kobza" i "Ryba" Mieczysaw Domański żołnierze 27
WDP AK
iść na piechotę, jadąc odpoczywaliśmy po całodziennej wędrówce
do Lublina i po Lublinie. Za Rejowcem zastukałem w szoferkę,
kierowca zatrzymał samochód ,podziękowaliśmy za podwiezienie
serdecznie i wysiedliśmy. Obok
drogi stał ubogi domek a przy nim
stajenka. Poprosiliśmy gospodarzy
o nocleg, gospodyni serdecznie
ugościła nas chlebem i mlekiem i
po posiłku poszliśmy spać na sianie
nad stajenką, wchodząc tam po drabinie. Raniutko o świcie wyspani i
wypoczęci, poszliśmy do domu do
gospodarzy .Gospodyni ponownie
poczęstowała nas mlekiem z chlebem razowym, podziękowaliśmy i
pożegnaliśmy gospodarzy i ruszyliśmy w kierunku Krasnegostawu
i Izbicy .Przed sobą mieliśmy do
Płonki około 60 km drogi .Do Płonki przyszliśmy o zachodzie słońca
,końcową drogę dobrze znaliśmy
,bo tu przed wojną spędzaliśmy
każde wakacje. Do domu Stryja, szedłem już ostatkiem sił ,tak
miałem odparzone i zbolałe nogi
Przysiadłem na płotku ogródka z
kwiatami przy domu Stryja. Miecio szedł naprzeciwko domu naszej
Babci i natknął się na naszego starszego brata i Mamusię. Nastąpiło
serdeczne i radosne przywitanie.
por. „Sęp” Roman Domański
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Batalion Zbiorczy 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK.

Jerzy Demczuk

Wyruszyliśmy do Lasów Bonieckich. Tam, w końcu czerwca, po
dołączeniu do innych oddziałów
z 27 Dywizji, został sformowany
Batalion Zbiorczy 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK.
Dowódcą Batalionu został porucznik” Biały” były dowódca
zgrupowania „Osnowy”, a zastępcą podporucznik „Głaz”. W dniu
sformowania Batalionu nadeszła
informacja, że zmierza w jego
kierunku 60 żołnierzy, prowadzonych przez mojego Ojca. Po
ich dołączeniu liczba żołnierzy
Batalionu przekroczyła 200 ludzi. Mnie przydzielono do pierwszej kompanii, dowodzonej przez
podporucznika „Rybitwę” Józefa
Jażdżewskiego ze zgrupowania
„Gromady”. Drugą kompanią dowodził mój Ojciec chorąży „Ryś”,
Dominik Demczuk. Moje spotkanie z Ojcem miało miejsce we wsi
Rozdoły. Obaj bardzo je przeżyliśmy, szczególnie Ojciec, który nie
dowierzał w moje ocalenie.
Gdy mnie zobaczył, wyrzucał
sobie, że chciał mnie żywcem pogrzebać. Była to niezwykle trudna
dla niego chwila - choć zarazem
tak radosna dla nas obu. Nigdy
wcześniej nie widziałem Go w takim stanie. Ojciec powiedział mi,
że Mama z siostrą i bratem dotarli do Włodzimierza i że obecnie
mieszkają u naszego dzierżawcy,
Pana Wirskiego, we wsi Marianówka, 10 km od Włodzimierza
(ziemia, którą dzierżawił od nas
Pan Wirski - 44 hektary ziemi ornej i 8 hektarów lasu po wojnie
przepadła).
Po sformowaniu cały Batalion nie
chcąc narażać gościnnej wioski
Stanisławówki na naloty niemieckie opuścił ją i przeniósł się do
lasu. Wioska jednak nadal zaopatrywała nas w żywność.
W tym czasie, w ramach operacji „Cyklon”, lotnictwo niemieckie nasiliło loty obserwacyjne,
obejmujące rejon Zamojszczyzny.
Celem tej operacji była likwidacja działających na tym terenie
oddziałów partyzanckich AK,
BCh, AL, NSZ i sowieckich. Pacyfikację podjęły dwie dywizje
pancerno-motorowe, żandarmeria
oraz własowcy. Wykrycie naszego
zgrupowania groziło represjami
wobec okolicznych mieszkańców.
To właśnie w tej wsi po raz pierwszy wielu z nas dowiedziało się, że
Polacy są podzieleni w swoim patriotyzmie stąd ta duża liczba różnych formacji wojskowych, podległych różnym ośrodkom władzy.
Było to dla nas niezrozumiałe,
ponieważ na Wołyniu o takiej sytuacji się nie mówiło.
A my Wojsko Polskie służyliśmy
wiernie i broniliśmy naszej Ojczyzny. Nasze prostolinijne myślenie
srogo się na nas zemściło później,
już w PRL, o czym miałem okazję przekonać się osobiście. Aż do
śmierci wodza partii, towarzysza
Bieruta, byliśmy traktowani jak
wrogowie Ojczyzny.

Gdy nastąpiła odwilż, represji
pomału zaniechano, a my odzyskiwaliśmy godność obrońców
Ojczyzny. Po dotarciu Batalionu
do lasu odpoczywaliśmy, leczyliśmy rany i nabieraliśmy sił. Życzliwość miejscowej ludności podniosła nas na duchu. Ja z powodu
niełatwych przeżyć minionego
okresu odpoczynku potrzebowałem szczególnie.
Martwił się o mnie mój Ojciec,
lecz nie było czasu na sentymenty. Rankiem 12 lipca ruszyliśmy w
kolumnach marszowych w kierunku Parczewa, gdzie w tym czasie
przebywała najliczniejsza grupa
naszej 27 Dywizji Wołyńskiej.
Było tam ponad 3 200 ludzi uzbrojonych, doświadczonych w boju,
zdyscyplinowanych, ale też i wymęczonych, rannych i chorych, w
podartych mundurach, w butach w
opłakanym stanie. Czekali jednak
na nowe zadania. Chcieliśmy być
razem, by wspólnie razem walczyć
już nie tylko o Wołyń, ale i o inne
ziemie polskie, a zwłaszcza o Warszawę.
Szliśmy przez lasy. Pogoda się
popsuła, zaczęło padać. Mokra
ziemia przeobraziła się w błoto,
przez które coraz trudniej było
iść. Jednak my ciągle parliśmy do
przodu dziennie pokonywaliśmy
około 40 - 50 kilometrów bezdroży.
W nocy 14 lipca przekroczyliśmy
tory kolejowe koło Rejowca, a nad
ranem przeprawiliśmy się przez
rzekę Wieprz, częściowo łodziami, częściowo brodem. Przemarsz
przez bród nieco nas opłukał i
ochłodził. Mnie widocznie za bardzo. Znowu zacząłem kasłać. Po
dojściu do wsi Wierkowice zatrzymaliśmy się na odpoczynek.
Spaliśmy cały dzień. Ja miałem
gorączkę i dostałem jakieś pigułki. Trochę pomogło. Wieczorem
otrzymaliśmy nowe zadanie, zmiana kierunku marszu z północnego
na południowy i odebranie zrzutu
dla naszej Dywizji.
I znowu całonocny marsz bezdrożami w błocie. Maszerowaliśmy
nocą ze względu na bezpieczeństwo oraz utrzymanie zadania w
ścisłej tajemnicy. Otrzymaliśmy
rozkaz unikania jakichkolwiek
zbrojnych potyczek, dlatego kolumna była dobrze ubezpieczona. 17 lipca, nieludzko zmęczeni,
dotarliśmy do wsi Kawęczynek.
Jednak dowódcy poganiali nas, by
jak najprędzej odebrać zrzut. We
wsi mieliśmy otrzymać podwody
i już w przyzwoity sposób dotrzeć
z powrotem do Dywizji, która w
tym czasie toczyła ciężkie boje
w okrążeniu, rozbijając oddziały
Niemców i własowców. Zalegliśmy pokotem. Nawet jedzeniem
się nie interesowaliśmy. Jednak
odpoczynek nie trwał długo.
Na nogi poderwał nas alarm do
wsi zbliżali się Niemcy! Konsternacja była chwilowa podporucznik
„Głaz” nie stracił głowy. Rozkazał
ukradkiem przebiec za wysokim
żytem do pobliskiego lasu. Niem-

/ Grupa żołnierzy batalionu zbiorczego 27 WDP AK, Szczebrzeszyn, lipiec 1944. Zdjęcie z kolekcji prof. W. Filara.

/ Batalion zbiorczy 27 WDP AK w Szczebrzeszynie przed rozbrojeniem przez Armię Czerwoną. 30 lipiec 1944.

cy nie zauważyli naszego manewru. Zobaczyli jedynie kilku śpiochów, do których otworzyli rzadki
ogień. Utworzyliśmy linię obronną na skraju lasu, jednak Niemcy
nie zaatakowali.
Cały dzień leżeliśmy w ukryciu,
czekając na ruch Niemców. Wieczorem powróciliśmy do wsi na
posiłek i odpoczynek. Represji
w stosunku do mieszkańców nie
było. Niemiecki oddział rekwirujący żywność zabrał jedynie kilkanaście kur, kilka prosiaków i dwie
krowy. Następnego dnia wyznaczono 15 osobowy patrol, który
miał za zadanie odebranie zrzutu.
Reszta Batalionu wycofała się do
lasu. 19 lipca patrol powrócił. Na
kilku wozach wieziono uzbrojenie,
amunicję i umundurowanie. Nasz
pluton otrzymał działko przeciwpancerne, a mnie powierzono
funkcję amunicyjnego. Byłem nim
tylko jeden dzień. Cieszyłem się z
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nowego munduru. Jednak ponownie się rozchorowałem, a mój Ojciec wykorzystał okazję i razem z
łącznikiem dowódcy Okręgu AK
wysłał mnie do Lublina na leczenie. Do Lublina dotarłem samochodem 22 lipca rano. Ulokowano
mnie na plebanii kościoła, niedaleko dworca kolejowego. Zajęli
się mną dwaj studenci medycyny.
Zaczęli od baniek. Potem jakieś
zioła i napary. Kuracja była jak
wówczas sądziłem bardzo skuteczna. Po południu nie miałem
już gorączki. Noc przespałem bardzo dobrze, nie kasłałem. Czułem
się coraz lepiej.
24 lipca Lublin został wyzwolony. Nazajutrz rano dowiedziałem
się, że odbędzie się defilada przed
nowymi władzami Państwa Polskiego, PRL - PKWN.
W defiladzie miała wziąć udział
miejscowa organizacja zbrojna
AK. Ubłagałem moich medyków i

księdza, żeby pozwolili mi wziąć
w niej udział.
Po długich prośbach uzyskałem
zgodę. Ruszyliśmy o godzinie 12tej. Ja szedłem na samym końcu
miejscowej kompanii AK. Byłem
dumny z możliwości defilowania
w wolnej Polsce. Gdy zbliżaliśmy
się do trybuny, polska orkiestra
wojskowa zagrała Warszawiankę.
I stała się rzecz dziwna wiwaty
zaczęły cichnąć. Ludzie płakali.
Nie pozostali obojętni i sami defilujący, a nawet orkiestra. Ja ryczałem jak bóbr. Od tego czasu,
gdy słyszę Warszawiankę widzę
płaczący tłum w Lublinie i znów
płaczę.
Powróciłem szczęśliwy do swojej
kwatery. Jako jeden z pierwszych
defilowałem w wolnej Polsce!
Tak wtedy myślałem….

www.ksi.kresy.info.pl
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O poranku 26 lipca wychodzi z tego lasku
Stanisław Nikoniuk
8 lipca kompania Olszyny przechodzi z Uścimowa do Białki
– wdowiej wsi, w której Niemcy wyniszczyli wszystkich mężczyzn. Żołnierze chodzą stamtąd
w długie patrole aż pod Parczew.
W Białce w którymś domu Paweł znajduje książkę – przekład
jakiegoś autora obcego. Czyta –
nie idzie mu to czytanie. Głowa
nie przyjmuje cudzych opisów,
przedstawienia niewiele znaczących problemów, cackania się z
drobnostkami. Zatłoczona jest
doznaniami własnymi, żywym
życiem, obrazami przebytej drogi, jej niejasnościami i dramatami. Nie prędko się z tym upora.
16 lipca niespodziewana wizyta
– odnalazła Pawła w tej wdowiej
wsi matka. Przetrwała oblężenie
Kowla z sąsiadami w piwnicach
domów, potem w grubych murach
kowelskiego kościoła. Młodszego
brata Niemcy zabrali do taborów,
nie wiadomo, gdzie teraz jest.
Matce udało się zbiec z transportu kolejowego wywożonej przez
Niemców cywilnej ludności – zeszła z pociągu w Chełmie na opatrunek zranionej ręki, zatrzymała
się pod Chełmem u znajomych
nauczycielstwa Cichych. Trafiła
do syna aż tutaj – jechała i szła
razem z sąsiadką z Kowla, której
mąż służył u Trzaska. Jak trafiła?
Ach, tu jest Polska, nie Wołyń –
już w Chełmie dowiedziała się,
jak ma szukać swojego partyzanta. O starszym nie ma wiadomości. Cieszył się Paweł, ale przyjął wizytę nie wiele rozumiejąc,
co matka czuła, ile się nagryzła.
Dopiero gdy sam zostanie ojcem
będzie wiedział ile się nacierpiała
i namodliła przez czas nieobecności synów. Nie rozumie się rzeczy
najoczywistszych, zanim się ich
nie dotknie własną ręką…Uspokoił ją, że teraz już jest dobrze, a
było – zanim tu doszli, och, długo by opowiadać… Obie panie
przenocowały w stodole i poszły
z powrotem. W dwa dni potem
wychodzi na lasy Parczewskie

Żołnierze 27WDP AK
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rozbrojony Wołyń.

niemiecka ekspedycja. Alarm! – i
ostatnie w dziejach dywizji wołyńskiej okrążenie. Noc znowu
pełna strzelaniny i napięcia. Jednak to już nie to, co było pod Jagodzinem i w lesie szackim – to
tylko ekspedycja, tam był prawdziwy front. Dywizja wychodzi
prawie bez strat i odskakuje za
Wieprz. Staje w Czerwonce i Sobolewie. W Sobolewie mija dzień
21 lipca. 20-go zaś od wschodu,
od strony przekroczonego z górą
miesiąc temu Bugu ruszyła sowiecka ofensywa. Nadchodzą do
pułku Pawła meldunki o ruchu
Niemców na drogach – odstępują
na zachód. Jeden z plutonów łowi
kilku Niemców z przekradającego się polami oddziału. Jeden ze
schwytanych, młody, chudy żołnierz mówi, przed czym uciekali:
- „Panzer da, Panzer hin! Viele,
viele panzer!”... A, skubańcy!
Trafiła kosa na kamień! Duch
wstępuje w serca żołnierzy. Dowództwo wyznacza cele ataków.
Wieczorem 50 pułk uderza na
Lubartów. Podchodzi pod miasto
w biały dzień polami. W powietrzu nisko lecą samoloty niemieckie. Są chyba próżne, gdyż nie
strzelają w kolumnę, zmykają na
zachód. Jednak niepoprawny Olszyna włazi blady, z okrągłymi od
strachu oczyma pod snopki żyta,
na oczach całej swojej kompanii.
Już widać kolej przed miastem i
właśnie z pod wiaduktu wtacza
się ku stacji długi pociąg towarowy. Pułk atakuje. Wystarcza
kilka minut ostrzału i cały transport pustoszeje. Chłopcy zbiegają ze zbocza wiaduktu, podchodzą: Żywego ducha w wagonach,
a po kątach – jołki, pałki! – toż
to mundury, plecaki, konserwy,
ba, nawet harmonie! Każdy więc
bierze, ile uniesie. Pułk wkracza
do Lubartowa. Cywilna ludność
wychodzi na powitanie, wręcza
kwiaty.
– Jacy oni są czyści
– dziwi się Paweł. – Jakie wymalowane są kobiety!
Kompania
rozkłada się na nocleg w budynku
szkolnym. Chłopcy przebierają
się od stóp do głów w mundury

/ Foto z kolekcji zdjęć prof. Władysława Filara z czasów II Wojny Światowej, pokazująca żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej.

zagarnięte z pociągu – nareszcie
mundury! Śpią podłożywszy pod
głowy wspaniałe plecaki kryte z
wierzchu cielęcą skórą z włosiem.
Dokładnie takie, o jakich Paweł
pomyślał inicjując patrolkę w zagajnik sosnowy w Lesie Szackim.
Około szóstej rano staje przed
szkołą niemiecki lekki czołg, łaciaty od ochronnego narzutu farby. Dojechał aż tu przez miasto,
nigdzie nie zatrzymywany po drodze – co to znaczy? Cichy alarm –
i kryjąc się za budynkiem szkoły
kompania obładowana zdobytym
dobrem bierze z jednego podskoku wysoki parkan i ucieka w
ogrody. Kto wie, ile jeszcze czołgów idzie za tym pierwszym?
Ale był to już jakiś ostatni. Załoga szwargotała coś do wartownika przed szkołą – wzięła go za
Niemca, lecz wartownik uśmiechnął się niewyraźnie i znikł za węgłem. Wywoływano go lecz się
nie pokazał, więc czołg ruszył dalej. Uzbierał się na ogrodach cały
tłum. Uspokojeni ciszą w mieście
i przed miastem chłopcy wrócili

na kwatery. W dzień nadciągają
pierwsze jednostki Armii Czerwonej. Nikt z żołnierzy ni oficerów nie zdaje sobie sprawy z tego,
że to już ostatnie pięć dni istnienia wołyńskiej formacji. Dywizja
wychodzi z miasta na teren wsi.
Na pozór wszystko idzie dobrze,
widoczny jest rozwój. Są już
podwody w kompaniach – wiozą
majątek ogólny i osobiste trofea.
Paweł umundurowany w komplet
polowy feld-grau, z biało-czerwoną opaską na otoku czapki, jedzie z kilkoma kolegami i plutonowym z AL podwodą na patrol.
Czapkę-uszankę i kożuch złożył
na wozie taborowym i… tyle je
widział. - Kwatermistrze! Dranie!
– tą klątwą zaczynał swoją służbę, tą kończy. Chciał ten kożuch
donieść do domu. Przyjemnie jedzie się podwodą w patrolkę w
biały dzień. Nic godnego uwagi
nie spotkali. Jest to ostatni patrol
Pawła w 27-ej. 25 lipca wieczorem wszystkie bataliony ściągają
na jakąś szosę wysadzaną drzewami. Ciepły letni wieczór. Dowódcy wyszli wszyscy kędyś do
przodu. W szeregach mowa o tym,
że sowiecki generał chce odebrać
defiladę batalionów wołyńskich
i stąd to zgrupowanie na szosie.
Po dwu godzinach oficerowie
wracają. Koniec! Defilady nie będzie. - Żołnierze, składamy broń.
Żąda tego dowództwo sowieckie.
Prosimy was, byście zrobili to
spokojnie. W kompanii podnosi
się trochę gwaru, słychać klątwy,
lecz nikt nie histeryzuje. Przechodzą szosą kilkaset metrów do
przodu ku jakiemuś gospodarstwu
obok szosy. Jaśnieje w ciemności
długa biała ściana murowanej
obory. Kompanie kolejno wchodzą na podwórze i każdy żołnierz
odstawia swoją, przeklinaną nie
raz jako znak i narzędzie wojny,
a przecież zawsze wierną, doniesioną aż tutaj z Wołynia sztukę
broni. Szarzeje pod białą ścianą
długi rząd tej broni, stoi, jak narzędzia gospodarskie złożone po
zakończonej robocie. Bezbronni
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już, gromadzą się nieco dalej nad
szosą w małym ciepłym lasku sosnowym. Kładą się na murawie.
Jakaś grupa w kącie lasku śpiewa.
Nie z radości… Chodzi o zagłuszenie pracy nadajnika: z tego
lasku leci do Londynu szyfrówka
z meldunkiem o rozbrojeniu. Lipcowe poranne słońce budzi wcześnie. Przespali spokojnie cieplutką noc. Spali jednak nie sami, jak
widać: na obrzeżu lasku drzemało parę sowieckich czołgów. Tu
i ówdzie w dojrzałym do żniwa
zbożu czerniały świeżo wykopane dołki stanowisk strzeleckich.
O poranku 26 lipca wychodzi z
tego lasku rozbrojony Wołyń.
Luźne gromady ciągną drogą
na Lublin. Po kilku kilometrach
pól – jeszcze jeden las sosnowy,
spory. Tam następuje pożegnanie
rozchodzących się. Uściski, trochę łez. - Ciągnijcie wszyscy na
Warszawę! Zbiórka pod Warszawą! – wołają do rozchodzących
się grupek oficerowie. - Musieliśmy się rozbroić, ale to nie koniec… - Kto zechce wstąpić do
wojsk kościuszkowskich – może,
jeżeli chce. - Ciągnijcie na Warszawę! To nie koniec! Spotkamy
się za miesiąc! Paweł nie rzucił swojej siódemki na stos pod
oborą, dostawił do szeregu tylko
karabin, siódemkę schował w plecaku. W momencie, gdy się wszyscy żegnali podszedł do kapitana
Hrubego i wręczył mu ten pistolet. - Ma siedem naboi – rzekł. –
Właściwie dziesięć jeszcze. Panu
bardziej się przyda niż mnie. Hruby wziął siódemkę, podniósł do
góry, odbezpieczył i wystrzelił. Z
Kowelanami – Zuchem, Szpicem
i Grzmotem, z tego ostatniego
swojego lasu Paweł pomaszerował drogami na Chełm. Szosą lubelską pędziły samochody pełne
kościuszkowskich żołnierzy.
Fragment
niepublikowanych
wspomnień S. Nikoniuka
ps.
„Jantar” udostępnionych przez
córkę Magdalenę Wawer.

1 lipca 2012 - strona 9

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Lipiec 1943 r. był gorący.
Redakcja

- 11 lipca 1943 o świcie oddziały
OUN-UPA otoczyły i zaatakowały
uśpione wsie i osady polskie jednocześnie w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Doszło do nieludzkich rzezi i
zniszczenia. Ludność polska ginęła
od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży,
młotków i innych narzędzi zbrodni
- płonęły wsie polskie. Była to akcja
dobrze przygotowana i zaplanowana
w najdrobniejszych szczegółach. Na
przykład, akcję w pow. Włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich
(na zachód od Porycka), w rejonie
Marysin Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica.
Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się
spotkania, na których uświadamiano
miejscową ludność o konieczności
wymordowania wszystkich Polaków.
Rzeź rozpoczęła się około godz. 3
rano 11 lipca 1943 od polskiej wsi
Gurów. obejmując swoim zasięgiem:
Gurów Wielki, Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce - Sądową,
Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Gucin i
inne (we wsi Gurów na 480 Polaków
ocalało tylko 70 osób; w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków; we wsi
Sądowa spośród 600 Polaków tylko
20 udało się ujść z życiem, w kolonii
Zagaje na 350 Polaków uratowało się
tylko kilkunastu). Zabójstwa dokonywano z wielkim okrucieństwem. Wsie
i osady polskie ograbiono i spalono.
- 12 lipca 1943 rano 20-osobowa grupa nacjonalistów ukraińskich ludzi
weszła w czasie mszy św. do kościoła
w Porycku, gdzie w ciągu trzydziestu
minut zabito 300 ludzi, wśród których
były dzieci, kobiety i starcy.[1]
WSPOMNIENIA RYSZARDA JEZIERSKIEGO Z PORYCKA
Mama z końcem maja wyjechała z
bratem Mietkiem do Karnkowa do
dziadków Bańcerów.
Pomagała im w tej podróży jakaś znajoma Taty. Mama była już wówczas
bardzo chora. Zresztą ostanie nasze
rodzinne zdjęcie na to wyraźnie wskazuje. Jeszcze jakiś czas mieszkaliśmy
z tatą, w baraku razem z ukraińskimi
rodzinami. Ale bandy UPA coraz czę-

ściej zaglądały pod nasze domy, przychodzili do swoich znajomych. Niby
w odwiedziny sąsiedzkie, ale wypytywali jacy to Polacy mieszkają w baraku. Wówczas my z tatą przeprowadziliśmy się na Michałówkę do wuja
Palinki. Tam był duży dom i mieszkało kilkanaście osób z rodziny. Tata
myślał, że w takim większym gronie
Polaków będzie bezpieczniej, jednak
się mylił. Palinko, był stryjecznym
wujem mojego ojca, miał już koło 80
lat, od jak pamiętam to od zawsze był
kościelnym. Tego rana 11 lipca 1943
roku, spotykając mojego ojca powiedział, ale mamy ładną pogodę, (nie
było żadnej chmurki na niebie) będzie
dużo ludzi w kościele, bo i to chyba
ostatnia niedziela przed żniwami. I
poszedł do kościoła. My z tatą i Tośkiem Gąsiorowskim poszliśmy na
sumę (to tak na 11-tą godzinę) do kościoła. Mama Tośka była w innej wsi
u znajomych, a siostra (nie pamiętam
jej imienia) poszła do kościoła z koleżanką. Jak zwykle my z Tośkiem stanęliśmy przed ołtarzem po lewej stronie, stało tam jeszcze kilku chłopaków.
Dziewczyny stawały po prawej stronie ołtarza. Tata zawsze stawał przy
oknie na korytarzu, (kościół w Porycku miał krużganek wokół kościoła)
patrząc prosto na ołtarz. W kościele
jak spostrzegłem było dość dużo ludzi. Były tam całe rodziny, z małymi
dziećmi na rękach. Wuj Palinko (kościelny) zadzwonił sygnaturką, a po
chwili wszedł ksiądz Szawłoski z ministrantami, rozpoczęła się suma (nabożeństwo). Już nie pamiętam, w jakim momencie, ktoś wszedł do
kościoła i krzyknął Ukraińcy- upowcy
są przed kościołem. Zrobiło się
ogromne poruszenie, ludzie zaczęli
biegać, (do drzwi i z powrotem do ołtarza) dzieci płakały. Ale msza trwała
nadal. Dopiero gdy otworzyły się
główne drzwi i z nich zaczęto strzelać
z karabinu maszynowego, zrobił się
popłoch, ogromny krzyk i lament. Ludzie biegali tam i z powrotem, padali,
klękali, modlili się i krzyczeli, a najwięcej było słychać krzyki małych
dzieci. Nie pamiętam już jak, ale zgubiłem gdzieś w tumulcie i ścisku Tośka. Zacząłem uciekać do drzwi wejściowych bocznych, przy drzwiach
powstał ścisk i zamieszanie. Jak potem zrozumiałem to ojciec mój odwrotnie, po usłyszeniu strzałów
wchodził z korytarza (krużganku) do

kościoła, i jakimś cudem spotkaliśmy
się tuz pod chórem (tam gdzie organista Zegarski grał do mszy na klawikordzie). Ojciec złapał mnie za rękę i
pociągnął do wieży i schodami na
chór. (Karabin maszynowy cały czas
strzelał) i słychać było pojedyncze
strzały karabinowe. Tam już był organista Zegarski i jeszcze parę osób (nie
pamiętam już ich nazwisk). Byli to
znajomi mego ojca. Oprócz mnie było
tam jeszcze kilka małych dzieci. Ojciec z Zegarskim pamiętali, że drzwi z
wieży na poddasze krużganków, zostały zamurowane tylko na płaską cegłę i to na glinę, bo nie było wówczas
cementu. Ponieważ nie było żadnych
narzędzi, tata z Zegarskim scyzorykami zaczęli dłubać glinę i cegły zaczęły
się ruszać, tak jedna po drugiej dłubiąc usuwano. Zrobiono nie wielki
otwór i wszyscy obecni weszli na
poddasze. Ktoś ostatni założył otwór
cegłami. Było nas jak pamiętam kilka
może z 15 osób w tym małe dzieci.
Biegliśmy poddaszem aż do drugiej
wierzy w której (wiedzieliśmy) że nie
było tam schodów. W szybkim biegu
przeszkadzały nam grube belki, podtrzymujące zadaszenie. Ale dzięki
tym belkom mieliśmy się potem za
czym później schować. Biegnąc słyszeliśmy cały czas, jak strzelał karabin maszynowy i wtórowały mu pojedyncze wystrzały oraz wybuchy
granatów. Nie zdawałem sobie sprawy, co się tam dzieje, ojciec ani znajomi nie zabierali głosu, nie mniej byli
wystraszeni jak ja. Schowaliśmy się
za ostatnią belką rusztowania i siedzieliśmy jak myszy, cicho i z zapartym tchem. W okuł nas było ciemno,
gdyż jak już wspominałem nie było
schodów z tej wieży. Wejście do wieży było zamurowane. Po jakimś czasie zobaczyliśmy w poświacie okna
nad zakrystią, dwie postacie idące w
naszą stronę. Byli to mężczyźni z karabinami szli w naszym kierunku.
Zrobiło się małe poruszenie, ale tata
powiedział siedźcie cicho to może nas
nie zauważą. Wszyscy myśleli to
samo, że może nas już odkryli.
Dreszcz przeszedł chyba wszystkim
po plecach Jeszcze bardziej przylepiliśmy się do belek i czekaliśmy, co
będzie dalej. Oni uszli jeszcze z parę
metrów, przechodząc przez belki poddasza i stanęli nadsłuchując, a my
wstrzymaliśmy oddech. Po paru minutach tak silnego napięcia odetchnę-

Wieś Kisielin w pow. horochowskim na Wołyniu. Ruina kościoła i plebanii – skutek napadu 11 VII 1943 r. na wiernych zebranych na Mszy św.
Zamordowanych zostało ok. 100 Polaków. Fot. z lat 90-tych XX w. [ze zbiorów E.Siemaszko].
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liśmy, zauważyliśmy że oni (a byli to
najpewniej mordercy z kościoła) zawrócili i odchodzą, a my odetchnęliśmy z ulgi. Zostaliśmy na razie uratowani przez grube belki poddasza. Ale
za jakiś czas (może po pół godzinie)
powietrzem targnął potężny wybuch,
aż strop pod nami się zatrząsł, nie wiedzieliśmy co się dzieje. Za chwile do
wierzy zaczął napływać czarny dym
swąd palonej słomy. Tata domyślił
się, że pewnie to "upowcy" wysadzili
ołtarz lub katakumby hrabiów Czackich pod posadzką kościoła. Gdy byliśmy zajęci ostatnimi przeżyciami i
podsłuchiwaniem co dzieje się w kościele niespodziewanie zaczęło
grzmieć i błyskać. Spadł duży (ulewny) deszcz, słyszeliśmy jak dudnił o
blachę dachu. Bardzo głośno grzmiało. Okazało się, że burza była gwałtowna i trwała krótko, ale to wystarczyłoby ,,upowcy’’ wynieśli się z
kościoła. To już było około czwartej
godziny po południu. Takie było nasze napięcie przez ten czas, że nie liczyliśmy ile to wszystko trwało. Ktoś
wszedł od zakrystii i powiedział nam,
że Ukraińców już nie ma w kościele.
Nie chcieliśmy uwierzyć. Pomalutku
z duszą na ramieniu zaczęliśmy przechodzić przez belki w kierunku wyjścia, do naszej dziury w tamtej drugiej
wieży. Wchodząc na schody wieży
zobaczyłem pierwszą ofiarę, była to
zamordowana kobieta. Leżała na
schodach i to pamiętam głową w dół,
nie żyła a kałuża krwi ściekła aż na
dół schodów do kościoła. Wychodząc
z wierzy do kościoła zobaczyliśmy, co
się stało, ogarnęło nas przerażenie i
strach. Na posadce kościoła leżała
biała powłoka i ludzie byli cali biali.
Okazało się, że jak upowcy zapalili
słomę by zdetonować pocisk artyleryjski (pocisk miał zniszczyć ołtarz)
to posypał się tynk wapienny z sufitu i
ścian kościoła. Ten pył pokrył wszystko białym proszkiem i kawałkami
tynku (posadzkę i ludzi). Wybuch nie
zdołał zniszczyć ołtarza. Tylko nadpalone zostały stopnie przed ołtarzem i
dywany. Dużo ludzi leżało w kałużach krwi, inni klęczeli, jeszcze inni
wołali o pomoc. Widziałem jak jedni
pomagali drugim by się wydostać z
pod innych nieżyjących ciał. Jeszcze
inni wynosili na rękach swoich zmarłych lub rannych. Ojciec przerażony
tym, co zobaczył, przypomniał sobie,
że w kościele był dziadek Józef Jezierski, zaczął go szukać, chodząc od
jednych zwłok do innych, ale dziadka
nie było ani wśród żywych ani zmarłych. Ojciec pociągnął mnie w kierunku zakrystii. Ale by tam dojść musieliśmy przejść przez kałuże krwi, w
której leżały trzy kobiety. Jak mi się
zdawało była to matka z córkami. Ojciec wziął mnie na ręce i przeniósł, by
nie nadepnąć na leżące kobiety.
Dziadka zobaczyliśmy jak stał schowany za bocznymi drzwiami. Były to
duże drzwi, którymi wchodziło się do
kościoła i do zakrystii. Dziadek stał
za tymi drzwiami był jakby nieprzytomny, miał osmalone (nadpalone)
wąsy, i nadpaloną marynarkę. Pamiętam jak ojciec powiedział do dziadka,
niech tata idzie do domu i powie
Gienkowi, (to brat ojca, który mieszkał z dziadkami w Starym Porycku)
by zabierał rodzinę i niech uciekają w
kierunku Sokala. (Sokal był poza
dawną granicą rosyjsko-austriacką,
czyli za okupacji niemieckiej w tzw.
Generalnej Guberni). Dziadek zapytał
ojca, a gdzie wy idziecie, ojciec odpowiedział, że w świat i że do Sokala.
Gdy rozmawialiśmy z dziadkiem to
widziałem jak ludzie wychodzili,
uciekali z kościoła, nieśli ranne dzieci

na rękach. Wszyscy byli bardzo wystraszeni, widziałem niektórzy byli
zbroczeni krwią. Szli do domów z nadzieją, że tam znajdą schronienie, a
tam, jak się potem okazało, już na
nich czekali upowcy, by dalej mordować. Tych co byli w domach i tych
wracających z kościoła. Tak wymordowano całą rodzinę Palinków. Po
rozmowie z dziadkiem nie poszliśmy
do Palinków (na szczęście), ani do naszego pokoju w baraku, chociaż był
on po drodze. Poszliśmy w kierunku
chutorów pod lasem, tam ojciec miał
znajomego Ukraińca. Dawnego sąsiada z Pawłówki Kiryka Mielniczuka i
na niego liczył, że nam pomoże. Biegliśmy opłotkami, unikając spotkania
ludzi, tylko psy za nami szczekały. Po
godzinie takiego biegu skryliśmy się
w zagonie żyta (było wysokie, bo to
już krótko przed żniwami) i czekaliśmy aż się ściemni by pójść do Kiryka. Jak cicho i trochę drzemiąc siedzieliśmy, raptem usłyszeliśmy głosy
Ukraińców, szli obok drogą. Opowiadali sobie jak to ,,strilały do lachiw''
(strzelali do Polaków) w poryckim
kościele. Pochyliliśmy niżej głowy i
czekali aż przejdą. Aż tu nagle usłyszeliśmy ujadanie psa, zdrętwieliśmy
ze strachu, ale prawdopodobnie był to
jeszcze szczeniak. Gdyby to był stary
pies to już by było po nas. Zdaliśmy
sobie z tego sprawę, dopiero jak Ukraińcy odeszli, a pies przestał ujadać.
Prawdopodobnie pies biegał wokół
idących, oszczekując swych panów.
Kiryk nawet mocno się nie zdziwił,
wysłuchał ojca o tym co się stało w
kościele. Przyjął nas do swego domu,
nakarmił i przenocował. Ja spałem z
jego synem w łóżku, a tata w stogu
siana. Tak było bezpieczniej i dla Kiryka i dla nas. Drugiego dnia (12 lipca) gospodarz na prośbę ojca pojechał
do Palinków w Porycku i przywiózł
nasze spakowane walizki. Jak mówił,
nie jechał koło kościoła bo się bał, że
spotka upowców. Od sąsiadów Palinków dowiedział się kogo z nich zamordowano w Kościele. (zamordowano dziadka Palinkę i jego wnuczkę,
a księdza przy ołtarzu tylko raniono).
Ojciec jak szedł do kościoła nie miał
przy sobie dokumentów, ani żadnych
pieniędzy (ale wszystko było w walizce ojca). Jak Kiryk wrócił z Porycka
to powiedział nam, że upowcy po
wyjściu z kościoła poszli mordować
po domach. My z tatą uciekliśmy do
Sokala. [2]
Jan Białowąs; Kołodno w powiecie krzemienieckim to duża wieś, w
której Polacy stanowili 60 proc. ludności. Dzieliła się ona na Kołodno
Lisowszczyznę i Kołodno Siedlisko.
Granicę między nimi stanowił zespół
pałacowo-parkowy Zygmunta hr.
Grocholskiego. Pierwsze morderstwa
na Polakach popełniono tu jesienią
1942 r. Uprowadzonym do lasu mężczyznom bandyci z UPA zadawali
okrutną śmierć, m.in. rozrywali usta i
wkładali kartki z napisem „Polska od
morza do morza”. W czerwcu 1943
r. została zamordowana przez upowców pani Gorzkowska z 17 letnią
córką. Bandyci poobcinali im piersi i
nimi na ścianie ich mieszkania napisali: „Smert’ Lacham”.14 lipca 1943 r.
między godziną 14 a 15 na obie wsie
napadły uzbrojone bojówki UPA.
Mordercy w grupkach po 2 - 3 osoby chodzili po polskich zagrodach,
najpierw pytając o gospodarza. Kiedy
go znajdowano, kazano wszystkim
wchodzić do domów. Tam ich zabijano strzałami z bliskiej odległości albo
siekierami. Najpierw rodziców, potem
dzieci i starców. Tak samo rozprawiali
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/ Widok na kościół w Porycku, na który 11 VII 1943 r. napadli Ukraińcy mordując modlących
się podczas Mszy św. Polaków, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].

się z uciekającymi. Nie strzelano na
zewnątrz budynków, ażeby ludność
polska nie została od razu zaalarmowana i nie rzuciła się do ucieczki. Z
tego powodu sąsiedzi nie wiedzieli,
co się dzieje na posesjach obok. Napastnicy metodycznie rozprawiali się
z każdą polską rodziną. Wskazówek,
gdzie mieszkają Polacy, udzielali
miejscowi Ukraińcy. Rzeź Polaków
trwała około 3 godziny. Uratowali się
tylko ci, którzy zdołali uciec i ukryć
się w zbożach lub przebywali poza
domem, w polu czy na pastwisku.
Zabudowania rodzin polskich palono.
Pomordowanych Polaków grzebano gdzie popadło, w rowach, piwnicach, sadach, przeważnie w miejscu
zbrodni lub w pobliżu. Powstały także zbiorowe mogiły. Jedna z nich, w
Kołodnie - Siedlisku ,skryła 95 pomordowanych. Ofiary wrzucano i to
dość często do studzien. Do mordów
podburzał miejscowy duchowny prawosławny. Łączniczką w UPA była
Katarzyna Adamczuk z Kołodna, która po wojnie zamieszkała w Polsce.
Liczba Polaków zamordowanych
jednego tylko dnia, 14 lipca 1943 r.,
w obu wsiach, waha się od 320 do
500 osób. Polacy z Kołodna żyjący
obecnie w Korfantowie podają liczbę
496 ofiar. Całkowicie wymordowano
22 rodziny w Kołodnie Lisowszczyźnie i 12 rodzin w Kołodnie Siedlisku.
Terror UPA nie odebrał wszystkim
Ukraińcom ludzkich uczuć. Niektórzy ratowali Polaków ukrywając ich
w swoich gospodarstwach. Po morderczej „robocie” zlikwidowania
wszystkich Polaków w Kołodnie,
upowcy od wieczora do rana następnego dnia sypali kopiec koło kościoła
katolickiego dla upamiętnienia swego
„zwycięstwa”. W swoim pamiętniku
Piotr Rozwadowski napisał: „Słyszałem z ukrycia okrzyki radości banderowców z odniesionych sukcesów. Na
zakończenie odśpiewali hymn „Szcze
ne umerła Ukraina” ….[3]
Kołodno wspomina pani Anna Błasz-
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czukowa. „Nam z tej rzezi udało się
uratować dzięki temu, że niejaki Jewhen (Ukrainiec) wysłał do nas swoją
żonę, by nas uprzedziła, że czeka nas
śmierć. Wiedział o tym, gdyż jego
dwaj synowie należeli do UPA. Mniej
szczęścia miała moja ciocia Katarzyna Picińska, jej mąż Adam, syn Zbigniew, córki Maria i Jadwiga z mężem
i dwojgiem małych dzieci. Wszyscy
oni ponieśli śmierć”. To co się działo
na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w latach 1943-1945 przekracza ludzkie pojęcie o okrucieństwie.
Wśród wielu wspomnień z tamtych
czasów są i wspomnienia Jana Białowąsa pt. „Zdawało się że pomarli,
a Oni wciąż żyją”. Gwałty, obcinanie
piersi i genitaliów, wieszanie za nogi,
rąbanie siekierą, podrzynanie gardła,
ćwiartowanie żywcem - to normalny
arsenał zadawania śmierci ludziom, z
którymi do 1943 roku Ukraińcy żyli
w zasadzie w zgodzie i spokoju, wzajemnie kojarząc małżeństwa. Marzenia o własnej „samostijnej” Ukrainie
podsycane przez hitlerowców zrobiły
swoje. [4]
Relacja Leokadii Skowrońskiej.
(Cudem ocalona)
W 1943 r. (miałam wówczas dziesięć
lat) nasza wieś Aleksandrówka na
Wołyniu boleśnie doświadczyła kilku
napadów rezunów ukraińskich wywodzących się z naszych i sąsiednich
wiosek. Najtragiczniejszy z nich miał
miejsce 15 lipca około godziny 9 wieczorem. Bandyci - uzbrojeni w widły,
siekiery, maczugi, noże oraz broń palną okrążyli naszą wioskę i zaczęli spędzać ludzi w jedno miejsce. A gdy
ktoś próbował uciekać, wówczas
strzelali za nim. Schwytane dzieci
brali za nogi i głową uderzali o węgieł
domu czy innego budynku. Pamiętam
dokładnie, jak moi rodzice podeszli
do nas, do czwórki dzieci, mówiąc, że
banda jest bardzo blisko i musimy
uciekać z wioski. Zrozpaczeni, w pośpiechu pożegnali się z nami. Ojciec

do przygotowanych przez mamę węzełków włożył nam na drogę / zamiast
pieniędzy, którym w domu ograbionym przez wojnę nie było/ po butelce
bimbru mówiąc, że gdy będziemy
głodne, to ktoś da nam za niego kromkę chleba, lub talerz gorącej strawy.
Rozbiegliśmy się w różne strony. Gdy
dobiegłam do pszenicznego zagonu,
padł strzał i poczułam straszny ból w
nodze. Karabinowa kula przeszła
przez stopę. Porażona postrzałem
upadłam i zaczęłam się czołgać przez
zboże do najbliższej wysokiej miedzy,
pod którą wygrzebałam jamę i w niej
przeleżałam do świtu. Do poranka
słychać było odgłosy strzelaniny i
przerażające krzyki męczonych i mordowanych ludzi. Noga coraz gorzej
bolała. Byłam bliska omdlenia. Wtedy przypomniałam sobie o wódce w
węzełku. Z koszuli, nasączonej alkoholem, zrobiłam sobie opatrunek. Ziemię, która leżała obok wygrzebanej
jamy rozsypałam garściami po zbożu,
aby nikt nie mógł domyśleć się, że
pod miedzą ktoś jest. Mijały dzień po
dniu, wyczerpał się skromny zapas
żywności i głód oraz pragnienie zaczęły mi coraz bardziej dokuczać. Za
napój służył mi bimber, a jedzeniem
były ziarna wyłuskane z kłosów zbóż.
Po tygodniu, w niedziele czy poniedziałek - nie pamiętam dokładnie usłyszałam we wsi jakieś odgłosy. Po
chwili rozpoznałam głos Ukrainki Ulany Sidor, naszej sąsiadki, z którą
rodzice moi dobrze żyli, a ja nawet
nazywałam "ciocią". Głodna i obolała
odważyłam się pójść do niej, ale nie
mogłam stanąć na zranioną nogę, która mocno spuchła i bardzo mnie bolała. Z trudem doczołgałam się na pobliskie podwórze, na którym była owa
"ciocia" i ze łzami w oczach zaczęłam
ja prosić o kawałek chleba. Ona groźnie popatrzyła na mnie i z nienawiścią
w oczach na cały głos wyrzuciła z siebie: Ty, polska mordo, jeszcze żyjesz!? Następnie chwyciła za stojącą
przy ścianie motykę. Ze strachu nie
czułam bólu okaleczonej nogi, tylko
poderwałam się i zaczęłam uciekać.
Mściwa Ukrainka, goniąc za mną,
zgubiła mój ślad. Chyba myślała, że
uciekłam na drogę, a ja, klucząc między zabudowaniami, powróciłam do
swojej kryjówki w zbożu pod miedzą.
Noga bardzo opuchła i tak bolała, że
nie mogłam się ruszyć. Pod opuchlizną w ogóle nie było widać stopy. Żywiłam się tylko ziarnami zboża i - stale się modląc tak, jak nauczyła mnie
mama - coraz częściej myślałam o
śmierci. Najprawdopodobniej po jedenastu dniach Ukraińcy postanowili
zrobić porządek po tym napadzie,
gdyż dookoła unosił się niesamowity
fetor rozkładających się ciał. Szli więc
od podwórza do podwórza, dróżkami
i po zbożach, a gdy znaleźli jakiegoś
nieboszczyka, to go zakopywali na
miejscu. Prześladowcy byli coraz bliżej mnie, a ja przerażona nie wiedziałam co mam robić i w tym momencie
usłyszałam nad sobą głos jednego z
Ukraińców, z którym moi rodzice też
zawsze żyli w sąsiedzkiej zgodzie.
Nazywał się on Harasym Łukajczuk.
Szedł wolno i dyskretnie mówił do
mnie: Nie ruszaj się stąd, może cię nie
zauważą. Wieczorem przyjdę po ciebie. Twój brat jest już u mnie. Poszedł
dalej, a ja miałam szczęście, bo nikt
więcej nie zbliżał się do mojej kryjówki. Wieczorem Łukajczuk, tak jak
obiecał, przyszedł do mnie. Wsadził
mnie w worek, zarzucił na plecy i zaniósł do swojego domu. W izbie obejrzał postrzeloną nogę. Była bardzo
opuchnięta i cała czerwona. Po namyśle orzekł, że nie można zwlekać, tyl-

ko trzeba jechać do szpitala, do Kowla. Ukrainiec Łukajczuk obwiązał mi
twarz chustką i włożył mnie do tzw.
maniaka, z którego karmi się konie w
czasie postoju. Następnie przysypał
mnie obrokiem i położył na wóz. Natomiast mego ukrywanego brata Stanisława, który był ranny w brodę w
czasie ucieczki przed rezunami, posadził obok siebie i ruszyliśmy w drogę.
Gdy dojechaliśmy do Lasu świniarzyńskiego, wyskoczyli z zarośli bandyci i zaczęli wypytywać woźnicę,
gdzie i po co jedzie. Nasz wybawca,
Harasym Łukajczuk wytłumaczył im,
że wiezie bardzo chorego syna do lekarza i wskazał na mojego brata. Rezuni dali mu wiarę i pozwolili nam
odjechać. Tak dotarliśmy szczęśliwie
do Kowla, gdzie przyjęto nas do zatłoczonego szpitala, a mnie zrobiono
operację. Brat wyzdrowiał wcześniej i
wypisano go z leczenia, ja zostałam
dłużej. Po około 20 dniach przyszła
do mnie w odwiedziny mama. o której
od dawna nic nie wiedziałam. Niestety, mama nie mogła być przy mnie
dłużej, bo zostawiła ojca i rodzeństwo
ukrytych w lesie, w pobliżu naszego
domu. Pewnego dnia lekarz oznajmił,
że z nogi nic nie będzie, bo się nie goi
i trzeba będzie ją uciąć. Strasznie się
rozpłakałam, ale cóż mogłam zrobić.
Tego samego dnia przyszedł do szpitala mój wybawca - Łukajczuk - .
Wiadomość, którą mi przekazał, całkiem mnie dobiła. Moi rodzice oraz
brat i siostra zostali w sposób bestialski zamordowani. Rodzice świadomi
faktu, że ze wszystkimi Ukraińcami
zawsze żyli w wyjątkowej zgodzie i z
nikim nie mieli żadnych zatargów,
opuścili las i wrócili do wioski. Jeszcze tego samego dnia miejscowi rezuni otoczyli nasz dom, włamali się do
środka i najpierw bagnetami zakłuli
moją 11-letnią siostrę Irenę. Później
zaczęli znęcać się nad mamą. Ojciec
wyrwał się z łap oprawców i stanął w
jej obronie. Wówczas jeden z Ukraińców zastrzelił go. Następnie długo
pastwili się nad 13-letnim bratem
Henrykiem, zanim wyzionął ducha.
Wszystkich pochowano na pogorzelisku po spalonej stodole. Lekarz w
Kowlu na szczęście zmienił decyzję i
zdecydował odwieźć mnie do szpitala
w Łucku. Tu zostałam poddana kolejnej operacji. W łuckim szpitalu przebywałam od sierpnia do grudnia. Gdy
wypisano mnie z leczenia, nie wiedziałam co mam robić, bo w mieście
nikogo nie znałam. Wyruszyłam więc
o lasce do Włodzimierza Wołyńskiego, mając nadzieję, że spotkam tam
kogoś znajomego. Niestety, bardzo
się zawiodłam. Domem moim stało
się więc na cały zimowy miesiąc targowisko, a łóżkiem stragan, na którym w dzień handlowano. Ludzie na
rynku karmili mnie z litości. Byłam
brudna, zmarznięta i zawsze głodna.
W mroźne noce ukradkiem wślizgiwałam się do przydomowych komórek i chlewów. Żyłam w ciągłym strachu, bojąc się napotkanych ludzi,
gdyż nie potrafiłam odróżnić, kto jest
Polakiem a kto Ukraińcem. Tak też
spędziłam Boże Narodzenie i Nowy
1944 Rok. Którejś nocy usłyszałam
odgłosy jadących wozów konnych i
polską mowę. Podeszłam do krawędzi szosy, aby zobaczyć co się dzieje.
Na jednej z furmanek rozpoznałam
swojego brata Władysława. Po krótkiej rozmowie posadził mnie na wóz i
zabrał ze sobą. Okazało się, że brat
jest w partyzantce i do jednego z oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej, stacjonującego w lasach
koło Zasmyk, wiezie prowiant. Jakiś
czas byłam z partyzantami, robiąc
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wszystko co mogłam przy kuchni polowej. Po pewnym czasie brat stwierdził, że dłużej nie mogę żyć w tak
trudnych warunkach. Poza tym w dalszym ciągu bolała mnie noga, zaczęła
puchnąć i ponownie musiałam chodzić o lasce. Któregoś dnia brat zabrał
mnie z lasu i zawiózł do znajomego
we Włodzimierzu. Nie wiem jak się
nazywali moi nowi opiekunowie,
gdyż byłam tam krótko, bowiem rodzina ta postanowiła uciec z miasta
pulsującego nienawiścią do Polaków.
Mnie ponownie pozostał rynek i żebranie o kawałek chleba. Ze wstydem
wyciągałam rękę do obcych ludzi.
Jedni się litowali, inni wyganiali
precz. Trwało to do chwili ucieczki
Niemców i rozpoczęcia masowych
wysiedleń Polaków za linię Bugu.
Wysiedleńcy całymi gromadami szli i
jechali furmankami do Polski, a ja
wraz z nimi podpierając się laską. Po
pewnym czasie jeden z wozów zatrzymał się i woźnica zapytał mnie,
dokąd idę? Odpowiedziałam, że tam,
gdzie wszyscy. Wziął mnie więc na
furmankę i zabrał ze sobą. Po kilku
dniach rodzina ta dotarła do Sitańca w
Zamojskiem, gdzie osiedliła się na
stałe. Ja z konieczności zostałam u
nich na długie cztery lata jako parobek. Za jedzenie i byle jakie odzienie
pracowałam ponad siły. Nie wysyłano
mnie do szkoły. Spałam w kuchni pod
stołem na worku wypchanym słomą.
Moi gospodarze, mimo, że byli małżeństwem bezdzietnym, nie potraktowali mnie, sierotę, jak swoje dziecko.
Szczególnie gospodyni była osobą
pozbawioną uczuć macierzyńskich,
obojętna na niedolę i łzy dziecka.
Czasem myślałam, że nie jest Polką.
Jedynie jej mąż, gdy zaharowana, padająca ze zmęczenia płakałam, litował
się nade mną i starał się ulżyć mi w
pracy. Ludzie na wsi bardzo mnie żałowali i współczuli mojej ciężkiej
doli. Pewnego razu kierownik szkoły,
który najbardziej bolał nad moim losem, przechodząc koło łąki zobaczył,
że przy 2-3 stopniowym przymrozku
pasę boso krowy, nie wytrzymał i napisał skargę do jakiejś instytucji. W
niedługim czasie przyjechała kilkuosobowa komisja i zabrała mnie do
Domu Dziecka w Puławach. Niedługo minie 50 lat od chwili, gdy jako
10-letnie dziecko straciłam rodziców,
rodzeństwo i dom rodzinny. Najpiękniejsze lata zazwyczaj beztroskiego
dzieciństwa i młodości przeżyłam w
nędzy, poniewierce, głodzie, chorobie
i ciężkiej pracy. Widziałam rzeczy tragiczne i straszne, wręcz niewyobrażalne. Nieraz byłam bliska śmierci.
Prosiłam też Boga, by zabrał mnie do
siebie, gdyż jestem sama, chora, bezbronna i głodna, pozbawiona miłości
rodziców. Niepojęty w swej dobroci
Stwórca jednak nie pozwolił zgasić
płomienia mojego życia. To, że przetrwałam grozę tamtych lat pożogi,
krwi i zagłady Polaków, zawdzięczam
jedynie Wszechmogącemu Bogu. W
maju 1991 roku, dzięki staraniom i
szczególnej pomocy Pani Teresy Radziszewskiej, sekretarz Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na
Wołyniu, udało mi się ekshumować
szczątki mojej rodziny z Aleksandrówki i przenieść je na cmentarz w
Hrubieszowie oraz sprawić katolicki
pogrzeb. Marzyłam o tym przez prawie pół wieku i wreszcie spadł mi kamień z serca. Jestem bardzo szczęśliwa, że doczekałam chwili, gdy mogę
uklęknąć przy grobie moich Najbliższych i modląc się, odbywać z nimi
nigdy nie kończącą się rozmowę. [5]
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Krzysztof Filipowicz – Miałem
wtedy 15 lat –– W niedzielę 11 lipca
1943 r. poszedłem z rodziną do kościoła. Mszę święta o godz. 11 prowadził ks. Bolesław Szawłowski.
– Kościół był pełen ludzi zarówno
z Porycka jak i okolicy – wspomina. – Nie służyłem do mszy, choć
byłem ministrantem. Podczas nabożeństwa kościół został otoczony
przez uzbrojone bandy ukraińskie.
Rozpoczęła się strzelanina. Zgromadzonych w świątyni Polaków
ogarnęło przerażenie. Niektórzy w
panice próbowali uciec ze świątyni. Kule dosięgły ich na zewnątrz.
Po jakimś czasie bandyci weszli
do kościoła. – Widziałem jak upadł
ksiądz Szawłowski – relacjonuje Filipowicz. – Widziałem jak oprawcy
stanęli przy ołtarzu i zaczęli strzelać
do ludzi. Ci, których nie dosięgły
kule bandytów, zaczęli się chronić,
gdzie tylko kto mógł: we wnękach,
za filarami. – Ja z matką schroniłem się pod ścianą za filarem. W
pewnym momencie bandyci zaczęli
wnosić do kościoła słomę. Umieszczono w niej materiały wybuchowe.
Byłem przekonany, że zginę tak jak
inni. W gorącej modlitwie prosiłem
Boga, bym zginął podczas ucieczki, trafiony w plecy. Gdy zapalono
słomę, zaczęły wybuchać pociski.

Ci, którzy jeszcze żyli zaczęli się
dusić od dymu. Zacząłem błagać
matkę, żeby uciekać z tego miejsca,
by żywcem nie spłonąć. Wydaje mi
się, że matka już wtedy była ranna,
lecz nic mi nie mówiła. Usłuchała
mej prośby i zaczęliśmy przesuwać
się pomiędzy trupami w kierunku
wyjścia. Gdy znaleźliśmy się na korytarzu, który otaczał główną nawę
kościoła, poczułem silny przeciąg
i gwizd kul. W tym czasie matka
upadła zastrzelona. Biegłem dalej
do wyjścia. W pewnym momencie
zobaczyłem starszą siostrę, 18-letnią Józefę. Była ranna, leżała we
krwi, błagała o pomoc. Usiłowałem
ją podnieść, lecz nie dałem rady. Powiedziałem, że sprowadzę pomoc.
Wtedy na wprost głównego wyjścia
zobaczyłem bandytów. Strzelano do
mnie. Upadłem i zacząłem z powrotem czołgać się do kościoła. Wbiegł
na schody prowadzące na wieżę
świątyni. Szybko przypomniał sobie, że parę lat wcześniej ksiądz
Szawłowski kazał zamurować
drzwi prowadzące na strych nad korytarzem otaczającym główną nawę
świątyni. Z kilkoma mężczyznami
wybili otwór, przez który z trudem
przedostali się na strych. – Tam
przeleżałem kilka godzin. Zaczął
padać deszcz. Woda bębniła w dach

tuż nad moją głową. Płakałem i
dzwoniłem ze strachu zębami. Kryjówkę opuścił, gdy bandyci oddalili
się z miejsca rzezi. W kałużach krwi
leżały trupy. Gdzieniegdzie dochodził cichy jęk umierających. Siostra Józefa jeszcze żyła. Stanisław
pobiegł do domu o opowiedział
ojcu, co się stało w kościele. Najpierw przywieziona została starsza
siostra. Na swoim łóżku skończyła
życie. – Później ojciec przywiózł
matkę, młodszą siostrę, czyli trzynastoletnią Genowefę, i pięcioletnią
siostrzenicę – wspomina patrząc
przez szybę samochodu het daleko.
Wszystkie zginęły od kul ukraińskich bandytów. – Rano ojciec wraz
ze znajomymi wykopali na cmentarzu mogiłę. Tam położono moją
matkę, siostry i siostrzenicę. Umarłych zakryto deskami i zasypano
ziemią. Odmówiliśmy modlitwę i
wróciliśmy do domu. (…) Dwa lata
temu Filipowicz uzyskał pozwolenie na ekshumację szczątków Polaków zamordowanych w Porycku
i okolicach. Wszystkie spoczęły na
cmentarzu przy drodze do Iwanicz.
(..)W czasie jednej z wypraw natrafił
na trzy kolumny z dawnej świątyni.
Każda waży bez mała 10 ton.– Dwie
znaleźliśmy w chlewiku, trzecia
była u popa – wspomina. – To je-

dyna pamiątka z naszego kościoła.
Nie bez trudu przetransportowano
je na cmentarz. Architekt z Lublina wykonał projekt i dokumentację
techniczną kaplicy modlitewnej, ale
zaczęły się schody. Filipowicz od
roku zabiega o wydanie zezwolenia
na realizację projektu. (…)Na miejscu dawnego kościoła stoją domy
mieszkalne i budynki gospodarcze.
– Jakoś po wojnie go zburzyli – zastanawia się mieszkający niedaleko
Józef Sekunda. – Pamiętam, że traktorami rozwalali ściany – dodaje
70-latek. Świątynię wybudował w
latach 1759-1774 jezuita Andrzej
Ahorn. Na uwagę zasługiwał piękny, wielki ołtarz z cennym obrazem
Matki Boskiej z XVII wieku. Kościół w stylu przejściowym z rokoka w klasyczny ufundowali Michał i
Konstancja z Wielhorskich Czaccy.
Zburzono też piętrowy empirowy
pałac wzniesiony w 1806 r. przez
ich syna Tadeusza, historyka, ekonomistę i twórcę słynnego Liceum
Krzemienieckiego. – Tutaj była
szkoła powszechna, posterunek policji, urząd gminy i domy, w których
mieszkali urzędnicy i nauczyciele
– opowiada Filipowicz. (…) Położony nad rzeką Ługą Poryck liczył
przed wybuchem II wojny światowej około 2,5 tysiąca mieszkańców.

Obok siebie żyli Polacy, Ukraińcy i
Żydzi. Przeminęło z wiatrem..... [6]
1]Fragment : Ludobójstwo na Wołyniu
- Chronologia http://wolyn1943.eu.interii.pl/artykuly.html
2] WSPOMNIENIA RYSZARDA
JEZIERSKIEGO Z PORYCKA
http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/poryck-ryszard_jezierski.html
3]Fragmenty wspomnień Jana Białowąsa;
http://www.irekw.internetdsl.pl/bialowas/m.html
4] Fragment art.:„Nowiny Nyskie”
21 września 1995 r. ukazał się artykuł Marii i Ryszarda Nowaków pt.
„Ofiarom banderowców”.
5] Relację Leokadii Skowrońskiej
spisał i opracował pan Paweł Wira.
BIULETYN Nr 5 ( 1943 nr 4).
http://www.upadeknarodu.cba.pl/
zbrodnie-upa.html
6] Fragment art. Zmarł Krzysztof
Filipowicz ” Leszka Wójtowicza
http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/zmarl-krzysztof-filipowicz

Wilczyński Kazimierz – mord w Palikrowach
Arkadiusz Szymczyna
Pana Kazimierza Wilczyńskiego
poznałem zupełnie przypadkowo latem 2008 roku na grzybach.

Na leśnym parkingu w Radyni w
powiecie głubczyckim, podczas odpoczynku, opowiedział mi o masakrze w Palikrowach. Historia życia
tego siwiutkiego mężczyzny jest
świadectwem okrucieństwa jakiego doznał na Kresach i zwyczajnej,
ludzkiej chęci przeżycia. Po roku
spotkałem się z nim po raz kolejny
i spisałem wspomnienia, które do
dzisiaj budzą we mnie przerażenie.

Kazimierz Wilczyński urodził się w
Palikrowach w powiecie brodzkim
6 kwietnia 1927 roku. Jego rodzina
mieszkała w domu dwurodzinnym
krytym słomą. Obok domu stały
stajnia i stodoła. Za domem rozciągał się 1 ha ogrodu i sadu. „Po
wyjeździe wujka Józefa Michera
do Argentyny dostaliśmy jeszcze
dodatkowo 0,5 ha sadu”. Rodzice
Wilczyńskiego uprawiali ziemię i
zajmowali się ogrodnictwem. Zbiory zboża, ziemniaków, warzyw i
owoców musiały wystarczyć na
cały rok, aby wyżywić rodzinę. Ojciec Kazimierza – Michał hodował
konia, który u bogatego gospodarza
(nazywali go Chładki) chodził w
kieracie - „zimą dzieci miały karuzelę za darmo”. Za wykonaną pracę
dostawał pszenicę w workach, którą
przechowywał w stodole. Wilczyński miał czterech braci (Michała, Józefa, Janka i Tadeusza), dwie siostry
(Stanisławę i Rozalię) i kilku kuzynów. Matka jego Wiktoria, ciężko
pracowała na polu, zajmowała się
domem i wychowaniem dzieci.
We wsi była cerkiew, katolicka kapliczka, szkoła, TSL (Towarzystwo

/ Reichsfuhrer Heinrich Himmler wizytuje 14. Dywizje Grenadierow Waffen SS Galizien.

Szkoły Ludowej) i dwa sklepy spo-

młócił. Żyd płacił pieniędzmi albo

do swojego gabinetu. Tak mnie zlał

żywcze. Większość narodowościową stanowili Polacy, którzy często
rozmawiali po ukraińsku. Palikrowy
liczyły łącznie 220 numerów z czego 50-60 była Ukraińska. Miejscowość były mała, a domy były kryte przeważnie słomą. „Bogaci byli
tylko ci, którzy dorobili się majątku
we Francji lub cudem udało się im
wyjechać do Ameryki. Pieniądze
wysyłali rodzinie, która szybko popadała w wielkopańskie maniery”.
W Palikrowach mieszkało dwóch
Żydów, którzy byli bogatsi od innych. Zajmowali się tradycyjnie
handlem. Ojciec Wilczyńskiego
przyjaźnił się z jednym z nich. „Jak
Żyd coś potrzebował to ojciec mu
pomagał. Woził towar końmi do
Podkamienia, naprawiał sprzęt,

/ foto - istriebitielne bataliony
dawał cukier. Ja też do niego chodziłem, kręciłem sieczkarnią za co
dostawałem kromkę chleba posypaną cukrem”.
We wsi była szkoła, w której uczyli
nauczyciele polscy i ukraińscy. Była
to szkoła pięcioklasowa, szóstą klasę uczniowie kończyli w pobliskim
folwarku, a siódmą w Podkamieniu.
„Rano pędziłem krowy na łąkę pod
las, a do szkoły szedłem na ósmą”.
Dyrektorem szkoły był niejaki Pludra, który był surowym nauczycielem i uczył matematyki. Chodził
lekko przygarbiony. Wilczyński nie
raz oberwał od niego za to, że nie
mówił po polsku. „Podczas zabawy
ze swoim kuzynem rozmawiałem po
ukraińsku. Podszedł do mnie dyrektor i kazał mi przyjść na drugi dzień

linijką po d…, że bałem się w domu
o tym powiedzieć, bo bym drugi raz
od starego oberwał”. W tej samej
szkole języka polskiego uczyła pani
Michalska, a ukraińskiego pan Mazurkiewicz. „Dyrektor Pludra był
prawdziwym patriotą. Był bardzo
zdolny, pięknie grał na skrzypcach i
chętnie uczył gry swoich sąsiadów”.
Największą atrakcją dla młodzieży były organizowane w soboty i
niedziele zabawy taneczne. Organizacją imprez zajmował się Pludra.
Zabawy odbywały się w budynku
TSL. Na sali było radio obsługiwane na płaskie baterie. Brat matki
- Józef Micher miał swoją orkiestrę
i przygrywał nieraz młodzieży do
tańca.
Wilczyńscy mieszkali blisko cer-
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kwi. Na samym środku wsi stała katolicka kapliczka, którą opiekowały
się kobiety i mężczyźni. Wszyscy
mieszkańcy Palikrowów żyli zgodnie. Chodzili do cerkwi na uroczystości religijne i odwiedzali się
codziennie. Dzieci bawiły się przy
TSL obok cmentarza oraz grały w
piłkę nożną i siatkówkę na boisku
oddalonym o 300 metrów od szkoły.
O wybuchu wojny Wilczyński dowiedział się wracając wraz z ojcem
z pola. „Sołtys krzyczał, że jest
wojna. Przyniósł ojcu nakaz mobilizacji. Wszyscy musieli się stawić
w pełnym rynsztunku w Podkamieniu i Brodach”.
We wrześni 1939 r. za jego domem obok cmentarza, stacjonowali żołnierze polscy uciekający do
Rumunii. Była to grupa zaopatrzeniowa, wieźli na wozach żywność
i ubrania. Mieli kuchnię polową i
spali w stodole, a oficerowie w domach. Brat matki Kazimierz Micher
był wysokim urzędnikiem najpierw
w Przemyślanach (tam mieszkał),
a następnie w samym Lwowie. Miał
swojego kierowcę i jeździł czarnym samochodem. „Wujek uciekał
razem z wojskiem przed Niemcami i Ruskimi. Zawsze powtarzał,
że Ruscy byli jeszcze gorsi jak
Niemcy. Zostawił polskie złotówki,
które rodzina zakopała w stodole”.
W czasie okupacji sowieckiej
Wilczyński widział jak czerwonoarmiści pędzili do lasu wozy z
zaprzężonymi końmi, na których
były skrzynki z amunicją. Żołnierze maskowali starannie gałęziami
kilka jadących samochodów. „Mnie
pasącego krowy chcieli wygonić do
matki więc zakradłem się i widziałem jak ładowali trotyl, amunicję
w skrzyniach, CKM i bardzo dużo
worków z suchym chlebem. Miało
to być stanowisko ogniowe kontrolujące drogę do Brodów. Po godzinie żołnierzy już nie było. Poleciałem do matki po wóz, ale przyszła
druga tura Ruskich. Rano wszyscy
uciekli. Pozostały jedynie puste
skrzynie, wiadra, szmaty i bardzo
dużo sucharów”.
Wielu Polaków musiało ukrywać
się w lesie przed represjami. Między innymi stryj Wilczyńskiego najpierw chował się po lasach, a później
mieszkał u nich przez dwa tygodnie.
Dodatkowo grasujące bandy ukraińskie rozbrajały Polaków i rabowały polskie zagrody. Napadali też
na żydowskie sklepy. „Jedną grupę
tworzyła niewielka banda Orłowskiego. Wszyscy wpadli w zasadzkę. We wsi był jeden donosiciel,
podhalańczyk Baczewicz Michał,
który informował „czerwonych” co
się dzieje. 500 m za wsią żołnierze
złapali członków bandy. Było wśród
nich 2 mężczyzn – jeden o pseudonimie „Polny”, oraz dwie kobiety. Kochanka jednego z mężczyzn
mieszkała niedaleko naszego domu.
Ruscy jej dom spalili, bo Orłowscy
chowali w nim swoje rzeczy, a ją
zabrali do Złoczowa, gdzie urodziła
dziecko. Z płonącego domu wyskakiwali ludzie, których „czerwoni”
od razu zabijali. Po jakimś czasie
Ukraińcy w odwecie zabili Baczewicza, jego matkę, ojca i bratową,
a dom wraz z bydłem spalili. Inną
grupę tworzyła banda Jurczenki. W
jej skład wchodzili: bracia Józek i
Tomasz Jurczenko, ich siostra oraz
Samardak Edmund i Józef. Jeden
z nich – Tomasz zabił Jana Sokiła
(pseudonim Woroczok) oraz komendanta miejscowej policji”.
Po wybuchu wojny niemiecko –
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sowieckiej sytuacja we wsi uległa
zmianie. Ukraińcy powołali miejscowy oddział policji. Chodzili z
bronią po okolicy czekając na wejście Niemców do wioski. „Rano jak
poszedłem pasać krowy zobaczyłem
w przerażeniu Niemców. Przejeżdżali przez Palikrowy. Ku mojemu zdziwieniu dali mi konserwy i
ryby. Jak odjechali zostały po nich
ubrania i inne rzeczy”. Wilczyński
pamięta również zdarzenie, w którym przez własną głupotę nieomal
nie przypłacił to życiem. „Wraz z
kolegami bawiliśmy się na ulicy,
gdy nadjechał niemiecki garbus.
Siadłem na błotnik i się woziłem.
Niemcy śmiali się zza szyby i pokazywali mnie palcami. Woziłem się
dosyć długo, aż upadłem i straciłem
przytomność. Później okazało się,
że się zaczadziłem spalinami z samochodu i ledwo mnie odratowali”.
Był to okres, w którym niemieckie
dywizje szybko posuwały się w głąb
ZSRR, odnosząc na frontach zwycięstwa i biorąc do niewoli bardzo
dużą liczbę jeńców. „Starsi mi opowiedzieli, że przez wieś przejeżdżał
niemiecki konwój pędzący Ruskich
do Tarnopola. „Czerwoni” tak uciekali, że porzucali wszystko. Na boisku za wioską zostawili duże działa ciągnięte przez belgijskie konie
(rasa wykorzystywana do ciężkiego
transportu)”.
Czasem dochodziło również do
walk pomiędzy Niemcami i Ukraińcami. W Palikrowach kościelny
Mrodzewicz posyłał swego syna
– Piotra do szkoły w Podkamieniu
(nazywali go student). Był od Kazimierza Wilczyńskiego starszy o
5 lat. „Jak Niemcy szukali band po
lasach i po chałupach, to kościelny
wysyłał swego syna, żeby wskazywał miejsca ich ukrycia. Tak też się
stało z Jurczenkami. Przyjechał kilkuosobowy patrol, chciał złapać starego Jurczenkę i zabrać mu zboże.
Ten wyskoczył z domu i puścił serię
swym 15-strzałowym automatem
zabijając jednego Niemca. Reszta w
popłochu uciekła. Patrol dał znać o
zajściu do Podkamienia. Po 2 godzinach przyjechali samochodami, obstawili drogi i zrobili obławę. Złapali starego Jurczenkę wraz z żoną
i córką. Wszystkich wywieźli do
lagru. Dom, stodołę
i stajnię
spalili, a dach, który był z blachy
aż się skręcił z gorąca – taka była
temperatura. Wiatr wszystko wyrywał na pobliskie domy i ludzie się
bali”.
Wigilia 1943 r. była dla mieszkańców bardzo smutna. Ukraińcy
zamiast kolęd śpiewali „Wsze ne
umerła Ukraina i sława jej, a my
Polacy siedzieliśmy ze strachu cicho”.
Sytuacja we wsi była bardzo napięta. Coraz częściej dochodziło do
ataków nacjonalistów ukraińskich
na bezbronną ludność okolicznych
wsi. „Ojciec już wcześniej zrobił
w stodole dziurę (w miejscu nazywanym zapole lub sąsiek), a następnie przekopał tunel aż do murów cmentarza pod lipami. Wykop
starannie zamaskował na wypadek
spalenia stodoły”.
W niedzielę 12 marca 1944 r. rano
rozpoczęła się obława esesmanów
ubranych w białe maskownice nakładane na mundury. „Pytam jednego z sąsiadów, co się dzieje, a
on – banderowcy robią łapankę”.
W pierwszej kolejności napadli 2
domy na Koloniach oddalonych
o 500 m od Palikrowów. „Jeden z
Ukraińców chodził tam do swo-

jej dziewczyny. Nic nie pomogło.
Starego, starą, babkę i trzy córki zabili, jedną osobę wrzucili do
studni,
a zabudowania
puścili z dymem. Mojego kolegę,
prawdziwego Polaka - Piotra Bieguszewskiego męczyli i chcieli go
zmusić, by wydał nazwiska dowodzących obroną wsi. Wycieli mu
orła na piersiach, potem obcięli
uszy i język. Na koniec zawleczono go do stodoły Dajczaków i tam
go spalono. Nim jednak go okaleczono i spalono wołał – Ukrainy tu
nie było i nie będzie. Polska była
Polska będzie. Pracował w sklepie,
był krawcem i należał do TSL”.
W Palikrowach ludzie uciekali pomiędzy płonącymi domami i chowali się gdzie mogli. Kilka osób
uratowało się dzięki robionym
wykopom w szopach i stajniach.
Inni próbując uciekać do lasu, byli
na miejscu rozstrzeliwani. Kolega
Wilczyńskiego - Bronek Jurczenko
schował się na cmentarzu. „Część
rodziny z matką uciekła z domu i
schowała się wraz
z 12 osobami
u sąsiada w piwniczce pod drewut-

i liści). 200 m za cerkwią paliło się
mnóstwo domów. Potem trąbka i
odwrót. Kupę sań pociągnęli w kierunku Brodów”.
Rano spotkał swojego kolegę Edka
ps. „Fedio”, który schował się w
rogu piwnicy w ziemniakach wraz
z synem gospodarza nazwiskiem
Kubernyk i opowiedział mu co widział. „Za budynkiem TSL, przy
rzece było mnóstwo rozebranych
zwłok. Tyłki gołe, boso, aż strach
patrzeć. Z ukrycia zaczęli wyłazić
przestraszeni ludzie. Szukali swoich bliskich. Wszyscy lamentowali.
W rozpaczy zbierali szmaty, aby
okryć pomordowanych. Zmasakrowane ciała bliskich ładowali na
wozy i wywozili na cmentarz”.
12 marca 1944 roku wymordowano z zimną krwią ponad 360 osób.
Obecnie w miejscu ich męczeńskiej
śmierci stoi pomnik.
Po wycofaniu się Niemców z powiatu brodzkiego w lutym 1945
r., Armia Czerwona przeszukiwała
domy szukając Ukraińców, którzy
kolaborowali z faszystami. Pierwsze oddziały, które pojawiły się w

nym karabinem”. Kazimierz Wilczyński brał kilkakrotnie udział
w akcjach nadzorowanych przez
NKWD. W Istriebitielnych Batalionach był prawie dwa lata, aż do
czasu wysiedlenia na Ziemie Odzyskane.
W 1946 r. rodzina Wilczyńskich
została przetransportowana na Zachód. „Po załadowaniu na wóz
niezbędnych rzeczy pojechaliśmy
do Brodów. Tam wszystko przeładowaliśmy do pociągu, który jechał
przez Medykę, Katowice, Kluczbork, Zieloną Górę do Kożuchowa
pod Nową Solą. W Kożuchowie
ojciec pana Kazimierza dowiedział
się, że w Głubczycach koło Koźla
są jeszcze wolne domy do zasiedlenia i pojechał sprawdzić wszystko
na miejscu. Wraz z 3-4 innymi rodzinami cały swój dobytek rodzina
przeładowała do pociągu z wagonami pulmanowskimi (długie,
kryte z dostępem do każdego przedziału). Podróżowali 2 tygodnie,
aż w końcu zatrzymali się na ekspedycji towarowej w Głubczycach,
gdzie już czekał na nich ojciec,

/ Uroczystosc poswiecenia pomnika pomordowanych w Palikrowach.

nią. Ja schowałem się za drewutnią
obok leżących bron. Widzieliśmy,
jak na podwórze weszło 10-12 banderowców. Między nimi był kolega
mojego ojca – Pasieka. Dzięki niemu mój ojciec mógł się schować w
szopie, a resztę banderowcy zabrali za wieś. Większość palikrowian
została złapana i wywleczona na
pobliską łąkę, gdzie pododdział
ukraiński SS „Galizien” przygotował do strzału karabiny maszynowe. Najpierw dokonano przeglądu
dokumentów. Następnie: Janka
Kobiakowska, Maryna Dyszluk,
Ukrainiec Kutniak i kilka innych
Ukrainek podczas selekcji wskazywało, kto jest Polakiem i miał
przejść na bok. Następnie Ukraińców wypuszczono, a Polaków rozstrzelano. Rannych dobijano pojedynczymi strzałami z pistoletu”.
W tym dniu Wilczyńskim zabili
3 osoby w rodzinie. „Mój kuzyn –
Franek Piątkowski, który miał 12
lat wpadł do zimnej rzeki i schował się pod wikliny. Opowiadał, że
widział jak banderowcy mordowali, okradali zwłoki, a tych, którzy
jeszcze dychali dobijali. Dopiero
wieczorem, zmarznięty i pół przytomny doczołgał się do stodoły
Tereszków. Po jakimś czasie ludzie
znaleźli go i się nim zaopiekowali”.
Widok płonących domów był
przerażający. Kazimierz Wilczyński wspomina: „domy paliły się,
a Ukraińcy ładowali wszystko co
było przydatne na wozy. Najszybciej paliły się zachaty (ocieplenie
domu robione najczęściej ze słomy

Palikrowach siały strach wśród ludności cywilnej. Przyjechały samochody, a wojsko zaczęło okradać
domy i zabierać konie. Kazimierz
Wilczyński schował się na dzwonnicy, inni po szopach i stodołach.
Około 10-12 rodzin mieszkających
w lesie przyszło z powrotem do wsi
do swoich rodzin. Jego ojca złapał
jeden z żołnierzy i zaprowadził do
dowódcy na przesłuchanie. „U tiebia są bandery ili germańscy – pytali. Ojciec odpowiedział, że nie,
bo to oni nas mordowali i nikt nie
będzie bandytów chronił”. Tych,
którzy donosili, żołnierze zabierali na przesłuchanie, a następnie
ustawiali w kolumnie marszowej i
pod eskortą prowadzili do więzienia. Wielu z nich rozstrzelano. Niektórzy trafiali do obozów pracy na
Syberii.
Kazimierz Wilczyński był wraz ze
swoim kolegą nazwiskiem Lis w
Istriebitielnych Batalionach. „Zebrali chyba ze 100 chłopa w budynku TSL. Potem przyszedł jakiś
Ruski mądrala i rozdzielał nas na
tych, którzy są Polakami i Ukraińcami. 25 Polakom kazał pójść
na scenę, a reszta (ok. 70-80 osób)
miała czekać pod sceną. Po selekcji
wyprowadzili nas na śnieg i kazali
się ustawić w kolumnie marszowej.
Ukraińców Ruscy popędzili do
Lwowa na roboty, a nas do Brodów
do Istriebitielnych Batalionów.
Szliśmy wszyscy pod bronią. Przed
nami jechała taczanka (dwuosiowy
pojazd konny, uzbrojony w ciężki
karabin maszynowy) z wycelowa-
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który do pomocy dostał Niemca
z wozem drabiniastym. „Wszyscy
przesiedleńcy byli głodni, brudni i
zawszawieni”. Po załadowaniu dobytku na wóz rodzina Wilczyńskich
zamieszkała początkowo w Bernacicach w jednym domu z Niemcami, a następnie
w
Głubczycach. „Miasto były spalone
i w gruzach (zwłaszcza centrum).
Było już otwartych kilka sklepów.
Jeździłem czasami do Głubczyc
poskładanym rowerem”. W Bernacicach mieszkali z Niemcami (2
chłopaków, ich matka oraz dziadkowie), którzy trzymali 3 krowy i
1 konia. „Panie co tam się działo,
wszyscy we wsi bimber pędzili, a
Niemkę ciągle Polacy gwałcili”.
Wilczyński nie chciał pracować
na polu. Chciał pójść do wojska.
Przed wyjazdem zabrał ze sobą metryki z Podkamienia. W 1949 roku
poszedł do wojska i służył 3 lata.
Najpierw w Szczecinku w jednostce saperskiej, a następnie w Pile
(był dowódcą oddziału pracującego
przy kafarze). Ożenił się ze Stanisławą Romańczuk. W Głubczycach
pracował na farbiarni w Zakładach
Dziewiarskich „Unia” jako mistrz
dyplomowany. Od 1982 r. jest na
rencie. Do głubczyckiego oddziału ZBOWiD wstąpił pod koniec lat
70. Obecnie schorowany mieszka
w Domu Pomocy w Prudniku.
Składam serdeczne podziękowania
Kazimierzowi Wilczyńskiemu z
Głubczyc za udzielenie mi wywiadu.
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POLESIE. Bardzo wyjątkowa była
ta nasza poleska kraina, niezwykłe
i urokliwe było to miejsce na ziemi.
Piękne lasy, a były to nieprzebyte
knieje obfitujące we wszelką zwierzynę, grzyby i jagody. Niedostępne
mokradła i trzęsawiska pełne różnorodnego ptactwa. Modre i czyste
rzeki; Jasiołda, Prypeć, Pina i piękne
jeziora stanowiły prawdziwy raj dla
rybaków i wędkarzy. Błota i rozlewiska zakwitały żółtymi kaczeńcami i białymi liliami. Podmokłe łąki,
jakby barwne dywany, na których
wznosiły się stogi pachnącego siana.
Stogi te ustawiano na drewnianych
stojakach wykonanych z żerdzi, a
na dole pozostawiano puste miejsce,
aby siano nie wchłaniało wilgoci z
mokrej ziemi. Bociany były nieodłącznymi towarzyszami ludzi pracujących przy koszeniu i zwózce siana. Bocianie gniazda znajdowały się
prawie w każdym gospodarstwie, w
niektórych gospodarstwach było nawet kilka gniazd bocianich. Nigdzie
nie ma drugiego takiego miejsca na
ziemi jak nasze Polesie! Chociaż
wilki i komary bywały tam prawdziwym utrapieniem, to przecież
mieszkańcy kochali swoją ziemię
ojczystą. Ale prawdziwego Polesia,
takiego jak go pamiętają jego dawni
mieszkańcy, już nie ma. To miejsce
jest już tylko w naszych marzeniach
i odległych wspomnieniach... Nie
mogę moim dzieciom i wnukom pokazać Polesia, bo jego już nie ma,
choć jest zaznaczone na mapach
Europy. (…) Liczba mieszkańców
przedwojennego Pińska z 36 tysięcy wzrosła teraz do 123 tysięcy.
Powstały nowe zakłady pracy, które
zatruły środowisko, wybudowano
osiedla mieszkaniowe, z których tak
bardzo dumna była radziecka władza. Na pewno za mało pieniędzy
zainwestowano w ochronę środowiska. Między innymi i dlatego warto
przypomnieć tamto Polesie, którego
nie ma i nigdy już nie będzie. Stolicą naszego powiatu, ale i całego
regionu było miasto Pińsk (foto niżej) . Było to miasto szczególne pod
wieloma względami.

Pińsk usytuowany jest przy ujściu
rzeki Piny do Prypeci. Przed wojną
miasto liczbo 36 tysięcy mieszkańców, w tym 73% ludności stanowili Żydzi. To może wydać się dziś
dziwne ale tylko 10% mieszkańców
Pińska było rdzennymi Polakami,
pozostała część to mniejszości narodowe. Miasto o takim składzie
ludnościowym musiało być wyjątkowe, było jakby namiastką Jerozolimy. Przecież to mieszkańcy
wpływają na charakter miast, a nie
jego domy czy ulice. Było to miasto z największą procentową ilością ludności żydowskiej w Europie (podobno żadne inne miasto na
świecie nie miało wtedy tak dużego
procenta ludności żydowskiej). W
latach 1765-84 ma miejsce budowa Kanału Ogińskiego, który połączył dorzecze Dniepru i Niemna.
Stworzono połączenie szlaków
rzecznych łącząc Morze Czarne z
Bałtykiem, które zbiegały się pod
Pińskiem. Utworzono tutaj port
śródlądowy o znaczeniu międzynarodowym. W 1919 roku w celu
obrony wschodnich granic Rzeczpospolitej utworzono Flotyllę Pińską, która odegrała ważną rolę w
czasie wojny polsko-bolszewickiej.
W mieście stacjonował 84 Pułk
Strzelców Poleskich. Pińsk był
rodzinnym miastem polskiego podróżnika, pisarza, reportera Ryszarda Kapuścińskiego, pisarza Adama
Naruszewicza, pierwszego prezydenta Izraela Chaima Weizmanna
oraz premier Izraela Goldy Meir,
a także Andrzeja Kondriatuka reżysera, scenarzysty i operatora filmowego. Było to miasto zakonnika
jezuity, misjonarza i męczennika
św. Andrzeja Boboli. Nazwano go
apostołem Pińszczyzny i Polesia.
(…) Ryszard Kapusciński w jednym ze swoich reportaży napisał
kiedyś, cytuję: „Gdy tylko wygospodaruję wolną chwilę, z radością
wracam do Pińska. Droga to niedaleka, można wyjechać z Warszawy
popołudniem i na wieczór być nad
Piną. Krążę po tych kilku ocalałych
uliczkach, odwiedzam cmentarz tam pochowana jest moja babcia.
Idę też zawsze na Suworowa, daw-

niej Pereca, a jeszcze wcześniej
Błotną. Patrzę na dom, gdzie spędziłem najwcześniejsze lata. Patrzę
na łagodne wzgórze, na którym
leży Pińsk. Dawno, dawno temu, w
porze roztopów, widziałem stamtąd
morze bez granic, sięgające po horyzont. Dopiero później dowiedziałem się, że Pina wpada do Jasiołdy,
ta do Prypeci, Prypeć do Dniepru,
Dniepr płynie zaś do Morza Czarnego. Gdy w Pińsku wsiądzie się
na łódkę, można dotrzeć na koniec
świata [1]
.Józef Piłsudski powołał Marynarkę Wojenną 28 listopada 1918
roku, kiedy odradzająca się ojczyzna nie miała jeszcze dostępu do
morza. Pierwszą bazą wojenną był
port w Modlinie z siedzibą Sekcji
Marynarki Wojennej MSW. Sekcji
podlegała Flotylla Wiślana, do której trafiali marynarze służący we
flotach państw zaborczych. Flotylla patrolowała granicę z Niemcami
na Wiśle. Szkoliły się w niej kadry
przyszłej floty morskiej. W lutym
1920 roku Flotylla Wiślana osławiła się przy zajmowaniu Pomorza.
10 lutego 1920 roku jej marynarze
wzięli udział w uroczystościach
”zaślubin Polski z morzem”. W
Pucku zorganizowano defiladę,
podniesiono flagę narodową, a gen.
Józef Haller rzucił na fale Bałtyku
symboliczny platynowy pierścień.

/

Rozlewiska Prypeci, lipiec 2005Fot. Mikołaj Falkowski

Kiedy tworzono Flotyllę Wiślaną,
w Pińsku powołano drugą flotyllę
rzeczną. Flotylla Pińska operowała na tzw. Morzu Pińskim, w rozlewiskach Piny, Prypeci, Szczary,
Horynia, Bobryka, Jasiołdy, Słuczy, Cny, Łania i Styru. Słabo zaludnione Polesie było wówczas w
ponad połowie pokryte jeziorami,
starorzeczami, moczarami, bagnami, rozlewiskami i podmokłymi
lasami. (…)19 kwietnia 1919 roku,
za zgodą gen. Antoniego Listowskiego, były oficer rosyjskiej marynarki wojennej, Jan Giedroyć, z
pozostawionych w Pińsku niemieckich motorówek stworzył patrol
rozpoznawczy w składzie: „Lech”,
„Lisowczyk” i „Lizdejko”. W połowie 1919 roku ta mała flotylla
wzięła udział w starciach z flotą
bolszewicką pod Mostami Wolańskimi i pod Horodyszczem. Tam 3
lipca 1919 roku trzy łodzie motorowe przeprowadziły rajd Jasiołdą.
Desant przeprowadzony pod silnym nieprzyjacielskim ostrzałem
pozwolił zdobyć Horodyszcze.
Zwycięstwo poleskich marynarzy
umożliwiło zajęcie Łunińca - najważniejszego punktu komunikacyjnego. Na pamiątkę tych wydarzeń
3 lipca ogłoszono Świętem Flotylli
Rzecznej w II RP. W ciągu roku
flotyllę uzupełniło 20 jednostek
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/ Prypeć pod Mozyrzem.www.wikipedia.pl

transportowych i bojowych, w tym
statek „Warta” i parowiec „Bug”.
Przeszkolone kadry przechodziły
do służby z Flotylli Wiślanej.
W marcu 1920 roku flotylla brała
udział w zdobyciu Mozyrza. Jej
skład wzmocniły jednostki zdobyte na Flotylli Dnieprzańskiej: jeden
okręt pancerny oraz statki transportowe napędzane bocznymi kolami
łopatkowymi, najlepiej sprawdzającymi się w żegludze po płytkich
rzekach Polesia. Wzmocniona flotylla, wyposażona w działka kalibru 75mm, wzięła udział w ofensywie kijowskiej.
Wspierając działania lądowe 27
kwietnia starła się
z Flotyllą Dnieprzańską. W całodniowej bitwie w
zakolach Prypeci,
w okolicach Czarnobyla, doszło do
wielu pojedynków
artyleryjskich.
Mimo przewagi
ogniowej strony
bolszewickiej,
polscy marynarze odepchnęli jednostki wroga na Dniepr. Po sukcesie akcji forsowania kijowskich
mostów i tworzenia przyczółków
na lewym brzegu miasta, 9 maja
1920 roku na kijowskim Chreszczatyku odbyła się defilada wojsk
polskich i ukraińskich. Wzięli w
niej udział spieszeni marynarze
Flotylli Pińskiej. Ze zdobytych w
Kijowie okrętów utworzono Flotyllę Kijowską, podporządkowaną Flotylli Pińskiej, patrolującej
Dniepr i utrzymującej łączność
z Pińskiem. Pod koniec maja, w
wyniku kontrofensywy bolszewic-

kiej, Polacy utracili ujście Prypeci. Okręty stacjonujące w Kijowie
były odcięte od głównych sił. Wobec braku możliwości odwrotu zatopiono je 13 czerwca 1920 roku.
Pozostałe polskie jednostki toczyły
walki odwrotowe na Prypeci, kierując się do Wisły. Droga wodna
z Prypeci i Piny do Wisły zajmowała wówczas trzy tygodnie. Niski

poziom wód uniemożliwiał jednak
manewrowanie i obronę większych
jednostek. Część z nich zatopiono
w Pińsku i pod Kochanowiczami.
Ocalałe jednostki utworzyły I Pułk
Morski Flotylli Wiślanej
Po wojnie polsko-bolszewickiej w
Pińsku powołano Oddział Wydzielony Flotylli Wiślanej, wyposażony
w czechosłowackie motorówki. Do
czasu zawarcia pokoju ryskiego w
1921 roku, piński oddział patrolował Prypeć. Odnosił sukcesy w
zwalczaniu dywersji i przemytu.
Brał udział w wydobywaniu okrętów (zatopionych w latach 1919
- 1920), których część wyremontowano i włączono do służby w nowej Flotylli Pińskiej, powołanej 1
stycznia 1922 roku. Nową flotyllę
tworzyły opancerzone monitory o
wyporności 110ton wyprodukowane w Gdańsku: „Warszawa” i
„Mozyrz” (przemianowany na „Toruń”), uzbrojony sztabowiec, statki
z działami 105 i 75mm oraz dwie
grupy motorówek z działkami 37

Polska motorówka na "Morzu Pińskim". Źródło Wikipedia.
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Monitory na Prypeci. Lata trzydzieste.Źródło Wikipedia

mm i karabinami maszynowymi.
Flotylla posiadała tabor pomocniczy: holownik, jednostki transportowe, mieszkalne i warsztatowe.
Później dołączyły kolejne monitory: „Horodyszcze” i „Pińsk” (oba
o wyporności 110ton) oraz dwa
mniejsze (70ton wyporności), polskiej produkcji: „Kraków” i „Wilno”.

„Admirał Dickmann”. W latach
trzydziestych do służby weszły
statki ochrony przeciwlotniczej:
„Generał Sikorski”, przebudowany „Hetman Chodkiewicz” i „Generał Sosnkowski”, przerobiony z
uzbrojonego torpedowca na okręt
szpitalny. Okrętem flagowym był
„Admirał Sierpinek”, największy
okręt (124tony wyporności).

/ Monitor ORP "Wilno" - źrdo Wikipedia

Gdańskie monitory były dużymi
jednostkami jak na warunki Polesia, gdzie niski poziom wód powodował, iż okręty musiały pływać
z bocznymi pływakami zmniejszającymi zanurzenie. „Kraków” i
„Wilno” mogły pływać po Pinie i
Prypeci bez pływaków, były jednak
wolniejsze i słabiej uzbrojone.
Od 1922 roku Flotyllą Pińską do-

/ Marynarze na monitorze rzecznym.www.
wikipedia.pl

Ślizgowiec na Pinie (http://odkrywca.pl/pokaz_watek.php?id=274684)

kuter meldunkowy „Nieuchwytny”, przeznaczony do operowania
na płytkich wodach oraz lekki ścigacz rzeczny KU-30, zbudowany
z alupolu. W połowie lat trzydziestych do flotylli
dołączyły trałowce,
przeznaczone do
stawiania i trałowania min oraz holowniki, ślizgacze,
barki transportowe
i statek minowo-gazowy.
W okresie międzywojennym Pińsk był stolicą
polskiej Marynarki Wojennej. Cu-

schrony i hangary lotnicze, budynki warsztatowe, hale dokowe przeznaczone do „zimowania” floty
oraz biura i hale konstrukcyjne. Za
Piną mieściły się bazy paliwowe i
składy amunicji. W Pińsku działały
też wojskowy Klub Sportowy „Kotwica” i Teatr Marynarski. Ważną
bazą była graniczna Nyrcza. Niestety, z dawnych polskich baz na
Polesiu zachowało się niewiele.[2]
Flotylla Rzeczna jest chyba jedną
z najbardziej tajemniczych formacji Wojska Polskiego niepodległej
Rzeczypospolitej. Przez wiele lat
peerelowska cenzura utrudniała
wszelkie badania – była to przecież
Flotylla stacjonująca na ziemiach

i wyposażona w specjalistyczne
jednostki, nie miała okazji jako całość zmierzyć się z przeciwnikiem.
(…)
W skład Flotylli Rzecznej
Marynarki Wojennej w Pińsku –
zmiana nazwy nastąpiła 17 października 1931 roku – wchodziły:
trzy dywizjony bojowe, a także dowództwo, dywizjon sztabowy, oddział łączności, oddział desantowy,
baza wysunięta oraz Port Wojenny
Pińsk wraz z baonem zapasowym i
służbami. Rdzeń Flotylli stanowiły
dywizjony bojowe – każdy składający się z dwóch monitorów, statku uzbrojonego, czterech kutrów
uzbrojonych i krypy mieszkalnej.
Oprócz dywizjonów bojowych
uzbrojonymi jednostkami dysponowały także dywizjon sztabowy
(wraz z grupą gazowo-minową) i
oddział łączności. [3] Cdn.
1] Fragment: MOJA UTRACONA
OJCZYZNA Leonard Jaworski,
Szczecinek
http://echapolesia.pl/index.
php?mact=Echa,cntnt01,showarticle,0&cntnt01issue_id=10&cntnt01article_id=215&cntnt01returnid=15
2]Polskie Radio: Mikołaj Falkowski „Flotylla Pińska” http://www.
polskieradio.pl/39/245/Artykul/172576,Flotylla-Pinska

Kanonierka Rzeczna "Zawzięta"

wodzili: kapitan marynarki Marian Wolbek, komandor porucznik
Władysław Blinstrub, a od 1927
roku komandor porucznik Witold
Zajączkowski, późniejszy komandor - „Książe Polesia”. Pod jego
dowództwem flotylla najlepiej się
rozwijała. W skład każdego oddziału bojowego wchodziły dwa
monitory i „bocznokołowce”,
opancerzone i wyposażone w działka kalibru 75mm: „Generał Szeptycki”, „Hetman Chodkiewicz” i

/ Monitory w Pińsku

www.ksi.kresy.info.pl

Flotyllę wspierały kanonierki
rzeczne: „Zuchwała”, „Zaradna” i
„Zawzięta” - nowoczesne jednostki (o wyporności 30ton) uzbrojone
w 100mm haubicę, działka 37mm
i karabiny maszynowe. Po zmianie składu Flotyllę Pińską przemianowano na Flotyllę Rzeczną,
którą technicznie wspierały Pińskie Warsztaty Portowe i Stocznia
Rzeczna Państwowych Zakładów
Inżynierii w Modlinie, gdzie w
1934 roku wybudowano uzbrojony

mowało tam ponad 100 jednostek
wojskowych i transportowych.
W mieście była Komenda Portu
Wojennego, liczne koszarowce,

polskich zabranych przez ZSRR.
Przeciwko Sowietom miała przede
wszystkim walczyć. Co więcej –
Flotylla, planowo rozbudowana

3] Tymoteusz Pawłowski- Flotylla
Pińska Przeżytek czy istotny element Wojska Polskiego?

Czerwiec 1937, Pińsk, Polesie, Polska Zdjęcia ze strony: http://www.fotohistoria.pl
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11 LIPCA 1943 Z MYŚLĄ O 70. ROCZNICY
Feliks Budzisz

NAJKRWAWSZEJ NIEDZIELI

Stało się już tradycją, że 11 lipca,
w rocznicę największego nasilenia
mordów ludności polskiej na Wołyniu w 1943 r. w środowiskach
z kresowym rodowodem są organizowane żałobne uroczystości i
nabożeństwa w intencji pomordowanych Polaków i poległych żołnierzy samoobrony, którzy w nierównych, desperackich walkach
bronili ludność przed zagładą.
Dzień 11 lipca nazywany Dniem
Pamięci Męczeństwa Kresów, gromadzi nie tylko Kresowian na żałobnych uroczystościach, uczestniczą w nich również ci, którym
nie są obojętne losy Rodaków z
Kresów.
Zbrodni ludobójstwa na ludności
polskiej
dokonały na Kresach
Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i
jej formacje: tzw. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), służba
bezpieczeństwa (SB) oraz miejscowi rezuni z tzw. samoobronnych kuszczowych widdiłów
(SKW).
Tylko na Wołyniu i południowym
Polesiu formacje te w latach 194344 wymordowały około 60 tys.
ludności polskiej, głównie dzieci,
kobiet i starców. W 1944 r. rzezie
objęły następne województwa:
tarnopolskie, stanisławowskie i
lwowskie oraz wschodnie powiaty
Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny.
Polskie władze podziemne, jak
i miejscowa ludność, liczyły początkowo, że katastrofie można
zapobiec albo ją przynajmniej
odwlec drogą negocjacji z OUN-UPA, ale liczne próby rozmów na
różnych szczeblach dramatycznie
zawiodły. Wysłani z Kowla przez
Delegata Rządu, Kazimierza Banacha, parlamentariusze, Zygmunt
Rumel, komendant BCh na Wołyń
i jego oficer do zleceń specjalnych, Krzysztof Markiewicz, wraz
z przewodnikiem Witoldem Dobrowolskim, zostali zamordowani
10 lipca 1943 r. przez rozerwanie
końmi.
W latach 1943-44 nie znajdzie na
Wołyniu dnia, w którym OUN-UPA-SB-SKW nie dokonałyby
mordów na bezbronnej ludności,
a były dni, kiedy zamordowały tysiące. Tak było 10, 11, 12, 13 lipca czy w kilku dniach pod koniec
sierpnia.
Na 11 lipca, niedzielę, przypada
APOGEUM ZBRODNI. Była to
NAJKRWAWSZA NIEDZIELA
w naszej historii. Pod względem
zasięgu terytorialnego, ilości
ofiar
i barbarzyństwa oprawców –
zbrodnie dokonane w tę niedzielę
przewyższają wszystkie inne dokonane kiedykolwiek na ludności polskiej w ciągu jednego dnia.
W 167 miejscowościach Wołynia,
w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i innych,
w tę niedzielę i sąsiednich dniach
najbardziej wyrafinowanymi sposobami zamordowano wiele tysięcy osób. W kilku wołyńskich

kościołach
OUN-UPA-SB-SKW zabiły blisko
tysiąc wiernych, nie oszczędzając
księży przy ołtarzach. W kościele w Porycku podczas Mszy upowcy obrzucili granatami wiernych
i otworzyli do nich ogień z broni
ręcznej i maszynowej. Rannych
dobijali strzałami w głowę. Zabili
ponad 220 osób. Ksiądz Bolesław
Szawłowski, odprawiający mszę,
został dwukrotnie ranny, schronił
się u miejscowego popa, ale po
kilku dniach został zamordowany
przez banderowców. Podpalony
przez nich kościół ugasiła ulewa.
W kościele w Kisielinie wierni
podjęli desperacką obronę, dzięki
której część z nich ocalała, wśród
nich ranny ojciec kompozytora Krzesimira Dębskiego. Zabito
90 osób. W kaplicy w Krymnie
upowcy z miejscowymi rezunami zamordowali 40 osób, w Zabłoćcach około 150 i ks. Józefa
Aleksandrowicza. Opis mordu w
kaplicy w Chrynowie przekazał
Zygmunt Abramowski, mieszkaniec Chrynowa:
„W kaplicy było około 200 osób,
przeważnie kobiety i dzieci. Po
Podniesieniu zauważyłem, stojąc
obok drzwi, podejrzany ruch. Zobaczyłem, że kilku banderowców
ustawiło ręczny karabin maszynowy typu diechtiariewa i zaczęli
strzelać do ludzi seriami i z ręcznych karabinów, rzucili również
dwa granaty, które nie wybuchły.
Schowałem się z kolegą za grube
drzwi kaplicy. W świątyni wybuchł
popłoch i krzyk rannych. Ludzie
zaczęli uciekać drzwiami bocznymi obok zakrystii i chóru. Kaplica
jednak otoczona była szczelnie i
bez przerwy rozlegały się strzały.
W świątyni, gęsto ostrzeliwanej z
rkm-u i broni pojedynczej, trwał
krzyk i rozdzierający uszy pisk
dzieci. Zamordowano około 150
osób.
W tę najkrwawszą niedzielę banderowcy wymordowali ludność
polską wielu wsi. W Dominopolu
zabili 250 osób, ocalało zaledwie
kilka, które dopadli w innych miejscowościach. W Orzeszynie zabili
ponad 300. Mord w Gucinie opisał
Józef Murmanowski, były mieszkaniec tej wsi: ”Była to niedziela,
11 lipca 1943, około godz.8. Padał
drobny deszcz. Kolonię Gucin,
koło Myszkowa, pow. włodzimierski, otoczyli upowcy i zaczęli wyganiać jej mieszkańców z domów,
pędząc do środka kolonii, gdzie
stała stara nieużywana kuźnia. Kto
się ociągał i nie chciał iść, był bity
lub rąbany siekierą. Ponieważ kolonia składała się z trzech ulic, to
na drugiej ludność została spędzona do stodoły, a na trzeciej mieszkały tylko dwie rodziny Polaków,
to ich postrzelano w mieszkaniach.
Po spędzeniu wszystkich do kuźni
i stodoły, oblano budynki benzyną
i podpalono. Kiedy dym zaczął dusić, ludzie zaczęli uciekać. Wtedy
z ustawionego karabinu maszynowego strzelano do uciekających i
palących się budynków. Ogółem w
Gucinie zginęło z rąk banderowców 140 osób.
O masowym mordzie w Teresinie

wspomina Marian Świstowski:
”…do Teresina o świcie przyjechała banda UPA i zamordowała
80 osób. Z naszej bliskiej i dalszej
rodziny – 18 osób, między innymi
zamordowali moją babcię Amelię,
jej męża Jana i ciocię Kazimierę,
obu wujów: Stanisława Umańskiego i Michała Bojko, nie przepuścili nawet dwuletnim Krysi i
Tamarce.”
Przerażająco długa jest lista miejscowości, gdzie tej niedzieli dokonano potwornych, masowych
zbrodni na ludności polskiej. Kto
ocalał, starał się dotrzeć do bezpieczniejszych miejsc, klucząc
głównie nocą po zbożach, lasach,
bezdrożach. W powiecie włodzimierskim większość uciekających
kierowała się do Włodzimierza,
gdzie był silny garnizon niemiecki, dający pewne bezpieczeństwo
uciekinierom. Co tam się działo,
wspomina komandor Józef Czerwiński, wówczas piętnastolatek:
”W nocy 11 lipca wokół Włodzimierza stanęły łuny. Od rana miasto zaczęło zapełniać się uciekinierami, którzy cudem uniknęli
śmierci. Zrozpaczeni ludzie, niekiedy ranni lub okaleczeni, opowiadali o faktach niesłychanego
bestialstwa
nacjonalistycznych
bandytów.”
Ucieczka do Generalnego Gubernatorstwa była niezwykle utrudniona,
gdyż granicy na Bugu strzegł
Grenzschutz. Przekroczyć ją można było tylko za solidną łapówkę,
najskuteczniej w złocie. Zresztą
samo dotarcie do Bugu było wręcz
niemożliwe ze względu na liczne
patrole UPA i miejscowych rezunów, którzy polowali na uciekinierów. Ocalała ludność powiatu
horochowskiego uciekała na południe do miasteczek województwa
lwowskiego, gdzie masowe rzezie
rozpoczęły się w 1944r.
Zajadłe ściganie uciekających z
pożogi i jeszcze bardziej okrutne
ich mordy zadaje kłam twierdzeniu ounowskich historyków, również w Polsce, że celem OUN-UPA było tylko wypędzenie
ludności polskiej z terenów traktowanych przez banderowców jako
tereny etnicznie ukraińskie. Jej
celem było fizyczne wyniszczenie
obecności polskiej, by nigdy już
tam nie powróciła. Po masowych,
lipcowych rzeziach nie było komu
grzebać pomordowanych, którzy
leżeli w domach, obejściach, ogrodach, polach, lasach na skwarze
przez wiele dni. „Straszny widok
ukazał się naszym oczom – relacjonował naoczny świadek. W
lóżkach, bo działo się to w nocy,
pełno trupów, wszystko we krwi –
ściany, podłogi, pościel. W oknach
i drzwiach dzieci ponabijane na
widły, łopaty, kosy.” Inny naoczny świadek, wysłany samochodem
z niemiecką obstawą do wsi po
zboże na chleb dla głodujących we
Włodzimierzu uciekinierów, ujrzał
wstrząsający widok rozkładających się ciał, nad którymi krążyły
wrony i unosiły się chmary much.
Przerażeni strasznym widokiem i
trupim odorem, również niemiec-
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cy żołnierze, wrócili z niczym, bez
zwłoki, do garnizonu.
Na Wołyniu w apokaliptycznym
1943 r., a w następnym na całych
Kresach Południowo – Wschodnich, nie było wsi, w której ludność polska, pozbawiona zbrojnej
osłony, pozostałaby przy życiu. W
miastach i miasteczkach ochronę
zapewniały – nie zawsze skuteczną – niemieckie i węgierskie garnizony. Na wsiach ludność polską
ochraniały samoobrony i oddziały
AK, na Lubelszczyźnie również
BCh. Rzezie na Wołyniu i południowym Polesiu trwały z różnym
natężeniem do wkroczenia tam
Armii Czerwonej, w Małopolsce
Wschodniej i wschodnich powiatach Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny mordy o znacznie mniejszym natężeniu miały miejsce do
połowy 1947 r.
Liczne prace naukowe, oparte
głównie na relacjach świadków
eksterminacji, świadczą, że była
ona przygotowywana ideologicznie i propagandowo przez wiele
lat oraz realizowana z dużym organizacyjnym zaangażowaniem
wszystkich szczebli OUN-UPA-SB, od najwyższych do najniższych, terenowych. To przywódcy
i dowódcy tych formacji, wywodzący się z inteligencji ukraińskiej, głównie galicyjskiej,
są odpowiedzialni za ludobójstwo
ludności polskiej, mordy na własnej – ukraińskiej, a także Żydach,
Rosjanach, Czechach. Ponad 250
tys. zbrodniarzy, również z dywizji SS – „Galizien” i innych militarnych i paramilitarnych formacji, będących na usługach Niemiec
hitlerowskich, uciekło na Zachód i
wielu z nich żyje tam w całkowitej bezkarności. Mieszkał w USA
bezkarny główny ideolog i organi-

zator ludobójstwa
na Kresach Mykoła Łebed „Ruban”, zastępca S. Bandery, sponsorowany przez tamtejsze władze
jako działacz kultury (!). Pośmiertnie doczekał się skandalicznego
panegiryku w „Przeglądzie Historycznym” paryskiej „Kultury”,
autorstwa B. Osadczuka, który z
kolei został wyróżniony (Za co ?)
najwyższymi polskimi odznaczeniami (!). Warto również wiedzieć,
że pierwsze pomniki ludobójcom
stanęły w USA: R. Szuchewycza
w Buffalo (1968 ), S. Bandery w
Nowym Jorku (1983) i co trzeba
mocno podkreślić: przy milczeniu
Polonii, chociaż wówczas wiedziano i tam, że honorowani pomnikami są winni ludobójstwa na
ludności polskiej. Postawienie pomników na pewno wymagało odpowiednich uzasadnień. Ciekawe,
jakimi kryminalnymi łgarstwami
uzasadniono zasługi ludobójców,
okłamując władze municypalne,
a może i stanowe? Też warto wiedzieć, że pod naciskiem ounowskiej diaspory ukraińskiej w USA
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i Kanadzie E. Moskal, prezes
Polonii Amerykańskiej, zakazał
polonijnej prasie poruszania eksterminacji ludności polskiej przez
OUN-UPA.
W warunkach bezkarności wokół ludobójstwa na Kresach narosło na Zachodzie i na Ukrainie
wiele propagandowych kłamstw.
Banderowscy
„pamiętnikarze”,
wśród nich wspomniany „Ruban”,
stworzyli obszerną, wielojęzyczną
literaturę, w której wybielają, nobilitują i heroizują zbrodniarzy,
przerzucając winę z oprawcy na
ofiarę. Pomagają im w tych oskarżeniach apologeci OUN-UPA i w
Polsce. Skandalem jest np. książka R. Drozda pod wymownym
tytułem „UPA”, gloryfikująca tę
zbrodniczą formację i szkalująca
polskiego żołnierza.
Wyjątkowo nagannym jest kult
OUN-UPA, którego wyrazem są
między innymi liczne pomniki
i tablice chwały, fundowane na
Zachodniej Ukrainie, ale również
w Polsce na terenach zroszonych
krwią Ofiar tej formacji. Mamy
więc i u nas sytuację nienormalną, niemal surrealistyczną, bo owe
pomniki postawiono bez pozwolenia
polskich władz i wbrew
zdecydowanej opinii społeczności
lokalnych. Sytuacja przypomina
gloryfikację mordercy w domu
ofiary. Taka etyczna degrengolada
ma swoje główne źródło w linii
ideologicznej „Gazety Wyborczej”
i jej podobnych pism, zwłaszcza
„Naszego Słowa”. Ta pierwsza
swego czasu zbulwersowała Kresowian tezą, że „UPA to cześć i
duma Ukrainy”, a kto jest innego
zdania, ma coś wspólnego z KGB!
A więc kilka milionów Polaków z
kresowym rodowodem, to agenci tej przestępczej organizacji. W
taki sposób „GW” potraktowała
Kresowian, którzy przeszli przez
piekło banderowskiego terroru,
zostawiając na Kresach groby
najbliższych i cały swój wielopokoleniowy dorobek. A już trudno
inaczej nazwać jak niegodziwością wobec Ofiar OUN-UPA przemilczanie ludobójstwa i eksponowanie wyolbrzymionych albo
urojonych krzywd Ukraińców, na
przykład na uroczystości w Pawłokomie czy któryś z kolei raz w
rocznicę operacji „Wisła”. Taka
postawa naszych elit wobec największej tragedii własnego Na-

rodu i niewyobrażalnych krzywd,
jakich doznał ze strony OUN-UPA
w latach wojny i okupacji, a również w pierwszych latach powojennych, musi rodzić u Kresowian
rozgoryczenie i uzasadnione przekonanie, że są dyskryminowani
jak żadna społeczność w Polsce.
Rażącym przykładem takiej dyskryminacji była chociażby odmowa zajęcia się przez byłych
rzeczników praw obywatelskich
ofiarami OUN-UPA, które w banderowskich, krwawych pogromach zostały ciężko ranne czy
doznały silnych traum psychicznych, utrudniających całe późniejsze życie. Przejście przez krwawy
banderowski terror, nawet w bazach samoobronnych, miało nieraz
podobnie traumatyczny wpływ na
zdrowie jak pobyt w okupacyjnych miejscach odosobnienia.
Krzywdą, w odczuciu Kresowian,
jest lekceważenie i obstrukcja ich
prawa do rekompensat za mienie
pozostawione na Kresach. Upokarzają ich władze stołeczne nie
zezwalając na postawienie Pomnika Ofiar OUN-UPA w Stolicy
pomordowanych, którzy kochali ją
i marzyli, by ją kiedyś zobaczyć.
Kochali ją może bardziej niż ci, co
złożyli podpisy na liście protestu
przeciwko pomnikowi. Jest wyjście z sytuacji: sygnatariusze tej
niechlubnej listy powinni wystąpić do władz stołecznych z prośbą
o realizację nowej wersji pomnika
autorstwa wybitnego artysty prof.
M. Koniecznego, która czeka już
kilku lat. Przywracanie historycznej pamięci o kresowej tragedii
ludności polskiej jest świętym, patriotycznym obowiązkiem również
władz Stolicy.
Niektórzy ounofilscy historycy
i publicyści, również w Polsce,
mają Kresowianom za złe, że
mówią i piszą o swoich tragicznych losach, przeżyciach podczas
banderowskiego
ludobójstwa,
nazywają ich szowinistami, ukrainożercami, uniemożliwiającymi
polsko-ukraińskie porozumienie i
przyjaźń. Jest to stanowisko wysoce amoralne, prymitywnie pokrętne choćby wobec obłędnego
kultu OUN-UPA. Niedoszłe Ofiary tej ludobójczej formacji mają
nie tylko prawo, ale i moralny
obowiązek pamiętać i mówić ku
przestrodze o swoich tragicznych,
kresowych losach, o bestialsko

/ Podjarków, pow. Bóbrka województwo lwowskie. Zamordowana przez UPA rodzina Kleszczyńskich, Podjarków, 16 VIII 1943 r. [ze zbiorów
Mauzoleum w Michniowie].

pomordowanych rodzicach, rodzeństwie, sąsiadach, znajomych.
Nasi politycy i publicyści obrażają
się na Prezydenta USA, i słusznie,
że nazywa obóz w Auschwitz polskim obozem, ale sami popełniają
rażące, kompromitujące błędy, np.
„Rzeczpospolita” z 31 V br. pisze,
że 11 lipca 1943r. OUN-UPA dopiero rozpoczęła rzezie ludności
polskiej. Tego dnia, w niedzielę, było ich największe nasilenie,
apogeum zbrodni, a nie początek.
Nasz Parlament uczcił pamięć i
złożył należny hołd Ofiarom Katyńskim, Ofiarom Holokaustu,
więźniom obozów koncentracyjnych i łagrów, wszystkim Ofiarom
zbrodni wojennych i okupacyjnych, a nawet Ofiarom Wielkiego
Głodu na Ukrainie. Tylko Ofiary
banderowskiego ludobójstwa musiały długo czekać na stanowisko
Sejmu. Dopiero pod desperackim
już naciskiem organizacji kresowych Sejm przyjął 11 lipca 2009
r. eufemistyczną uchwałę używając określenia „znamiona ludobójstwa” zamiast - „ludobójstwa
okrutnego (genocidium atrox)”,
jakim eksterminacja w istocie
była. Ważnym jednak w uchwale
sejmowej, poprzedzonej uchwałą
Sejmiku Dolnośląskiego z 30 IX
2008 – było złożenie hołdu Ofiarom UPA
i kresowym Samoobronom oraz oddziałom AK i BCh, które w dramatycznych bitwach obroniły przed
zagładą tysiące polskiej ludności.

Uchwała zobowiązała wszystkie
władze publiczne do przywrócenia
historycznej pamięci o kresowej
tragedii ludności polskiej. Uchwała ta, mimo że została wsparta
podobnymi uchwałami
sejmików: Opolskiego (27X2009),Podkarpackiego(28XII2009),Lubuskiego(23II2010),
Lubelskiego (7XII2010), Małopolskiego (27IX2010),
Mazowieckiego (11VII2011) - pozostaje uchwałą martwą. Jej realizacja
natrafia na niezrozumiały opór ze
strony elit samorządowych i rządowych, zwłaszcza w szkolnictwie i
w większości mediów. Tymczasem
media nagłośniają jako wielką
krzywdę przesiedlenie (wymuszone przez terror OUN-UPA) ludności z wypalonych Bieszczadów
na tereny o wysokim standardzie
cywilizacyjnym. Właśnie ta akcja
przesiedleńcza położyła kres dalszemu rozlewowi krwi, rozpętanemu przez OUN-UPA już w 1942 r.,
-pozbawiając banderowców bazy
aprowizacyjnej, kwaterunkowej,
rekrutacyjnej, informacyjnej. Mając wymuszone terrorem wsparcie
u miejscowej ludności, zdesperowani banderowcy, w obawie przed
karą za zbrodnie, trzymaliby się
tam jeszcze wiele lat mordując
nieprzychylną im ludność, paląc
jej obejścia. Upowiec Omelan Płeczeń przesiedział w bieszczadzkim bunkrze 9 lat, co uwiecznił we
wspomnieniach, ale o tym milczą
ounofilscy historycy i publicyści.

Żywimy nadzieję, że przed 70.
rocznicą banderowskiego ludobójstwa pozostałe sejmiki podejmą
odpowiednie uchwały, w których
uczczą pamięć Ofiar OUN-UPA i
złożą hołd bohaterskim Kresowym
Samoobronom oraz oddziałom AK
i BCh, które w desperackich wałkach obroniły przed całkowitą
zagładą setki tysięcy polskiej ludności, że w obchody tej tragicznej
rocznicy włączą się władze państwowe i samorządowe. Mamy
głęboką nadzieję, że tym razem
Władze Stołeczne poważnie i ze
zrozumieniem potraktują sprawę Pomnika Ofiar OUN-UPA i
uroczyste, centralne obchody 70.
rocznicy banderowskiego ludobójstwa odbędą się przy tym pomniku
z udziałem najwyższych Władz .
Spodziewamy się, że nasz Parlament ustanowi 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, co
obiecał Kresowianom Prezydent
Bronisław Komorowski, a dewizą
żałobnych obchodów tej tragicznej rocznicy będą słowa Premiera
Donalda Tuska, wypowiedziane
10 maja 2008 r. w Stutthofie: Polacy muszą dbać o prawdziwy obraz
historii, tak aby nikt w Europie i
na świecie nie zdołał jej zakłamać.
Prawda jest fundamentem, na którym może powstać autentyczna
przyjaźń i zrozumienie w tej części świata.
Martytui viventes obligant

Nie zapomnij wydrukować bieżącego numeru Kresowego Serwisu Informacyjnego i przekazać go
Kresowianom którzy jeszcze nie mają dostępu do
Internetu.
To nie tylko Twoja gazeta, to gazeta która łączy
wszystkich Kresowian
www.ksi.kresy.info.pl
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UKRAIŃSKIE SŁOWIKI MORDÓW CZĘŚĆ II
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
W 1948 r. emigracyjna gazeta
"Orzeł Biały" w numerach 45—47
opublikowała duży artykuł zatytułowany Niemcy we Lwowie. Jego
autorką była hr. Karolina Lanckorońska, przed wojną docent Uniwersytetu Lwowskiego, w czasie
wojny aktywna działaczka Rady
Głównej Opiekuńczej (RGO).
K. Lanckorońska przyjechała do
Lwowa w styczniu 1942 r. z mandatem RGO zorganizowania w woj.
stanisławowskim filii RGO, zwanej
Komitetem Polskim. Podczas wykonywania tego zadania w maju
1942 r. została aresztowana w Stanisławowie przez gestapo.
Szefem gestapo w Stanisławowie
był kpt. Hans Krüger. Podczas
przesłuchania K. Lanckorońskiej
Krüger pewien, że aresztowana nie
wyjdzie na wolność pochwalił się
jej, że brał udział w likwidacji profesorów lwowskich, że to jego dzieło. Twierdził, że gdy "Feldgestapo"
wkraczało na nowo zdobyte tereny,
posiadało gotowe spisy osób, które
miały być aresztowane. Krüger na
ich podstawie wymordował profesorów we Lwowie, a następnie
inteligencję polską w Stanisławowie. Feldgestapo nie zatrzymywało
się na dłużej w jednej miejscowości, posuwało się za linią frontu,
wykonując zadania porównywalne tylko do wypełnianych przez
"Einsatzkommando SS". Po pięciu
tygodniach pobytu w więzieniu stanisławowskim K. Lanckorońską w
dniu 8 lipca zawieziono do Lwowa
i osadzono w więzieniu na Łąckiego. W następnych dniach przesłuchiwał ją w urzędzie gestapo przy
ulicy Pełczyńskiej komisarz do
spraw politycznych — Walter Kutschmann. Powiedział on K. Lanckorońskiej, iż jej krewni z włoskiej
rodziny panującej interweniowali u
H. Himmlera i dzięki temu została
ona przywieziona do Lwowa mimo
gwałtownych sprzeciwów Krügera.
K. Lanckorońska wyczuwając u
Kutschmanna niechęć do Krügera zdecydowała się opowiedzieć o
okrucieństwie i wręcz patologicznym sadyzmie, który cechował
stanisławowskiego szefa gestapo.
Podczas przesłuchania powiedziała również o wymordowaniu
przez niego lwowskich uczonych.
Zdumiony tym oświadczeniem K.
Lanckorońskiej, po upewnieniu
się, że mówił jej o tym sam Krüger,
potwierdził słowa szefa gestapo w
Stanisławowie mówiąc: "Przecież
ja byłem przy tym. Służyłem pod
nim. Kazał mi owej nocy przyprowadzić drugą grupę profesorów
według spisu, który mieliśmy od
Ukraińców studiujących w Krakowie. Powiedziałem Krügerowi, że
nikogo nie zastałem w domu, dlatego ci ludzie nie zostali zamordowani".
Zamieszana w rozgrywkę między
dwoma gestapowcami Lanckorońska złożyła obszerne zeznania i
czekała na dalszy rozwój wypadków. Dopiero w listopadzie 1942
roku Kutschmann wrócił z Berlina
i oświadczył, że wygrał batalię o
Krügera i Lanckorońska wyjedzie
do Berlina jako świadek w rozprawie przeciw szefowi gestapo w Stanisławowie oskarżonemu o to, że
zdradził jej tajemnicę zamordowania uczonych lwowskich. Do roz-

prawy jednak nie doszło. W styczniu 1943 r. K. Lanckorońska została
przewieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrueck, skąd 5
kwietnia 1945 r. została zwolniona
dzięki interwencjom w jej sprawie
czynionym przez Międzynarodowy
Czerwony Krzyż. Po wojnie w początkach 1946 r. K. Lanckorońska
przesłała byłemu rektorowi Uniwersytetu Lwowskiego Stanisławowi Kulczyńskiemu, z którego
rodziną była zaprzyjaźniona, swą
opowieść-raport o przeżyciach w
latach 1941 — 1945. Żona rektora
— Maria Kulczyńska — zdecydowała się go opublikować łącznie ze
swymi wspomnieniami i uwagami
w 1977 roku. Od tej pory tzw. Raport Karoliny Lanckorońskiej jest
częściej niż artykuły Lanckorońskiej w prasie emigracyjnej wykorzystywany w różnorodnych publikacjach i opracowaniach. Wartość
Raportu polega na ujawnieniu
nazwisk dwu hitlerowców bezpośrednio odpowiedzialnych za zamordowanie lwowskich uczonych,
a równocześnie wyjaśnia również
sprawę gotowych list, którymi posługiwali się gestapowcy.
Wydarzenia z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych potwierdziły
wiarygodność Raportu w dość nieoczekiwany sposób. W 1967 r. odbywał się w Münster proces przeciwko esesmańskim ludobójcom
ludności Stanisławowa. Jednym z
głównych oskarżonych był Hans
Krüger, który — jak się okazało —
przeżył wojnę i w RFN uchodził
za antyfaszystę. W czasie przewodu sądowego H. Krüger przyznał
się, że należał do SS i przebywał
w Stanisławowie, ale już w 1942
roku został ukarany za wydanie tajemnic gestapo pewnej Polce. Niestety osoba ta została w 1943 roku
wywieziona do Ravensbrück i tam
zmarła. Pewien, że Lanckorońska
nie przeżyła obozu, podał sądowi
jej imię i nazwisko. Prokuratura
RFN stosunkowo łatwo odnalazła
we Włoszech przebywającą tam
Lanckorońską i wzięła ona udział
w procesie jako świadek. Redaktor
Marian Podkowiński, który relacjonował ten proces w "Trybunie
Ludu" pisał, że konfrontacja ze
świadkiem, który zjawił się jakby
duch zza grobu, wywarła wstrząsające wrażenie. Oskarżony stracił
pewność siebie, załamał się i zrezygnował z prób przekonania sądu
o swej niewinności. W rezultacie
udowodniono mu, wg. M. Podkowińskiego, zbrodnie w Stanisławowie oraz skazanie na śmierć i
uczestniczenie w egzekucji uczonych lwowskich.
Faktycznie jednak Sąd Przysięgłych w Munster uniewinnił H.
Krugera od zarzutu popełnienia
zbrodni zabójstwa na profesorach
lwowskich z braku dostatecznych
dowodów winy. Dając wiarę zeznaniom K. Lanckorońskiej sąd nie wykluczył, że Krüger mógł się przed
nią przechwalać twierdząc, że jest
sprawcą zbrodni we Lwowie, a to
w celu, by wzbudzić w niej strach,
albo zyskać w jej oczach na znaczeniu. Krüger w sierpniu 1942 r.
został usunięty ze stanowiska szefa
gestapo w Stanisławowie, zdegradowany i skazany na 1 rok aresztu
za ujawnienie tajemnicy państwowej. W lipcu 1943 roku Krüger w
stopniu zaledwie Unterstumführera

został przeniesiony do Chalon we
Francji. Wojnę zakończył w Holandii w stopniu Hauptsturmführera (kapitana). Władze brytyjskie
zwolniły go z obozu w 1948 roku
z braku dowodów winy. Osiadł w
miejscowości
Luedingshaussen
koło Munster (Westfalia) i stworzył
wokół siebie legendę antyfaszysty.
Otoczony szacunkiem współmieszkańców został wybrany do zarządu
ziomkostwa brandenburskiego, a
następnie został przewodniczącym tej organizacji w Nadrenii-Westfalii i kandydował nawet do
parlamentu krajowego. Zgubiła
go zbytnia pewność siebie, został
rozpoznany jako kat ludności polskiej i żydowskiej Stanisławowa, a
proces sądowy pośrednio wykazał
jego związek ze zbrodnią lwowską.
Długo nie były znane losy drugiego gestapowca — Waltera Kutschmanna. Według Raportu Lanckorońska prosiła o ochronę jego życia
generała Bora-Komorowskiego w
tajnym meldunku wysłanym do
Warszawy z więzienia we Lwowie,ale nie było wiadomo, czy przeżył
wojnę. Szymon Wiesenthal, kierownik żydowskiego ośrodka dokumentacyjnego w Wiedniu, rozpoczął intensywne poszukiwania
W. Kutschmanna, które zakończyły
się powodzeniem. Ustalił, że były
gestapowiec lwowski mieszka w
Argentynie pod nazwiskiem Ricardo Olmo. Twierdząc, że jest on odpowiedzialny za zbrodnię lwowską
domagał się od władz prokuratorskich RFN, by wystąpiły o ekstradycję W. Kutschmanna i wytoczyły
mu proces sądowy. Starania jego
zakończyły się niepowodzeniem,
mimo zatrzymania W. Kutschmanna przez policję argentyńską.
Zbigniew Kustosik, korespondent
PAP, w sierpniu 1975 r. przekazał
depeszę z Berlina, która wyjaśniła
losy Kutschmanna. Jej treść była
następująca:
"... sąd zachodnioberliński uchylił
wydany w 1967 r. nakaz aresztowania byłego oficera SS Kutschmanna, który został ostatnio rozpoznany w Buenos Aires. Decyzję
tę wytłumaczono przedawnieniem
nakazu w wyniku zmiany kodeksu
karnego. Na Kutschmannie ciąży
m. in. zarzut współudziału w zamordowaniu profesorów lwowskich 4 lipca 1941 roku.
Pomijając tutaj zwyczaje zachodnioberlińskiego
sądownictwa,
uznającego zbrodnię ludobójstwa
za przedawnioną, należy stwierdzić, że i drugi gestapowiec bezpośrednio zamieszany w likwidację
lwowskich uczonych przeżył wojnę i żył spokojnie na kontynencie,
który stał się oazą poszukiwanych
przez sądy europejskie zbrodniarzy
hitlerowskich. W 1974 r. siostrzeniec zamordowanego profesora
Władysława
Boya-Żeleńskiego
— Władysław Żeleński wspólnie
z kilku innymi uczonymi polskimi
na Zachodzie rozpoczął tzw. "Akcję lwowską". Była to kolejna próba wyjaśnienia śmierci uczonych w
oparciu o prywatne dochodzenia i
informacje, które spodziewano się
otrzymać po opublikowaniu apelu
w prasie. Adwokat Robert Kempner, znany z publikacji o procesie norymberskim, pozyskany do
prowadzenia sprawy domagał się
ponownego postawienia w stan
oskarżenia Hansa Krugera, ale wła-
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dze niemieckie nie wyraziły na to
zgody motywując to tym, że już
jest skazany na najwyższą karę —
dożywotniego więzienia. W sumie
"Akcja lwowska" przyniosła nikłe
rezultaty i nie spełniła oczekiwań,
jakie pokładali w niej jej inicjatorzy.
Egzekucji profesorów w dniu 4 lipca dokonał mały oddział dowodzony przez esesmana i składający się
z 6 — 7 Hilfspolizisten, którzy byli
Ukraińcami, chodzili w niemieckich mundurach i pełnili funkcję
tłumaczy. W szeregach "Einsatzkommando Galizien" była również
grupa folksdojczów i Ukraińców.
W poniedziałek 4 lipca 2012 roku
będziemy obchodzić 71 rocznicę
kaźni profesorów lwowskich wyższych uczelni na zboczu Kadeckiej
Góry, obok ul. Wuleckiej, t.zw.
Wzgórz Wuleckich we Lwowie. W
miejscu zbrodni gdzie istniał krzyż
brzozowy postawiono skromny
krzyż metalowy na niewielkim
betonowym cokole. Obok tablice
z wyrytymi nazwiskami zamordowanych uczonych w językach ukraińskim i polskim. Każdego roku
odbywa się w tym miejscu krótkie nabożeństwo, po którym jako
część oficjalną stanowią przemówienia. Nie ma wspomnień rodzin
pomordowanych, nie istnieją groby
straconych profesorów, jako, że nastąpiło w październiku 1943 roku
całospalenie zwłok.
W roku 1943 na rozkaz Himmlera utworzono specjalne brygady,
których zadaniem było niszczenie
śladów morderstw masowych, oraz
ostateczne likwidowanie obozów
żydowskich. W dniu 8 października 1943 roku jedna z takich grup / t.
zw. Sonderkommando 1005, które
tworzyli Żydzi z obozu Janowskiego / odkopała grób rozstrzelanych
w roku 1941 lwowskich profesorów. 9 października w święto Jom
Kipur / Sądnego Dnia / w obozie
znajdującym się w lesie Krzywczyńskim podpalono kolejny stos
ponad dwóch tysięcy zamordowanych, potem popiół rozsiano po
lesie i okolicznych polach. Więźniowie „Brygady Śmierci” chcąc
rozpoznać zwłoki, szukali dokumentów. Odnaleźli m.in. przedmioty należące do profesorów
Włodzimierza Stożka i Tadeusza
Ostrowskiego. Dane te podał Leon
Weliczker w spisywanym przez
siebie pamiętniku, jedyny, któremu
udało się zbiec z „Brygady Śmierci”. Relacjonował on dalej: ziemia
była sucha, więc trupy nie były
rozłożone, ubrania mało zbutwiałe.
Z ubrań było widać, że to ludzie z
lepszej sfery. U jednego wystawał
złoty kieszonkowy zegarek z ładnym łańcuszkiem, u innych wypadły złote pióra.
Zwłoki wywieziono do lasu
Krzywczyńskiego, dorzucając je
do ogromnego stosu z innych masowych grobów. Istnieje domniemanie, że w lesie Krzywczyńskim,
znalazły się zwłoki mojego ojca
doc. med. Maurycego Mariana Szumańskiego asystenta prof.
Adama Sołowija na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie. Ojciec mój został aresztowany przez
gestapo po 4 lipca 1941 roku w
swoim / naszym / mieszkaniu przy
ul. Jagiellońskiej 4 we Lwowie i
osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie wraz z innymi

lwowskimi intelektualistami. Być
może został rozstrzelany w drugiej
egzekucji przez batalion ukraińsko – hitlerowski „Nachtigall” /
„Słowik” / na dziedzińcu Zakładu
Abrahamowiczów, a zwłoki z tej
egzekucji wywieziono ciężarówką
za miasto, gdzie spalono je w pobliskim lesie, jak setki ofiar.
W ten sposób hitlerowcy, nauczeni odkryciem stalinowskich dołów śmierci w Katyniu, usiłowali
zatrzeć ślady własnych zbrodni.
Podpalony stos, zawierający około
2000 zwłok, pochłonął ciała lwowskich uczonych i ich towarzyszy.
Popiół przesiany ze spalonych
zwłok i zmielone resztki kości rozrzucono na pobliskich polach.
Egzekucji dokonali żołnierze ukraińsko - hitlerowskiego batalionu
„Nachtigall” pod dowództwem
nacjonalisty ukraińskiego Romana
Szuchewicza /„Tarasa Czuprynki”/.
Roman Szuchewicz „wsławił się”
strzałem w tył głowy w 1926 roku
przy ulicy Zielonej we Lwowie wykonując swój wyrok śmierci na osobie kuratora ziemi lwowskiej Stanisława Sobińskiego. „Czuprynka”
sprawował wówczas urząd referenta bojowego OUN-UPA. Był jednym z organizatorów zamachów na
posła Tadeusza Hołówkę zamordowanego w Truskawcu w 1930 roku,
Bronisława Pierackiego – Ministra
Spraw Wewnętrznych oraz szeregu
policjantów. Na elewacji bocznej
polskiej szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie istnieje żeliwna
płaskorzeźba poświęcona mordercy OUN-UPA Tarasowi Czuprynce, której wmurowanie uważam za
prowokację uwłaczającą polskiej
racji stanu. Dyrektor szkoły nie
protestował, jak również władze
Rzeczypospolitej.
Armia niemiecka wkroczyła do
Lwowa 30 czerwca 1941 roku
wypierając z niego pierwszych
sowieckich okupantów. Niemcy witani byli gorąco przez część
Ukraińców. Już następnego dnia do
miasta weszło Einsatzkommando
pod dowództwem SS- Brigadenfurhera dra Eberharda Schongartha, człowieka osławionego akcją
aresztowania profesorów krakowskich UJ, AGH i Politechniki Krakowskiej w dniu 6 listopada 1939
roku w osławionej akcji "Sonderaction Krakau". Równocześnie z
oddziałami niemieckimi do miasta
wkroczył ukraińsko - hitlrowski
batalion SS „Nachtigall” pod dowództwem Theodora Oberlaendera
i Romana Szuchewycza - "Czuprynki".
Grupa Schongartha rozpoczęła
swoją działalność już następnego
dnia po wkroczeniu do Lwowa, ściśle według zaleceń Hitlera:
„Polacy będą mieli tylko jednego
Pana – Niemców. Dwaj panowie
obok siebie nie mogą, i nie powinni
istnieć. Dlatego wszystkich przedstawicieli polskiej inteligencji należy zgładzić”.
Generalny gubernator Hans Frank
w przemówieniu do SS i policji w
dniu 30 maja 1940 roku powiedział:
„ Nie da się opisać ile mieliśmy
zawracania głowy z krakowskimi
profesorami. Gdybyśmy sprawę tę
/ Sonderaktion Krakau / załatwili
na miejscu miałaby ona całkiem
inny przebieg. Proszę więc panów
usilnie, by nie kierować już nikogo do obozów koncentracyjnych
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
w Rzeszy, lecz podjąć likwidację
na miejscu, względnie wyznaczyć
karę zgodnie z przepisami. Każdy
inny sposób stanowi obciążenie dla
Rzeszy i dodatkowe utrudnienie dla
nas. Posługujemy się tutaj / Sonderaktion Lemberg / całkiem innymi
metodami, które będziemy stosować nadal”.
Pierwszym aresztowanym wśród
inteligencji polskiej w dniu 2 lipca
1941 roku we Lwowie był trzykrotny premier II RP prof. Kazimierz
Bartel.
Niemcy posiadali imienne listy osób
przeznaczonych do likwidacji, sporządzone przez ukraińskich studentów-nacjonalistów. Aresztowani po
rewizji, to znaczy grabieży pieniędzy i wartościowych przedmiotów
przewożeni byli do Bursy im. Abrahamowiczów na szczycie Wzgórz
Wuleckich. Tam po krótkim przesłuchaniu wprowadzani byli grupami na pobliskie wzgórze Wuleckie
i rozstrzeliwani przez ukraiński oddział „Nachtigall”.
Istnieją opisy świadków mordu obserwujących egzekucję z okien pobliskich zabudowań. Wstrząsająca
jest relacja prof. Franciszka Groera,
wybitnego lwowskiego pediatry,
który ocalał, dzięki temu, iż żona
profesora była Angielką. Oto fragmenty owej relacji:
„…brutalnie popychając wtłoczono
nas do budynku i ustawiono w korytarzu twarzą do ściany. Jeżeli ktoś
się poruszył, uderzali go kolbą lub
pięścią w głowę. Była może 12.30
w nocy, a stałem tak nieruchomo do
godziny 2. Mniej więcej co 10 minut
z piwnicy budynku dobiegał krzyk
i odgłosy wystrzałów. Wezwano
mnie jako dziesiątego, może dwunastego z rzędu. Jednym z zabitych
w Bursie był młody inżynier Adam
Ruff, zabrany wraz z matką i ojcem
z mieszkania profesora Ostrowskiego. Gdy w trakcie przesłuchania
doznał ataku epileptycznego, rozwścieczony oficer niemiecki bez
wahania zastrzelił go.

Krwawiące zwłoki wynieśli później czterej profesorowie, prowadzeni na własną egzekucję, a matce
Ruffa i profesorowej Ostrowskiej
kazano zmyć krew z posadzki Bursy”.
Około 3 rano 4 lipca, w płaskiej
wnęce na stoku wzgórza żołnierze
wykopali prostokątny dół. Miał on
kilkanaście metrów kwadratowych
i był przedzielony w poprzek nie
przekopanym wałem. Skazanych
przyprowadzano z Bursy i ustawiono na płaskiej części zbocza, prawdopodobnie tam, gdzie obecnie
znajduje się krzyż. Po obu stronach
grupy stali niemieccy oficerowie z
rewolwerami w ręku. Skazanych
sprowadzano kilkanaście metrów
niżej do miejsca egzekucji. Pluton egzekucyjny składał się z 4 –
6 umundurowanych Ukraińców.
Skazanych czwórkami ustawiano
na wale. Po salwie plutonu wszyscy, przodem lub tyłem wpadali do
dołu.
Wśród rozstrzelanych 4 lipca były
4 kobiety i ksiądz. Ostatnią rozstrzelaną była kobieta w długiej
czarnej sukni. Schodziła sama, słaniając się. Gdy przyprowadzono ją
nad jamę pełną trupów, zachwiała
się, ale oficer przytrzymał ją, żołnierz strzelił i wpadła do jamy. Po
egzekucji żołnierze zdjęli płaszcze,
zakasali rękawy i łopatami zasypywali grób. Następnie ubito ziemię.
Robiono to ostrożnie, aby się nie
zabrudzić, bo ziemia była silnie
zbryzgana krwią.
Niektórzy skazani mogli zostać zasypani żywcem, gdyż po salwie nie
dobijano rannych. Zamordowano
wtedy 40 osób, a dzień później dalsze dwie. Najstarszy miał w chwili
rozstrzelania 82 lata. Dopiero 26
lipca 1941 roku zgładzono prof.
Politechniki Lwowskiej Kazimierza Bartla – trzykrotnego premiera
Rządu II Rzeczypospolitej. Aresztowany najwcześniej bo 2 lipca,
przebywał w więzieniu na Łąckiego, do 26 lipca, gdzie usiłowano

zrobić z niego konfidenta gestapo.
Profesor Kazimierz Bartel oddał
życie z honorem.
Na Wzgórzach Wuleckich życie
oddało 45 osób.
Batalion SS „Nachtigall” wchodził w skład Legionu Ukraińskiego, utworzonego przez hitlerowców z ukraińskich nacjonalistów.
Batalion był ubrany w mundury
niemieckie. W okresie poprzedzającym wojnę ze Związkiem Sowieckim był specjalnie szkolony
do zadań sabotażu i dywersji w
Neuhammer. Szkolenia te nadzorował osobiście profesor niemieckiego uniwersytetu im. Karola IV
w Pradze, dziekan wydziału nauk
politycznych, porucznik Abwehry
– Theodor Oberlaender. Po zajęciu
Lwowa przez Niemców nastąpił
szczególnie okrutny pogrom ludności, zwłaszcza żydowskiej. Na
terenie Lwowa działały niezależnie
od siebie – dwie grupy: jednostki
Abwehry, wspomagane przez nacjonalistów ukraińskich z batalionu
„Nachtigall”, formacje Sicherheistdienstu, wspomagane przez milicję
ukraińską i oddziały Wehrmachtu.
Milicja ukraińska występująca po
cywilnemu, jedynie z żółto – niebieskimi opaskami na ramionach
stanowiła organ terroru samozwańczego rządu Stećki, powołanego do
życia dekretem wodza Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów, Stepana Bandery.
Po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej Lwów został zajęty przez
hitlerowców jak wspomniałem 30
czerwca 1941 roku, lecz już na 7
godzin przed zajęciem miasta przez
dywizję strzelców alpejskich wkroczyła do miasta niemiecko-ukraińska grupa Abwehry, pozostająca
pod osobistym dowództwem Theodora Oberlaendera. W skład grupy
oprócz oddziałów wojska i policji
niemieckiej wchodził również batalion ukraińsko - hitlerowski „Nachtigall” pod dowództwem Romana Szuchewycza – „Czuprynki” i
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Ziemię dzieciństwa mego
Widzę, gdy się smuci
Nie ma już kraju tamtego
Chyba, że we śnie powróci
/J. Suchocki /
Polacy z kresowym rodowodem,
zwłaszcza ci z Wołynia i Małopolski
Wschodniej, mają w pamięci miejsca, które istnieją niezależnie od
rzeczywistości jako takiej, do których wracają wspomnieniami. Są to
miejsca dzieciństwa, młodości i
wieku dojrzałego, gdzie minęły beztroskie lata, radosne, ale i tragiczne,
przypominające najgorsze wspomnienia. Miejsca te pojawiają się w
ponurych, groźnych snach, a mimo
to kuszą, by je zobaczyć, , chociaż
najczęściej nie ma tam śladu po ojczystych zabudowaniach, sadzie,
gruszy, drodze polnej, bo wszystko
to pokrył gęsty, wysoki las albo rozległe kołchozowe pola. Kiedy po
wielu latach odwiedzają te miejsca,
zwłaszcza gdy po raz pierwszy ich
stopy dotkną ziemi, a jednocześnie
strasznej, tragicznej cmentarnej,
przeżycie jest niesamowite, wstrząsające, jedyne jakie może się w życiu zdarzyć. Na wspomnienia chwil
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beztroskich, dni sielskich – anielskich, jakie się tam również zdarzały, nakładają się wspomnienia trwogi i grozy, które towarzyszyły tam
polskiej ludności przez kilka lat. Z
zakamarków pamięci wydobywają
się wówczas obrazy pełne groz, tłumiąc wszystkie inne wspomnienia
tamtych lat. Dla niejednego odwiedzającego tamte miejsca, kto po raz
pierwszy zdecydował się przenocować w swej miejscowości, np. u
życzliwego Ukraińca – tama noc
najczęściej była koszmarem, ciągnęła się w nieskończoność. Wydawało się, że demony zbrodni krążą
gdzieś w pobliżu, a ich ofiary zjawiają się w wyobraźni jak żywe,
skarżąc się na swój okrutny los. Po
takiej nocy wielu zarzekało, że już
nigdy tutaj nie przyjedzie, ale po
pewnym czasie jakieś głosy stamtąd
znowu ich wzywały, by ponownie
odwiedzili ojcowiznę i miejsca z
dawnych lat. Szczególnie głębokie
wzruszenia i łzy wywołują miejsca,
gdzie stały rodzinne zabudowania,
spalone najczęściej przez UPA lub
rozebrane przez Ukraińców. Bo to
tutaj przodkowie, dziadkowie, rodzice w pocie czoła, od świtu do
nocy trudzili się, by utrzymać rodzi-

nę, postawić nowe budynki, założyć
sad. Często oni tak się zrośli w pamięci z tymi miejscami, żre śnią się
w codziennej krzątaninie w tamtych
gospodarstwach, ogrodach, na polach, chociaż już dawno są w innym
wymiarze czasu. Odwiedzający te
miejsca, szukają tam jakiś materialnych śladów po rodzinnych obejściach, choćby okruchów cegieł,
tynków, cembrowiny czy zagłębienia po piwnicy, schronie, który stanowił ukryci przed bandami z UPA,
czy miejsca, gdzie zamordowano
najbliższych. Odchodząc zabierają
garść ziemi, który zachowują jak relikwie. Są tam na Kresach – Wołyniu, Polesiu i Małopolsce Wschodniej miejscowości i miejsca
straszliwej zbrodni, gdzie zginęli
mordowani bestialsko nasi najbliżsi.
Są tam do dziś nieznane mogiły, pojedyncze i zbiorowe kryjące tajemnice bestialskich, kainowych zbrodni. Są cmentarze opuszczone i
zapuszczone, zdewastowane, zarosłe krzewami, już bez grobowców,
pomników , krzyży, gdzie hieny
cmentarne zbezcześciły większość
grobów. Są tam miejsca gdzie stały
piękne, zabytkowe świątynie – kościoły, kaplice, których nikt już nie

por. Herznera z oficerami będącymi
w ścisłym kontakcie ze Stepanem
Banderą, Iwanem Hryniochem i
Jurijem Łopatynśkim, a także grupą cywilów z kierownictwa radykalnego skrzydła OUN:
Jarosławem Stećko, Iwanem Radłykiem, Stepanem Pawłykiem,
Stepanem Łemkowskym, Dmytro
Jaciwem.
Nastały straszne, tragiczne dni i
noce dla miasta. Ślepa nienawiść,
okrucieństwo, bestialstwo zaczęły
prześcigać się w masowych zbrodniach na bezbronnej, niewinnej
ludności Lwowa– wspomina tamte
dni Jacek Wilczur świadek tamtych
wydarzeń. Morderstwa pojedyncze
i grupowe rozpoczęły się nazajutrz
po zajęciu Lwowa przez hitlerowców.
Razem z Niemcami wkroczyli do
Lwowa Ukraińcy w mundurach
niemieckich. Była to grupa wyjątkowo wrogo odnosząca się do w
stosunku do ludności polskiej i żydowskiej. Ich to właśnie nazywano
„Ptasznikami”. Nazwa ta pochodziła od symboli ptaków wymalowanych na jej wozach i motocyklach.
Powszechnie wiadomo było, iż
grupy nacjonalistów ukraińskich,
ukraińska milicja i Niemcy dokonują aresztowań z uprzednio przygotowanych list. Aresztowano w
pierwszych dniach inteligencję –
profesorów, artystów, nauczycieli szkół powszechnych, młodych
księży. Aresztowanych wożono do
gmachu gestapo przy ulicy Pełczyńskiej, do Brygidek, do więzienia przy ul. Łąckiego, lub więzienia
na Zamarstynowie. Osoby aresztowane już wieczorem 30 czerwca i
w następne dni wywożono do kilku
miejsc i rozstrzeliwano. Zdarzało
się , że aresztowanych bito przed
egzekucją. Miejscami straceń były
Winniki pod Lwowem, Wzgórze
Kortumówki, Żydowski Cmentarz,
ul. Zamarstynowska.
Egzekucje masowe / pogromy Polakow i Żydów / trwaly do 2 lipca.

Póżniej nadal trwały egzekucje
poszczególnych osób i grup. Mówiono, iż „Ptasznicy” mordowali
czterema sposobami: rozstrzeliwali, zabijali młotem, bagnetem,
bądź bili, aż do zabicia. Od ludzi
którzy byli świadkami aresztowań
zamieszkałymi przy ul. Arciszewskiego, Kurkowej, Teatyńskiej,
Legionów i Kazimierzowskiej
wiadomo było, iż „Ptasznicy” w
czasie aresztowań nosili mundury
Wehrmachtu kończy swą opowieść
Jacek Wilczur.
A tymczasem ?
- B. prezydent Ukrainy nacjonalista, banderowiec Wiktor Juszczenko zostaje wielokrotnie uhonorowany m.in. przez rządzących
Polską polityków:
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2009, Polska),
Orderem Orła Białego (2005, Polska),
Tytułem Człowieka Roku tygodnika "Wprost" (2004, jako drugi cudzoziemiec),
Tytułem doktora honoris causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2000),
Tytułem doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana PII (2009).
Nieopodal kościoła św. Elżbiety we
Lwowie wznosi się pomnik ludobójcy i polakożercy Stepana Bandery, ul. Leona Sapiehy we Lwowie nosi nazwę Stepana Bandery,
a prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wyniesiony do prezydentury przez Wałęsę i Kwaśniewskiego
weteranom OUN – UPA przyznał
prawa kombatanckie, przywożąc
wcześniej garść ukraińskiej / ? / /
czytaj lwowskiej /ziemi która urodziła Jacka Kuronia na jego grób,
równocześnie określając Kuronia
jako wielkiego Polaka i wielkiego
Ukraińca !

odbuduje, bo zostały doszczętnie
zniszczone, spalone, zburzone, rozebrane. One szczególnie zapadły w
pamięci bo Kościół na Kresach , był
nie tylko miejscem kultu, wzruszających obrządków i ceremonii,
usposabiających do głębokich moralnych przeżyć, refleksji i wzruszeń. Kościół tam, jak mało gdzie w
Polsce, spełniał ważną funkcję społeczno-kulturalną, wychowawczą,
integrującą wokół wartości patriotycznych. W czasie okupacji i kresowej apokalipsy, gdy Polacy byli
masowo mordowani przez banderowców (ounowców – upowców)
kościoły podtrzymywały na duchu
wiernych, były nieraz dla nich
schronieniem, twierdzą, budziły nadzieję na ocalenie, nieraz niestety
nadzieję ostatnią… Trzeba podkreślić, że proboszczowie inspirowali
organizowanie samoobrony i nieraz
czynnie w niej uczestniczyli, ocalając przed zagładą parafian. Kresowianie, zwłaszcza Ci z Wołynia,
Polesia i Małopolski Wschodniej,
przy każdej nadarzającej się okazji
odwiedzają swoje kresowe świątynie, albo tylko miejsca gdzie one
stały. Wspominają proboszczów
którzy w czasie pożogi i zagłady
byli z nimi, wspierali ich duchowi,
pomagali przetrwać najgorsze i w
wielu przypadkach ginęli z nimi
śmiercią męczeńską. Takim, wśród

wielu, często odwiedzanym miasteczkiem jest Turzysk w dawanym
powiecie kowelskim, liczący przed
wojną 2800 mieszkańców. Znajdował się tam piękny, późnobarokowy
kościół i o wiele starszy, wielowiekowy cmentarz katolicki z okazałymi grobowcami i pięknymi pomnikami. Turzysk wzmiankowany w
kronikach pod 1097 r., ma burzliwą
historię, pogrążoną w mrokach dziejów. W 1366 r. Litwini, zawierając
pokój z Kazimierzem Wielkim odstąpili go Koronie Polskiej. W 1405
r. była tam erygowana parafia rzymsko – katolicka. Zapewne wybudowano wówczas jakiś kościółek, ale
dostępne źródła o tym nie mówią. W
1700 r. księżna Teofila Lubomirska
z Zasławskich ufundowała w Turzysku drewniany kościół, a w 1763 r.
Józef Adam Osoliński postawił w
jego miejsce kościół murowany pw.
św. Franciszka Salezego. W 1945 r.
kościół został rozebrany przez miejscowych Ukraińców. Staraniem byłych parafian na ocalałym skrawku
wielowiekowego, okazałego niegdyś cmentarza ustawiono kilka lat
temu metalowy krzyż, a ostatnio kamienną tablicę. Tyle pozostało
śladów po naszej wielowiekowej,
cywilizacyjnej tam obecności.
Ostatnim proboszczem dużej parafii
turzyskiej, liczącej w 1938r. 2965
wiernych, był ks. Prałat szambelan
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papieski dr Józef Buraczewski. Urodził się na Mińszczyźnie w 1898 r.,
Seminarium duchowne ukończył w
Żytomierzu w 1923r. , po czym
sprawował obowiązki wikariusza w
Tuszynie, następnie był prefektem
w gimnazjum w Ostrogu nad Horyniem. W 1925r. rozpoczął studia w
Papieskim Instytucie Orientalnym
w Rzymie, gdzie otrzymał doktorat
z filozofii i teologii. Po powrocie do
kraju objął stanowisko profesora Seminarium w Łucku , następnie w
Papieskim Seminarium Wschodnim
w Dubnie. Po kilku latach profesury
został proboszczem w Szumsku na
Wołyniu, a w 1937 r. w Turzysku,
gdzie pozostał do 1944 r. Przeżył
tam ze swoimi parafianami dwie
okupacje : sowiecką (1939 – 41) i
najstraszniejszą
hitlerowską
–
ounowską (1941 – 44), gdzie w latach 1943 – 44 szalał krwawy banderowski
terror,
wymierzony
głównie w ludnośc polską. Był kapłanem – wspomina jego siostrzenica Grażyna Wojtasiewicz – głęboko
wierzącym i wymagającym od siebie i innych. Cechowała go wielka
odwaga – nie bał się ani NKWD, ani
gestapo, ani UPA. W rozległej para-

fii liczącej 39 miejscowości cieszył
się, wyjątkowo dużym autorytetem,
zarówno wśród katolików, jak i innowierców. Szacunek otoczenia
zjednywała mu rozległa wiedza,
znajomość życia i świata oraz niestrudzona chęć szukania rady na
wszystkie ludzkie niedole i kłopoty.
Jedynie zaniedbanie w wyglądzie i
własnych potrzebach były powodem żartów, ale i te przysparzały mu
tylko sympatii i szacunku u parafian.
Mieszkańcy Turzyska zawdzięczali
prałatowi uniknięcie incydentu, który odwrócił by się w odwet na ludności polskiej. We wrześniu 1939 r.
cofający się oddział Wojska Polskiego został ostrzelany przez miejscowych Ukraińców. Zdesperowany
dowódca oddziału postanowił ukarać zdradzieckich sprawców spaleniem ich zabudowań. Jednak po
burzliwym proteście prałata dowódca cofnął zamiar. Uradowany prałat
z wdzięczności przez wiele godzin
dźwigał wodę i siano dla wygłodzonych żołnierskich koni. Autorytet
proboszcza – wspomina Pani Grażyna – umacniały również pogłoski i
jego nadprzyrodzonych możliwościach. Pewnego razu ukraińskie

małżeństwo przyprowadziło małego
chłopca prosząc, by proboszcz wypędził z niego złego ducha, bo dzieciak rzucał się na ziemię, jęczał tłukąc nogami i rękami, a żadne kary
nie pomagały. Również w obecności prałata dzieciak rzucił się na
ziemię w konwulsjach. Wzruszony
błaganiem rodziców i stanem
chłopca prałat zaczął się głośno
modlić. Poskutkowało. Po pewnym
czasie wszyscy troje przyszli podziękować prałatowi, bo częste
przedtem ataki już się nie powtórzyły. Byli przekonani, że prałat
uczynił cud.. Podczas pierwszej
okupacji(1939 – 41) mimo dotkliwego braku żywności prałat dzielił
się nią z zesłańcami, którym często
wysyłał paczki, odejmując od ust
sobie i swoim krewnym, uciekinierom, zamieszkałym na plebanii.
Podczas następnej okupacji (1941
– 44) włączył się do konspiracji.
Będąc doskonałym szachistą, wiele
spotkań odbywał przy szachach co
nie budziło podejrzeń ze strony
Ukraińców, inwigilujących nieustannie plebanię. Najtrudniejsze
dni nastały w 1943 r. Wokół bandy
OUN – UPA mordowały parafian i

paliły ich domostwa. Już w połowie
lipca tamtego roku opustoszała
większość polskich zagród, kolonii
i wsi. Ocalała z pożogi ludność
uciekła
do
bezpieczniejszych
miejsc, głównie niemieckich garnizonów w Turzysku, Włodzimierzu,
Kowlu. Ofiary mordów grzebano
najczęściej nie na cmentarzach,
lecz ukradkiem, często nocą w
miejscu ich mordu. Prałat boleśnie
przeżywał tragedię swoich parafian, ale był bezradny wobec zbrodni. Korzystając z obecności Niemców w miasteczku, trwał , trwał na
swoim posterunku, odprawiając regularnie wszystkie nabożeństwa w
coraz bardziej pustawym kościele.
Dopiero, gdy Niemcy wycofali się
z miasteczka ,obstawiając jedynie
most kolejowy i stację, prałat na żądanie swoich zwierzchników opuścił Turzysk. Zabrawszy księgi parafialne z ostatnich lat, udał się sam
furmanką do odległego o 18km
Kowla. Kilku banderowców pewien czas jechało za nim w ponurym milczeniu, ale nie odważyło
się go zabić, może w obawie przed
jego nadprzyrodzoną mocą… Latem 1944r. Niemcy wywieźli z ob-

leganego przez wojska sowieckie
Kowla część ludności, w tym i prałata, do obozu na Majdanku, skąd
wydostali go lubelscy księża i zatrudnili w lubelskiej katedrze. Po
wojnie prałat zmieniał wielokrotnie
probostwa, przenoszony przez władze kościelne, bo narażał się władzom sowieckim bezpardonową
krytyką wszystkiego, co uważał za
niewłaściwe. Pełnił obowiązki proboszcza w Rakoniewicach w Poznańskiem, w Silnie w Pomorskiem, następnie w Węgorzewie i
Dąbrównie na Warmii. Zmarł na
zawał serca w Dąbrównie 6 maja
1961 r., pochowany na parafialnym
cmentarzu. Parafianie parafii Turzysk, a zapewne i innych, zachowali prałata we wdzięcznej pamięci. Ci z turzyńskiej są mu wdzięczni
za to, że w najtrudniejszych czasach dwóch okupacji i banderowskiego terroru był ze swoimi parafianami do końca, dzielił z nimi
niedostatek, biedę, smutek i ból o
straci najbliższych, że podtrzymywał na duchu roztropnie doradzając
jak przetrwać apokalipsę.

Dotacje dla Polonii rozdzielone przez MSZ
Rozdzielono środki dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami. Ilość osób pracujących przy rozdziale (40) oraz sposób analizy potrzeb budzi sporo kontrowersji wśród ubiegających się
o dotacje. Jedni stracili, drudzy zyskali ale czy kryteria przyznawania funduszy były dla wszystkich takie same? Jeżeli Twoja fundacja/organizacja nie znalazła się na poniższej liście koniecznie
napisz do nas wpisując w temacie "DOTACJE". Przejrzymy się też tym którzy otrzymali dotacje i do sprawy wrócimy w kolejnym wydaniu Kresowego Serwisu Informacyjnego

Lista wniosków projektowych w ramach postępowania dotacyjnego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"

PROGRAMY

Lp

Nr
wniosku z
rejestru

Nazwa wnioskodawcy

Wysokość przyznanej dotacji

Nazwa projektu / programu

1

59/2/2012

Fundacja SEMPER POLONIA

2 665 100,00 zł Program "Ex Libris POLONIA" (l. Wyposażenie
polskich i polonijnych szkół,
placówek oświatowych,
lektoratów i katedr języka polskiego na zagranicznych
wyższych uczelniach w książki,
podręczniki,
pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audio-video wraz z zabezpieczeniem logistycznym
/ESI,
magazyn, transport/ oraz
udzielanie wsparcia finansowego niezbędnego dla funkcjonowania szkół polonijnych; 2.
Wspieranie katedr polonistyki i studiów polskich na zagranicznych uczelniach)

2

4/2012

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" wraz z
Fundacja Edukacja dla Demokracji

4 500 000,00 zł Nowoczesna Polska, nowoczesna edukacja

3

22/2012

Polska Akademia Umiejętności

4

2/2012

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

5

19/2012

Fundacja "Wolność i demokracja"

250 000,00 zł Inwentaryzacja śladów materialnych i duchowych związanych z powstaniem styczniowym
oraz zesłańcami polskimi na północy Rosji z lat 1840-55, połączona z aktywizacją młodzieży
polskiej na Kresach i w Rosji

6

20/2012

Fundacja "Wolność i demokracja"

782 942,00 zł Wspieranie niezależnych mediów dla Polaków na Białorusi i Ukrainie oraz w innych krajach
zamieszkiwania Polonii

7

40/2012

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

467 387,00 zł Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Błoszowcach na Ukrainie

8

57/2012

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

9

14/2012

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancujsza

10

55/2012

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

11

6 0 / 1 / 2 0 1 2 Fundacja SEMPER POLONIA
60/2/2012

12

3/2012

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" wraz z
Stowarzyszenie Szkoła Liderów

13

23/2012

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliograficznych UW

437 410,00 zł Program

"Polskie

szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność"

3 000 000,00 zł Rzeczpospolita obywatelska impuls na Wschód

4 000 000,00 zł "Polska - wszystko, co najważniejsze"
900 000,00 zł Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało 2012 - udział rodaków ze Wschodu w letnich obozach edukacyjna-integracyjnych oraz finałach XXIV parafiady dzieci i młodzieży
7 000 000,00 zł "Polska - niech nas usłyszą"
245 910,00 zł 1.Pomoc dla organizacji polonijnych -dofinansowanie oraz wyposażanie
2.Wspieranie nowej emigracji w zakresie pomocy życiowej i prawnej
3 000 000,00 zł Polska włącz się !
534 400,00 zł Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady zagranicą
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61/2012

Fundacja SEMPER POLONIA

1000 000,00 zł l. Wspieranie inicjatyw kulturalnych Polonii,
2.Aktywizacja
młodzieżowych środowisk polonijnych,
3.Aktywizacja młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną,
4.Działalność, rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych

15

58/2012

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

7 000 000,00 zł "Ja, Ty, My - Polacy"

16

5/2/2012

Fundacja "Oświata polska za granicą"

17

56/2012

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

566 317,00 zt Program most solidarności
7 800 000,00 zł "Z polskim dookoła świata"

PROJEKTY
Lp

Nr
wniosku z
rejestru

Wysokość przyznanej dotacji

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu / programu

1

62/2012

Fundacja SEMPER POLONIA

211 100,00 zł Działania na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa w świecie

2

15/2012

Uniwersytet Jagielloński

3

117/2012

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie
KRESY

4

39/2012

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Lubuski Oddział wojewódzki

90 000,00 zł Pobyt wakacyjny o charakterze edukacyjno-poznawczym dzieci i młodzieży rodzin polskich z
Republiki Białorusi i Rumunii

5

132/2012

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

150 350,00 zł Wszechstronne kształcenie wolontariuszy - obóz pod namiotami dla 10 środowisk harcerskich
z Białorusi

6

185/2012

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

86 000,00 zł Prezentacja wystawy "Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz lll Rzeszy w latach 1939-1945" w krajach niemieckojęzycznych

7

174/2012

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

85 945,00 zł ersonalizacja

8

100/2012

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

22 000,00 zł Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy

9

120/2012

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10

184/2012

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

99 825,00 zł Projekt dokumentacyjny Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - zbieranie
danych
od Polonii w Niemczech, Austrii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie

11

53/2012

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

96 980,00 zł "TROPER

12

101/2012

Stowarzyszenie Odra-Niemen wraz z Stowarzyszenie Euro-Concret

120 920,00 zł NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Kompleksowy cykl specjalistycznych
warsztatów dla kadry pedagogicznej z Rejonu Solecznickiego na Litwie

13

102/2012

Stowarzyszenie Integracja Europa -Wschód

202 660,00 zł POLONIJNE
Chmielnickim

14

156/2012

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

15

73/2012

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

16

28/2012

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

99 120,00 zł Letnia szkoła młodzieżowych liderów polskości z Litwy

17

30/2012

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

26 050,00 zł Kolonia językowa i wiedzy o współczesnej Polsce dla młodzieży z polskiej szkoły nr 3 z Grodna na Białorusi

18

134/2012

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

67 300,00 zł nauczycieli języka polskiego pracujących w Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
na Węgrzech i we Włoszech

19

130/2012

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

99 000,00 zł Harcerstwo polskie w Skandynawii - Tworzenie i animowanie środowisk harcerskich w Szwecji i Norwegii

20

157/2012

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza

60 850,00 zł "PARAFIADY POLONIJNE NA WSCHODZIE" Parafiada Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi :i Parafiada Archidiecezji Lwowskiej w Dolinie na Ukrainie

21

172/2012

Fundacja Kaukaz.net

69 720,85 zł Wymiary tożsamości Polonii
w Gruzji. Polacy z Tibilisi, Akhalcikhe i Lagodekhi

22

97/1/2012

Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie

93 160,00 zł Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy j

23

127/2012

Fundacja "Pomost"

55 410,00 zł "Tacy sami" - obóz edukacyjno-wypoczynkowy dla Polonii

24

143/2012

49 800,00 zł Świętokrzyskie szlaki dla Polonii

25

64/2012

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
"PROMYK"
Akademia Trzeciego Wieku przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

26

98/1/2012

1 231 200,00 zł Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie

i

wsparcie merytoryczne

dziennikarzy polonijnych na Ukrainie

182 954,60 zł Polska Bliżej

-

twórczy

trop nauczyciela

do

efektywnej nauki ucznia"

MULTICENTRUM EDUKACYJNE.E-learning i medioteka w Winnicy i

45 788,00 zł Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów uwarunkowania i
możliwość działań publicznych.

Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
FREYA

www.ksi.kresy.info.pl

4 295,00 zł Organizacja charytatywnego wyjazdu świątecznego na Litwę

136 000,00 zł Kulturalna oferta Warmi i Mazur dla Polonii ukraińskiej Miasta Lwowa i.

13 500,00 zł VI
Spotkanie
Polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Zza Wschodniej Granicy
34 750,00 zł Obóz edukacyjno - rekreacyjny
dla polskiej młodzieży z Kazachstanu
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131/2012

Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent"

60 000,00 zł Twórcy za granicą - polskie rodowody, polskie znaki zapytania

28

178/2012

Fundacja Non-Fiction

29

8/2012

Fundacja Projekt: Polska

91 800,00 zł Otwarte zabytki - narzędzia społecznościowego monitoringu stanu polskich zabytków na
świecie oraz budowania bazy wiedzy na ich temat

30

105/2012

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

44 500,00 zł XIII edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt
z Białorusi i Ukrainy

31

106/2012

Stowarzyszenie Integracji w Poddębicach

59 375,00 zł Warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży z Wileńskiej Szkoły Średniej im. J.l. Kraszewskiego w Wilnie

32

97/2/2012

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i
Współpracy Międzynarodowej FREYA

50 500,00 zł Zlot

33

140/2012

PIASTUN - Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży

62 565,00 zł "Historia, tradycje i dziedzictwo kulturowe Polski - to co łączy i jednoczy" - warsztaty
szkoleniowe dla liderów młodzieżowych środowisk polskich obwodu Stanisławowskiego i
tarnopolskiego na Ukrainie oraz wolontariuszy z Województwa Opolskiego

34

151/1/2012

Fundacja "Dziedzictwo Nasze"

27 500,00 zł Inwentaryzacja

35

79/2012

Stowarzyszenie Talent

37 761,00 zł Obóz informatyczny dla utalentowanej Polonii ukraińskiej

36

177/2012

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury
"NIKE"

37

99/2012

Uniwersytet Jagielloński

57 264,00 zł Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie

38

32/2012

Fundcja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce dzieciom"

98 550,00 zł Integracja dzieci pochodzenia polskiego z sierocińców litewskich z krajem ich przodków.
Przyjazd dzieci z Litwy na lato 2012 do rodzin Pomorza i na kolonie 2012 r.

39

144/2012

Stowarzyszenie Barwy Tęczy

37 650,00 zł Kolonie edukacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

40

65/2012

Fundacja Pomoc Polska

49 800,00 zł Polska

41

70/2012

Międzyszkolny Klub Sportowy "Padwa"

52 860,00 zł "Przygoda z kajakiem" - obóz edukacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży polonijnej
z Ukrainy

42

21/2012

Polska Akademia Umiejętności

33 500,00 zł Polskie dziedzictwo archiwalne w Argentynie

43

24/2012

Fundacja "Janka Muzykanta" w Łomży

925 000,00 zł Dofinansowanie programu pomocy stypendialnej studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w
Łomży; absolwentom polskich szkół na Litwie w 2012 r.

44

34/2012

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich

305 950,00 zł Pobyty edukacyjno wypoczynkowe dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie pt. "powrót do korzeni"

45

94/2012

Stowarzyszenie Odra-Niemen wraz z Stowarzyszenie Euro-Concret

81 688,00 zł Ocalić od zapomnienia Dokumnetowanie realacji żyjących żołnierzy Armii Krajowej na Kresach Wschodnich

46

25/2012

Polskie Towarzystwo Archiwalne

97 172,22 zł Informator o archiwach :i dziejach Polonii w Australii oraz Nowej Zelandii w dokumentach

47

51/2012

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

60 080,00 zł Kresowa Pastorałka na CD

48

33/2012

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej
1 krok

99 994,56 zł Pierwsze kroki - Erste Schritte

49

83/2012

Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Kielecka

96 460,00 zł 39 Harceski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2012 -obóz polonijny

50

175/2012

Fundacja Ośrodka KARTA

58 610,00 zł Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires

51

93/2012

Stowarzyszenie Odra-Niemen wraz z Stowarzyszenie Euro-Concret

76 350,00 zł Informacja = integracja. Warsztaty i staże dziennikarskie dla Polaków w różnych rejonów Mołdawii.

52

123/2012

PIASTUN - Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży

65 600,00 zł Nowa organizacja, nowe możliwości, nowe wyzwania -przygotowanie grupy młodych liderów
z Obwodu Iwano-Frankivska (Stanisławowa) do założenia nowej polskiej organizacji młodzieżowej

53

7/2012

Akademia podmiotowego wspierania młodzieży

70 730,00 zł Z tradycją w przyszłość - obozy edukacyjne dla młodzieży

54

84/2012

Fundacja Edukacja i Przyszłość

49 198,00 zł Letni edukacyjny pobyt polskiej młodzieży z Białorusi i Ukrainy

55

179/2012

Fundacja Kresy-Syberia

56

31/2012

Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

40 180,00 zł XV międzynarodowy obóz naukowy pod hasłem:"Letnia szkoła języka polskiego dla
młodzieży polonijnej z Białorusi i Litwy"

57

54/2012

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

48 700,00 zł Polska Grodzieńszczyzna-pamięć dla pokoleń

58

89/2012

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

99 950,00 zł Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji - kultura, język, historia i współczesność

59

180/2012

Stowarzyszenie Kulturalno -Turystyczne "JAGIELONIA"

52 410,00 zł Obóz

60

9/2012

Szczecińska Fundacja Talent -Promocja - Postęp

99 845,00 zł Język polski i zabawa to fajna sprawa

150 000,00 zł Realizacja filmu dokumentalnego KOLONIA SANTA ROSA Otwarte zabytki - narzędzia
społecznościowego monitoringu

Młodzieży

polskich

dzieci

polonijnej POLONICUS 2012

księgozbioru bibliotek polskiej w Kownie

105 702,00 zł Wyposażenie gabinetu do nauki języka polskiego w Odessie

pomoc

polonijnej edukacji wakacyjnej

157 600,00 zł "Wirtualne Muzeum Kresy -Syberia"
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142/2012

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących
"Pogodne życie"

68 400,00 zł Letnie kursy języka polskiego dla dzieci z Białorusi i Ukrainy

62

152/2012

Stowarzyszenie "Pracownia etnograficzna" i.
Witolda Dynowskiego

97 210,00 zł Polskie ślady w Macedonii

63

42/2012

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód

99 880,00 zł Obóz edukacyjny dla Polaków z sześciu organizacji polskich z trzech obwodów na Syberii
- Federacja Rosyjska (Republika Ałtaj, Ałtajski Kraj, Omski Obwód), wraz z konkursem recytatorskim "Piękna nasza Polska cała"

64

161/2012

Polskie Bractwo Kawalerów
Gutenberga

83 500,00 zł Digitalizacja zestawu 3000 stroń dokumentów ze zbiorów dziedzictwa kultury na terenie
Ukrainy

65

11/2012

Stowarzyszenie Pokolenie

44 560,00 zł Książeczka do kaligrafii oraz zabaw edukacyjnych w języku polskim

66

113/2012

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

35 350,00 zł Dzielą nas tylko Karpaty

67

169/2012

Uniwersytet Trzeciego Wieku przyPaństwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Prof. Stanisława
Tarnowskiego

36 080,00 zł Wakacyjne warsztaty zespołu POLSKIE KWIATY z Odessy

68

17/2012

Polski Komitet Olimpijski

69

128/2012

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr

601 000,00 zł Organizacja i działalność programowa polonijnego centrum olimpijskiego w polskim ośrodku społeczno-kulturalnym w Londynie w okresie trwania igrzysk XXX olimpiady w
dniach 20.07-15.08 oraz igrzysk paraolimpijskich od 10.08 do 15.09
50 000,00 zł Kultura współczesnej Polonii

Być albo nie być dla Polonii
Zofia Wojciechowska
Żadne polskie dziecko z Syberii
nie przyjedzie na wakacje do
Polski - nie mam na to pieniędzy.
Wszystkie poszły na Euro! MSZ
nie radzi sobie. Pieniędzy na organizacje polonijne nie ma !
Alarmujące wieści dochodzą z całego świata a szczególnie dramatyczne ze wschodu!
" W tym roku nie będzie corocznej akcji- Letnie kolonie dla
dzieci polskich z Syberii w Polsce” brak pieniędzy na działalność polskich organizacji - powiedziano Polakom w Irkucku,
którzy zwrócili się z prośbą o
wsparcie do przedstawicieli polskiego rządu.
- co roku składamy projekty o dofinansowanie imprez i miesięcznika do państwa słowackiego. Przy
tych projektach słowacka strona
wymaga od nas, że musimy mieć
ok. 20% dodatkowych środków
z innego źródła. Zawsze to były
pieniądze z Polski, czyli z Senatu
przez Wspólnotę Polską lub Fundacje Pomoc Polakom na Wschodzie, czasami z konsulatu. Jeśli
tych środków nie otrzymamy z
Polski, nie będziemy w stanie zrealizować projektów, bo najzwyczajniej w świecie nie będziemy w
stanie zdobyć tych ok. 20%.
Mało tego: na Słowacji odbyły
się przedterminowe wybory i to co
poukładał poprzedni rząd, obecny
układa na nowo a to oznacza, ze
wszystkie środki przeznaczone na
mniejszości narodowe, jak do tej
pory, są zamrożone.
Nie mamy wiec środków finansowych ani z Polski, ani ze Słowacji
(drobne środki wypłacał konsul
na projekty, które składaliśmy w
ubiegłym roku lub na początku
tego, nie wiedząc o zmianach, jakie szykuje polska strona).
Polacy ze Słowacji mówią - to
patowa sytuacja. Mamy czerwiec!
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Wydajemy co miesiąc czasopismo
- wszystkie rachunki czekają na
zapłacenie. Odbyła się na Słowacji duża impreza integrująca słowacka Polonie - rachunki czekają.
W czerwcu maja się odbyć kolejne
dwie. Nie wiemy, skąd weźmiemy
pieniądze, by pokryć koszty. Mamy
je odwołać? Pożyczać pieniądze?
Mamy gwarancje, że pieniądze w
końcu do nas dotrą?
- Z drugiej strony mamy tu fajne
ożywienie - do Klubu Polskiego
weszło sporo młodych ludzi, którzy
chcą działać a w dzisiejszych czasach to jest rzadkość. Nie chciałabym, by przekonali się na własnej
skórze, ze to nie ma sensu.
- Kiedy dowiaduje się w fundacji cz we Wspólnocie Polskiej, że
pieniądze bądź jeszcze nie zostały rozdysponowane, bądź, że nie
mają ich dla nas, ręce opadają.
Co robić?
Nie wiemy, czy powinniśmy robić
zamieszanie wokoło tej sprawy,
czy czekać cichutko....? Jeszcze
nigdy tak źle nie było!
Nowy Plan Współpracy z Polonią i Polakami za granicami
kraju – opracowany przez MSZ
budzi podobne reakcje wśród
Polonii z innych państw - zniechęcenie, rozżalenie... To się
udziela...Polonia ma dylemat
- czy siedzieć cicho i czekać aż
wszystko się poukłada czy pokazywać co jest źle z nadzieją
na to że da się to naprawić?

Polacy
z
obwodu lwowskiego już
wkrótce wyruszą do
Warszawy z akcją
protestu przeciwko
polskiemu MSZ-owi.
"Przestańcie znęcać się nad Polakami na Wschodzie" - pod ta-

kim hasłem prezesi i członkowie
organizacji polonijnych obwodu
lwowskiego i studenci polskiego
pochodzenia planują przeprowadzić pod siedzibą polskiego
MSZ w Warszawie akcję protestu. - Akcja skierowana jest
przeciwko ciągłemu przesuwaniu
terminów dofinansowania długoterminowych projektów organizacji polonijnych z Ukrainy - informuje wizy.net, polonijny portal
Winnicy, Żytomierza i Podola.

Sytuacja z każdym dniem
staje się coraz tragiczniejsza
Problem z dofinansowaniem organizacji polonijnych dotyczy
również rodaków na Litwie. Tu
jednak o protestach nikt nie mówi.
Przynajmniej na razie, choć sytuacja większości polskich organizacji i instytucji z każdym dniem
staje się coraz bardziej tragiczna.
Dotąd mogli oni działać głównie
dzięki wsparciu finansowemu
otrzymywanemu z Polski, gdyż
litewskie władze na polską działalność dokładają się tylko symbolicznie, jeśli w ogóle.
Symboliczne też są możliwości
polskich organizacji pozyskiwania środków z działalności. Większość z nich są organizacjami non
profit, prowadzą działalność kulturową, oświatową i charytatywną, toteż podstawowym źródłem
środków były fundusze programowe ze środków polonijnych
Senatu RP. W tym roku sytuacja
jednak zmieniła się kardynalnie.
Środki te - około 70 mln złotych
przyznawanych rok rocznie przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przejęło z rezerwy
celowej przeznaczonej na opiekę nad Polonią 65 mln zł. , przy
czym – jak podaje Minister Radosław Sikorski- w konkursie MSZ
dokonano wyboru sześćdziesięciu
dziewięciu projektów oraz siedemnastu programów na sumę 52
miliony 204 tysiące 969 zł i 23 gr

Okazuje się, że resort nie był
przygotowany na przejęcie i nie
potrafi sprawnie rozdysponować
fundusze programowe. Doszło do
załamania systemu wsparcia dla
Polaków pozostających poza granicami kraju, dlatego też polskie
organizacje w Rosji, na Ukrainie,
Litwie, ale też i w innych krajach
mają poważne kłopoty z dalszym
finansowaniem swojej działalności. Wiele z nich już wstrzymało
realizację planowanych wcześniej celów zadaniowych. Inne
codziennie tłumaczą się z nierozliczonych faktur za przedsięwzięcia już zrealizowane. Jeszcze
inne poważnie myślą o zamknięciu działalności w ogóle. Taka
sytuacja trwa od nowego roku i
nie wiadomo kiedy się skończy,
bo według naszych ustaleń, na
razie nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie MSZ potrafi wywiązać się z przejętych od Senatu
funkcji wspierania Polonii.

Za mało pieniędzy z
MSZ
Semper Polonia- jedna z największych organizacji opiekujących
się Polakami alarmuje, że w najbliższym czasie zostanie skasowany też program „Stypendium
Semper Polonia", który co rok
młodym Polakom na wschodzie
dawał możliwość podjęcia studiów na wyższych uczelniach.
Poważne kłopoty ma też fundacja
"Pomoc Polakom na Wschodzie",
która obok "Wspólnoty Polskiej"
była największym dysponentem
senackich środków polonijnych.
Z MSZ w tym roku otrzymała
tylko nieznaczną część kwoty potrzebnej na finansowanie programów polonijnych.
Do akcji protestacyjnej Polaków
obwodu lwowskiego już planują
dołączyć aktywiści środowiska
polonijnego z innych regionów
Ukrainy. Nie można też wykluczyć, że protest środowisk polo-
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nijnych obejmie też Litwę, Łotwę i inne kraje, gdzie sytuacja
finansowa polskich organizacji
tragicznie pogarsza się z każdym
dniem.
Zapraszamy do wysłuchania audycji, którą nagraliśmy w Programie Pomost w dniu 6 czerwca z udziałem przedstawiciela
MSZ dyrektora Departamentu
Współpracy z Polonią - Macieja
Szymańskiego i wicedyrektora
Biura Polonijnego Kancelarii
Senatu- Romualda Łanczkowskiego. Naszym specjalnym gościem był red Andrzej Łukawski
z Kresowego Serwisu Informacyjnego reprezentujący Porozumienie Pokoleń Kresowych.
Czekamy na listy.
e:mail programpomost@gmail.
com
http://www.radiownet.pl/publikacje/zmilowania-wiecej-nie-bedzie
Programu Pomost- dziękuje za
zaufanie i korespondencje. Drodzy Czytelnicy KSI czekamy na
listy.
e:mail programpomost@gmail.
com
Debata Polonijna w Programie
Pomost prowadzona jest przy
współpracy z Magazynem Polonia, Radiem Chicago, Nowym
Dziennikiem NY, Polskim
Radiem w USA, Kresowym Serwisem Informacyjnym, Forum
Mediów Polonijnych, Gazetą Petersburską, Rodacy na Syberii,
stowarzyszeniem
dziennikarzy
polonijnych we Francji APAJTE,
wspiera nas Monitor Polonijny są
z nami działacze portalu "Polacy
w Berlinie" oraz inne media polonijne.
Źródło: Radio Wnet Program Pomost, WP Polonia
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JERZY WĘGIERSKI PAMIĘĆ O WIELKIM
POLAKU ZE LWOWA CZ. I.
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
W dniu dzisiejszym ( 4 czerwca 2912) odszedł w wieku 97 lat
profesor Jerzy Julian Węgierski polski uczony, pisarz i wojskowy,
emerytowany profesor Wydziału
Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, wykładowca Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej.

Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Krakowskiej, wykładowca Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej. Żołnierz
ZWZ i AK, uczestnik powstania
lwowskiego w ramach Akcji Burza.
Wieloletni więzień syberyjskich łagrów. Autor dziewięciu książek i
wielu artykułów naukowych oraz
wspomnień z dziejów Lwowa w II
wojnie światowej i historii ZWZ-AK-NIE Obszaru Nr 3 (Lwów).
Uczeń IV Gimnazjum im. Jana Długosza (matura w 1932 roku), absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej
i Wodnej Politechniki Lwowskiej
z 1938 roku, asystent tej uczelni w
latach 1937-38.

Tak opisał go Aleksander Sołżenicyn w "Archipelagu Gułag":
"… tu zrozumiałem, co to jest polska duma - i na czym polegał sekret polskich powstań....”.
Jerzy Julian Węgierski (ur. 13 lutego 1915 we Lwowie – zm.4 czerwca 2012) – polski uczony, pisarz i
wojskowy, emerytowany profesor

Ewakuowany do Lwowa z Zakopanego, gdzie pracował tuż przed
wojną, był we wrześniu 1939 roku
podczas obrony Lwowa w Obywatelskiej Straży Bezpieczeństwa.
Podczas pierwszej okupacji sowieckiej krótki czas pracował jako asystent w Lwowskim Instytucie Politechnicznym, skąd został usunięty.
Następnie pracował jako majster, a
później geodeta przy budowie drogi
Przemyśl-Lwów-Złoczów. Podczas
okupacji hitlerowskiej pracował na
budowie tej drogi jako inspektor
nadzoru, później zaś jako inżynier w
Urzędzie Budowy Dróg. Od sierpnia 1942 roku członek AK, organizował i dowodził rejonem wiejskim
IV (Winniki) Dzielnicy Wschodniej
Inspektoratu Lwów-miasto. Od

kwietnia 1944 roku organizował 2
pluton oddziału leśnego 14 Pułku
Ułanów Armii Krajowej na terenie przysiółka pod Lwowem Druga Wólka. Na czele tego oddziału,
rozbudowanego do szwadronu, brał
udział w akcji Burza w dniach 22 27 lipca 1944 r., osłaniając walczące
we Lwowie oddziały sowieckie i AK
przed znajdującymi się na przedpolu
Lwowa oddziałami niemieckimi.
Podczas drugiej okupacji sowieckiej,
od sierpnia 1944 roku pracował jako
inżynier we Lwowie przy odbudowie lotniska i mostów. Po zejściu do
podziemia był w organizacji "NIE"
oficerem informacyjnym dzielnicy wschodniej. Zdradzony, został
aresztowany przez NKWD 14 lutego
1945. Po ciężkim śledztwie w więzieniu przy ul. Łąckiego (był torturowany - od tamtego czasu nie słyszał
na jedno ucho), został we wrześniu
1945 skazany na 10 lat łagrów.
Od 1949 roku na terenie ZSRR powstały specjalne łagry przeznaczone dla więźniów politycznych, tzw.
„Specłagry”. Regulamin w nich był
mniej surowy, niż w obozach katorżniczych, ale ostrzejszy niż w
zwykłych. Węgierski przebywał w
obozach koncentracyjnych na środkowym Uralu. Trafił do miejscowości Spassk. Z obozu wywożono
codziennie dwa samochody trupów.
Jemu udało się przeżyć. We wrześniu
1949 roku przeniesiono go do łagru
w Jekybastuzie. Tam Jerzy Węgierski poznał Aleksandra Sołżenicyna.

Po latach Sołżenicyn uwiecznił postać Węgierskiego w „Archipelagu
Gułag”. Węgierski mieszkał w łagrze
z przyszłym noblistą w jednym baraku. Pracowali w tej samej brygadzie.
Po buncie w obozie w Jekybastuzie
- Węgierski znalazł się w więzieniu
i w karnym obozie w Żezkazganie w
Kazachstanie - do 1954 roku. Administracyjnie skazany na dożywotne
zesłanie, w ramach repatriacji powrócił do PRL w końcu 1955 roku,
wraz ze zwolnioną tymczasem matką.
Po powrocie z zesłania do Polski pracował w latach 1956-1967 jako generalny projektant w Biurze Projektów
Przemysłu Węglowego w Gliwicach,
później w Instytucie Urbanistyki i
Architektury w Katowicach, oraz
w latach 1968-1982 w PKP w Katowicach. Uzyskał stopień doktora
nauk technicznych (1964), w 1973
roku habilitował się na Politechnice
Krakowskiej, w 1976 roku otrzymał
nominację na profesora nadzwyczajnego. Wykładał na Politechnice Śląskiej i Warszawskiej oraz - po przejściu na emeryturę - na Politechnice
Krakowskiej. Miał czworo dzieci,
mieszkał w Katowicach.
Opowieść Jerzego Węgierskiego
(rocznik 1915) o uratowaniu dwóch
polskich żołnierzy od niechybnej
śmierci:
W czasie walk o Lwów 23 lipca
1944 roku żołnierze niemieccy wzię-

li do niewoli w Winnikach m.in.
dwóch polskich żołnierzy. Działo
się to w piwnicach fabryki tytoniu.
Oddali do nich strzał w tył głowy
myśląc, że ich zabili, ale zostali oni
tylko ciężko ranni. Jan Wacek „Czarny” stracił oko. Gdy oprzytomniał,
Niemcy chwilowo opuścili fabrykę. Drugi, Jan Dobrzański „Znicz”
był sparaliżowany. Czarny uwolnił
związane ręce, a głowę Znicza obwiązał koszulą i ruszył po pomoc.
Unikając spotkania z Niemcami i
wyrwawszy się Ukraińcom, dotarł
w Winnikach do znajomych prosząc o pomoc dla Znicza. Chciało
iść dwóch żołnierzy AK, ale było to
ryzykowne zważywszy na obecności
Niemców. Nie chcąc dopuścić do narażenia życia jednego z oferujących
pomoc, a będącego narzeczonym
Adeli Mazurczak, zdecydowała się
pójść właśnie ona, nienależąca do
AK, znająca dobrze język niemiecki. Poszła niezwłocznie, pokonując
strach. O rannym nic nie wiedziała. W fabryce byli już inni Niemcy.
Uproszeni, by pomóc jej ratować –
jak zmyśliła – przypadkowo ranionego narzeczonego – pomogli jej
go wynieść. Sami wkrótce opuścili
fabrykę. Wtedy poszła po koleżanki
i z nimi na leżaku wyniosła rannego.
Obaj ranieni, pod opieką lwowskich
lekarzy, przeżyli. Obecnie już nikt z
wymienionych nie żyje. Byłem dowódcą sąsiedniego oddziału AK. Po
wojnie odnalazłem Czarnego, Znicza i Mazurczakową. cdn.

Mord profesorów polskich we Lwowie
4 lipca 1941 roku i mordy na polskiej inteligencji Stanisławowa i Krzemieńca.

BOHDAN PIĘTKA
Lipiec jest miesiącem, w którym
obchodzimy głównie rocznicę apogeum ludobójstwa banderowskiego
na Wołyniu w 1943 roku. Jednakże
w lipcu przypada jeszcze jedna rocznica, o której zapominać nie wolno.
Zwłaszcza w kontekście powtarzających się oskarżeń narodu polskiego o rzekomy udział w zbrodniach
hitlerowskich, z jakimi spotykamy
się coraz bardziej otwarcie w USA i
Niemczech. Eksterminacja narodu zawsze rozpoczyna się od zagłady jego
elity intelektualnej. Tak było również
w wypadku Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie II RP. Polska
inteligencja kresowa poniosła dotkliwe straty najpierw podczas okupacji
sowieckiej w latach 1939-1941, kiedy
na Syberię i do Kazachstanu deportowano w pierwszej kolejności rodziny
polskich ziemian, osadników wojskowych, urzędników i osób aktywnych
społecznie: nauczycieli, działaczy
politycznych i społecznych, przedsiębiorców, kupców, czy bogatszych
rolników. Najdotkliwszy cios elitom
kresowym zadali jednak Niemcy, dokonując 4 lipca 1941 roku mordu na
polskich naukowcach-wykładowcach
uczelni lwowskich. Była to zbrodnia
bezprecedensowa w historii i przera-

żająca swoim barbarzyństwem.
Jej genezy należy upatrywać w wydarzeniach, które miały miejsce na początku okupacji niemieckiej w Krakowie, czyli tzw. Sonderaktion Krakau z
6 listopada 1939 roku. W jej rezultacie
uwięziono 183 wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczej i Akademii Handlowej,
których następnie osadzono w KL
Sachsenhausen. Na skutek protestów
międzynarodowej opinii publicznej
101 spośród uwięzionych zwolniono
8 lutego 1940 roku.
Generalny gubernator Hans Frank
tak skomentował aresztowanie profesorów krakowskich w swoim wystąpieniu przed dowódcami niemieckiej
policji i SS 30 maja 1940 roku: „Nie
da się opisać, ileśmy mieli zawracania
głowy z krakowskimi profesorami.
Gdybyśmy sprawę tę załatwili na
miejscu, miałaby ona całkiem inny
przebieg. Proszę więc Panów usilnie,
by nie kierowali już Panowie nikogo
więcej do obozów koncentracyjnych
w Rzeszy, lecz podejmowali likwidację na miejscu lub wyznaczali zgodną
z przepisami karę. Każdy inny sposób
postępowania stanowi obciążenie dla
Rzeszy i dodatkowe utrudnienie dla
nas. Posługujemy się tutaj całkiem
innymi metodami i musimy je stosować nadal” (cyt. za: „Okupacja i ruch

oporu w Dzienniku Hansa Franka”,
t. I (1939-1942), Warszawa 1970, s.
217-218).
Działania terrorystyczne na terenie
Małopolski Wschodniej po agresji
Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941
roku były prowadzone przez działającą przy Grupie Armii „Południe”
tzw. Einsaztgruppe C (Grupa Operacyjna Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa). Jej dowódcą był
SS-Brigadeführer Otto Emil Rasch
(1891-1948). W stosunku do polskiej
inteligencji kresowej działania te
były kontynuacją tzw. Intelligenzaktion, jaką hitlerowcy przeprowadzili
na ziemiach polskich wcielonych do
Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie od września 1939 do kwietnia
1940 roku, a której częścią była też
wspomniana Sonderaktion Krakau.
W ramach Intelligenzaktion zamordowano wówczas od co najmniej 40
do 60 tysięcy ziemian, przedstawicieli wolnych zawodów, nauczycieli,
duchownych, działaczy politycznych
i społecznych, czy emerytowanych
wojskowych.
Pierwszym krokiem podjętym przez
Niemców wobec nauki i oświaty polskiej na Kresach Wschodnich była jej
natychmiastowa delegalizacja i likwidacja na szczeblu wyższym i średnim.
Zupełnie inną politykę hitlerowcy
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SS-Brigadeführer Eberhard
Schöngarth
(1903-1946).
Dowódca Einsatzkommando
zur besonderen Verwendung
(Einsatzkommando
„Galizien“). Na jego czele w 1941
roku kierował akcją zagłady
4 tysięcy Żydów galicyjskich
oraz akcją zamordowania
25 profesorów lwowskich i
personelu dydaktycznego Liceum Krzemienieckiego. Fot.
www.galerie.valka.cz

przyjęli natomiast w stosunku do Ukraińców. W
utworzonym na zajętych
terenach
Małopolski
Wschodniej Dystrykcie
Galicja (wszedł w skład
Generalnego Gubernatorstwa) powołano m.in.
12 nowych gimnazjów
ukraińskich i przyznano
Ukraińcom prawo do
studiowania w szkołach wyższych na
terenie całej III Rzeszy. Stypendystą
hitlerowskich Niemiec został m.in.
Bohdan Osadczuk (1920-2011) – kawaler Orderu Orła Białego, Krzyża
Komandorskiego Orderu Zasługi
RP oraz Odznaki Honorowej „Bene
Merito”, przyznanych mu przez III
Rzeczpospolitą za wkład w „pojed-

nanie polsko-ukraińskie” – który w
latach 1941-1944 studiował historię
Europy Wschodniej i Bałkanów oraz
prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
Ukraińcy uzyskali też pod okupacją
niemiecką możliwość tworzenia
własnych kuratoriów oświaty.
Praw takich nie otrzymali nato-
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miast Polacy. Polskie szkolnictwo
wyższe i średnie zostało przez hitlerowców przeznaczone do likwidacji
wraz z zatrudnionymi w nim wykładowcami i nauczycielami, niejednokrotnie także studentami i uczniami.
Mord profesorów lwowskich nie był
wydarzeniem wyizolowanym, ale
wpisywał się w szereg działań eksterminacyjnych podjętych przez Niemców i nacjonalistów ukraińskich po
wkroczeniu do Lwowa. 30 czerwca
1941 roku nacjonaliści ukraińscy powołali we Lwowie tzw. rząd Jarosława Stećki, który co prawda nie został
uznany przez Berlin, ale w ustnej
proklamacji swojego „premiera” zapowiedział, że „władza nasza będzie
okrutna” wobec mniejszości narodowych, tj. głównie Polaków i Żydów.
W dniach 30 czerwca – 2 lipca 1941
roku miał miejsce pierwszy pogrom
lwowski, podczas którego nacjonaliści ukraińscy przy wsparciu Niemców, w tym formacji podległych Einsatzgruppe C, wymordowali ponad 4
tysiące Żydów. W ten sposób została
stworzona atmosfera do wydarzeń,
które rozegrały się w nocy z 3 na 4
lipca 1941 roku.
2 lipca do Lwowa przybył oddział
Einsatzkommando zur besonderen
Verwendung (oddział operacyjny
specjalnego przeznaczenia) pod dowództwem SS-Brigadeführera Eberharda Schöngartha (1903-1946),
wchodzący w skład Einsatzgruppe C.
Na swoją siedzibę E. Schöngarth obrał budynek przy ulicy Pełczyńskiej,
zajmowany wcześniej przez NKWD
(przedwojenna siedziba Miejskich
Zakładów Energetycznych). Szeregowi członkowie jego oddziału zostali zakwaterowani w dawnej szkole
kadetów, niedaleko od przyszłego
miejsca zbrodni na Wzgórzach Wuleckich.
2 lipca 1941 roku w swoim gabinecie
na Politechnice Lwowskiej aresztowany został premier II RP, prof. Kazimierz Bartel. Najpierw przywieziono
go przed oblicze SS-Brigadeführera
O. Rascha, a potem uwięziono w budynku przy ulicy Pełczyńskiej. Jego
żona i córka otrzymały od gestapo
polecenie opuszczenia mieszkania
w ciągu 10 minut. Cenne antyki Bartlów zostały zagrabione przez gestapowców, którzy także spalili część
bogatej domowej biblioteki, a książki naukowe wywieźli do Berlina. W
willi rodziny Bartlów zamieszkali
potem funkcjonariusze lwowskiej
placówki gestapo.
W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku gestapo i oddział E. Schöngartha dokonały brutalnego aresztowania dwudziestu dwóch profesorów uczelni
lwowskich (głównie Wydziału Le-

karskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej),
członków ich rodzin i osób przebywających w ich mieszkaniach. W
sumie aresztowano 52 osoby. Podczas aresztowań gestapowcy i esesmani dopuścili się bezceremonialnej grabieży mienia aresztowanych
– pieniędzy, kosztowności, książek,
aparatów fotograficznych, maszyn
do pisania, dywanów, obrazów, antyków itp. W aresztowaniach brali
udział także Ukraińcy z kolaboracyjnej milicji ukraińskiej, służący jako
tłumacze. Fakt ten potwierdza m.in.
niemiecki historyk Dieter Schenk w
swojej dobrze udokumentowanych
pracy „Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien”, Bonn 2007 (wydanie polskie:
„Noc morderców. Kaźń polskich
profesorów we Lwowie i holokaust
w Galicji Wschodniej”, Kraków
2011). Nie można też wykluczyć,
że nacjonaliści ukraińscy mogli pomóc Niemcom w sporządzeniu listy
aresztowanych lub wskazać miejsce
zamieszkania niektórych spośród
nich.
Oprócz Ukraińców w aresztowaniach
profesorów uczestniczył również
Pieter Nicolaas Menten (1899-1987),
znany też jako Johann Peter Menten
vel Peter Nicolaus Menten – holenderski przedsiębiorca i kolekcjoner
dzieł sztuki, w okresie międzywojennym szósty na liście najbogatszych
Holendrów. Przed wojną zakupił on
w Polsce majątek ziemski, a od 1923
roku przebywał we Lwowie w charakterze konsula holenderskiego i
znał wielu, jeśli nie większość aresztowanych profesorów. Doskonale
orientował się w stosunkach lwowskich, był bywalcem domów profesorskich i dobrze wiedział, które z
nich były szczególnie zamożne. Po
wybuchu wojny P. Menten nawiązał
współpracę z gestapo. W 1941 roku
pełnił funkcję tłumacza w oddziale
E. Schöngartha. Osobiście brał udział
w wymordowaniu dużej liczby Polaków i Żydów w Uryczu i Podhorcach
oraz był zamieszany w rabunek dzieł
sztuki z mieszkań zamordowanych
profesorów lwowskich.
Aresztowanych profesorów wraz z
rodzinami przewieziono do bursy
dawnego Zakładu Wychowawczego
im. Abrahamowiczów. Tam poniżano ich, bito i poddano brutalnym
przesłuchaniom. Podczas przesłuchań doszło do zamordowania
pierwszej ofiary. Był nią Adam Ruff
– syn chirurga Stanisława Ruffa.
Dostał on ataku padaczki i został zastrzelony przez przesłuchującego go
gestapowca. Broczące krwią zwłoki
Adama Ruffa aresztowani profesoro-

wie ponieśli pod eskortą na miejsce
egzekucji na Wzgórzach Wuleckich,
gdzie zostały zakopane razem z ich
zwłokami. Spośród aresztowanych
zwolniono tylko prof. Franciszka
Groëra (1887-1965) – światowej
sławy pediatrę, kierownika Kliniki
Pediatrycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza –
oraz pięć osób ze służby i woźnego
z Politechniki Lwowskiej. E. Schöngarth podczas przesłuchania oskarżył prof. F. Groëra o zdradę Niemiec. Ten jednak odrzucił oskarżenie
twierdząc, że faktycznie ma niemieckie pochodzenie, ale jest Polakiem.
Wspomniany Dieter Schenk uważa,
że zwolnienie prof. F. Groëra było
spowodowane obawą hitlerowców
przed krytyką opinii międzynarodowej. Żoną profesora była bowiem
Angielka Cecylia Cuming. Wpływ
na tę decyzję mógł mieć również fakt
odbycia przez niego studiów i zdobycia doktoratu w Niemczech. Prof. F.
Groër został jednak ponownie aresztowany 11 listopada 1942 roku jako
zakładnik w grupie 80 Polaków, w
tym 10 profesorów i docentów Wydziału Lekarskiego UJK.
Na miejsce straceń na Wzgórzach
Wuleckich poprowadzono profesorów i aresztowane wraz z nimi osoby
w dwóch grupach. Pierwsza grupa
udała się tam pieszo niosąc ciało
Adama Ruffa, druga grupa została
przetransportowana okrężną drogą w
samochodzie ciężarowym. Egzekucja odbyła się przed świtem 4 lipca
1941 roku. Wśród ofiar było 21 profesorów, małżonki trzech z nich, synowie dziewięciu, jeden wnuk, a także ksiądz, lekarz, prawnik oraz mąż
jednej z gospodyń. Cztery osoby zamordowano oddzielnie tego samego
lub następnego dnia. Rozstrzeliwań
dokonali członkowie Einsatzkommando zur besonderen Verwendung,
przy czym według jednego ze świadków „oddział rozstrzeliwujący składał się z jednego SS-Führera i 5-6
policjantów pomocniczych, którzy
jako Ukraińcy byli tłumaczami,
odziani w niemieckie mundury”
(Zygmunt Albert, „Kaźń profesorów
lwowskich – lipiec 1941. Studia oraz
relacje i dokumenty zebrane i oprac.
przez Zygmunta Alberta”, Wrocław
1989, s. 303-307). W zbrodni nie
uczestniczyli natomiast Ukraińcy z
batalionu „Nachtigall”, o co byli posądzani przez długi czas po wojnie.
Nie znaczy to jednak, że gdyby mieli
taką okazję to nie wzięliby udziału w
egzekucji. Nawet Grzegorz Motyka
zauważył, że wyniszczenie polskiej
inteligencji znajdowało się także w
planach nacjonalistów ukraińskich
(G. Motyka, „Od rzezi wołyńskiej

/ Tablica w języku polskim i ukraińskim na pomniku zamordowanych profesorów polskich na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie (wzniesionym
przez rodziny zamordowanych w 1991 roku), sprofanowana w nocy z 9 na 10 maja 2009 roku. Namalowano na niej czerwoną farbą napis, który
głosił: Смерть Ляхам – śmierć Polakom. Fot. Wikipedia.
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do akcji Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947”, Kraków 2011, s.
67).
Do udziału w mordzie profesorów
lwowskich przyznał się SS-Hauptsturmführer Hans Krüger (19091988) przed hrabiną Karoliną Lanckorońską (1898-2002), którą jako
szef placówki gestapo w Stanisławowie przesłuchiwał w maju 1942
roku. Będąc przekonany, że przesłuchiwana wkrótce poniesie śmierć
pochwalił się swoją kluczową rolą w
egzekucji na Wzgórzach Wuleckich.
Do udziału w zbrodni przyznał się
również w prowadzonym przez siebie dzienniku SS-Hauptscharführer
Felix Landau (1910-1983). Egzekucją kierował najprawdopodobniej
SS-Untersturmfüher Walter Kutschmann (1914-1986). Dieter Schenk na
podstawie analizy źródeł przypuszcza, że w egzekucji brali także udział
następujący esesmani: Max Draheim
(1898-1973), Walter Martens (18931961), Paul Grusa (ur. 1911), Johann
Maurer (ur. 1914) i Wilhelm Maurer
(ur. 1918).
W egzekucji na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 4 lipca 1941 roku
zginęło w sumie 40 osób:
1. Prof. dr med. Antoni Cieszyński, lat
59, kierownik Katedry Dentystyki Uniwersytetu Jana Kazimierza, obrońca
Lwowa w 1918 roku.
2. Prof. dr med. Władysław Dobrzaniecki, lat 54, ordynator Oddziału Chirurgii
Państwowego Szpitala Powszechnego,
obrońca Lwowa w 1918 roku.
3. Prof. dr med. Jan Grek, lat 66, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Jana Kazimierza.
4. Maria Grekowa, lat 57, żona prof.
Jana Greka.
5. Doc. dr med. Jerzy Grzędzielski, lat
40, ordynator Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza.
6. Prof. dr Edward Hamerski, lat 43,
kierownik Katedry Chorób Zakaźnych
Zwierząt Domowych Akademii Medycyny Weterynaryjnej, obrońca Lwowa w
1918 roku.
7. Prof. dr med. Henryk Hilarowicz, lat
51, profesor Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Jana Kazimierza, obrońca Lwowa w 1918 roku.
8. Ks. dr Władysław Komornicki, lat 29,
wykładowca nauk biblijnych w Wyższym
Seminarium Duchownym we Lwowie i
na UJK oraz języka greckiego na UJK.
9. Eugeniusz Kostecki, lat 36, mistrz
szewski, mąż gospodyni prof. W. Dobrzanieckiego.
10. Prof. dr Włodzimierz Krukowski, lat
53, kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej.
11. Prof. dr Roman Longchamps de
Bérier, lat 56, kierownik Katedry Prawa
Cywilnego Uniwersytetu Jana Kazimierza, prorektor UJK w latach 1938–1939,
obrońca Lwowa w 1918 roku.
12. Bronisław Longchamps de Bérier,
lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora.
13. Zygmunt Longchamps de Bérier, lat
23, absolwent Politechniki Lwowskiej,
syn profesora.
14. Kazimierz Longchamps de Bérier,
lat 18, syn profesora.
15. Prof. dr Antoni Łomnicki, lat 60,
kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej.
16. Adam Mięsowicz, lat 19, wnuk prof.
Adama Sołowija, zabrany ze swoim
dziadkiem.
17. Prof. dr med. Witold Nowicki, lat
63, kierownik Katedry Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza,
dwukrotny dziekan Wydziału Lekarskiego UJK, obrońca Lwowa w 1918 roku.
18. Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27, asy-
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stent Zakładu Higieny Uniwersytetu
Jana Kazimierza, syn profesora.
19. Prof. dr Tadeusz Ostrowski, lat 60,
kierownik Kliniki Chirurgii, dziekan
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jana Kazimierza w latach 1937-1938,
obrońca Lwowa w 1918 roku.
20. Jadwiga Ostrowska, lat 59, żona
profesora.
21. Prof. dr Stanisław Pilat, lat 60, kierownik Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej.
22. Prof. dr Stanisław Progulski, lat 67,
profesor w Klinice Pediatrii Uniwersytetu Jana Kazimierza.
23. Inż. Andrzej Progulski, lat 29, syn
profesora.
24. Prof. dr med. (prof. honor.) Roman
Rencki, lat 74, były kierownik Kliniki
Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu
Jana Kazimierza.
25. Maria Reymanowa, lat 40, pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania prof. T. Ostrowskiego.
26. Dr med. Stanisław Ruff, lat 69, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany z mieszkania prof.
T. Ostrowskiego.
27. Anna Ruffowa, lat 55, żona dr. S.
Ruffa.
28. Inż. Adam Ruff, lat 30, syn dr. S.
Ruffa (zamordowany przed egzekucją,
podczas przesłuchania).
29. Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, lat
70, kierownik Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jana Kazimierza, rektor UJK w latach 1924-1925, obrońca
Lwowa w 1918 roku.
30. Prof. dr med. Adam Sołowij, lat
82, emerytowany ordynator Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Powszechnego i dyrektor Szkoły Położnych.
31. Prof. dr Włodzimierz Stożek, lat 57,
kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej.
32. Inż. Eustachy Stożek, lat 29, asystent
Politechniki Lwowskiej, syn profesora.
33. Inż. Emanuel Stożek, lat 24, absolwent Wydziału Chemii Politechniki
Lwowskiej, syn profesora.
34. Dr praw Tadeusz Tapkowski, lat 44,
zabrany z mieszkania profesora W. Dobrzanieckiego.
35. Prof. dr Kazimierz Vetulani, lat 61,
kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Politechniki Lwowskiej.
36. Prof. dr Kasper Weigel, lat 61, kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej.
37. Mgr prawa Józef Weigel, lat 33, syn
profesora.
38. Prof. dr Roman Witkiewicz, lat 55,
kierownik Katedry Pomiarów Maszyn
Politechniki Lwowskiej.
39. Walisch, lat 40-45, przedwojenny
właściciel magazynu konfekcyjnego Beier i S-ka, zabrany z mieszkania profesora W. Sieradzkiego.
40. Dr Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66,
lekarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, podczas
okupacji sowieckiej Lwowa w latach
1939-1941 kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego, zabrany z mieszkania szwagra – profesora Jana Greka.

Ponadto 5 lipca 1941 roku rozstrzelani zostali: Katarzyna (Kathy)
Demko, lat 34, nauczycielka języka
angielskiego, zabrana z mieszkania
prof. T. Ostrowskiego oraz doc. dr
med. Stanisław Mączewski, lat 49,
ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego i dyrektor Państwowej Szkoły
Położnych.
11 lipca 1941 roku aresztowany został dr Władysław Tadeusz Wisłocki,
długoletni kustosz Zakładu Narodo-
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wego im. Ossolińskich we Lwowie.
Jego śmierć do dnia dzisiejszego pozostaje niewyjaśniona. 12 lipca 1941
roku zostali zamordowani prof. dr
Henryk Korowicz, lat 53, profesor
ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego oraz prof. dr Stanisław Ruziewicz, lat 51, profesor matematyki
Akademii Handlu Zagranicznego.
26 lipca 1941 roku rozstrzelany został prof. dr Kazimierz Bartel, lat
59, kierownik Katedry Geometrii
Wykreślnej Politechniki Lwowskiej,
pięciokrotny premier rządu RP, jeden
z najbliższych współpracowników
Józefa Piłsudskiego.
Szczątki rozstrzelanych 4 lipca 1941
roku na Wzgórzach Wuleckich zostały ekshumowane 8 października
1943 roku i spalone na stosie następnego dnia. Dokonał tego specjalny
oddział Sonderkommando 1005.
Został on utworzony w 1942 roku,
a jego zadaniem było zacieranie śladów popełnionych przez hitlerowców zbrodni na terenie okupowanej
Polski i Ukrainy. Dowódcą oddziału i kierownikiem Aktion 1005 był
SS-Standartenführer Paul Blobel
(1894-1951), jeden z wyższych oficerów Einsatzgruppe C, który m.in.
kierował wielką masakrą Żydów w
Babim Jarze (29-30 września 1941
roku). Wynaleziony przez P. Blobela
sposób palenia zwłok był stosowany
m.in. w ośrodku zagłady w Chełm-

nie nad Nerem i w KL Auschwitz.
Do pracy przy ekshumacji i paleniu
szczątków ofiar zbrodni Sonderkommando 1005 wykorzystywało
więźniów-Żydów, których następnie
mordowano jako świadków. Przy
ekshumacji i paleniu szczątków ofiar
egzekucji na Wzgórzach Wuleckich
również zatrudniono więźniów-Żydów. W ubraniach ofiar znaleźli oni
dokumenty wskazujące na to, że byli
to polscy profesorowie. Jeden z Żydów biorących udział w ekshumacji i
kremacji, któremu udało się przeżyć
– Leon Weliczker – opisał to wydarzenie po wojnie.
Mord na profesorach lwowskich nie
był jedynym uderzeniem hitlerowców w inteligencję polską na Kresach Wschodnich po agresji Niemiec
na ZSRR.
Pomiędzy 28 a 30 lipca 1941 roku
na Górze Krzyżowej w Krzemieńcu rozstrzelano około 30 Polaków
– przedstawicieli inteligencji krzemienieckiej. Ich zwłoki zakopywała przyprowadzona w tym celu pod
przymusem grupa miejscowych Żydów. Krzemieniec został zajęty przez
wojska niemieckie 2 lipca 1941 roku,
a wkrótce potem do miasta przybyły
jednostki Einsatzgruppe C, w tym
oddział E. Schöngartha. Jego funkcjonariusze aresztowali 28 lipca 1941
roku, a następnie zamordowali najbardziej znaczących przedstawicieli

miejscowej inteligencji polskiej, w
tym wielu nauczycieli Liceum Krzemienieckiego. Ich listę przygotowali
miejscowi nacjonaliści ukraińscy,
wśród których największą aktywnością wyróżnił się Iwan Miszczena.
W nocy z 14 na 15 sierpnia 1941
roku w Czarnym Lesie koło Stanisławowa gestapo wymordowało około
250 przedstawicieli inteligencji polskiej ze Stanisławowa. Egzekucją
kierował uczestnik mordu na naukowcach lwowskich – wspomniany
SS-Hauptsturmführer Hans Krüger.
Tak samo jak w przypadku mordu na naukowcach lwowskich oraz
mordu na inteligencji krzemienieckiej, imienną listę aresztowanych
przygotowali ukraińscy nacjonaliści.
Jej autorami byli prawdopodobnie
dwaj nauczyciele gimnazjum ukraińskiego w Stanisławowie: dr Iwan
Rybczyn i nauczyciel o nazwisku
Danysz. Aresztowania ofiar przeprowadzono w dniach 8-9 sierpnia 1941
roku. Objęły one około 300 Polaków.
Nauczycieli aresztowano podstępem
po zwołaniu ich na rzekome zebranie w związku ze zbliżającym się
rokiem szkolnym. Pozostałe osoby
były zabierane z domów przez policję ukraińską. Tłumaczono im, że są
wzywani na krótkie przesłuchanie.
Miejscowa policja ukraińska – która
wcześniej wymordowała już w Stanisławowie wspólnie z hitlerowcami

około 1000 Żydów – została do tej

do Czarnego Lasu w okolicy wsi

/ Pomnik zamordowanych profesorów polskich, odsłonięty 3 lipca 2011 roku w miejscu egzekucji na
Wzgórzach Wuleckich, na którym nie umieszczono żadnej informacji dotyczącej ofiar. Fot. Wikipedia.

akcji starannie przygotowana przez
Niemców. Aresztowanych przetrzymywano w więzieniu gestapo i wykorzystywano przy pracach budowlanych. Początkowo można było z
nimi nawiązać kontakt. Po kilku
dniach strażnicy ukraińscy zaczęli jednak strzelać do osób próbujących zbliżyć się do pracujących
więźniów.
W nocy z 14 na 15 sierpnia 1941
roku około 250 spośród aresztowanych przewieziono ciężarówkami

Pawełcze, gdzie ich rozstrzelano,
a zwłoki zakopano na miejscu.
Zagłada polskich elit Lwowa, Stanisławowa i Krzemieńca w lipcu
i sierpniu 1941 roku stanowiła
wstęp do niemieckiej okupacji
Kresów Wschodnich i do eksterminacji pozostałych warstw narodu polskiego, której dokonali
przede wszystkim nacjonaliści
ukraińscy w latach 1943-1944.

"Patrioci" z parlamentu hamulcowymi
w u j a w n i e n i u p r a w d y o K re s a c h
Andrzej Łukawski

zbrodni dokonanych na obywatelach
Polski na CAŁYCH KRESACH

69 rocznica ataku przeprowadzonego
w niedzielę 11 lipca 43r. przez UPA na
ponad 100 wołyńskich miejscowości
zamieszkałych przez obywateli Polskich nie zrobiła na Sejmie obecnej
kadencji ŻADNEGO wrażenia. Nie
zrobiło na posłach wrażenia zestawienie zbrodni wołyńskiej wyrażającej
się liczbami:
- ponad 65 tys. bestialsko zamordowanych;
- na 1150 wiejskich osad polskich
na Wołyniu, 1048 zostało całkowicie
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.
Jak wielka była to skala zniszczeń
można przekonać się porównując ją
do zniszczeń dokonanych przez:
- sowietów - 66 osad
- hitlerowców - 34 osady.
a przecież Wołyń to tylko część

CZY BIERNIE MAMY CZEKAĆ NA C.D.?
Przecież hasła na marszach z pochodniami organizowanych przez
ukraińskich nacjonalistów brzmią
jednoznacznie...!!!
Kiedyś dowództwo nacjonalistów
uznało, że najlepszym sposobem
zmuszenia Polaków do opuszczenia
miejsc zamieszkania będą masowe
mordy, które wywołają strach i paniczną ucieczkę.
Co zwiastuje "dzisiaj" można zobaczyć na fotografiach obok i cytowanych z onet.pl poniższych tekstów:
- Hasła przyłączenia do Ukrainy
ziem znajdujących się m.in. w Polsce padły we Lwowie, na wiecu
poświęconym Dniu Jedności Ukrainy - poinformował lwowski portal
internetowy Zaxid.net (czyt. zachid.
net).
- Znany z antypolskich poglądów
były deputowany lwowskiej rady
obwodowej Rostysław Nowożenec

nawoływał do oderwania od sąsiednich państw terenów, które - jego
zdaniem - są etnicznie ukraińskie.
Wtórował mu Jurij Szuchewycz, syn
komendanta Ukraińskiej Powstań-
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czej Armii (UPA), Romana Szuchewycza.
- Straciliśmy Łemkowszczyznę, Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie,
które weszły w skład Polski, oraz
ziemię brzeską i Homelszczyznę, które znajdują się
na Białorusi - mówił na
wiecu Nowożenec.
- To prawda: jeszcze nie
wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie) zostały zebrane w całość. Do
prawdziwej jedności dojdziemy, kiedy zbierzemy
te ziemie, które znajdują
się jeszcze poza granicami
Ukrainy - powiedział Jurij
Szuchewycz.
Pomimo że stosowne
projekty złożyły do laski
marszałkowskiej Kluby
Parlamentarne: PSL, PIS i
Solidarnej Polski, na ostatnim posiedzeniu Sejmu nie
ustanowiono 11 lipca jako
Dnia Pamięci Męczeństwa
Kresowian.

Więcej, Kluby Parlamentarne: PO,
SLD i Ruchu Palikota nie raczyły
nawet odpowiedzieć na list otwarty
ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych pod którym podpisało się ponad 1120 osób.
Może Sejm czeka na kilkaset tysięcy
ołówków osadzonych na lufach karabinów niesionych przez spadkobierców UPA, którzy aż się palą do tak
składanych podpisów i dokończenia
tego co przed laty rozpoczęli.
Nadanie Stadionowi Narodowemu imienia Kazimierza Górskiego,
urodzonego we Lwowie wybitnego
trenera polskich piłkarzy nie jest
do końca tym czego oczekują Kresowianie. Gdyby Pan Kazimierz
żył, to z całą pewnością uznałby,
że ustanowienie przez Sejm 11 lipca jako Dnia Pamięci Męczeństwa
Kresowian byłoby ukoronowaniem
decyzji w sprawie na dania stadionowi jego imienia.
Na Ukrainie UPA traktowana jest
dwojako. Na zachodzie kraju jest
uważana za formację walczącą
o niepodległość państwową. Na
wschodzie panuje opinia, że UPA
była organizacją zbrodniczą, która kolaborowała z hitlerowskimi
Niemcami.
Jak wobec powyższego UPA traktowana jest przez Polskich parlamentarzystów dzisiaj nie wiemy
i dlatego należy przypuszczać, że
większość posłów nie ma na ten temat bladego pojęcia.
Braki w wiedzy historycznej wybrańców narodu sprytnie wykorzystują parlamentarne cwaniaki, które
od lat skutecznie odwalają robotę
hamulcowych w procesie ujawnienia prawdy o Kresach.
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O polską Erykę Steinbach, o polskie ziomkostwa
Krzysztof Mika
Popatrzmy
spokojnie na
ziomkostwa,
popatrzmy
spokojnie na
Erykę Steinbach i zadajmy sobie pytanie dlaczego w naszym kraju nie
może powstać na dużą skale ruch
wypędzonych? Dlaczego mimo
lat normalności Polacy nie mogą
,nie chcą mówić pełnym głosem
o wypędzeniu i dokonanym na
narodzie, bo Polacy z kresów to
nasz naród, ludobójstwie?
Dlaczego
używamy
pojęcia
„przesiedlanie” zamiast „wypędzenie”?
Dlaczego rzeź wołyńska nie zasłużyła sobie na oficjalne miano
ludobójstwa?
Jak długo dokonywać się będzie
swoisty gwałt na pamięci indywidualnej i zbiorowej, wypieranie
polskiego zbiorowego i indywidualnego PTSD( Post traumatic
stress disorder) czyli po polsku
zespół stresu pourazowego),
promieniującego na całe życie,
funkcjonowanie, postrzeganie ,
powodująca, że nie możliwe jest
właściwe ułożenie stosunków z
Rosją i Ukrainą.?
Czy czekamy na to aż wymrze
„tamto” pokolenie i wraz z nim
problem?
Czy rządzący nie rozumieją, że
owa trauma nie wyleczona zostanie przekazana dzieciom i pozostanie w formie fobii, uprzedzeń
i nienawiści?
Zacznijmy może od samego
PTSD. Jako jednostka chorobowa
narodził się po wojnie wietnamskiej. Dotknął wszystkich weteranów, żaden z nich nie obył się
bez pomocy psychologicznej i
psychiatrycznej. Pół miliona ludzi –taka była skala problemu. Te
same obawy i problemy dotyczyły ofiar II wojny, obozów śmierci,
pracy, łagrów. W skali społecznej
olbrzymia dyskusja, rozliczenia,
twórczość ...Wietnam obecny jest
do dziś
Dlaczego, półgębkiem, sentymentalnie o Lwowie i Wilnie, Polesiu,
Wołyniu i Ukrainie? Dlaczego
nie pełnym głosem ? Dlaczego
ciągle, jakby z zażenowaniem
o rzezi wołyńskiej, dyskutując

czy był to ludobójstwo, czy nie?
O zbiorowych mordach na Polakach w Rosji Sowieckiej przed II
wojną światową? Dlaczego Katyń, stając się symbolem antypolskich zbrodni stalinowskich ma
„załatwić” całą historię? Skoro,
na tak masową skalę odbywa się
pokazywanie polskich win wobec wszystkich możliwych narodowości z Żydowską na czele, to
dlaczego tej zasady nie zastosować , w druga stronę do Polaków?
Czy teza, o historycznej grubej
kresce ma jakikolwiek sens? Czy
urzędowe wypieranie pamięci indywidualnej i zbiorowej w imię
jakiś celów politycznych czemuś
rzeczywiście służy? Niczemu.
Niemożność powiedzenia wprost
i zrzucenia tego balastu uniemożliwia powrót do normalności.
Również w wymiarze zbiorowym.
Kiedy odzyskamy normalną rzeczywistość, bo tu nie chodzi o nic
innego. Upływające lata tkwiący
w ciele zbiorowym Polaków cierń
nie wyleczonej, nie wypowiedzianej do końca traumy, a zatem niemożliwej do terapii. Oczywiście
nikt rozsądny nie myśli o rewindykacjach terytorialnych, ale inną
kwestią jest komfort i uzdrawiający wymiar powiedzenia sobie:
tak było i nazwanie zła złem, bez
żadnych figur retorycznych, po
prostu.
Wróćmy na chwilę do Eryki Steinbach.. Oczywiście znany jest
cały kontekst historyczny tej
sprawy, ale nie zmienia to faktu,
że niezależnie od polityczno-historycznych racji, tragedią osobistą i zbiorową mieszkańców Prus
Wschodnich było wypędzenie,
utrata domostw i małej ojczyzny.
Proszę się postawić w ich sytuacji
– tak samo czuli się przecież Polacy wyrzucani spod Lwowa , czy
Wilna. I naprawdę dla nich nie
było ważne, że to forma sprawiedliwości dziejowej, albo kara za
II wojnę. Tracili, cały emocjonalno-historyczny sens egzystencji. I
nie ma tu znaczenia, czy lubimy
Niemców, czy też nie. Oczywiście pozostaje kwestią dyskusyjną
problem winy zbiorowej, a raczej
odpowiedzialności zbiorowej(jeśli takowa istnieje), ale to nie jest
przedmiotem niniejszego artykułu.
A zatem trauma zbiorowa, będąca
sumą, a może wypadkową traum

indywidualnych. Jak powiedziałem nie ma w tym wypadu znaczenia kontekst historyczno polityczny. Z jednostkowego punktu
widzenia wysiedleni, czy to Polacy czy Niemcy, czy Ormianie są
ofiarami i tak postrzegają swoją
sytuację. Można powiedzieć, że
są w równym stopniu ofiarami,
choć to może nie godzić się z powszechnym pojmowaniem relacji
polsko-niemieckich, w których
wina jest jednoznacznie przypisana. Ale z faktu polityki prowadzonej przez Niemców w czasie II
wojny nie wynika fakt, że gospodarz spod Olsztyna jest w mniejszym stopniu ofiarą, choć zapewne uczestniczył w korzyściach
wynikających z faktu bycia obywatelem III Rzeszy.(oczywiście
do pewnego momentu). Potem
odebrano mu wszystko. Oczywiście można zastanawiać się nad
sprawiedliwością dziejową, o
czym już wspominałem i nie żałować go, ale jest on czy chcemy,
czy nie ofiarą. Być może łatwiej
jest być ofiarą mając świadomość
win popełnionych przez własne
państwo(naród), ale nie musi to
powodować rezygnacji z emocjonalnych związków ze swoim
„heimat”, czyli małą ojczyzną.
Całkiem odmienna jest sytuacja,
w której ofiara należy do obozu
sprawiedliwych, zwycięzców i
nie ma prostego sposobu na odreagowanie swojej traumy, co więcej przekonuje się ją, że powinna
schować swoje emocje w imię jakiś wyższych racji. Jeśli jeszcze w
wyniku procesów historycznych
upada imperium, które zabraniało
mówić o krzywdzie sytuacja staje się, nie waham się użyć tego
określenia, paranoidalna. Proszę
sobie wyobrazić ofiarę gwałtu,
którą śledczy przekonuje, żeby
nie denerwowała gwałciciela.
Tak właśnie dzieje się w kwestii
Wołynia, gdzie wszyscy politycy
robią co się da, żeby w imię jakiś
interesów nie denerwować Ukraińców, nie psuć im ich własnego
obrazu. Teza, że jasne postawienie tych kwestii może negatywnie
wpłynąć na procesy integracyjne
z Europą jest śmieszna. Ukraina
będzie się integrowała, jeśli będzie miała taki interes, niezależnie od tego jak będą wyglądały
rozliczenia historyczne. Proszę

sobie wyobrazić polityka ukraińskiego, który powie : nie integrujemy się z Europą, bo Polacy
mówią zbyt głośno o Wołyniu...
Czy jakąkolwiek przeszkodą w
stosunkach polsko-niemieckich
są wojenne rozliczenia?
Od czasu listu biskupów polskich
( 1967) problem jest rozwiązany.
Problemem może być gazociąg
północny, czy traktowanie mniejszości polskiej, ale nie kwestie
historyczne. Niemcy zostali osądzeni i koniec. Podobnie ogrom
zbrodni niemieckich w stosunku
do narodu żydowskiego, nazywany po imieniu i wciąż ścigany,
nie przeszkadza w poprawnych
stosunkach z państwem Izrael.
Dobre relacje z Niemcami to również skutek dokonania wzajemnych rozliczeń. Dlaczego zatem
w relacjach z innymi państwami
nie można zastosować podobnego podejścia? Myślę tu głownie o
Rosji i Ukrainie. Czy dlatego, że
Niemcy znaleźli w obozie przegranych, a Rosja należała do zwycięzców, Ukraina zaś była częścią
Rosji? A może w stosunku do
Ukrainy, gdzieś na dnie drzemie
kompleks błędów I Rzeczpospolitej, która nie potrafiła rozwiązać
kwestii ukraińskiej i doprowadzić
do powstania Rzeczpospolitej
trojga narodów? Przecież w kwestii odpowiedzialności za wybuch
II wojny i zbrodnie z tą wojna
związane Rosja i Stalin ponoszą
taką samą, jak nie większą odpowiedzialność niż Niemcy. W polskiej myśli politycznej wciąż widać swoisty serwilizm w stosunku
do Rosji i wiara, że podejście na
kolanach, to co w języku rosyjskim nazywa się ”rabstwo” coś
da, coś załatwi.
Zostawiając na boku wielką politykę wróćmy do naszego problemu czyli indywidualnej i społecznej PTSD. Czas transformacji,
z tego punktu widzenia został
zmarnowany. O ile wszystkie
powojenne lata, jak wspomnieliśmy służyły rozliczeniu relacji polsko – niemieckich, o tyle
sprawa wypędzenia Polaków z
kresów i specjalnie Wołynia ,
nie została rozliczona. Można,
oczywiście znaleźć racjonalne
argumenty na rzecz wypieraniu
sprawy w okresie komunizmu, o
tyle obecnie, takich argumentów
nie ma. Co więcej elementem

terapii jest wyrzucenie z siebie
złych i strasznych przeżyć, jeśli
trzeba, mówienie o tym. To służy przepracowaniu problemu.
Również przepracowaniu nienawiści do sprawcy, uwolnienie się
od niej, powrót do normalności.
Proszę sobie wyobrazić tysiące
ludzi strasznie doświadczonych
, którzy nie mogą tego odreagować, wyzwolić się z nienawiści,
nawracającego lęku, dręczeni
koszmarami. W komunizmie lęk
był na tyle duży, że chowano, niezależnie od cierpienia te problemy, ich demonstrowanie mogły
drogo kosztować...ale teraz? Nie
istnieje żaden racjonalny powód
dla którego nie można by mówić
wprost, dokonać tak niezbędnego
rytuału, oczyszczenia, domknięcia tamtego czasu. Dlatego należy
mówić wprost o ludobójstwie na
Wołyniu i wypędzeniu Polaków z
Kresów. Tak jak atakujemy Steinbach, tak potrzebujemy, naszej
własnej, naszych własnych ziomkostw i mówienia wprost, wprost,
wprost. Czy wpłynie to na relacje
z sąsiadami? Jeśli to pozytywnie,
tak jak wpłynęło na relacje polsko-niemieckie. Wtedy możliwe
będzie użycie formuł z listu biskupów polskich z 1967 i formuły
spotkania w Krzyżowej. Pozornie
poprawne relacje, przestaną być
podszyte pretensjami i nazwijmy
to po imieniu skrywaną nienawiścią, żalu nieprzepracowanych
win wzajemnych, a staną się relacjami rzeczywiście szczerymi.
Oczywiście można czekać (jak
powiedziałem), aż wymrą pokolenia, ale problem pozostanie, w
formie mitów, emocji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie propaguje rewanżyzmu,
tylko psychologiczne oczyszczenie, zbiorowe katharsis, zbiorowa
terapię, którą zacząć należy od
określonych
działań politycznych – może ktoś się odważy i
powie jasno i głośno, o wypędzeniach o ludobójstwie ; polska
Eryka Steinbach. Najwyższy czas
na polskie ziomkostwa –ziomek
to po prostu krajan. Ziomkostwa,
związki krajan niepodzielone, realizujące politykę wspólnej pamięci, a nie partykularnego, tymczasowego interesu politycznego.
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Miejsce na Ziemi
Jan Dąbrowski

Do domu przy ulicy Szkolnej ( w
Kiwercach) powrócił głód. Przyłapany po raz trzeci na handlu mięsem Majewski musiał oddać cały
zapas żywności, jaki był w domu,
aby wykupić się żandarmom i uniknąć aresztowania. Na stół powróciła
kartoflanka. Dzieci dodatkowo dostawały codziennie po kubku mleka
od jedynej krowy, zwanej przez Majewskich żywicielką rodziny. Jedzenia jednak było za mało. Józia zapadła na anemię. Jej stan się pogarszał.
Pod koniec lata 1942 roku Majewski zniknął z domu na kilka dni. Gdy
wrócił, był pełen animuszu. - Jedziemy na wieś, do moich kolegów
- oznajmił. - Odżyjesz tam - spojrzał
z zatroskaniem na bladą, wychudzoną Józię. Jeszcze tego samego dnia
wszyscy zabrali się ochoczo do pakowania skromnych bagaży. Cały
dobytek rodziny zmieścił się w jednym worku. Hanka i Józia włożyły
do niego dwa podniszczone zeszyty, stary Elementarz, dwie książki i
połatane ubrania. Domem i krową
zaopiekowali się sąsiedzi. Do pobliskiego Łucka dojechali pociągiem.
Gdy wyszli z dworca na gwarny
plac, ujrzeli kilka furmanek stojących na skraju. Na dużym wozie
wyściełanym pękami świeżej słomy i zaprzężonym w dwa dorodne
kasztany siedział postawny mężczyzna w szarym, porządnym ubraniu i
w czapce na głowie. Patrzył na podróżnych wychodzących z dworca.
Na widok Majewskich jego twarz
się rozjaśniła. - Tutaj, chodźcie tutaj! - Zaczął machać ręką. Podeszli
do wozu. Henryk położył na słomie
worek, który zabrali w podróż. - Co
tak zasłaniasz twarz? - zdziwił się
mężczyzna obserwując zachowanie
Majewskiego. - Słonce cię razi? Tam z tyłu kręcą się dwaj żandarmi.
Jeden z nich już raz złapał mnie na
handlu mięsem. Jak mnie pozna,
to będzie nas przeszukiwał. - To
kładź się na wóz, przykryj derką i
udawaj, że śpisz. Jak wyjedziemy
za miasto, to sobie usiądziesz. Tuński jestem - mężczyzna zwrócił się
do Majewskiej trzymającej za rękę
Tomka. - Musimy jeszcze poczekać
na mojego syna Franciszka - dodał Zaraz tu będzie. Niech pani wsiada
- podał rękę Majewskiej, która wraz
z Tomkiem wgramoliła się na górę i
usiadła na pęku słomy. - Ty chłopcze, - zwrócił się do Henryka - pokaż swoim siostrzyczkom widok na
miasto - Stamtąd go widać - wskazał miejsce na rogu placu. - No, nie
gniewaj się - dodał widząc niezadowoloną minę Henryka. - Mam dwa
słowa do twoich rodziców. Udobruchany Henryk uśmiechnął się i
skinął na dziewczynki. - Skaranie
boskie z tym moim chłopakiem - zaczął narzekać Tuński. - Za każdym
razem, jak jedziemy do Łucka, musi
zawieźć coś do jedzenia dla biednych ludzi. Uczy się w seminarium
duchownym. Urządzają tam zbiórkę
żywności dla biednych. - To musi
być bardzo dobry dzieciak - powiedziała z podziwem Majewska. - Ma
miękkie serce jak jego matka. Ale
my sami niewiele mamy. Niemcy
nałożyli na nas ciężkie kontyngenty. - Nie narzekaj. Dacie sobie radę
- odezwał się spod derki Majewski.
- Bogu dzięki, zbiory w tym roku
będą dobre - przytaknął mężczyzna.

- Jak tu nad Styrem, koło kościoła
ewangelickiego było żydowskie
getto, to oni, ci studenci seminarium, przemycali tam jedzenie. I nic
za to od tych Żydków nie brali. - A
co Niemcy zrobili tutaj z Żydami?
- zainteresowała się Majewska. - To
samo, co wszędzie. Najpierw wyciągnęli od nich złoto, że niby im
darują życie, a potem ich rozstrzelali i zakopali w dołach Na Hindawie... Jak wieźli ostatnią partię na
rozstrzelanie, to Żydzi na moście
wyrzucali do rzeki ostatnie złoto,
które mieli ze sobą, żeby nie przepadło. A mogli je przecież komuś
dać na pożytek... - Biedny naród westchnęła Majewska. - A pamięta
pani, jacy byli hardzi? Jak weszli tu
Russcy, to oni patrzyli na Polaków
z góry... - Nie wszyscy tacy byli zaprotestowała Majewska. - Ale
niech pan nic nie mówi o Żydach
przy Józi. Ona widziała jak ich zabijano w Kiwercach i rozchorowała się. - Zostawimy ją w majątku u
Helskich. Dziedziczka ją podleczy
Ale co to ja chciałem powiedzieć zaczął się zastanawiać. - Aha, mój
chłopak zwozi do domu różne tajne
pisma. Jak je wieziemy, to chowa je
w słomie. Lepiej, żeby wasze dzieci
nic o tym nie wiedziały. Do wozu
zbliżył się wysoki, szczupły chłopiec z czupryną jasnych, bujnych
włosów. Przywitał się z Majewskimi
i uśmiechnął się do Tomka. Tuński
oddał lejce synowi i poszedł na poszukiwanie Henryka i sióstr. Znalazł
ich w grupce ludzi otaczających kataryniarza, zwanego na Wołyniu, nie
wiedzieć czemu, lirnikiem. Brodaty
starzec, ubrany mimo ciepłego dnia
w stary płaszcz z kapturem i wojłoki, siedział na kamiennych płytkach
obok schodów dworca i powoli kręcił korbą. Katarynka wygrywała w
zwolnionym tempie marsyliankę.
Nieliczni spośród przechodniów i
gapiów rzucali mu do białej emaliowanej miseczki jakieś monety. Wracajcie do wozu - ponaglił dzieci
Tuński. - Ruszamy w drogę. Opuścili dworzec i skręcili w Jagiellońską. Jechali długo tą reprezentacyjną ulicą, po obydwu stronach której
stały piętrowe schludne domy ze
sklepami na parterze i mieszkaniami na piętrze. - Tutaj przed wojną
mieszkali sami żydzi. Niemcy im
to wszystko zabrali - powiedział
Tuński. - Kto tutaj teraz mieszka?
- spytała Majewska. - Oficerowie i
żołnierze węgierscy - odparł Tuński - Węgrzy pilnują, aby Ukraińcy i
Polacy nie skoczyli sobie do gardła.
Ukraińcy ćwiczą na łąkach nad Styrem i śpiewają: Smert moskowsko
żydowskij komuni! Smert Lacham,
smert! - Co z nami wszystkimi będzie - westchnęła Majewska. - Nie
damy się - odparł Tuński i zaciął
konia batem. Gdy mijali białą rzymskokatolicką katedrę zwieńczoną
kilkoma wieżami i dużą kopułą,,
oczy dziewcząt zabłysły w podziwie. - Tam dalej, na ulicy Dominikańskiej jest seminarium duchowne
- powiedział Franciszek. - Co to takiego? - zapytała Józia. - Uczę się
tam na księdza. Józia spojrzała z zaciekawieniem na szczupłą,, uduchowioną twarz Franciszka. On musi
głęboko wierzyć w Boga - pomyślała. - Skąd on wie, czy jest Bóg? Czy
ktoś kiedyś widział Boga? Teraz jej
uwagę przyciągnęły nadszczerbione
wieże i mury okalające dziedziniec

zamkowy. Zapomniała o nurtujących ją problemach. Franciszek
Tuński podążył za jej wzrokiem - To
zamek Lubarta - powiedział - Bardzo stary...Łuck to stare miasto; ma
tyle lat, co nasza Polska. Po godzinie jazdy wydostali się na szutrową drogę prowadzącą do Dubna, z
której po pewnym czasie zjechali w
bok. Majewski mógł wreszcie rozsiąść się na słomie, jak inni. Po obu
stronach szerokiej, polnej drogi, na
łagodnych zboczach niewysokich
wzgórz rozciągnęły się, jak okiem
sięgnąć, pola uprawne, na których
pracowali ludzie. Zaczynały się
wykopki. - Szczęść Boże - Tuński
pozdrawiał pracujących ludzi. - Bóg
zapłać - odpowiadali. Kręcące się
po polu dzieci zbierały suche łęty i
paliły je w ogniskach. Droga zaczęła opadać w dół. Widać już było zabudowania dużej, leżącej w dolinie
wsi. - Tam będziecie teraz mieszkać,
w naszej wsi Pańska Dolina - woźnica odwrócił się do pasażerów Ale najpierw musimy zajechać do
dworu. Skręcili w lewo, w aleję
obsadzoną potężnymi lipami. Po
kwadransie znaleźli się na obszernym dziedzińcu okolonym dużymi
zabudowaniami gospodarczymi. W
głębi dziedzińca, na tle dużego sadu
widać było dwór. Był to w istocie
typowy dworek szlachecki z gankiem i kolumnami, z dużym okapem na brzegach złamanego dachu.
Z dworu na powitanie gości wyszło
czworo ludzi: dziedzice Helscy, służący Semen i pokojówka w białym
fartuszku i białym czepku na głowie. Z zainteresowaniem patrzyli na
przybyłych. - No, gdzież jest to biedactwo, ta chora Józia? - odezwała
się głośno dziedziczka. Wszyscy zeszli z wozy, żeby się przywitać. Józia i Hanka poczuły się niepewnie,
skrępowane widokiem bogatego
dworu i elegancko ubranych ludzi.
Pani domu miała na sobie kostium,
w modnym granatowym kolorze,
z białym kołnierzem i mankietami
przy rękawach bluzki. Dziedzic,
bardzo wysoki, szpakowaty i podłysiały, dużo starszy od żony mężczyzna, nosił tego dnia oliwkowe
pumpy w kratę i w takim samym
kolorze marynarkę. Dziewczynki
patrzyły na tych wypielęgnowanych
i dostatnio wyglądających ludzi i
nie ruszały się z miejsca. W końcu
dziedziczka sama do nich podeszła.
- Która to z was Józia? To pewnie
ty? - wskazała na Józię, która była
bardzo blada i chuda. - Chodź do
mnie dziecino. Będzie ci dobrze u
nas. Podleczymy cię. - Dziedziczka
Helska znana była w całej okolicy
ze swoich umiejętności stosowania
medycyny naturalnej. Józia, acz
niechętnie, pozostała we dworze,
a pozostali pojechali dalej. Wieś w
dolinie była duża i zamożna. Otoczone ogrodami domy mieszkalne
stały po jednej stronie wiejskiej
drogi, a zabudowania gospodarcze
po drugiej. Także obejście Tuńskich
wyglądało dostatnio. Obora i przylegająca do niej stodoła wyróżniały
się w całej wsi swoją wielkością.
Dach drewnianego domu, do którego wchodziło się prosto z dworu
przez ganek, był, podobnie jak dach
obory i stodoły, kryty gontem. Życie
rodzinne toczyło się w dużej kuchni i w trzech sporych pokojach, z
których jeden gościnni gospodarze
użyczyli rodzinie Majewskich. Pod-
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czas pierwszych tygodni życie biegło spokojnym, ustalonym rytmem.
Majewska opiekowała się Tomkiem
i asystowała gospodyni przy pracach domowych. Majewski i Henryk pomagali gospodarzom przy
wykopkach, a potem przy młóceniu
zżętych wcześniej zbóż. Do młócki
Tuński pożyczał od Helskiego lokomobilę, maszynę parową napędzającą młockarnię. Hałas wytwarzany
przez tę piekielną machinę był tak
wielki, że trzeba było podczas jej
pracy porozumiewać się na migi lub
krzyczeć prosto w ucho rozmówcy.
Tego dnia przy maszynie uwijał się
Jan Tuński, barczysty, niewysoki
chłopak o rudych włosach; znakomity mechanik. To on kierował
pracami przy ustawianiu maszyny,
on także założył pasy napędzające młockarnię, a teraz , w czasie
młocki, kontrolował ciśnienie pary
i szybkość obrotów koła napędzającego pas transmisyjny. Przy maszynie zgromadzona była duża kupa
polan dębowych, które Jan wrzucał
do paleniska maszyny. Starszy o rok
Franciszek był zupełnie niepodobny
do brata. Wysoki, szczupły, z gęstymi puklami jasnych włosów był
podobny do ojca, w przeciwieństwie
do brata, który urodę odziedziczył
po matce. Franciszek najczęściej
pogrążał się w książkach, lub pisał
wiersze, które czasami czytał głośno
wieczorem. Teraz to właśnie Franciszek podawał snopy do młockarni.
Miał szczupłe zwinne ręce i świetnie sobie radził przy tej robocie.
Majewski i Henryk uwijali się w
zasieku i donosili na widłach snopy
zboża. Była to wyczerpująca praca.
Gospodarz Tuński zakładał puste
worki na plujący grubym ziarnem
wylot młockarni, zawiązywał pełne
worki i odstawiał je na bok. Zboże,
szczególnie pszenica, sypało obficie,
gdyż ziemia wokół wsi była bardzo
żyzna. W domu gospodyni Tuńska
w towarzystwie Majewskiej przygotowały dla pracujących w stodole
mężczyzn obiad. Matka Tuńskiego,
babcia Karolina zabawiała dwuletniego Tomka, który bał się wyjrzeć
na dwór, gdzie hałasował lokomobil. Mała Basia Tuńska i jej nowa
przyjaciółka Hanka musiały tego
dnia wykonać pracę ponad ich siły wydoić krowy, wyprowadzić bydło
na pastwisko, nakarmić świnie, kury
i króliki. Młocka trwała cztery dni.
Piątego dnia, w sobotę, domownicy
od rana przygotowywali się do dożynek. Na uroczysty obiad Tuński
zaprosił znamienitych gości. Już w
południe powozem przyjechali dziedzice Helscy. Przywieźli ze sobą Józię, która od razu rzuciła się całować
swoich bliskich. W ciągu krótkiego
czasu dziewczynka zmieniła się nie
do poznania: przytyła i zarumieniła
się na twarzy. Ubrana w niebieska
sukienkę w zielona kratkę i brązowy sweterek wyglądała jak dziecko
wychowane w salonach. - No, jak
wam się podoba wasza córeczka? zapytała dumna ze swoich osiągnięć
dziedziczka Helska. - Jesteśmy
bardzo wdzięczni - odpowiedzieli
zgodnie Majewscy. - Bóg zapłać,
pani Helska. - Majewska miała łzy
w oczach. Dziedzic Helski poszedł
do stodoły oglądać ziarno.- Pięknie sypało - chwalił zbiory Tuński
otwierając wory i przesypując zboże w dłoniach. - Ziarno jest grube,
ciężkie i suche. Pod dom Tuńskich
schodzili się gospodarze z całej wsi.
Oni również zachodzili do stodoły
i oglądali zbiory. Z Młynowa przyjechał dwukółką ksiądz Grzesiuk.

Młody, krzepki i zwinny mężczyzna
sam powoził. Lubił szybką jazdę.
Gwarny tłum na wiejskiej drodze
gęstniał. W końcu przed progiem
domostwa stanęli gospodarze. Tuński klasnął w dłonie. - Prosimy
wszystkich do stołów - powiedział
głośno. - Prosimy wszystkich państwa - ukłonił się w stronę Helskich.
- Prosimy księdza. Gości było tak
wielu, że stoły dla znakomitości
rozstawiono w największym pokoju, dla kobiet z małymi dziećmi w
kuchni, a dla młodzieży na ganku.
Podano gorący barszcz wołyński z
czerwonych buraków z dodatkiem
licznych warzyw: kapusty, marchwi,
fasoli i cebuli, obficie zaprawiony
śmietaną. Wynajęte na ten dzień
kucharki rozlewały barszcz prosto
do talerzy. Ksiądz Grzesiuk odmówił modlitwę przed obiadem i pobłogosławił wszystkim zebranym.
- Podziękujmy Bogu za obfite plony
- powiedział. Podziękujmy mu tym
bardziej, że zesłał je pracowitym
gospodarzom w strasznych czasach.
Prośmy Boga, żeby ta straszna wojna skończyła się i żeby nasza ojczyzna ocalała z pożogi wojennej.
Goście jedli w milczeniu. Słowa
księdza przypomniały wszystkim o
tym, co działo się na Wołyniu. Gdy
na stołach pojawiła się potrawka z
kurczaka i butelki z gorzałką, dziedzic Helski wstał z krzesła i wzniósł
krótki toast. - Wypijmy za wolną
Polskę. Gdzie dwóch się bije... dziedzic nie dokończył i przechylił
kieliszek. - Za wolną Polskę! - podchwycili inni. Po wypitej gorzałce
zaczynało się robić gwarno. Przy
kołdunach z młodej baraniny, przygotowanych przez pochodząca z
Wileńszczyzny gospodynię, toast
wzniósł Tuński. - Jedzcie i pijcie
moi kochani, póki jest co. Niemcy
znowu podnieśli kontyngenty wojenne tak wysoko, że wkrótce nasze spichlerze i obory będą puste.
- Tuński przełknął gorzałkę i dodał
ze smutkiem. - Gorzka ta wódka.
- Słowa Tuńskiego wywołały burzę. - Trzeba ukryć zboże
przed Niemcami! - zdecydował jeden z chłopów. - Lepiej im oddać te
ich kontyngenty - oponował drugi.
- Za odmowę mogą nas rozstrzelać.
Goście zaczęli się użalać nad losem
mieszkańców Wołynia. - Ludzie,
cieszcie się, że żyjecie! - przekrzyczał wszystkich sąsiad Tuńskiego,
gruby Kozłowski. - Ostatnio w Turzysku Niemcy i bulbowcy ograbili
Żydów do cna, a potem ich wszystkich rozstrzelali. - To samo było w
Rokitnie! A pamiętacie, co było w
Olewsku, gnieździe bulbowców. Dobra nowina! Podobno w lasach
pojawili się ruscy partyzanci. Dadzą
Niemcom łupnia. Po tych słowach
dziedzic Helski zastukał łyżką w
stół i wszyscy posłusznie umilkli.
- Kochani sąsiedzi. Pamiętajcie, ze
nawet w waszej wsi ściany maja
uszy. Niech tam po lasach chodzi
kto chce, to nie nasze zmartwienie.
Nasi gospodarze dzisiaj świętują.
Zaśpiewajmy coś miłego sercu naszego gospodarza, tak jak ja, dawnego ułana. I dziedzic zaintonował
silnym, czystym barytonem:
Jeszcze jeden mazur dzisiaj
choć poranek świta,
czy pozwoli panna Krysia
młody ułan pyta...
Wszyscy chętnie podchwycili tę
popularną na Wołyniu piosenkę.
Na stole pojawiły się marynowane
grzyby oraz szynki uwędzone w jałowcu przez mistrza w ich przyrządzaniu, Majewskiego. W tym czasie
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
ksiądz Grzesiuk wymknął się na
ganek, do młodzieży.
Pokażcie mi wasze plony - skinął
na braci Tuńskich. Tamci podnieśli
się z ławy. - Chodź z nami - zwrócił
się do Henryka. W stodole musieli
przyzwyczaić wzrok do półmroku.
- Siadajcie moi mili - ksiądz wskazał ręką na pełne, pękate wory. - Nie
o plony mi chodzi. - Zamilkł i długo stał bez słowa oparty o młockarnię. Wreszcie przemówił. - Moi
kochani... W Iraku powstała polska
armia, którą dowodzi generał Anders. W kraju walczy z okupantem
Armia Krajowa... A tutaj, na Wołyniu Niemcy zbroją ukraińskich policjantów. Już prawie dwa lata istnieje
ta ich Ukraińska Powstańcza Armia.
Oni chcą samostiejnej Ukrainy.
Wkrótce ruszą na nas... A my, Polacy na Wołyniu jesteśmy bezbronni, jesteśmy bezradni... - rozłożył
ręce w wymownym geście i znowu
umilkł. Wyraźnie się wahał, czy
mówić dalej. - Musimy walczyć,
ojcze, musimy się zorganizować Henryk podniósł się i podszedł do
księdza.
- Będziemy walczyć,
ojcze, ale nie mamy broni - bracia
Tuńscy również powstali z worów.
- Kochani moi - ksiądz ściskał po
kolei dłonie chłopców. Jesteście gotowi walczyć? - Jego głos łamał się
ze wzruszenia. - Będziemy walczyć
ojcze, będziemy... - odpowiadali jeden przez drugiego. - Kamień spadł
mi z serca. Nie wiedziałem, czy ja,
ksiądz, mogę was do tego namawiać... prosić, abyście narażali swoje życie. - Już o tym myśleliśmy powiedział Franciszek. - Nie wiemy
jak zacząć, nie mamy broni. Ksiądz
spojrzał po kolei prosto w oczy każdego z nich. - Czy potraficie dochować tajemnicy? - spytał. - Tak ojcze,
możemy przysiąc - wyszeptał Jan.
- Nie trzeba, wierzę wam. Zgłoście
się w Młynowie w domu na rogu
ulicy Słonecznej i Targowej. Tam
wami się zajmą. Powiedzcie tylko,
że przysłał was ksiądz Grzesiuk po
katechizm dla dzieci. A teraz nikomu ani słowa. Dziedzic Helski powiedział, że ściany mają uszy. Wracajmy do nich. Gdy wyszli na drogę
usłyszeli głośny śpiew: Wojenko,
wojenko, cóżeś ty za pani,
że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani...
- O, słyszycie? - zaśmiał się Franek. - Ułan Helski śpiewa - Istotnie
- silny głos dziedzica wyróżniał się
w chórze. Zaczęli się śmiać. Jedynie Henryk milczał. Przez cały czas
odczuwał radosne uniesienie. Będę
w organizacji, będę walczył - cieszył się w myślach. Spojrzał na braci Tuńskich i na księdza. Czuł, że
między nimi powstała nagle bardzo
silna więź, nić porozumienia i zaufania. Oplotła ich tak, że nic tego
splotu nie mogło rozerwać. W ciągu
kilku następnych tygodni życie we
wsi toczyło się normalnym trybem.
Bracia Tuńscy i Henryk często znikali z domu. Nikomu nie chcieli powiedzieć, gdzie i po co idą. Hanka
i Barbara rozpoczęły przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej.
Codziennie, przed opuszczeniem
domu, Franek dawał im do przeczytania małe partie katechizmu.
Dziewczynki narzekały, ale Franek
był nieugięty. - Musicie poznać naszą wiarę. Nie znacie nawet wszystkich modlitw i nie umiecie dobrze
czytać - powtarzał, a potem przepytywał je wieczorami. Do domu Tuńskich schodzili się gospodarze ze
wsi. Chcieli dowiedzieć się czegoś
nowego lub sami przynosili wieści
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zasłyszane od kolejarzy z Łucka i
Kiwerc. Wieści z dalekiego świata
były coraz lepsze. Szósta armia niemiecka została otoczona przez Rosjan pod Stalingradem, a w Afryce
Północnej wylądowali alianci. Gdy
Niemcy pod Stalingradem poddali
się, Wołyniacy uwierzyli, że Polska
odzyska wolność. Natomiast wieści z najbliższych okolic były coraz
gorsze. Niemcy i upowcy w dalszym
ciągu mordowali Żydów. Zginęło też
kilku polskich gospodarzy ze wsi
polsko - ukraińskich. W lutym do
wsi dotarła straszliwa wieść o wymordowaniu przez UPA stu siedemdziesięciu Polaków we wsi Parośle.
Przerażenie wywołał fakt, że bandyci pastwili się nad ofiarami; niemowlęta przybijali do stołu nożami
kuchennymi, mężczyzn obdzierali ze
skóry, obcinali kobietom piersi. Wraz
z narastaniem zagrożenia coraz więcej młodych chłopców zjawiało się u
Tuńskich. Chłopcy szli do stodoły i
tam odbywali jakieś narady. Pilnowali, żeby nikt obcy ich nie śledził.
Któregoś dnia, pod koniec marca
Hanka i Basia zakradły się do stodoły przed nadejściem młodych konspiratorów i zagrzebały się w słomie
w zasieku. Czekały w napięciu na
rozwój wydarzeń. Po dłuższej chwili drzwi we wrotach zaskrzypiały.
Do środka wszedł Franek, a za nim
inni. Na warcie przy wrotach pozostał Janek Tuński. Sześciu chłopców
ustawiło się w szeregu, przed którym
stanął Franek Tuński.
- Coraz więcej Polaków ginie - zaczął. - Musimy wzmocnić nasza
obronę. Nie możemy dać się zaskoczyć. Na strychu trzeba urządzić
punkt obserwacyjny. Brakuje okienka od strony północnej. Ty Helka zwrócił się do stojącego przy wrotach brata - dobierz sobie pomocnika
i wykonajcie to okno. Będziemy
trzymać wartę w dzień i w nocy. Ty
Andzia - skierował się do Henryka weź dwóch chłopaków i pojedźcie
do lasu za Nadczycami do oddziału
Bystrego. Oni nas już znają. Obiecali
nam dać dwie ruskie pepesze. Dostali je od ruskich partyzantów. Są
świetne. Weźcie konia i wóz i wyjedźcie jutro przed świtem. Musicie
wrócić, zanim ludzie we wsi wstaną.
Zabierzcie ze sobą nagany. A wy
dwaj - zwrócił się do chłopaków bez
przydziału - wykopcie za oborą rów i
zamaskujcie go. W domu powiemy,
żeby nikt tam nie chodził. Jutro spotkamy się tutaj o tej samej porze. Po
chwili chłopcy opuścili stodołę i rozeszli się do domów. Hanka i Baśka
wygramoliły się z zasieku. Zaczęły
strzepywać z ubrań i włosów źdźbła
słomy. - Słyszałaś? - zapytała z przejęciem Hanka. - Oni mają jakieś nagany. Co to takiego? - To takie karabiny - wyjaśniła Baśka. - A jak siebie
nazywają: Andzia, Helka - dziwiła
się Hanka. - Zmarzłam w tej stodole.
Chodźmy do domu. - Mnie też jest
zimno - Hanka podążyła za przyjaciółką. W kuchni kobiety przygotowywały obiad. Mężczyźni akurat
wrócili z pola. - Mamo, czy wiesz, że
nasz Henryk nazywa się Andzia? Hanka patrzyła na matkę i chichotała. - A nasz Janek - Helka - parsknęła
śmiechem Baśka. - A wam skąd o
tym wiedzieć? - zaciągająca po wileńsku Tuńska ujęła się pod boki i
groźnie spojrzała na dziewczynki. Tak nazywali siebie w stodole - odparła Baśka. - Mówiła wam, żeby za
nimi nie chodzić - zdenerwowała się
Tuńska. - Macie tu wiadro kartofli.
Obierzcie ich tyle, żeby dla wszystkich starczyło. A o tym, co było w

stodole, nie mówić nikomu. - Zamiast pomagać nam w polu, oni bawią się w partyzantkę - zaczął narzekać Tuński. - Zboża jare jeszcze nie
zasiane, a ich ciągle nie ma w domu.
- Co nam pomoże ta ich partyzantka?
Czy oni chociaż umieją strzelać? Głupoty gadacie - zeźliła się Tuńska.
- Chłopcy chcą nas bronić. A strzelać
to oni dawno nauczywszy sia. - Dobrze już, dobrze, moja gołąbeczko Tuński podszedł do żony i objął ją
ramieniem. Dobrze wiem, że twoi
synkowie są tak zdolni, że wszystko
potrafią. - A żeby wy wiedzieli, że tak
jest -fuknęła. - Wam wszystko na poprzek. Lepiej przynieś mi tu polana
drewna - zwróciła się do męża. - To
ja po nie pójdę - powiedział pojednawczym tonem Majewski i wyszedł
z kuchni. Nastał Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc 1943 roku.
Chłopcy myli szyby w oknach,
dziewczynki sprzątały dom, kobiety
przygotowywały wypieki, a Tuński i
Majewski pobielili wapnem chlew i
oborę. Odświeżone budynki wyglądały schludnie i przyjemnie. W niedzielę, 25 kwietnia wieś wyruszyła
do kościoła w Młynowie. W domu
Tuńskich pozostała Majewska z
Tomkiem oraz Henryk i Janek na
straży. Franciszek, który chciał się
spotkać z księdzem Grzesiukiem, pojechał z pozostałymi jako eskorta.
Powoził Tuński. Drogą do Młynowa
ciągnął już sznur przystrojonych
brzozowymi gałązkami furmanek,
wśród których wyróżniał się okazały,
lśniący lakierem powóz Helskich.
Ludzie machali do siebie rękami i
uśmiechali się. Ten świąteczny, pogodny nastrój prysnął nagle, gdy dotarli do Młynowa. Na dużym placu
przed kościołem z czerwonej cegły
zastali rozgardiasz i zamieszanie.
Jedni biegali chaotycznie między
furmankami, inni otaczali krzyczącego głośno kolejarza w czarnym mundurze. - Ludzie, ludzie! - niosło się
po placu. - Bandyci z UPA napadli w
Wielki Piątek na Janową Dolinę!
Spalili całą wieś razem z ludźmi! Napadli na inne wsie! Wczoraj napadli
na Hutę Antonowiecką!... Prawie
wszystkich zabili. Wcześniej napadli
na Boremel...- O Boże, Boże! - zatrwożył się tłum. - A to bandyci, a to
potwory, nawet świąt naszych nie
uszanują, przeklęci! Przed kościół
wyszedł ksiądz Grzesiuk i starał się
uspokoić wiernych. - Kochani moi,
msza się odbędzie! Nie dajmy po sobie poznać, że się ich boimy.
Wchodźcie do kościoła. Jednak
część furmanek zawróciła. - W domu
została babcia z dziećmi - krzyczał
woźnica opuszczający plac. - Kto ich
obroni? - A u mnie pusty dom - wtórował inny. - Przyjdą i spalą. Kościół
zapełnił się tylko do połowy. - W Janowej Dolinie mieszkała moja siostra. Pewnie nie żyje - żaliła się jakaś
kobieta głośno łkając. Głośne rozmowy nagle ucichły; wszyscy zaczęli
modlić się głośno i żarliwie za dusze
pomordowanych. Modlitwa zespolonych głosów wznosiła się z ogromną
siłą, jakby chciała rozsadzić kościół i
ogarnąć cały Wołyń. Potem znowu
rozległy się szlochy. Kazania księdza
o cudzie w Kanie Galilejskiej prawie
nikt nie słuchał. Nie było też śpiewów. Wszyscy przystąpili do komunii świętej. - Lżej będzie umierać szeptał ten i ów. Po mszy ksiądz
Grzesiuk kręcił się w tłumie przed
kościołem. Odciągał na bok młodych
chłopców i o czymś z nimi rozmawiał. W końcu podszedł do Franciszka.
- Chodźmy na bok - wskazał na potężną lipę. - Co u was? Czy

oddział jest duży? - Są trzy grupy. W
każdej z nich jest nas ośmiu. Broń
mamy, ale brakuje nam amunicji. Zgłoś się do Dubna na ulicę Targową. Jest tam nowy zapas broni.
Bądźcie tam po zmroku. Jak zwykle
powiedz, że przysłał cię ksiądz Grzesiuk po katechizm dla dzieci. Idź już.
Ojciec macha do ciebie. I pamiętaj,
żeby przygotować Basię i Hanię do
Pierwszej Komunii Świętej na piątek, czwartego czerwca. - One już
wszystko umieją - odparł chłopiec. Ale dlaczego komunia odbędzie się
w piątek a nie w niedzielę? - Widzisz,
co się dzieje. Bandyci tylko czekają,
abyśmy zebrali się w kościele. Niech
lepiej nic o tej komunii nie wiedzą.
Niech dzieci nie zakładają białych
ubranek, zresztą mało kto je ma. Będzie tak zwyczajnie. - Rozumiem chłopiec spuścił oczy i westchnął. Nawet kościół nie jest teraz
bezpiecznym miejscem.
- Wracajcie z Bogiem do domu - ksiądz
zrobił znak krzyża i zakończył rozmowę. - Zostańcie z Bogiem ojcze. Franciszek ucałował rękę księdza.
Uściskali się na pożegnanie. Wieś
zastali cichą i spokojną. Mieszkańcy
zasiedli do świątecznego posiłku.
Nie było słychać, jak co roku, świątecznych śpiewów i muzyki. Tylko
dzieci bawiące się na podwórzu
sprawdzały twardość skorupek świątecznych pisanek i śmiały się. Przed
dom Tuńskich zajechała furmanka.
Zeskoczyli z niej Franciszek i Henryk, potem zeszła Majewska, a na
końcu dwie uśmiechnięte dziewczynki - Basia i Hania. Na ganku
czekali gospodarze. Basia podbiegła
do matki i przylgnęła do niej. Mamo! Już przyjęłam komunię, już
nie mam grzechów. - Jakież ty możesz mieć grzechy, mój aniołeczku Tuńska pogładziła córkę po głowie.
- Jak było w kościele? - zwróciła się
do Majewskiej. - Kościół wyglądał
jak w dzień powszedni, ale ksiądz
Grzesiuk tak pięknie mówił. Wszyscy płakali. - Chodźcie do domu - powiedziała Tuńska. - Dzisiaj wszyscy
dostaną po dużym kawałku ciasta i
kompot z rabarbaru. Rodziny zasiadły do słodkiego posiłku. Dziewczynki były dumne, że został przyrządzony na ich cześć. Tylko Franek
siedział przy stole zamyślony i smutny. Janek i Henryk wywołali go na
ganek. - Co się stało? Czegoś taki
osowiały? - Mam złe przeczucia.
Ukraińcy coś nam szykują.- Te twoje
przeczucia! Czy one choć raz się
sprawdziły? - mruknął ze złością Janek. - Mówię wam chłopaki, coś wisi
w powietrzu. Trzymajcie wartę w
nocy. Bądźcie czujni! - Ja dzisiaj stoję na warcie. Teraz się trochę prześpię - powiedział Henryk. - A ja będę
miał wartę jutro w nocy. Wiesz, że
my dwaj na warcie nie śpimy - Janek
był wyraźnie zniecierpliwiony. - Jak
taki poeta może być dowódcą oddziału - pomyślał z niechęcią. - Wracajmy do stołu - dodał. - Niech te
małe wiedzą, że dzisiaj ich dzień. W
sobotę, tuż przed północą Janek
zbiegł ze strychu z łomotem i strasznym krzykiem. - Ukraińcy, Ukraińcy! Ludzie wstawajcie! Na zewnątrz
rozpętało się piekło. Napastnikom
udało się zbliżyć do zabudowań gospodarczych na odległość strzału.
Zaczęli ostrzeliwać dachy stodół i
obór pociskami zapalającymi. Kilka
budynków stanęło w ogniu. Paliła się
też stodoła Tuńskich. We wsi rozległy się krzyki ludzi i przeraźliwy ryk
zwierząt. Majewski wyskoczył z
domu, przebiegł na drugą stronę drogi, dotarł do obory i otworzył jej wro-
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ta na oścież. Oszalałe zwierzęta najpierw stłoczyły się w miejscu, a po
chwili zaczęły uciekać wzdłuż drogi
poza obręb wsi. Słychać było tętent
galopujących koni.
Chłopcy z oddziału samoobrony zajęli pozycje w okopie za oborą Tuńskich. Płonące stodoły oświetliły teren. Bandyci stali się widoczni jak na
dłoni. Grupa mężczyzn i wyrostków
przemieszczała się w dół zbocza. Smert,smert Lacham - pokrzykiwali
uzbrojeni w karabiny, widły i siekiery napastnicy. - Aaa... - z nagłym
wrzaskiem ruszyli do przodu. Obrońcy otworzyli ogień. Kilku bandytów
padło. Pozostali zalegli w zbożu. - A
Lachi, wyrwiemy wam serdca! Pohib Lacham! - słychać było pojedyncze jęki i groźby. - Ryzat' Lachiw!
Żar bijący od stodoły stawał się nie
do zniesienia. Obrońcy opuścili okop
i czołgając się zbliżyli się do bandytów. Rozpoczęła się próba sił. Z jednej i drugiej strony padały pojedyncze strzały.m
W domu Tuńskich
kobiety gorączkowo naradzały się co
robić. - Do piwnicy! Schodzimy do
piwnicy! - krzyknęła Majewska . W
jednej ręce trzymała zapaloną świecę,
w drugiej krzyż. - Pomóż mi zanieść
Tomka - poprosiła Tuńską. Za chwilę
były już na dole. - Uklęknijmy - Majewska postawiła świecę i krzyż na
dębowej beczce. - Powtarzajcie za
mną: Święta Matko, Matko Boża
obroń nas, Święta Matko nie daj
nam zginąć... Mała gromadka bezbronnych istot przygotowywała się
na śmierć. - Ojcze nasz, któryś jest
w niebie... - rozległo się wyznanie
wiary. - Czy pójdziemy do nieba,
jak nas bandyci zabiją? - zapytała z
płaczem Basia. - Przecież wczoraj
przyjęłyśmy komunię. - Pójdziecie,
dziecinko, pójdziecie. Takie aniołeczki zawsze idą do nieba - powiedziała Tuńska i też zaczęła płakać.
- Cofnęli się! - usłyszeli krzyk Henryka pochylonego nad zejściem do
piwnicy. - Wychodźcie! - Chłopiec z
trudem łapał oddech. - Musicie uciekać do Helskich. Bandyci tu wrócą.
Nie damy rady obronić całej wsi i
majątku. Chodźcie za mną. Szybko!
Na wiejskiej drodze tłoczyła się już
duża grupa kobiet i dzieci. Mężczyźni pozostali w gospodarstwach
i próbowali gasić pożar. Wieś płonęła. Z pobliskiego gospodarstwa
dobiegały jęki i przeraźliwe krzyki.
- Ludzie! Dobijcie mnie! Ludzie!
- To Kraśniewski - wyjaśniła sąsiadka Tuńskich. - Spadły na niego
płonące belki w oborze. Są przy nim
wasi mężowie. - Boże, żeby nic im
się nie stało! - westchnęła Tuńska. Chodźcie za mną - ponaglał Henryk.
- Idziemy do majątku. Uzbrojony w
pepeszę chłopiec ruszył do przodu.
U Helskich wszyscy byli na nogach.
- To wy żyjecie! - krzyknął uradowany dziedzic. - Bogu niech będą
dzięki! Wchodźcie, wchodźcie Helska wpuściła wszystkich do obszernej kuchni. - Mamo, Haniu! - do
kuchni wpadła Józia. - A gdzie tata?
- Został we wsi ratować rannych odparła Majewska. - Niech kobiety
umyją dzieci i siebie. - Energiczna
dziedziczka Helska postanowiła
zapanować nad sytuacją. - A wy zwróciła się do dwóch kucharek
- przygotujcie dla wszystkich śniadanie. - Muszę wracać na wieś - powiedział Henryk i poszedł. - Niech
ojciec przyniesie nam jakieś ubrania - krzyknęła za nim Majewska.
Umyte dzieciaki siadły przy stole.
Dostały po kubku kawy z mlekiem i
po pajdzie chleba z masłem. Kobiety nie mogły znaleźć sobie miejsca.
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- Muszę iść - Tuńska zbierała się do
powrotu na wieś. - Muszę nakarmić
zwierzęta. - Nie ma mowy - dziedziczka zatarasowała sobą drzwi.
- Tam mężczyźni zajmą się wszystkim. Poradzą sobie bez was. Patrzcie - wskazała za siebie w kierunku wsi. - Dym jest coraz mniejszy.
Istotnie; chmura dymu unosząca się
nad wioską zaczęła się zmniejszać.
Oznaczało to, że mężczyźni dogaszali pożary. Dziedziczce udało się
uspokoić kobiety, które wreszcie zasiadły do śniadania. Przed wieczorem do majątku przyszedł Majewski; cały był osmolony dymem. W
worku przyniósł ubrania dla kobiet
i dzieci. - Co we wsi? - kobiety otoczyły go kołem. - Czy nasze domy
jeszcze stoją? - pytały z niecierpliwością i strachem. - Uspokójcie się.
Nie jest tak źle. - Majewski uciszył
je gestem ręki. - Kilka obór i stodół
spłonęło, ale domy są całe.
-A
co z naszymi krowami, końmi? przerwały kobiety. - Gdzie nie było
miejsca w oborach, spędziliśmy je
do ogrodów. Będą nocować pod gołym niebem. Część zwierząt uciekła
do lasu... a tam ciągle siedzą bandyci. - Znów podniósł rękę na znak,
aby mu nie przerywano. - Nikogo
nie ma w domu Dąbrowskich. Czy
ktoś wie co się z nimi stało?
Kobiety zaczęły spoglądać po sobie.
- Może wyjechali do rodziny w Łucku - wtrąciła się do rozmowy dziedziczka. - Wszystko się wyjaśni.
Dajcie chłopu umyć się i coś zjeść zwróciła się do rozgorączkowanych
kobiet. Dziedziczka skinęła na kucharkę, która po chwili wniosła na
podwórze miskę z ciepłą wodą. Podążał za nią z ręcznikiem i mydłem
służący Semen, szczupły, noszący
krótko przyciętą brodę, mężczyzna
w średnim wieku. - A to bandyty!
- narzekał głośno. - Tak mordować
ludzi! - Toż to twoje ziomki, Ukraińcy! - krzyczały kobiety. Gdyby nie
obecność dziedziczki, rzuciłyby się
na niego z pięściami. - Kakije moje
ziomki? - odpierał ataki służący. To bandyty, a nie moje ziomki. - Oni
w nocy znowu ruszą na wieś - Majewski uniósł znad miski namydlona głowę. - W całej wsi wystawimy warty. Nie damy się zaskoczyć.
- My też zorganizujemy obronę
- stwierdził dziedzic Helski, który
pojawił się na podwórzu. - Do majątku nie podejdą. Tej nocy stojący
na wzgórzu i otoczony solidnym
drewnianym ogrodzeniem majątek
był pilnowany przez kilku parobków uzbrojonych w fuzje myśliwskie. Mimo wielkiego zmęczenia
nikt oprócz dzieci nie mógł zasnąć.
Dochodzące od strony wsi odgłosy
pojedynczych wystrzałów wzbudzały paniczny lęk i łomotanie serca. Wściekłe ujadanie psów ucichło
dopiero nad ranem. To oznaczało,
że upowcy wycofali się do lasu.
Udręczeni czuwaniem ludzie zapadli w niespokojna drzemkę. Jeszcze
tego samego dnia przed południem
nadeszła odsiecz. Z okolicznych
lasów przybyło dwunastu dobrze
uzbrojonych partyzantów. Nowoprzybyli od razu wyruszyli w kierunku wsi, a potem, wspólnie z jej
obrońcami zaczęli nacierać na stanowiska bandytów. Rozpoczęła się
wymiana strzałów. Odgłosy leśnej
potyczki wkrótce ucichły. Oddalały się w kierunku Łucka. Późnym
wieczorem połączone oddziały
obrońców przybyły do majątku.
Chłopcy byli zmęczeni, ale szczęśliwi.
- Przepędziliśmy ich - potrząsali bronią. - Pogoniliśmy ich

pod sam Łuck. - Nasi bohaterowie!
Brawo chłopcy! - Dziedzic Helski
ściskał dłonie wszystkich po kolei.
Na dziedziniec wystawiono stoły.
Kucharki zaczęły w dużym garze
gotować zupę. Chłopcy poustawiali
broń i zaczęli myć się przy studni.
Słychać było śmiech i przechwałki. - Ale daliśmy im łupnia! - A to
zawzięte gady. Mordować niewinnych i bezbronnych to oni potrafią. Na stołach, za którymi zasiedli
zwycięzcy wojownicy, pojawiła się
dymiąca grochówka. Uszczęśliwione nowym obrotem sprawy kobiety usługiwały chłopcom. Dzieci
stały wokół stołów w pewnym oddaleniu i z podziwem patrzyły na
swoich starszych braci i ich kolegów. Majewski i Tuński dołączyli
do partyzantów. Dziedzic Helski
nakazał przynieść kilka butelek
wódki. - Musimy uczcić zwycięstwo naszych bohaterów - zawołał.
- Musicie się chłopcy wzmocnić. Był trochę podchmielony. Popijał
cały dzień dla dodania sobie otuchy. Wszyscy powstali. - Za wolną
Polskę! - wykrzyknął. - Za wolną
Polskę! - powtórzyli chórem. Przy
następnym toaście podniósł się
Franciszek Tuński. - Zamiast toastu
powiem wam wiersz. Posłuchajcie.
Na podwórzu ucichło. Wszyscy
zwrócili oczy na szczupłego chłopaka ze zmierzwioną czupryną i
wypiekami na twarzy. - Wiersz nazywa się "Niezłomność" - zaczął.
- Oto on:
Będę tu trwać
Wsparty o wiarę przodków swoich,
będę tu trwać
walcząc o Polskę i o swoich,
będę tu trwać
mając w modlitwie Twej osłonę,
będę tu trwać,
zanim w pożarze wioski spłonę.
Gdy skończył, przez krótki moment
trwała cisza, a zaraz potem rozległy
się chlipania kobiet i okrzyki partyzantów. - Piękny wiersz! Powiedz
go jeszcze raz! Musiał powtarzać
dwukrotnie. Józia słuchała słów
wypowiadanych przez młodego poetę z przejęciem i drżeniem serca.
On się niczego nie boi, ten Franciszek - myślała. - On nas obroni, on
nas naprawdę obroni. - Patrzyła na
uduchowioną twarz chłopca i czuła
słodki ból w sercu. Głos ponownie
zabrał dziedzic Helski. - Jesteście
spadkobiercami dawnych rycerzy
kresowych - podkręcił wąsa i potoczył spojrzeniem po młodych twarzach. - Oni bronili kresów przed
najazdami Tatarów i Turków, wy
nas bronicie przed zdziczałymi
bandytami... Wierzę, że nas obronicie. Wierzę, że kiedyś znowu ożyje
idea jagiellońska, że narody kresów
będą żyć w zgodzie zjednoczone
przez nas, Polaków... Obronicie
nas? - Obronimy! - odpowiedzieli
z zapałem chłopcy. - Obronimy!
Majewski kwaśno skomentował
słowa dziedzica. - Ten naiwny
wierzy jeszcze, że ludzie tu będą
żyć w zgodzie. Ta straszna wojna
sprawiła, że zgoda nigdy nie wróci. Sam widzisz, jak ci Ukraińcy
nas nienawidzą. - Dałby Bóg, żeby
tak było, jak chce dziedzic - odparł
Tuński. - Może oni się opamiętają, może przestraszą się naszych
partyzantów. - A iluż jest tych naszych partyzantów? Ile mają broni?
- powątpiewał Majewski. - Bandyci
wkrótce tu wrócą - dodał. - Pewnie
masz rację - Tuński był mocno zafrasowany. - Ja też o tym myślałem.
Musicie wrócić do Kiwerc. Ja wy-

wiozę kobiety i córkę do Łucka, do
swoich ziomków Kłysów. We wsi
zostaną tylko mężczyźni i nasza
grupa samoobrony. Patriotyczna
biesiada trwała długo. Dopiero w
środku jasnej czerwcowej nocy oddział nowoprzybyłych partyzantów
przeniósł się do pobliskiego lasu, a
oddział Henryka powrócił na wieś.
Następnego dnia ze wsi wyruszyły
dwie podwody eskortowane przez
kilku uzbrojonych chłopaków.
Ewakuowano kobiety i dzieci do
Łucka i Kiwerc, Pierwszą podwodą
powoził Henryk, a drugą Franciszek Tuński. Przed Łuckiem bandyci próbowali zaatakować uciekinierów. Uzbrojeni w pepesze chłopcy
otworzyli ogień i zmusili napastników do odwrotu. Niedaleko dworca kolejowego młodzi woźnice
zatrzymali konie. - Dalej musicie
iść sami - powiedział Henryk. - Nie
możemy podjechać po samą stację,
bo Niemcy mogą nas skontrolować
i zabrać broń. Musimy wracać do
swoich. - Wróć z nami do domu błagała syna Majewska. - Nie mogę
mamo - Henryk miał łzy w oczach.
-Ślubowałem, że będę walczył, że
nie zawiodę chłopaków. - Uściskał
wszystkich po kolei i zawrócił konie, aby jak najszybciej wyruszyć
w drogę powrotną wraz z dwoma
uzbrojonymi kolegami. Franciszek,
który z trudem oswobodził się z
objęć rozpaczającej matki, również
zawrócił wóz i podążył za podwodą powożoną przez Henryka. Tuńscy udali się do swoich krewnych
na ulicę Kopernika w Łucku, a
Majewscy powrócili do siebie na
ulicę Szkolną w Kiwercach. Z powodu zlokalizowania tam koszar
niemieckich, ulica Szkolna stała się
dla Polaków najbezpieczniejszym
miejscem w Kiwercach. Bandyci
tutaj nie docierali. Niemal codziennie do mieszkańców dochodziły
wieści o napadach bandytów z UPA
na ludność polską, która uciekała
do większych miast lub większych
obozów samoobrony w Zasmykach, Przebrażu i innych miejscowościach. Do miast zwożono furmankami zwłoki pomordowanych
ludzi, aby dokonać ich pochówku
na miejskich cmentarzach. Zwłoki te często były zmasakrowane,
zbeszczeszczone i nadpalone. Majewscy z niecierpliwością oczekiwali wieści o grupie samoobrony z Pańskiej Doliny. Chłopcy z
oddziału Henryka odnieśli kilka
znaczących sukcesów. Kilkakrotnie poszli na odsiecz obleganej
ludności we wsi koło Młynowa.
O sukcesach tej niewielkiej grupy było głośno na całym Wołyniu.
Dumni z czynów swojego syna
Majewscy żyli w ciągłym niepokoju; wiedzieli bowiem, że bandyci z największą zaciekłością tropili
bojowników, którzy potrafili odeprzeć ich ataki.
W połowie grudnia 1943 roku
do ich domu przyszła kobieta z
siedmio lub ośmioletnią córką. Kłysowa jestem, siostra Tuńskiej
- przedstawiła się. - Mam wiadomości o waszym synu.
- Co
z nim? Żyje? - Majewska doskoczyła do kobiety i siłą zaciągnęła
ją do stołu. - Żyje, żyje - na twarzy przybyłej pojawił się blady
uśmiech. - Mam dla was list od
niego.- Sięgnęła do obszernej
kieszeni podniszczonego, szarego płaszcza i wyjęła z niej dwie
pomięte kartki papieru i małe
zdjęcie. - Czytaj Kazik, czytaj Majewska ponaglała męża, który
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starannie ułożył kartki i zdjęcie na
stole i pochylił się nad nimi. Józia
i Hanka zaglądały ojcu przez ramię. Tylko Tomek bawiący się patykami na podłodze nie okazywał
żadnego zainteresowania wieściami od starszego brata. Majewski
zaczął czytać list.
"Kochani Rodzice. Piszę do was
ten pierwszy list z partyzantki. Poprzednio walczyłem w samoobronie, a teraz jestem już prawdziwym
partyzantem, to znaczy Akowcem.
Stoimy w Antonówce za Łuckiem,
gdzie odesłało nas dowództwo.
Jest nas pięciu. Bardzo mi ciężko,
że nie mogę spędzić z Wami Świąt
Bożego Narodzenia, no ale trudno, taki jest nasz los. Całuję Was
wszystkich i żegnam Mamusię,
Tatusia, Józię, Hanię i malutkiego
Tomka. Wesołych Świąt. Henryk.
P.S. Napisałem dla was wiersz.
Nazywa się "Determinacja."
Zdumiony Majewski rozłożył drugą kartkę papieru i przeczytał
wiersz napisany przez jego starsze
dziecko.
A jeśli nawet
krwawi oprawcy mnie zabiją:
leśne ostępy...
moje doczesne szczątki skryją;
a jeśli nawet
już śladów po mnie nie znajdziecie;
nie rozpaczajcie...
przecież mnie w sercu mieć będziecie.
Henryk, Wołyń, zima 1943 rok.
W izbie jeszcze przez chwilę zalegała cisza, aż nagle Majewska zaczęła lamentować.
- Jakże
to? - zaszlochała. - To on szykuje

się na śmierć? Trzeba jechać do tej
Antonówki i zabrać go do domu...
Jedź tam Kazik choćby zaraz...
- Ich już tam nie ma - odezwała
się kobieta. - Wszyscy partyzanci
ruszyli na zachód od Łucka. Coś
większego się szykuje... A Ruscy
też są coraz bliżej. - Mamo nie
płacz - Józia przytuliła się do matki. - Nasz Heniuś żyje i będzie żył.
Kobieta uważnie przyjrzała się
Józi. - Mam coś dla ciebie - powiedziała ściszonym głosem. - Mam
dla ciebie wiersz, który napisał
Franciszek Tuński - wyciągnęła w
kierunku dziewczynki jeszcze jedną zmiętą kartkę papieru. - Franciszek prosił mnie, abym dała ci
ten wiersz, gdyby coś mu się przytrafiło... On chyba coś złego przeczuwał... Mówił mi też, że zawsze
z taką wiarą na niego patrzyłaś...
Prosił, żebyś o nim nie zapomniała - kobieta mówiła chaotycznie
i drżącym głosem, z trudem precyzując swoje myśli. Zaskoczona
Józia wzięła kartkę papieru i podeszła do okna. Szybko przebiegła
oczami kilka krótkich linijek.

Nadzieja
Wystarczy nam
ciepło ogniska pośród zimy,
wystarczy nam
ta rzeczywistość, o której śnimy,
wystarczą nam
chmury na niebie i rozmowa,
wystarczy nam
prócz naszych marzeń przyszłość
nowa.
Dla miłej Józi Franciszek, listopad
1943 rok.
Oszołomiona dziewczynka nie zrozumiała do końca przekazu zawartego
w strofach wiersza. Wiedziała tylko,
że Franciszkowi było smutno i źle,
gdy je pisał. Wiedziała, że marzył o
lepszej przyszłości. W głowie dziewczynki kłębiły się niespokojne, szalone myśli, a jej serce biło jak oszalałe.
Czuła suchość w gardle i ból w skroniach. Dopiero po dłuższej chwili zrozumiała, co mówią dorośli. - Stało się
okropne nieszczęście - mówiła drżącym głosem kobieta. - Moja obecna
tutaj córeczka była nad Styrem, gdy
wyciągnęli ich z wody. Ciało Franciszka było przywiązane do jednego
krzyża z grubych bali, a ciało Janka
do drugiego. Dwa szczepione krzyże
płynęły obok siebie i tak oparły się
o brzeg, skąd rybacy je wyciągnęli...
Kobieta umilkła i otarła rękawem
łzy. Józia osunęła się na podłogę.
Wiersz Henryka okazał się proroczy.
W styczniu 1944 Henryk brał udział
w operacjach wołyńskich oddziałów
AK na południe od Kowla. Dosięgła
go niemiecka kula podczas potyczki
w lesie, gdy przeskakiwał rów z wodą.
Jego zdziesiątkowany silnym obstrzałem oddział musiał się wycofać. Ciała
chłopca nigdy nie odnaleziono.
Są to dwa rozdziały: Wołyńska sa-

moobrona i List od Henryka. z książki Jana Dąbrowskiego “Miejsce na
Ziemi”
Od autora:
Zdjęcie mojego brata Władysława i
innych chłopców z oddziału manewrowego Zygmunta Toczko po napadzie UPA na Pańską Dolinę w lipcu
1943 roku. Obok mojego brata leży
prawdopodobnie Edward Kozłowski.
Chłopak z karabinem maszynowym
to najpewniej Zygmunt Toczko. Na
drugim tle widać pięciu innych chłopaków z oddziału. W mojej książce
"Miejsce na ziemi" wydanej w 2005
roku mój brat nazywa się Henryk Majewski, a losy rodziny Majewskich
oparte są na przeżyciach moich i mojej rodziny. Pozmieniałem nazwiska,
aby stworzyć opowieść bardziej uniwersalną, np. gospodarz Baranowski
występuje pod nazwiskiem Helski. Z
przyjemnością wyrażam zgodę na jej
wykorzystanie w waszym piśmie.
Jan Dąbrowski
http://jandabrowski.pl/mala/miejsce_10.html
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KRAKOWSKIE PIÓRA WSPÓŁCZESNY
TRADYCJONALISTA
JERZY KORZEŃ
Niepokój budzi się zawsze, gdy
współczesny autor, poeta i publicysta, z początkiem XXI wieku w
swojej twórczości chce „dać świadectwo prawdzie” o martyrologii
narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Bo cała, albo prawie
cała prawda o tamtych czasach została już przed nami odkryta, ma
więc żesz prawo autor jeszcze raz
odkrywać na nowo znane fakty?
Okazało się, że ma takie prawo!
Udowodnił to polski poeta i niezależny publicysta w swojej ostatnio
wydanej książce „Adam Macedoński i Aleksander Szumański z siedmiu pagórków fiesolskich”. Patrząc
na tę książkę ze stanowiska krytycznego uważam, iż stanowi ona
w formie klasyczną konstrukcję , z
prologiem i epilogiem. Zgodnie z
zapowiedzią tytułu, jest to książka
starająca się przybliżyć czytelnikowi Lwów, jego piękno i gehennę mieszkańców po tragicznym 17
września 1939 roku.
Celem książki jest ocalenie od zapomnienia i przybliżenie czytelnikowi utracone miasto Semper
Fidelis, jego historię i urok miasta
położonego na siedmiu wzgórzach,
jak i historię ludobójstwa narodu
polskiego i mniejszości narodowych zamieszkałych w granicach II
Rzeczypospolitej, nie tylko w czasie trwania II wojny światowej, ale
również po jej zakończeniu, przez
pięćdziesięciolecie niewoli bolszewickiej i okupację hitlerowską.
Z zadziwieniem czyta się tę książkę. W prologu stanowiącym relację
z przeżyć lwowskich mieszkań-

Redakcja
Z nową, niemiecką okupacją, początkowo duże nadzieje wiązali
ukraińscy nacjonaliści. Korzystając z panicznego odwrotu wojsk
sowieckich w czerwcu i lipcu
1941 roku, próbowali przejąć
władzę, tworząc własną administrację policyjną i sądową. Doszło
przy tym do wystąpień przeciwko
Polakom i wielu samosądów. Tylko na Podolu ich ofiarą padło kilkaset osób. Jedna z frakcji OUN
(Rewolucyjna), kierowana przez
Stepana Banderę, 30 czerwca
1941 roku najpierw we Lwowie, a
potem na całej „Zachodniej Ukrainie” ogłosiła odrodzenie państwa
ukraińskiego z rządem Jarosława
Stećki. Niemcy nie mieli jednak
zamiaru popierać niepodległościowych aspiracji Ukraińców.
Zarówno Bandera jak i Stećko
zostali aresztowani i osadzeni w
obozie koncentracyjnym, a utworzone przy boku Wehrmachtu dwa
bataliony „Nachtigal” i „Roland”
zostały przekształcone w jednostkę policyjną przeznaczoną
do walki z partyzantką sowiecką.
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ców, zaproszonych gości, na spotkanie w klubie „Gazety Polskiej”
związanym z dniem 17 września
1939 roku, autor roztacza przed
czytelnikami autentyczne doznania
i przeżycia ówczesnych dziesięciolatków, w tym i własne, związane
z dramaturgią tamtych dni. Jakże
inaczej można ocenić wizytę autora
w lwowskich Brygidkach w 1941
roku, gdy na ścianach otaczających
podworzec więzienny zobaczył
krew zmieszaną z mózgami.
Książka ta stanowi nie tylko dokument historyczny, ale też wskrzesza
zapominany lwowski folklor, przeplatany cytatami bałakowymi Jerzego Janickiego z jego „Krakidałów”, jak i poezją bałakową autora.
Godne uwagi są wiersze Adama
Macedońskiego i jego grafiki pomieszczane na słynnej ostatniej
stronie tygodnika „Przekrój” w
towarzystwie takich twórców, jak
Konstanty Ildefons Gałczyński,
czy Ludwik Jerzy Kern.
Ze szczególną starannością autor
przypomniał Dramat Katyński,
jako, iż bohater książki Adam Macedoński jest współzałożycielem
Instytutu Katyńskiego powstałego
w roku 1978.
Mało znane epizody współpracy
ludobójców bolszewickich i hitlerowskich dotyczące przygotowania
do zbrodni katyńskiej autor dokumentuje historycznie. Ukrywanie
zbrodni przez stronę sowiecką, a
potem utajnienie śledztwa wskazuje na współpracę Gestapo i NKWD.
Autor przypomina, iż podstawą
współpracy Gestapo i NKWD była
tajna umowa z 28 września 1939
roku zobowiązująca III Rzeszę i

ZSRS do wspólnego zwalczania
wszelkich form polskiego ruch
oporu wobec okupacji. Zgodnie
z tym porozumieniem Gestapo i
NKWD przeprowadziły kilka konferencji w Zakopanem, Krakowie i
Lwowie.
Prof. George Watson z Uniwersytetu w Cambridge uważa, iż o losie
polskich jeńców wojennych kampanii 1939 roku postanowiono na
jednej z tych konferencji w Krakowie – przekazuje autor.
Książka szeroko omawia działalność konspiracyjną Adama Macedońskiego w okresie PRL, jak również jego dramaturgię w obronie
krzyża w Nowej Hucie.
Ludobójstwo dokonane przez
bandy OUN-UPA Na Wołyniu i
w Małopolsce Wschodniej przekazuje autor przenosząc czytelników do Zamku Królewskiego,
gdzie Adam Macedoński w dniu
14 czerwca 2011 roku otrzymał
nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. W tym dniu Kustoszami
Pamięci Narodowej zostali Ewa
Siemaszko i jej ojciec Władysław Siemaszko – dokumentaliści
ludobójstwa dokonanego przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą
Armię na ludności polskiej Kresów Południowo Wschodnich.
Podczas uroczystości zaapelowali
oni do władz państwowych i samorządowych o nieprzemilczanie
tych tragicznych wydarzeń, jak
miało to miejsce w czasach PRL w
odniesieniu do zbrodni katyńskiej.
Inicjatorem nagrody Kustosz Pamięci Narodowej był prof. Janusz
Kurtyka, a w poprzednim okresie

nagrodę tę otrzymał m.in. kapelan
Solidarności ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
Autor podaje:
„[…]ze szczególnym okrucieństwem
mordowali
nacjonaliści ukraińscy OUN-UPA dzieci:
rozdzierali nóżki z morderczym
hasłem – „tyś polski orzeł”, rozdzierali usta z hasłem: „Polska od
morza do morza”, żywym dzieciom wyrywali kończyny, języki,
wykłuwali oczy, tak umęczone
wbijali na widły, rąbali siekierami,
przecinali na pół piłami, rozpruwali brzuchy, wydłubywali oczy,
wrzucali je do studzien, bili aż do
zabicia, krzyżowali na otwartych
drzwiach, gwałcili i obcinali genitalia, nie mówiąc o masowych rabunkach. Dzieci patrzyły na kaźń
rodziców, rodzice na mękę swoich
dzieci[…]”.
Na książkę należy spojrzeć jako
na „wymiar osobisty” jej autora.
Ów „wymiar osobisty” jest tutaj
jednak niczym innym jak autobiografią wewnętrznych przeżyć,
doznań i przemyśleń twórcy. Tym
bardziej autentycznych, że wydarzenia tamtych dni dotknęły go
bezpośrednio. Jego ojciec docent
medycyny na Uniwersytecie Jana
Kazimierza został rozstrzelany we
Lwowie przez hitlerowców wraz
z grupą polskich intelektualistów.
Zważywszy zaś, że Aleksander
Szumański debiutował wierszem
w 1941 roku na łamach lwowskiego radia ( autor urodził się we
Lwowie i tam mieszkał do 1941
roku), te doznania i przeżycia okupacji musiały stać się jego sprawą
osobistą. Zawiera ją w książce aż
nadto wyraźnie. Gehennę Pola-

ków doznaną od zachodniego i
wschodniego najeźdźcy przekłada
na własne przeżycia duchowe tamtych wydarzeń. Są więc w książce fragmenty dotyczące obozów
koncentracyjnych
niemieckich,
są potężne fragmenty poświęcone
ludobójstwu w Katyniu i ludobójstwu na Kresach Wschodnich II
RP dokonane przez OUN – UPA.
Książka jest wolna od „pamiętnikarstwa”, stanowiąca jedynie opisy i wypowiedzi, nie tylko autorskie.
Fragmenty przeżyć własnych Adama Macedońskiego dodają książce
powagi i odpowiedniej dawki autentycznego dramatyzmu, co godne jest podkreślenia i co zapewne
było głównym zamierzeniem autorskim.
Tym bardziej, że autor zamieścił
w „Kresowym Serwisie Informacyjnym” w numerach październik
2011 – styczeń 2012 czteroodcinkowy tekst „Adama Macedońskiego nie tylko lwowskie przypadki”
stanowiący zapewne punkt wyjścia wydanej publikacji.
Należy podkreślić również wartość edukacyjną książki „Adam
Macedoński i Aleksander Szumański z siedmiu pagórków fiesolskich”.
Wydawca Jan Rogóż Kraków 2012
Ilustracje z lwowskiej prasy, rok
1910,
oraz z archiwum domowego Adama Macedońskiego i Aleksandra
Szumańskiego.
Zdjęcie autora na okładce Galeria
Danuty Butler Wiedeń za zezwoleniem autorki.

Tu t w a s w y r y ż e m
OUN przeszła do konspiracji i
przygotowywała się do powstania
– „rewolucji narodowej”.
Niemcy, mimo że zwalczali nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej, włączonej do Generalnego
Gubernatorstwa, wyraźnie faworyzowali ludność ukraińską kosztem Polaków.
To Ukraińcy służyli w policji
pomocniczej, dostawali większe
przydziały żywności, mieli swoje szkolnictwo średnie, którego
Polacy byli zupełnie pozbawieni, opanowali handel detaliczny.
Polacy, dzięki znajomości języka
niemieckiego i fachowemu przygotowaniu, przeważali w urzędach, kolejnictwie i przemyśle
naftowym. Natomiast na Wołyniu, włączonym do Komisariatu Rzeszy Ukraina, pod rządami
Ericha Kocha zapanował bezwzględny wyzysk ekonomiczny
mieszkającej tam ludności, tak
ukraińskiej jak i polskiej, liczą-

cej około 306 tysięcy osób (14,6
proc.). Wzmagająca się nienawiść
do Niemców sprzyjała rozwojowi na tym terenie partyzantki
sowieckiej atakującej niemieckie transporty kolejowe i terroryzującej mieszkańców. Niemcy
i policja ukraińska od wiosny
1942 roku pacyfikowali krwawo
osady posądzane o współpracę z
partyzantami, paląc je i mordując
ludność, bez względu na narodowość. W miarę postępującej anarchii Ukraińcy zaczęli organizować oddziały zbrojne do obrony
przed partyzantami sowieckimi,
pacyfikacjami i zwykłymi bandytami, ale także mordujące Polaków, oskarżanych o współpracę
z Niemcami i Sowietami. Działała tu wyróżniająca się Ukraińska
Powstańcza Armia (UPA) Tarasa
Borowcia „Bulby” oraz partyzanci OUN Andrija Melnyka i OUN
Bandery. Ci ostatni, w marcu
1943 roku zostali zasileni przez

około pięć tysięcy policjantów
ukraińskich, którzy zdezerterowali ze służby niemieckiej. Swoje
doświadczenie bojowe zdobywali
głównie przez udział w mordowaniu Żydów. Tak wzmocnieni banderowcy wchłonęli także pozostałe oddziały i przywłaszczyli sobie
popularną nazwę bulbowców –
UPA. I chociaż za głównych wrogów uważali Niemców i Sowietów, to w pierwszym rzędzie
zajęli się wrogiem numer trzy,
czyli Polakami, których zamierzali usunąć ze spornych terenów,
by zbudować państwo narodowe.
Początkowy plan wysiedlenia czy
zmuszenia do ucieczki ludności
polskiej, realizowany między lutym a czerwcem 1943 roku, został
decyzją dowódców UPA na Wołyniu – Dmytro Kljaczikiwśkyja,
Wasyla Iwachiwa i Iwana Łytwynczuka – zastąpiony planem
likwidacji, czyli wymordowania
Polaków, nazywanym „akcją an-
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typolską”. Do pierwszej takiej
zbrodni doszło 9 lutego 1943 roku
w Parośli w powiecie Sarny, gdzie
zginęło 155 osób. Nasilenie napadów na polskie osiedla rozpoczęło
się w marcu 1943 roku. W kolonii Lipniki w powiecie Kostopol
„tragedia rozpoczęła się 26 marca
1943 r. o godzinie 2 w nocy. Wieś
okrążono, rozpoczęła się straszna
strzelanina, pociski zapalające
leciały jak gwiazdy. Drewniane
zabudowania, kryte słomianymi
strzechami, płonęły. Skąpa samoobrona zdawała sobie sprawę, że
wsi obronić się nie da. Kierowano więc mieszkańców do centrum
wsi, żeby następnie wyprowadzić
ich do odległego o 4 km majątku
Zurno [gm. Berezne, pow. Kostopol], gdzie stacjonowali Niemcy.
Niestety nie udało się zrealizować
tego planu w pełni. Ludzie zaczęli uciekać w różnych kierunkach.
Mordowano ich strasznie. Ginęli od kul, bagnetów, siekier, w
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Oficerowie UPA - dowódcy kureniów za : http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Powsta%C5%84cza_Armia
płomieniach płonących domów,
do których wrzucano ludzi przez
okna, w studniach. Zamordowano
łącznie 182 osoby. Wybiegliśmy z
całą rodziną z domu do rowu melioracyjnego, który prowadził do
zagajnika.
Nie uszliśmy jednak daleko,
gdyż tam czekali już bulbowcy i
krzyczeli: Kuda polacka mordo,
tut was wyryżem. Nie mieliśmy
więc innego wyjścia, jak wrócić
do rowu. Za nami wpadli również
bandyci. Strzelali i rzucali granaty. Zginęła [moja] siostra, a mój
dwuipółletni syn, którego niosła
płakał, że boli go rączka. Rozejrzałam się za nim i w kierunku
wsi. W tym momencie kula przeszyła mi głowę. Straciłam wzrok.
Słyszałam jednak wołające o pomoc dziecko. Położyłam więc
młodszego siedmiomiesięcznego
syna między pomordowanymi, a
sama poszłam i zabrałam z rąk
nieżyjącej siostry Zosi starszego,
który jak się okazało był dwukrotnie ranny w rączkę. Następnie wróciłam z nim, czołgając się
przez trupy i wyczuwając kilkakrotnie granaty, które nie eksplodowały, do młodszego. W pewnej
chwili usłyszałam głosy:
Tuda, tam szcze żywyje. Nawołujący głos był znajomy. Wołał
Ukrainiec z naszej wsi, jeden z
przywódców. Zaczęłam go błagać, żeby nie zabijali dzieci. Poznał mnie, gdyż pracował z moim
mężem w Radzie Wiejskiej.
Powiedział żebym się nie bała.
Posłyszałam jednak tupot nadbiegających i słowa: Budem perekoluwaty – pul szkoda. Ponowiłam więc błaganie o nie zabijanie
dzieci. Stojący przy mnie Ukrainiec uspokoił mnie, a do nadbiegających powiedział, że tu już nie
ma nikogo żywego. Odeszli, on
również. Pozostałam z dziećmi
wśród pomordowanych. Miałam
nie tylko przestrzeloną głowę i
nic nie widziałam, ale również
draśniętą czaszkę i osiemnaście
dziur w chustce, którą miałam na
głowie” W kwietniu 1943 roku
trwały napady w powiatach kostopolskim, warneńskim i krzemienieckim. W Janowej Dolinie
(pow. kostopolski), wzorcowej
osadzie robotniczej wybudowanej
dla pracowników kamieniołomów
bazaltu, Ukraińcy zapowiadali „jaja wielkanocne malowane

krwią Polaków” i zapowiedź spełnili. Napadli w Wielki Piątek i
zamordowali ponad 600 osób, z
których większość została spalona lub uduszona dymem. Niektórych zabito siekierami i widłami
w pobliżu domów lub na drodze
i w lesie w czasie próby ucieczki
z pogromu. Niemowlętom rozbijano główki o ściany. Najwięcej,
bo ponad 10 tysięcy ofiar, pochłonęły rzezie lipcowe, które ogarnęły już cały Wołyń, przy czym
w niedzielę, 11 lipca 1943 roku,
UPA napadła na co najmniej 99
polskich miejscowości, mordując
nawet ludzi zgromadzonych w
kościołach w czasie mszy świętej.
Tak było m.in. w Porycku, Chrynowie, Koniuchach, Krymnie, Zabłociu i Kisielinie, znanym z desperackiej i częściowo skutecznej
obrony wiernych przed napastnikami. W kościołach tych śmierć
poniosło 500 wiernych, w tym
dzieci przystępujące do Pierwszej
Komunii Świętej i księża celebrujący msze. Łącznie w lipcowych
mordach zginęło prawie 11 tysięcy osób. W niedzielę, 19 września
1943 roku, zaatakowana został
kolonia Piaseczno w powiecie
Kowel. Napad przeżył ugodzony
38 razy nożem, 13-letni Henryk
Frontczak: „Znienacka otoczyli
nas uzbrojeni Ukraińcy, mający maski na twarzach. Widziałem jak Mamińskiego związali,
a mnie z moim ojcem zapędzili
do mieszkania. W mieszkaniu
zaczęli tatusia bić, dźgać lufami
w głowę. Na ten widok ja schowałem się za drzwi. Wkrótce jeden z bandytów znalazł mnie za
drzwiami, chwycił za gardło i
wyprowadził na dwór. Następnie
przycisnął mnie do ściany domu
i zaczął zadawać ciosy nożem w
piersi. Czułem ból, jak gdyby silne ukąszenie muchy. Potem straciłem przytomność. Zacząłem ją
odzyskiwać bardzo powoli.
Jak we śnie widziałem, jak mordują moją mamę Stanisławę. Słyszałem jęki ojca. Kiedy stałem
się bardziej przytomny, poczułem
silne pragnienie i powoli wstałem
na nogi. Bandytów już nie było.
Wszedłem do mieszkania i napiłem się wody. Wyszedłem na podwórze i tu ujrzałem leżącą matkę
z ukośnie rozrąbaną głową. Dalej
leżał i jęczał mój trzyletni braciszek Kazio.

Miał wbity kołek w brzuch i tak
[konał] przygwożdżony do ziemi.
Kiedy odezwałem się do niego,
prosił pić. Powoli i z trudem poszedłem do studni i zaczerpnąłem
nieco wody. Podałem ją Kaziowi.
Ten, po wypiciu, wkrótce skonał”. W mordach popełnionych w
większych miejscowościach brała
udział utworzona przez Niemców
z ukraińskich ochotników z Generalnej Guberni dywizja SS-Galizien (Hałyczyna), dysponująca
czołgami i działami. W latach
1943-1944 dokonała krwawych
pacyfikacji m.in. wsi Kanie, Wólka Końska, Borowice, Pawłów,
Huta Pieniacka i Podkamień koło
Brodów, gdzie zamordowano
około 800 osób.
Polska samoobrona zorganizowana przez oddziały Armii Krajowej, a nawet akcje odwetowe
przeciwko ukraińskim wsiom, nie
były w stanie powstrzymać rzezi
z powodu zbyt małych sił. Większy ośrodek samoobrony powstał
we wsi Przebraże, 25 km na północ od Łucka, gdzie broniono się
kilka razy. „Ludobójcy ukraińscy
wielokrotnie usiłowali zdobyć i
wyrżnąć wszystkich żyjących tam
Polaków, lecz za każdym razem
uniemożliwiała im to dobrze zorganizowana samoobrona.
Ostatniego ataku upowcy dokonali 30 sierpnia 1943 roku w sile
około sześciu tysięcy rizunów
ukraińskich uzbrojonych w broń
maszynową, moździerze i armaty.
Akcją kierował jeden z krwawych
atamanów, ‘Taras Bulba’. W końcowej walce Polakom przybył z
pomocą oddział partyzantów sowieckich pod dowództwem ppłk.
Mikołaja Prokopiuka, co przyśpieszyło klęskę atakujących banderowców. Po miejscowości Przebraże nie pozostał ślad, jest tylko
cmentarz, na którym pochowano
bohaterskich obrońców i mieszkańców w liczbie 2500 Polaków.
Ukraińcy nawet osadę wykreślili
z map, podobnie jak wiele innych
miejscowości, a nazwę wsi zmienili na Hajowe.
Po wkroczeniu do Przebraża
wojsk sowieckich w 1944 roku,
800-osobowa załoga oddała broń.
Ze względu na grożące dalsze
niebezpieczeństwa utworzono tu
posterunek Istriebitielnego Batalionu”. Profesor Paweł Wieczorkiewicz uważał, że władze pań-
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stwa podziemnego zachowały się
wobec Kresów Wschodnich fatalnie. „Ludność polska nie została
wspomożona, tak jak mogła być,
przez Armię Krajową.
To jest wielki cień na historii tej
organizacji (…), w imię wyższych
celów politycznych, które okazały się całkiem nierealne (głównie
akcja „Burza”) zrezygnowano z
możliwości skutecznej obrony
polskiej ludności na Kresach Południowo-Wschodnich”. Badania
Ewy i Władysława Siemaszków
wykazały, że „akcja antypolska”
przyniosła śmierć co najmniej 5060 tysiącom Polaków na Wołyniu,
a na całych Kresach 120- 150 tysiącom. Za „etniczne ziemie ukraińskie” nacjonaliści uznali także
Małopolskę Wschodnią i także te
obszary postanowili „oczyścić” z
Polaków. Decyzję podjął Roman
Szuchewycz „Taras Czuprynka”
stojący na czele banderowskiej
OUN i UPA w Galicji Wschodniej. Pod koniec 1943 roku zaczęto wśród Polaków rozpowszechniać ulotki nakazujące „Lachom”
pod groźbą śmierci wyjeżdżać za
San, po czym przystąpiono do
mordów, które trwały do 1946
roku. W ich wyniku zginęło 2025 tysięcy Polaków, a 300 tysięcy
zostało zmuszonych do opuszczenia własnych domów i wyjazdu
do Polski centralnej.
Zgodnie z Konwencją ONZ z
9 grudnia 1948 roku, zbrodnie
ukraińskich nacjonalistów na Polakach są w prawie międzynarodowym określane jako zbrodnia
ludobójstwa (genocide). Podstawowe znaczenie ma art. II
Konwencji, stanowiący, że „ludobójstwem jest którykolwiek z
następujących czynów, dokonanych w zamiarze zniszczenia w
całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub
religijnych jako takich:
a) zabójstwo członków grupy;
b) spowodowanie poważnego
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego członków
grupy;
c) rozmyślne stworzenie dla
członków grupy warunków życia
obliczonych na spowodowanie
ich całkowitego lub częściowego
zniszczenia fizycznego; d) stosowanie środków, które mają na

celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy; e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy
do innej grupy”. Ludobójstwo
ukraińskie na Polakach zakładało jak najszybsze wymordowanie
wszystkich Polaków, których udało się dosięgnąć, od nienarodzonych przez niemowlęta, dzieci, aż
po starców, bez względu na płeć
i wiek. Zadawanie śmierci było,
jeśli tylko pozwalały na to warunki, połączone z barbarzyńskimi
torturami, jak rąbanie siekierami,
kłucie nożami i widłami, wyrywanie części ciała, wydłubywanie
oczu, obcinanie języków, rozpruwanie brzuchów, przerzynanie piłami, rozrywanie i wleczenie końmi, wrzucanie rannych do studni
czy do ognia itp. Stąd przyjmuje
się określenie Genocidium atrox,
czyli ludobójstwo okrutne, dzikie, straszne, okropne. Historyk
Aleksander Korman ustalił 362
metody bestialskich tortur stosowanych przez UPA wobec Polaków. Atakowana ludność nie była
wcześniej wzywana do opuszczenia terenu, nie wysiedlono jej, a
wręcz zachęcano do pozostania,
„gwarantując” bezpieczeństwo.
Oprócz bojowników UPA w rzeziach uczestniczyła ukraińska
ludność, nie wyłączając kobiet i
dzieci. Chłopi uzbrojeni w siekiery, widły i noże tworzyli oddziały
samoobrony pomagające UPA w
mordach. Kobiety i nawet dzieci
często uczestniczyły w rabunku
mienia, podpaleniach, a także
dobijaniu rannych. Nie miało na
to wpływu ani wieloletnie, zgodne sąsiedztwo, ani znajomość,
a nawet przyjaźń. Rodziny mieszane polsko-ukraińskie nie były
oszczędzane. Zabijano je często
razem z dziećmi. Niejednokrotnie
zmuszano ukraińskiego męża lub
żonę do zamordowania polskiego
współmałżonka.
Bezwzględnie
śmiercią karano także wszystkich
tych Ukraińców, którzy w jakikolwiek sposób pomogli Polakom, czy to przez ostrzeżenie, czy
ukrywanie. Mimo to taka pomoc
się zdarzała. Charakterystyczny jest także fakt, że ludobójstwo nie zostało dokonane przez
okupantów, ale przez współobywateli polskich, nie wykazujących żadnej lojalności wobec
II Rzeczypospolitej. Niektórzy
nawet, korzystając ze zrabowanych zamordowanym Polakom
dokumentów, pod ich nazwiskami „repatriowali” się do Polski
lub na Zachód. Ukraińcy ponadto
stosowali „taktykę spalonej ziemi”. Obrabowane gospodarstwa
polskie po wymordowaniu mieszkańców były palone i unicestwiane. Wycinano nawet drzewa wokół domostw, a teren zaorywano.
Niszczono też budynki publiczne,
szkoły, kościoły, kaplice. W ten
sposób przepadło na zawsze wiele
budowli zabytkowych, w tym stare polskie dwory. Do dzisiaj też
ludobójstwo ukraińskie nie zostało jednoznacznie potępione przez
ukraińskie władze.
Od redakcji;
powyższy fragment pochodzi z
książki „Czarna Księga Kresów”
Joanny Wieliczko – Szarkowej.
Mimo, że redakcja nie zgadza się
z wieloma ocenami faktów ,to
jednak uważamy całość pracy za
godną polecenia naszym czytelnikom.
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Osadnictwo powojenne na Ziemi Wołowskiej
Spotkanie ekumeniczne „Wiele kultur- wspólna ziemia”
Wojciech Orłowski
W sobotę w Starym Wołowie (powiat wołowski na Dolnym Śląsku)
przygotowano uroczystości związane z dialogiem i ekumenizmem, na
które zaproszono wiernych różnych
wyznań. Nas chrześcijan, z podzielonych Kościołów, łączy w drodze
ku jedności, wspólna modlitwa,
która uwielbia Pana. Łączy, pochodzących z różnych tradycji, jeden
chrzest i jedna wiara w Chrystusa.
Była modlitwa, konferencja poświęcona wysiedleniom i przesiedleniom
oraz dyskusja o roli Kościołów na
ziemi wołowskiej.
Zaproszonych gości przywitała
dyrektor Magdalena Drzazga ze
Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyskiego w Starym Wołowie.
Następnie przeszliśmy do części
konferencyjnej. Referaty wygłosili:
Jarosław Syrnik z Instytutu Pamięci
Narodowej o roli Urzędu Bezpieczeństwa i kształtowaniu się powiatu wołowskiego i działań UB.

/Zaproszeni goście niejednokrotnie podkreślali, iż fundamentem ekumenicznego
pojednania jest wzajemne poznawanie się i
nieustanny dialog. Wśród zainteresowanych
tematyką był prezes Henryk Bajewicz ze Stowarzyszenia Kresowego „Podkamień” oraz
sympatycy Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej w Wołowie.

Wielu mieszkańców trafiło tutaj po
bolesnych przejściach wojennych
i trudno było im się odnaleźć w
nowej rzeczywistości. Mój referat
dotyczył działań Kresowych dotyczących akcji prowadzonych prac
na rzecz Polaków na Wschodzie i
roli historii kresowej oraz działaniach Armii Krajowej na terenach
południowo- wschodnich rubieży
II Rzeczpospolitej. Kolejnym prelegentem była Małgorzata Franczak

/ Zaproszeni goście wysłuchali hymnów religijnych w wykonaniu chóru i pieśni religijnych

/ Msza święta w cerkwi pw. Św. Dymitra w Starym Wołowie

z wykładem o trwaniu Ukraińców
i Łemków na terenie powiatu wołowskiego. Wiele wskazuje na to, że
Polscy katolicy miewali skłonność
do postrzegania wiernych innych
wyznań, jako osoby wrogie i trudne do sąsiedzkich kontaktów. Wysłuchaliśmy tez głosu Kościołów:
Ksiądz Marcin Orawski z Parafii
Ewangelicko- Luterańskiej przedstawił rolę wiernych, którzy nie byli
w stanie ochronić swojej świątyni
i musieli zrezygnować z zajmowania Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w
Wołowie. Ks. Aleksander Konachowicz z parafii św. Dymitra w Starym
Wołowie opowiedział o roli Kultury Kościołów Wschodnich i ich
wpływu na te ziemie. Zdaniem ks.
Konachowicz podobne spotkanie
potrzebne było 40 lat temu, kiedy
ludzie żyli z piętnem wysiedlenia i
nie mogli się z tym pogodzić. Wieloletni reżim komunistyczny nie
sprzyjał Kościołowi Prawosławnemu i Greckokatolickiemu na tych
terenach.
Ks. Bogdan Ogrodnik z Parafii
Greckokatolickiej Opieki Najświętszej Maryi Panny w Wołowie
opowiedział o losach wysiedlonych w ramach „Akcji Wisła” i
niesprawiedliwym potraktowaniu
ich na tym terenach. Chodziło tutaj o wzajemna nieufności nowych
przesiedleńców z działalnością
wrogich wobec Polaków formacji
zbrojnych, z którymi większość
wiernych Grekokatolików nie
miała niczego wspólnego. Ksiądz
wskazał też na utrudnienia i niechęć skierowaną wobec nowej fali
wysiedlonych tutaj prawosław-

/ Ksiądz Marcin Orawski z Parafii Ewangelicko- Luterańskiej i władze samorządowe Wołowa
oraz Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie złożyły kwiaty na zapomnianym przez wiele lat
cmentarzu ewangelickim, gdzie został kiedyś pochowany Franz Karl Achard (1753-1821) –
budowniczy pierwszej na świecie cukrowni pozyskującej cukier z buraków cukrowych. Cmentarz znajduje się w Moczydlnicy Dworskiej koło Wołowa na Dolnym Śląsku.

/ Przedstawiciele głównych wyznań chrześcijańskich (prawosławni, protestanci, katolicy)
przedstawiali, w jaki sposób każde z wyznań odczytuje spotkanie ekumeniczne w świetle własnej tradycji.
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nych i grekokatolików. Ksiądz zaprosił zgromadzonych do refleksji
i wymiany myśli na temat inspiracji, jakich zdrowy ekumenizm
może dostarczyć dialogowi społeczeństw i kultur.

/ Występ Dobrosławy Ogińskiej z Parafii
Ewangelicko- Luterańskiej

Rzymscy katolicy szczycą się
być grupa najliczniejszą wśród
zamieszkujący powiat wołowski.
Dlatego też prałat Eugeniusz Kuźmik z parafii rzymskokatolickiej
w Wołowie wskazał na trudną rolę
w czasach powojennych i współpracę Kościołów, które trafiły na
tereny powiatu wołowskiego. Prałat przyznał, że zdarzały się incydentalne spory dotyczące różnicy
zdań przy budowie Kościoła. Prałat Kuźmik wskazał, że niegdyś
przed laty dzieliły nas nie tylko
ambicje i programy polityczne,
lecz także duch niezgody rozdzierający Kościoły.

Daniel Trusiewicz z Kościoła
Chrześcijan Baptystów przybliżył
rolę wiernych zgromadzonych w
tym kościele.
Burmistrz Dariusz Chmura odwołał się do tradycji przesiedleń
mieszkańców Kresów z terenów
obecnej Ukrainy i wysiedlonych
Łemków i Ukraińców w ramach
„Akcji Wisła” do Wołowa i na
ziemie „Odzyskane”. Burmistrz
Chmura wskazywał, aby pielęgnować zaufanie i zachowywać
realizm oraz poszanowanie wzajemnych relacji wiernych wszystkich wyznań. Warto dodać, że w
niełatwej historii relacji łemkow-

sko- polsko-ukraińskich rodzime
tradycje chrześcijańskie obu stron
bywały nieraz przywoływane raczej dla zaakcentowania odmienności i wzmocnienia kontrowersji,
niż dla wsparcia ewentualnych
inicjatyw przyjaznego zbliżenia.
Tym razem w Szkole Podstawowej
w Starym Wołowie dzięki zaangażowaniu Joanny Szulc- Drębkowskiej wysłuchaliśmy referatów poświęconych wspólnej historii tych
ziem.
Wojciech Orłowski
Towarzystwo Miłośników Kultury
Kresowej w Wołowie

/ Wierni po modlitwie mogli przejść na piknik rodzinny zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Starym Wołowie
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Na Dolnym Śląsku pamiętają
o Kresowianach i Kresach.
Bartoszewski za szczególne zasługi
w upowszechnianiu idei pamięci na-

iż z przyjemnością odwiedza Wołów- szczególnie w związku z taki-

Nie po raz pierwszy otrzymujemy
sygnały z Dolnego Śląska zarówno
o godnych naśladowania poczynaniach środowisk kresowych ale
i stosownym zachowaniu władz
lokalnych. Jak poinformował nas
Henryk Bajewicz :

rodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem
miejsc walk i męczeństwa Narodu
Polskiego, a także opiekę nad tymi
miejscami.

mi wydarzeniami. Życzył wszystkim
wytrwałości w działaniach.

W dniu 14.06.2012 r. w zamku wołowskim odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu. Przybyły na tą
uroczystość Wojewoda Dolnośląski
Aleksander Marek Skorupa dokonał
aktu dekoracji członków Stowarzyszenia Kresowego „Podkamień”
medalami Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej. Medale nadał Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, prof. Władysław

Anna Olechowska
Józefa Oraczewska
Stanisław Chodorowski
Tomasz Lechki
Krystian Takuridis
Aleksander Wiśniewski

Odznaczeni zostali:

Pan Wojewoda w krótkim wystąpieniu podziękował odznaczonym za
wkład pracy w upamiętnianie miejsc
pamięci narodowej, zaznaczył także

Niezaprzeczalnym faktem jest, że
Wołów wyraźnie przoduje w wielu inicjatywach na rzecz upamiętniania najnowszej historii Polski i
Kresów. Kresowianie osiedleni na
tamtych terenach budując swoją lokalną małą ojczyznę nie zapomnieli
korzeniach i szacunku dla przeszłości. Jak mawia mądra maksyma „
tylko ten będzie godzien szacunku
w przyszłości, który szanował przeszłość”. Gratulujemy godnej postawy wszystkim zaangażowanym w
takie działania.

Z Wołynia na Lubelszczyznę.
dowali płytę upamiętniającą walki
i stacjonowanie dywizji w lasach
parczewskich i ziemi lubartowskiej.

Andrzej Łukawski
Mija 68 lat od czasu gdy wojenna
zawierucha i realizacja akcji "Burza" na Wołyniu ukierunkowała
szlak bojowy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ak w kierunku na Warszawę przez Lubelszczyznę.
Niestety, tu, na Lubelszczyźnie dywizja została podstępnie rozbrojona
przez sowietów a tym samym wykluczona z marszu na Zachód-Warszawę.
68 lat temu, na ziemi Parczewskiej,
w leśniczówce Giościniec stacjonował sztab 27 WDP AK i w związku z
tym wydarzeniem, w 2006 r. mieszkańcy Ostrowa Lubelskiego ufun-

Od tego momentu, co roku lokalni działacze - patrioci przy udziale
władz lokalnych organizują przy
płycie uroczystości związane z działaniami 27 WDP AK na Lubelszczyźnie.
Tegoroczne uroczystości zorganizowali:
Andrzej Gruszczyk, Iwona Drozd
-dyr. Centrum Kultury w Ostrowie
Lubelskim, W. Szafrański.
Pomagały im w tym urzędy i instytucje:
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego,
wójt gminy Uścimów oraz Komitet
Budowy pomnika tablicy czyli rodzina Gruszczyków.

Strona 34 - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lipca 2012

www.ksi.kresy.info.pl

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
wodniczący 1 wojewódzkiej Lubelskiej Rady Narodowej spoczywa
na cmentarzu w Ostrowie zmarł w
1986r. W 1944 roku przebywał w
Moskwie.
* Popularyzacja wśród młodzieży
powiatu patriotyzmu i świadomości
historycznej, głównie popularyzacja
historii o 27 WDP AK , rzezi wołyńskiej i ludobójstwa Kresach.
* Promocja talentów:
-Adam Dajek -raper
-Milena Majewska - solistka
- Chór Z Uścimowa
* Reklama regionu i jego promocja
Jak poinformował mnie jeden z organizatorów W. Szafrański, celem
uroczystości było:
* Upamiętnienie pobytu 27 w dniach
10VI-19VII , 1944w Ostrowie i najbliższych okolicach.
- wyrwanie się praktycznie bez strat
z okrążenia niemickiego w nocy
19/20 lipiec44,

- wyzwolenie Lubartowa,
- rozbrojenie w Skrobowie 26 lipca
44r..
Istotne było też, że pobyt 27 WDP
AK ograniczał siłę AL na tym terenie gdzie działali Sowieccy agenci
kierowani przez M. Moczara ps.
Mietek i inny zdrajca pochodzący z
niedalekiej Rudki Starościńskiej:
Kazimierz Sidor ps. Kruk Prze-

Uroczystość Zorganizowali: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń, Komitet Budowy Pomnika-Tablicy, Burmistrz
Ostrowa Lubelskiego, Centrum
Kultury w Ostrowie Lubelskim.
Do pomocy w organizacji włączyli
się: Wójt gminy Uścimów, Nadleśnictwo Parczew, Zespół Szkół w
Ostrowie Lubelskim, dyrektorzy,

nauczyciele i młodzież z okolicznych szkół. Uroczystość uświetniły
poczty sztandarowe: Środowiska
27 WDPAK, Zespołu Szkół w
Ostrowie Lubelskim, gimnazjum
im. Jana Pawła II w Ostrowie
Lubelskim oraz grupa ze Stowa4rzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39". W ramach
popularyzacji Kresów i szlaku bojowego 27 WDPAK nagrodzono i
wyróżniono wykonawców:
- Chór ze Szkoły Podstawowej im.
Józefa Piłsudzkiego w Uścimowie;
opiekun A. Staropiętka;
- Młodzież z RCEZ w Lubartowie;
opiekun W. Szafrański;
- J. Świderski i D. Wróbel z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, D.
Maleszyk i M. Saręga z gimnazjum
w Ostrowie Lubelskim za makiety "Szlak bojowy 27 WDPAK"; opiekunowie: K. Równiak i M. Skrzypek;
- A. Kobyłka, A. Sychut i D. Wróbel
z gimnazjum w Niedźwiadzie za recytacje wierszy; opiekun E. Kowalczyk;
- I. Siepsiak z Zespołu Szkół w
Ostrowie Lubelskim za wiersz;
- M. Majewska, M. Bodziak z gimnazjum w Ostrowie Lubelskim i
A. Chmielewska z gimnazjum w
Niedźwiadzie za wykonanie utworów muzycznych;
- Zespół wokalno-taneczny "Kwiaty Pokucia" z Kołomyji na Ukrainie
zaproszony przez Andrzeja Mazurka z Tarła;
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Sponsorami uroczystości byli: Środowisko Lubelskie 27 WDPAK,
Komitet Budowy Pomnika-Tablicy:
Jerzy Gruszczyk, Jacek Zapasa, Józef Gruszczyk, Jerzy Sobich, Andrzej Gruszczyk, Stanisław Musiej;
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Ryszard Smerdel, Wójt gminy Uścimów Jacek Koziński, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Parczew Mirosław
Potapiuk, radna powiatu lubartow-

Kresowy Serwis Informacyjny

skiego i Dyrektor gimnazjum w
Niedźwiadzie Grażyna Szafrańska,
radny gminy Uścimów Krzysztof
Ścisłowski.młodzieży to prawdziwa
lekcja historii. Tym razem zamieszczamy fotorelację (poniżej) ze zwiedzania okolic stacjonowania sztabu
27 WDP AK.
Foto: KSI oraz Ilona Puła
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Siennica - wrzesień 1939

- m.in. Kresowianie w kampanii wrześniowej

szlochy i jęki. Zagłada rodzimej
mieściny dokonywała się na naszych oczach. Wiatr zrywał kłaki
ogniste i ciskał w niebo całe snopy iskier; płomień to zwijał się
ślimakowato, to buchał wzwyż,
ponad najwyższe szczyty wież
kościelnych. Widok był straszny, przerażający, a przecież nie
można było oczu oderwać.

Szanowni
weterani,
żołnierze pamiętnego
września 1939!
Każdy dzień jest odpowiedni dla
odświeżenia pamięci o dniach
tak znaczących dla naszej rzeczywistości. Nie trzeba specjalnych
okazji. Kiedy przypominamy lata
okupacji, pośród różnych uczuć,
dominować powinna duma z postawy Polaków bohaterów tamtych trudnych lat. Dla nich Honor
i Ojczyzna nie były tylko słowami.
To żywe ideały, które trzeba przy
każdej okazji przypominać kolejnym pokoleniom. Bezcenne są
działania na rzecz podtrzymania
nieśmiertelności pamięci o bohaterach II wojny światowej. Nasz
naród nie pochylił pokornie głów
przed okupantem, ale stawił mu
czoło, a potem zorganizował Państwo Podziemne, którego obywatelami / żołnierzami byli ci, którzy jeszcze są tu wśród nas. Oni
walczyli z ogromną siłą militarną okupanta, ale mieli nad nim

przewagę desperacji, odwagi i
miłości ojczyzny. To bohaterowie,
którzy za przykładem żołnierzy
wrześniowych walczyli na wielu
fontach II wojny światowej przeciwko wojskom sprzymierzonym
z Niemcami. W obronie zagłady
ludności polskiej wystąpiliście Wy
żołnierze legendarnej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, których
także mamy zaszczyt gościć na
dzisiejszej uroczystości. Obowiązkiem spadkobierców tego bohaterstwa jest utrzymanie w pamięci
narodu, zwycięstw i cierpienia
żołnierzy tamtych lat. Dzisiejsza
inscenizacja „Siennica – wrzesień 1939” przybliży tym, którzy
pamiętają i opowie wszystkim o
jednej z potyczek z czasu II wojny.
Przedstawianie takich epizodów
w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznych, to nie tylko
diorama, ale przede wszystkim
próba ocalania od zapomnienia
losów żołnierzy, którzy stawiali
opór najeźdźcy na terenie gminy
Siennica.

Chwała Bohaterom!

Pożoga

Wspomnienie zamieszczone w Gospodyni nr 35/1990
Stanisław Gnoiński
Przypominam sobie żywo bezlitośnie świecące słońce. Od wczesnego rana terkotał kara¬bin
maszynowy, powtarzały się serie
wystrzałów, łomot kul, brzęczenie szkła i dziwny trzask rozpruwanych szyb. Ale wnet, sponad
odgłosów strzelaniny, dotarł do
naszych uszu oso¬bliwy poszum,
na podobieństwo trzepotu skrzydeł olbrzymiego ptaka. Gorący
podmuch z góry przyniósł mdlący swąd. Wyjrzawszy ostrożnie
z kryjówek zdrętwieliśmy: Siennica się paliła. Z okien mieszkań
nauczycielskich, położonych na
pierwszym piętrze, można było
zobaczyć prawdziwe jezioro płomieni, żar bił od ognia, choć źródło jego oddzielała od budynku
klasztornego spora kępa drzew
ogrodowych. Złowieszczy szelest pożaru stłumił westchnienia,
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W jakiejś chwili usłyszeliśmy
pierwszy raz gniewne szczęknięcie
żołnierza niemieckiego: „Heraus!"
Zmartwieliśmy, zimny dreszcz
przeleciał po krzyżach, dziewczęta
zadygotały. „Heraus!!!" zaryczało
pod oknem tak potężnie, jakby
sam archanioł piekielny zwoływał
na sąd ostateczny.
Wolno zeszliśmy z piętra. Żołnierz niemiecki w zgniłozielonym mundurze i szerokim hełmie
ze znakiem trupiej głowy stał z
bronią gotową do strzału. „Loos,
loos" - darł się wściekle. Kilku
jego kamratów wypędzało uciekinierów, kryjących się jeszcze w
piwnicach. Wszystkich pognano w
kierunku kościoła poklasztornego.
Pod okiem rozjuszonych Niemców
płynęła do kościoła ogromna fala
ludzka. Dobrze pamiętam swoje
zaskoczenie, bo nie spodziewałem się nigdy, że Siennica jest aż
tak gęsto zamieszkana. „Gdzie się
to pomieści? - przemknęło mi po
głowie. Lecz Niemcy nie martwili
się o to. Nie dbali też o szlochanie kobiet, pisk dzieci i jęki tłumu
wepchniętego do kościoła. Na ich
rozkaz z przeraźliwym zgrzytem
zamknięto wierzeje. Olbrzymi esesman, w hełmie, górującym nad
ciżbą, rozepchnął brutalnie zgromadzonych, oddzielając chrześcijan od Żydów: ci na lewo, ci na
prawo. Pośrodku utworzyła się
ścieżka biegnąca od drzwi frontowych do wielkiego ołtarza. Tym
przejściem przechadzali się Niemcy.
Władający niezłą polszczyzną esesman stwierdził, że osada została
spalona, ponieważ jakiś osobnik
po cywilnemu, nieżołnierz, strzelał do żołnierzy niemieckich. Jeśli
do wieczora strzały się powtórzą,
wzięci jako zakładnicy proboszcz
miejscowej parafii oraz dyrektor
szkoły zostaną rozstrzelani. W
wypadku jakiegokolwiek oporu,
co trzeci mężczyzna pójdzie pod
mur. Gdyby zaniosło się na większy roz¬ruch - kościół wyleci w
powietrze.
Wysłuchaliśmy tych gróźb w bezsilnej trwodze i rozpaczy. Poszukałem oczami matki, która skinęła
mi głową z daleka, jakby chciała
przekazać najsłodszy uścisk i gorące słowa otuchy. Wznoszono
modły do Boga i świętych pańskich. Gipsowe aniołki przyglądały się temu jakby ze zdziwieniem.
Mały oddziałek straży tylnej,
uzbrojony tylko w broń ręczną,
nie mógł nawet myśleć o przeciwstawieniu się czołgom niemieckim
i artylerii. Zresztą przemarsz tej
ariergardy nastąpił o zmierzchu 12
września, a Niemcy pojawili się
w Siennicy dopiero około szóstej
rano dnia następnego.
Niemieckie oddziały szturmowe

należały do wschodniopruskiej
dywizji SS z trupimi głowami na
kołnierzach. Dywizja ta wchodziła
w skład armii Prus Wschodnich,
która miała za zadanie przełamanie polskiego oporu na Narwi i
okrążenia Warszawy od wschodu
i południa. W zasadzie manewr
oskrzydlania powiódł się Niemcom.
Szczególnie napsuła im krwi potyczka pod Kałuszynem, która
choć zakończona klęską polskiego
kontrataku i spaleniem miasteczka, dowiodła napastnikom, że Polacy nie zrezygnowali z obrony
Ojczyzny - a bić się umieją.
Ta sama pancerna jednostka, która hulała w Siennicy, wsławiła się
bestialskim mordem w Łękawicy,
o 3 km od nas. Wypadki toczyły
się tam zupełnie podobnie: Niemcy posądzili cywilów o strzelanie
do nadjeżdżających żołnierzy, pół
wsi puścili z dymem, 2 osoby rozstrzelali bez sądu. Istnieje wersja
(nie sprawdzona) - jakoby w Łękawicy zawieruszył się istotnie jakiś
polski żołnierz - maruder, który
wystrzelił z karabinu do zbliżającego się wroga.
Ale w Siennicy nie padły żadne
strzały. Zachowanie się Niemców
miało charakter wyraźnie prowokacyjny, a celem ich było przestraszenie i sterroryzowanie mieszkańców osady. Zabito, owszem,
kilku ludzi, ale nie w mundurach.
Mundury nosili ich zabójcy! Zginęli zwłaszcza wszyscy ci, którzy biegli do ognia, wznieconego
przez Niemców, by ratować płonącą osadę. Najeźdźcy uznali, że
ratownicy ci przekroczyli wyraźny
rozkaz niemiecki - i potraktowano
ich jak przestępców. Ojca mego i
proboszcza Gajewskiego prowadzono już niewątpliwie na śmierć.
Czy wstrzymanie wykonania wyroku w ostatniej chwili należy
przypisać zbiegowi okoliczności,
czy należało to do sadystycznej
inscenizacji z góry ukartowanej nie wiadomo.
Powoli mijał czas. Wlokły się
godziny. Wciąż trwał feralny
dla Siennicy dzień 13 września.
Zamknięci w kościele ludzie
omdlewali z głodu, a zwłaszcza z
pragnienia. Dzieci nie wytrzymywały, załatwiały na podłodze swe
naturalne potrzeby. Ale wreszcie
zaczęło mijać pierwsze oszołomienie i ocknęliśmy się ze stanu
potwornej drętwoty. Więźniowie
jęli szukać wyjścia, a przynajmniej
załagodzenia okropnej sytuacji.
Przodowały matki, zatroskane o
życie i zdrowie swoich pociech.
Przypomniano sobie, że tak stara
budowla, jak kościół poklasztorny,
pełna jest zakamarków i kryjówek.
Nie udało się wymknąć nikomu esesmani byli czujni, a przy byle
jakim głośniejszym szeleście odzywały się ich chrapliwe wrzaski. Nie żałowali też kul i prochu:
strzelali na postrach, w górę i w
dół. Jednakże matki nasze dopięły
swego o tyle, iż dotarty do wody.
Gmach klasztorny był już skanalizowany, na piętrze mieściła się
ubikacja i kran z czystą wodą studzienną, połączony ze szkolnym
wodociągiem. Woda ciekła bardzo
wąskim strumieniem. Zdawali-
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śmy sobie sprawę, że nie wszyscy
mogą napić się do woli. Ruch w
kierunku klozetu mógł wydać się
Niemcom podejrzany. Tylko kobiety, stąpając jak najciszej i najbliżej, wykradały się: na pięterko
i przynosiły wodę w termosach, w
butelkach.
O zmroku do kościoła wpadli żołnierze niemieccy. „Siedzicie!"
- wrzasnęli. Jakoś nie od razu
pojęliśmy, co ma oznaczać ten
chrapliwy nakaz. Wtenczas jeden
z żołnierzy bez namysłu wygarnął serię kul w drzwi kościelne aż
drzazgi poleciały. Powstał przeraźliwy krzyk, jęki i wycie na
trwogę: „Wysadzają! Wysadzają!"
Szczęściem wkrótce wyszło na
jaw, że Niemcy po swojemu polecili tylko nam kłaść się do snu i
ogłaszali ciszę nocną.
Zapadła niesamowita noc. Po kościele krążyli Niemcy z upodobaniem dręcząc drzemiących więźniów. Pędzali tych, co ułożyli się
do snu w zakrystii i blisko wielkiego ołtarza. Żydów szturchali
kolbami albo deptali ich po twarzach i rękach. Latarkami macali
leżące ciała i ciężkimi butami kopali boleśnie, gdzie popadło. Nie
umieliśmy również opędzić się od
okrutnych, rozpowszechniających
się wśród zniewolonych plotek.
Rano Niemcy zgodzili się zwolnić
kobiety i dzieci. Otwarto drzwi.
Cudowna, złoto-błękitna pogoda
poraziła oczy, popuchłe od niewyspania. Nasze matki i siostry zwijały się jak w ukropie, wybiegały,
wracały. Siennica była bowiem
spalona w osiemdziesięciu procentach. Gdzieniegdzie sterczały
tylko nie dopalone ściany, ruiny
kominów i fundamentów. Starodawny kościół farny na pagórku
strawił pożar ze szczętem. Tak
samo, jak nowo postawiony budynek urzędu gminnego, jak prześliczny dworek Rembielińskich,
stylową karczmę Łobodowskich,
największą w Siennicy kamienicę
Bursztyna, w której rezydował posterunek policji. Poszły z dymem
budynki mieszkalne, szkolne i internackie, murowane i drewniane,
stare i nowe.
Gorączkowej działalności kobiet
położyli kres Niemcy. „Heraus!
Loos!!" - wyganiali z kościoła,
nie szczędząc razów i kopniaków.
Bezwładna gromada mężczyzn
skupiła się na cmentarzyku kościelnym. Żołnierze uformowali
z niej jaki taki szereg. Nasze nieprzytomne oczy latały od ich zgniłych mundurów do sczerniałych pni
kasztanowców i jesionów i zawisał
nieruchomo na kominie internackim, wystającym nad zgliszczami.
Wtenczas wystąpił jakiś leutnant
o wściekłym spojrzeniu, kanciasty w słowie i czynie, i jął taksować zdobycz. Odsuwał na bok zbyt
młodych i starych. Zobaczyłem
kolegę ze szkoły, rówieśnika, który
odepchnięty został przez Niemca
jako niedorosły. „Może i ja?..." zabiło serce. Ale mój rówieśnik nie
wyglądał na swoje lata, a ja byłem
mocny w sobie i rozrośnięty. Toteż
znalazłem się w kolumnie, popędzanej przez Niemców do marszu.
Nie było czasu na pożegnania.
Niemcy odpędzili kolbami kobiety
i powiedli nas na szosę w kierunku
Mińska.
S.G.
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11:45 – Częśd oficjalna przed kościołem p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy,
12:45 – Przemarsz w miejsce inscenizacji,
13:00 – Inscenizacja na łąkach w
okolicy cmentarza,
15:00 – Apel finalny;

PATRONAT HONOROWY
Czesław Mroczka – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej,
Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Jacek Kozłowski – Wojewodę mazowiecki,
Antoni Jana Tarczyński – Starosta
miński,
Anna Lewak – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego,

PARTONAT NAUKOWY I
MERYTORYCZNY

Realizując oczekiwanie żołnierzy września, pod patronatem
honorowym Pana Ministra
Czesława Mroczka organizujemy inscenizację pt.

„SIENNICA – wrzesień
1939”

Szkicowy opis projektu w załączniku do niniejszego listu. Inscenizacja
odbędzie się 22 lipca 2012 r. w Siennicy k/Mioska Mazowieckiego (na
łąkach w okolicy cmentarza – patrz
załączona mapka).
W inscenizacji weźmie udział około 200 żołnierzy – rekonstruktorów,
kilkanaście pojazdów wojskowych
z epoki (polskich i niemieckich).
Zapewniamy profesjonalne efekty
pirotechniczne.
W dniu poprzedzającym inscenizację zorganizujemy próbę. Członkom

Grup Rekonstrukcji Historycznej
zapewniamy możliwośd przenocowania w miasteczku namiotowym
we wsi Ptaki k/Siennicy (patrz załączona mapka), wyżywienie w „dniu
próby” i w dniu inscenizacji, opiekę
medyczną i weterynaryjną, box-y
dla koni, bezpieczną przechowalnię
sprzętu i wyposażenia wojskowego.
Uroczystośd dedykowana żołnierzom wrześniowym będzie przebiegała wg następującego scenariusza
blokowego:
9:00 – Konferencja Prasowa w Zespole Szkół im. H . i K. Gnoioskich
w Siennicy,
10:00 – Apel startowy – przed budynkiem Zespołu Szkół im. H. i K.
Gnoioskich w Siennicy,
11:00 – Msza Święta – w Kościele
p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy,

prof. Janusza Ciska – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego,
dr Jan Tarczyński – historyk, wybitny znawca motoryzacji II RP,
członek zarządu Instytutu Polskiego
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w
Londynie,
Janusza Kuligowski - historyk,
Stanisław Czajka – Historyk,
Leszek Celej – Dyrektora Muzeum
Ziemi Mińskiej,

PATRONAT MEDIALNY
Kresowy Serwis Informacyjny.

WSPARCIE DLA INSCENIZACJI

Każdy może wesprzeć inscenizację

SIENNICA 2012

Ty szanowny czytelniku Kresowego
Serwisu Informacyjnego również.
Wystarczy przekazać dowolną kwotę na nr. konta:
55 2030 0045 1110 0000 0195 9970

z dopiskiem 1939
Dla: Towarzystwo Pamięci 7 Pułku
Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego Mińsk Mazowiecki ul. Żwirowa 26
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Wyświęcenie pierwszego na Litwie Hospicjum
Zofia Wojciechowska
Usłyszałam o siostrze Michaeli
Rak dwa lata temu na deskach sceny
mrągowskiego Festiwalu Kultury
Kresowej.
Nadzieja idzie prosto do Ostrej
Bramy na kolanach ...
błaga o serce.
Spróbujmy pójść za nią.
NADZIEJA DLA UTOWRZENIA
HOSPICJUM W WILNIE TAM
NIE MA ŻADNEGO
Apel do RODAKÓW z całego świata
wygłasza Anna Adamowicz "Ciotka
Franukowa Kresowianka" http://
www.radiownet.pl/publikacje/serce-dla-wilna-apel-o-hospicjum

Dziś dzięki pomocy wielu ludzi
marzenie stało się rzeczywistością.
Idea szczytna i mam wielką przyjemność o niej opowiedzieć. Po latach zmagań powstało pierwsze na
Litwie Hospicjum a na frontonie hospicjum powiewały flagi 9 państw,
które włączyły się w dzieło hospicjum.
Prawie w 98. rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Michała Sopoćko,
a dokładnie w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Marii
Panny, w Wilnie przy ul. Rasų 4a
zostało wyświęcone pierwsze na
Litwie hospicjum dla osób chorych
na raka. Wydawało się, że i niebo,
i ziemia temu się niezmiernie radowały, gdyż nawet pogoda jak najbardziej dopisała tej uroczystości.
Nikt z tu obecnych, a było wraz z
księżmi wolontariuszami nie tylko
z wileńskich parafii chyba około tysiąca osób, w to nie wątpił. Prawie
trzy lata zmagań z różnego rodzaju
urzędami, problemami finansowymi
wreszcie z własną siłą i słabością
dla siostry Michaeli Rak minęły niczym jeden dzień.
A było w tym okresie wiele wydarzeń i przeżyć: chwile uniesień i
radości oraz chwile wielkich rozczarowań, kiedy się zdawało, że
niebo i ziemia runęły pod nogami.
Siostra przeszła przez to wszystko,
nie ugięła się, bo dobrze wiedziała,
czego chce, wiedziała też, że dobry
Bóg ją w tym wspiera. Wierzyła, że
to choć jej pomysł, to zamysł i plan
Boży, w którym jest ona tylko narzędziem i trzeba przyznać, że narzędziem bardzo udanym. Jeszcze
św. Paweł mówił, że moc w słabości się hartuje. Tym razem Bóg też
wybrał nie jakiegoś siłacza, a słabą
płeć. I oto staraniem Boga i siostry
powstało wielkie dzieło.
Na podwórzu klasztornym, gdzie
miała się odbyć cała uroczystość,

wisiały flagi dziewięciu państw,
państw, które w różny sposób
wspierały finansowo wileńskie hospicjum. Tu też widniało duże logo:
serce, a w nim kontury domu. Biegali wolontariusze, by tu i ówdzie
coś podprawić, sprawdzić mikrofony itp.
— Dla chorych na raka, każdy dzień
jest powolnym umieraniem, a hospicjum pomaga tym ludziom, pomimo wielu trudów żyć pełnią życia
i cieszyć się każdym promieniem
słońca. Tworzy swego rodzaju dom
pełen opieki, serdeczności, dobra i
miłości. Bo właśnie tym hospicjum
pragnie otulić każdego chorego aż
do ostatniego jego tchnienia. Wielkiego dzieła dokonał Bóg. Alleluja
— powiedziała dziennikarzom sio-

stra Michaela Rak.

Zdzisława Palewicza, który zadbał o
krzesła, nagłośnienie i wiele innych
niezbędnych rzeczy – mówi siostra
Michaela.
Na tę uroczystość przybyło także
małżeństwo z Polski – znany tenor
Marek Torzewski wraz z żoną Barbarą. Oni też od lat pomagają tym najbardziej potrzebującym, organizując
charytatywne koncerty.
Z siostrą Michaelą zapoznali się w
roku 2003.

Ponoć nic tak nie „chwyta” za serce,
jak spotkanie z ludzką biedą.
Tak było w przypadku pana Marka. Na pierwszy ogień poszedł po
prostu do tych chorych. Stanął przy
łóżku niejakiego pana Stanisława i
odruchowo chwycili się za ręce. Pan
Stanisław poznał pana Marka, ale po
tym uścisku rąk na jutro zmarł, przed
śmiercią prosząc, by pozdrowić artystę.
— I był to moment bardzo dla mnie
trudny. Wówczas mnie na poważnie
wzięło i zakręciło, by pomagać innym. Dziękuję za to skrzyżowanie
dróg Bogu i ludziom, którzy w tym
momencie stanęli na mojej drodze –
powiedział pan Marek.
A jego małżonka pani Barbara, która we wszystkim wspiera męża, na
zakończenie konferencji prasowej
poprosiła o słowa, by zacytować pewien werset, który brzmiał:
„Bo jak to, Boże, jest
że dajesz miłość nam,
lecz siły, by tę miłość nieść,
zaledwie wątły gram”.
Ktoś kiedyś powiedział, że dziwną i
niewytłumaczalną rzeczą jest fakt, że
czasem ten gram siły bardzo słabego
człowieka tak wiele może zdziałać.
Wspaniałym tego przykładem jest
właśnie Wileńskie Hospicjum.

A złożyło się na to niby tak bardzo
niewiele: 3 lata remontów od podstaw, kiedy to niemal od świtu do
ciemna pracowały koparki, burczały wiertarki, warczały samochody i
inna technika budowlana. Tylko trzy
lata wielkiego napięcia jak rozwiązać
ten lub inny problem, bezsenne noce,
skąd wziąć pieniądze. Nie zabrakło
też czasem chwil drobnych załamań.
Ale jedno w tym jest najważniejsze:
siostry Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego ani na chwilę nie zwątpiły
w Jego opiekę i miłosierdzie.
No i jeszcze mały drobiazg: urządzenie hospicjum kosztowało ni
mniej, ni więcej tylko 4 mln litów,
bez jednego centa ze strony państwa.
Wszystko to dzięki organizacjom
międzynarodowym, ludziom biznesu i poszczególnym darczyńcom, jak
też drobnym ofiarodawcom i wolontariuszom, których na co dzień pracuje tu 70 osób.
— Generalnie nie sposób wymienić wszystkich darczyńców, ale nie
mogę pominąć naszego największego darczyńcę Fundację „Pomóżcie
nam otrzeć łzy” i jej prezesa Val
Conlon, który również przybył na
tę uroczystość, a którego fundacja
ofiarowała Wileńskiemu Hospicjum
aż 2 mln litów. Nie mogę też pominąć mera rejonu solecznickiego

— XXI wiek jest wiekiem niegromkich słów i ładnych kazań, a wiekiem
dobrych uczynków wobec bliźniego.
Królestwo Boże nie polega na słowach, ale na czynach (1 Kor 4, 20).
To nie my coś robimy dla hospicjum,
ale hospicjum dla nas. Tego rodzaju
działalność uszlachetnia nas, pomaga bliżej poznać i zrozumieć bliźniego, uwrażliwia nas na cudzą biedę i
przede wszystkim czyni nas tak bardzo potrzebnym innym – powiedział
prezes Van Conlon z Irlandii.
Ale przejdźmy do części liturgicznej. Tego dnia Ewangelia według św.
Jana głosiła między innymi:
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja
was umiłowałem. I nie wyście mnie
wybrali, ale ja was wybrałem”.
Zarówno czytanie liturgiczne, jak i
Ewangelię skomentował w swojej
homilii kardynał Audrys Juozas Bačkis.
I tu znowu posłużył się słowami św.
Pawła: „Chcę być wszystkim dla
wszystkich” i dodał przy tym, że
Wileńskie Hospicjum – to wołanie o
pomoc chorych.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim
filmem o drogach powstania hospicjum i śpiewem: Bogu niech będą
dzięki. Alleluja. Potem Koronka do
Miłosierdzia Bożego i uroczysta Msza
św., którą odprawiali kardynał Juozas
Bačkis, nuncjusz apostolski Luigi Bonazzi, biskup Arūnas Poniškaitis oraz
ponad 20 kapłanów, którym towarzyszyli diakoni i klerycy Wileńskiego
Seminarium Duchownego.
Pośród wiernych była przedstawicielka Litewskiego Ministerstwa
Zdrowia, przedstawiciele placówek
dyplomatycznych, organizacji społecznych władz miasta, lekarze,
ludzie różnych zawodów, a nawet
wyznań.
Modlono się w różnych językach:
po polsku, po litewsku, były krótkie
wątki modlitwy po angielsku, francusku, niemiecku. Eucharystii towarzyszyły przepiękne śpiewy Chóru
Mariańskiego z Krakowa oraz chóru
parafialnego z Mejszagoły. Ogólna
atmosfera była wspaniała: wielkie
skupienie, rozmodlenie – wszystko
to niczym jeden wielki hymn dziękczynienia „Ciebie, Boże, wysławiamy” unosił się ku niebu. Po Mszy
św. odczytano list papieża Benedykta XVI, w którym wyrażał słowa podzięki siostrom, robotnikom, którzy
się przy budowie trudzili, wolontariuszom i z całego serca udzielił swego papieskiego błogosławieństwa
pracownikom hospicjum, chorym i
wszystkim uczestnikom tej uroczystości.
Potem nastąpiło poświęcenie całego
budynku hospicjum oraz odsłonię

cie i poświęcenia tablicy pamiątkowej hospicjum. W końcu posypały
się podziękowania i kwiaty na ręce
siostry Michaeli, kardynała, z którego inicjatywy to „sanktuarium” powstało. Pozdrowienia i piękne kwiaty były też od Ministerstwa Ochrony
Zdrowia Litwy. Podziękowaniom,
kwiatom i oklaskom nie było końca
i nie sposób tu wszystkich wymienić.
— Atmosfera była tu tego dnia wyjątkowa. Zdawało się, że w powietrzu
jakieś dobre duchy latają, a codziennie ponure ludzkie twarze tym razem
nabrały wyrazu uśmiechu, dobroci i
jakiegoś wewnętrznego uniesienia.
To był wielki zastrzyk optymizmu,
to wspaniałe rekolekcje duchowe –
powiedziała „Kurierowi” wilnianka
Albina wyznania prawosławnego.
Ekonomistka Virginija również wilnianka była pełna podziwu Bożych
pomysłów, że w miejscu dawnego
więzienia, zakątku zdawało się zapomnianym przez ludzi i Boga rozkwitł
tak piękny kwiat Bożego Miłosierdzia. Najwięcej wrażeń i własnych
spostrzeżeń było przy wspólnym stole, jakże bogatym i przygotowanym
przez młodych wolontariuszy..
Mszę św. Celebrował kardynał,
dwóch biskupów i ponad 20 kapłanów Fot. Marian Paluszkiewicz
Orszak kapłanów wyrusza do ołtarza
Fot.Marian Paluszkiewicz
Siostra Michaela dziękuje budowniczym, wolontariuszom i wielu innym
Fot. Marian Paluszkiewicz
źródło: Kurier Wileński Program Pomost w Radio Wnet

Kardynał wiele ciepłych słów powiedział też o błogosławionym ks.
Michale Sopoćko, o świętej Faustynie, o siostrach Zgromadzenia Jezusa
Miłosiernego i o wszystkich tych,
którzy się przyczynili do powstania
hospicjum. A w ciągu tych trzech lat
pracowało nad tym Bożym dziełem
mniej więcej tysiąc osób.
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Przestało działać kolejne polonijne radio.
Zofia Wojciechowska
Z fal eteru
zniknęło Polskie
Radio
USA, nadające
z Teaneck, NJ.
Program
Pomost współpracował z redakcją radia. Dziękujemy ze słuchaczami za
niedzielne audycje red. Januszowi
Szlechcie. W ostatniej audycji udało nam się połączyć bezpośrednio
z Nowym Jorkiem i poprowadzić
wspólną debatę na temat Polonii.
Polskie Radio w USA- Czy jeszcze powróci? Nie wiadomo. Właściciele radia, Ewa Strzałkowska
i Andrzej Krygowski, tłumaczą
decyzję o zaprzestaniu nadawania
negocjacjami z rozgłośnią o mocniejszym sygnale. Do czasu ich zakończenia programu będzie można
słuchać jedynie w internecie.
„Rozważamy możliwość korzystania ze stacji radiowej o mocniejszym sygnale i większym zasięgu.
Decyzję w tej sprawie uzależniamy
m. in. od prowadzonych negocjacji
dotyczących warunków nadawania
naszych audycji” – piszą w liście
właściciele rozgłośni i dziękują
swoim sponsorom i reklamodawcom, w szczególności „oddziałowi 2. Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej w USA. To jedyna
polonijna organizacja, która mocno
wspierała nas od początku”.
Strzałkowska i Krygowski w swoim liście wskazują na fakt, że prowadzenie rozgłośni łączy się ze
sporymi wydatkami, ale „(...) tylko
nieliczni to rozumieją. Właściciele firm, którzy chcieli korzystać z
opłacanego przez nas czasu antenowego gratis pewnie nie przyjmowali tego faktu do wiadomości”.
Końcówka listu wskazuje, że Polskie Radio USA może już nie powrócić. „Polonia zasługuje na swoje media, ale niestety nasze ostatnie
półroczne doświadczenia marketingowe w Polskim Radiu USA nie są
dużą zachętą do kolejnej inwestycji” – piszą właściciele, dodając
podziękowania dla słuchaczy i reklamodawców.
Polskie Radio USA rozpoczęło
swoją działalność w ubiegłym roku.
Nadawało program codziennie kilka godzin popołudniowego bloku
po polsku na częstotliwości dzierżawionej od stacji WVNJ „The Voice” nadającej na falach 1160AM i
1520AM. Pierwszy program został
nadany 12 grudnia ubiegłego roku,

ostatni – w ubiegłą niedzielę.
W rozmowie z naszym reporterem
Ewa Strzałkowska potwierdziła
prowadzenie negocjacji z inną stacją nadawczą. – W WVNJ skończył
się nam kontrakt, a w nowym, który
nam zaproponowano, ceny nie były
korzystne – mówi. – Zanim rozpoczęliśmy nadawanie w WVNJ prowadziliśmy też negocjacje z inną
stacją. Ostatecznie zostaliśmy przy
WVNJ, bo wówczas dawali nam
lepsze warunki. Negocjacje z nową
stacją najprawdopodobniej zakończą się w ciągu 2-3 tygodni.
Zapytana o deklaracje pomocy
osób ze środowisk polonijnych,
Strzałkowska mówi krótko: – Z deklaracjami bywa różnie.
Polskie Radio USA jest kolejną
stacją, która zakończyła działalność w metropolii nowojorskiej.
W ubiegłym roku w klimacie przewrotu przestało działać Polskie Radio 910AM w Pomonie. Trzy lata
temu, również w atmosferze skandalu, przestało działać Radio Rytm
należące do Stanleya Trojaniaka, a
zarządzane wówczas przez Lecha
Próchnika.

Dlaczego Polonii nie udało się
utrzymać tej rozgłośni? na to
pytanie odpowiada red Janusz
Szlechta z Nowego Dziennika
NJ .
Korespondencja dla Programu Pomost i KSI.
Polskie Radio USA emitowało
swój program przez cały tydzień na
wynajętych częstotliwościach 1160
AM i 1520 AM, przez kilka godzin
dziennie po południu. Studio mieściło się w siedzibie głównej stacji
WVNJ 1160 w Teaneck, NJ.
Jego założycielką wraz mężem Andrzejem Krygowskim była redaktor
Ewa Strzałkowska, była szefowa
Polskiego Radia New York 910
AM w Pomonie, zamkniętego nieoczekiwanie 30 maja 2011 roku.
Strzałkowska, wspierana przez
męża i grupę przyjaciół, stworzyła
korporację medialną Polish Media
Corporation LLC., która powołała do życia Polskie Radio USA.
Pierwszy program radio nadało 12
grudnia 2011 roku.
Była to jedyna ogólnodostępna polska stacja, której można było słuchać w trzech stanach: New Jersey,
Nowy Jork i Connecticut. Zespół
dziennikarzy i współpracowników
radia starał się przekazywać aktualne wiadomości z USA, Polski
i świata, informować o wydarze-

niach sportowych, ale także mówić
o tym, czym żyją Polacy w USA.
"Za wynajmowanie stacji płaciliśmy każdego miesiąca około 30
tysięcy dolarów, a więc jest to duża
suma – powiedziała "Nowemu
Dziennikowi" Ewa Strzałkowska.
– Skończył się nam półroczny kontrakt, który mieliśmy podpisany ze
stacją WVNJ 1160 w Teaneck, NJ,
i postanowiliśmy go nie przedłużać, właśnie ze względu na koszty.
Aktualnie prowadzimy rozmowy z
inną stacją, też nadającą na falach
AM, która ma większą moc i zasięg. Jeśli zaproponują nam sumę,
którą będziemy w stanie udźwignąć, to wrócimy na antenę. Na
razie nie wiem, kiedy to nastąpi".
To oczywista prawda – radio potrzebuje, zresztą podobnie jak inne
polonijne media, więcej sponsorów
i reklamodawców. To nie jest biznes, na którym można się dorobić.
"Dziennikarstwo jest moim zawodem, a radio jest moją pasją –
podkreśla Ewa Strzałkowska – ale
samą pasją nie da się żyć".
"Radio na razie zawiesiło tylko
nadawanie programu w eterze –
podkreślił Antoni Domino, członek
KPA i zarządu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej okręgu nr
2 w Nowym Jorku. – Wsparliśmy
finansowo to radio, szukaliśmy
sponsorów, ale też zaangażowaliśmy sporo ludzi, którzy tworzyli
jego program.

Oświadczenie kierownictwa
Polskiego Radia USA
Polskie Radio USA przestaje nadawać audycje na częstotliwościach
1160AM i 1520 AM. Przez kilka
najbliższych tygodni mogą nas
Państwo słuchać w internecie na
naszej stronie: http://www.polskieradiousa.com Rozważamy możliwość korzystania ze stacji radiowej
o mocniejszym sygnale i większym
zasięgu. Decyzję w tej sprawie uzależniamy m.in. od prowadzonych
negocjacji dotyczących warunków
nadawania naszych audycji. Dziękujemy wszystkim sponsorom i
reklamodawcom Polskiego Radia
USA. Szczególnie Oddziałowi 2
Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w USA. To jedyna polonijna organizacja, która mocno wspierała nas od początku. Radio to
ogromne wydatki i tylko nieliczni
to rozumieją. Właściciele firm, którzy chcieli korzystać z opłacanego
przez nas czasu antenowego gratis,
pewnie nie przyjmowali tego faktu

W studiu radiowym franciszkanin ojciec Michał Socha z St. Michael the Archangel Church w
Bridgeport, CT i lekarka Bożena Czapka z Bridgeport - uczestnicy 8-osobowej pielgrzymki do
Kenii, dokąd pojechali w styczniu 2012 roku z darami, finansową pomocą i dobrym słowem
Foto: JANUSZ M. SZLECHTA

do wiadomości. Polonia zasługuje
na swoje media, ale niestety, nasze
ostatnie półroczne doświadczenia
marketingowe w Polskim Radiu
USA nie są dużą zachętą do kolejnej inwestycji. Pozytywnej energii
dodawali nam słuchacze. Dziękujemy za wszystkie rozmowy na antenie radia i poza nią. Życzymy Państwu tylko pogodnych dni i może:
do usłyszenia!
Serdecznie pozdrawiamy, Polish
Media Communications - Polskie
Radio USA Ewa Strzałkowska i
Andrzej Krygowski
Mamy w planie wiele wywiadów
i programów z ciekawymi ludźmi,
których należy pokazać, o których
trzeba mówić – wśród nich są także
nasi członkowie. W środę wieczorem, podczas posiedzenia zarządu,
będziemy rozmawiać o tym, co
możemy i co powinniśmy zrobić
jeszcze dla Polskiego Radia USA"
– podkreślił Zbigniew Domino.
"To radio, podobnie jak inne polonijne media, jest nam bardzo potrzebne.
Niewielu z nas bierze udział w wyborach amerykańskich, więc jeśli
jeszcze znikną nasze media, to już
nic nie będziemy znaczyć w tym
kraju jako grupa etniczna – stwierdził Zbigniew Domino. – Wiele
osób pyta, jak to możliwe, że radio
upadło. Latynosi mają swoich stacji przynajmniej kilka, a my tej jednej nie możemy utrzymać. Każdy z
nas powinien sobie zadać pytanie:
a co ja zrobiłem dla tego radia, aby
działało, aby istniało?" – dodał.
"To bardzo smutna wiadomość –
powiedziała "Nowemu Dziennikowi" Bożena Urbankowska, prezes
Kongresu Polonii Amerykańskiej,
oddziału na północne New Jersey,

komentując zniknięcie z eteru Polskiego Radia USA. – Pamiętam, z
jaką radością – po zamknięciu stacji w Pomonie – członkowie KPA
przyjęli w ubiegłym roku wiadomość, że Ewa Strzałkowska chce
stworzyć nowy polski program
radiowy. Zaprosiliśmy ją w lipcu,
wraz z mężem Andrzejem, na spotkanie do Polskiego Domu Cracovia w Wallington, gdzie rozmawialiśmy o nowym radiu. Wiele osób
zadeklarowało wówczas wsparcie.
Bardzo aktywnie wsparł to radio
nasz członek Antoni Domino. Kiedy Polskie Radio USA ruszyło, z
radością słuchaliśmy programu,
tym bardziej że był lepiej słyszalny
niż ten na falach 910 AM. A teraz
znowu będziemy bez radia" – podsumowała Bożena Urbankowska.
"SWAP jest jednym z naszych najważniejszych sponsorów – podkreśla Ewa Strzałkowska. – Ale wielu
wspaniałych członków tej organizacji wspiera nas nie tylko finansowo.
Wielokrotnie przyjeżdżali do studia
i opowiadali o swoich losach. Byli
to często sybiracy, ludzie liczący
sobie powyżej 80 lat, którzy opowiadali o syberyjskiej gehennie,
ale i o życiu w Ameryce. Programy
z ich udziałem były słuchane i budziły wielkie emocje, bo otrzymywaliśmy potem wiele telefonów".
Radia wciąż można słuchać przez
internet na stronie – www.polskieradiousa.com. Można też pisać do
redakcji drogą emailową:
poczta@polskieradiousa.com.
Miejmy nadzieję, że niedługo znów
je usłyszymy w eterze.

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
www.ksi.kresy.info.pl
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ZESPÓŁ "SYBERYJSKI KRAKOWIAK" W POLSCE
Korespondencja Zofii Wojciechowskiej z Węgorzewa

W dniach 30 czerwca - 7 lipca w
Polsce odbędą się koncerty polonijnego zespołu folklorystycznego
"Syberyjski Krakowiak". Zespół
w tym roku obchodzi swoje piętnastolecie. W 30. osobowej grupie
reprezentującej zespół, który obecnie łączy prawie 80 uczestników, są
potomkowie polskich zesłańców i
osadników z przełomu XIX-XX w.
Obecnie zespołem kieruje Helena Władimirowa oraz choreograf
Natalia Wołkowa. W repertuarze
zespołu tańce i peśni polskich regionów - Krakowskiego, Rzeszowskiego, Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kaszubskiego
oraz Kurpiowskiego. Pieśni i tańce
narodów zamieszkujących Syberię - Rosjan, Ukraińców, Kozaków
i Chakasów. Kultura mało znanego
w Polsce narodu - Chakasów, zostanie przedstawiona w tańcu szamana oraz śpiewach gardłowych
charakterystycznych dla ludów
Azji Centralnej.
Zespół "Syberyjski Krakowiak" ma
swoją siedzibie w stolicy Republiki
Chakasji - w Abakanie. Jest to miasto, gdzie od 19 lat aktywnie działa
Kulturalno-Narodowa Organizacja
Społeczna "Polonia", od 1997 r.
zespół "Syberyjski Krakowiak", pismo i radio "Rodacy".

Pierwszym punktem występów
zespołu w Polsce w tym roku stało się województwo warmińsko-mazurskie. Wojewoda Marian
Podziewski przywitał członków
zespołu w Olsztynie. Szczegóły na
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4429&Itemid=
W Polsce zespół wystąpi:
30 czerwca w Węgorzewie 1821.00 (Plac Wolności)
1 lipca w Węgorzewie w koncercie
galowym XVII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych 16-20.00
O tym Festiwalu i występach "Syberyjskiego Krakowiaka" prosimy
posłuchać Audycję Zofii Wojciechowskiej http://www.radiownet.
pl/publikacje/festiwalowo-program-pomost
3 lipca w Warszawie, Dom Kultury "Arsus" o godzinie 11-00 http://
www.arsus.pl
4-5 lipca w Łomży w ramach zakończenia XII Polonijnych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły.
7 lipca w Warszawie, w Amfiteatrze Parku Sowińskiego (ul. Elekcyjna 17) o godzinie 17-00
Wstęp na wszystkie koncerty wol-

ny.
Serdecznie zapraszamy!
Redakcja KSI składa serdeczne
gratulacje z okazji JUBILEUSZU
____________
32 osobowa grupa młodzieży wraz
z opiekunami odwiedziła także
Gierłoż i Świętą Lipkę. Zespół „Syberyjski Krakowiak” został założony w syberyjskim mieście Abakan
w listopadzie 1997 r. I zadebiutował podczas dni Kultury Polskiej
jako dziecięcy zespół przy Szkole
polonijnej w Centrum Dziecięcej
Twórczości w Abakanie. Pierwszą
kierowniczką zespołu stała Julia
Skidan. W 1999 r. Dziecięcy „Syberyjski Krakowiak” wyjeżdża do
Rzeszowa na szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska „Syberyjski Krakowiak” – to nie tylko polskie tańce,
ale i pieśni. Grupą wokalną zespołu
„Krakowianka” prowadzi znana
na Syberii polonijna śpiewaczka
Helena Władimirowa. Zespół „Syberyjski Krakowiak” dwukrotnie
był nominowany do udziału w XII
i XIII Światowych Festiwalach Ze-
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społów Polonijnych w Rzeszowie
(2002, 2005 r.) jako jedyny zespół
z Federacji Rosyjskiej. „Syberyjski Krakowiak” przy wsparciu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich występował w latach
2005-2007 z programem pieśni i
tańców polskich w następujących
polskich miastach: Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Pułtusku, Jeleniej
Górze oraz rosyjskich: Krasnodarze, Orenburgu, Jekaterynburgu,
Omsku, Tomsku. W Rosji zespół
otrzymał Grand Prix II Festiwalu
„Poloniada” w Tomsku (2006) i
Festiwalu Folklorystycznego „Lato
Kubania” (2007). W roku 2006 po
specjalnym koncercie kwalifikacyjnym zespół otrzymał tytuł Zespół
Ludowy Folklorystyczny Polskiej
Pieśni i Tańca „Syberyjski Krakowiak” i zgodnie z prawem rosyjskim taki zespół ma prawo ubiegać
się o opłacane przez władze oświatowe etaty kierowników zespołu.
Zespół dorosły „Syberyjski Krakowiak” do dziś nie ma opłaconych
etatów, chociaż z 30 uczestnikami
pracuje 2 choreografów i muzyk.
Od Ministerstwa Kultury zespół
ma prawo nieodpłatnie korzystać z
sal i scen Republikańskiego Domu
Kultury oraz ma oddzielną siedzibę. W repertuarze zespołu pieśni i
tańce regionów Polski: Kurpiowskiego, Kaszubskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Mazurskiego,
Śląskiego i Krakowskiego. Oprócz
tego w repertuarze zespołu tańce: mazurek, polonez, kujawiak,
oberek oraz ludowe pieśni i tańce
Chakasów, Rosjan –Sybiraków.
Zespół niejednokrotnie brał udział
w miejskich i republikańskich
przeglądach zespołów choreogra-

ficznych, jest obecnie jedynym zespołem przedstawiającym folklor
mniejszości polskiej na południu
Syberii. W lipcu 20087 r. zespół
wziął udział w Festiwalu polonijnych dziecięcych zespołów folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju.
W lipcu 2008 r. zespół „Syberyjski
Krakowiak” prezentował się w 6
koncertach na terenie RP. W roku
2011 zespół „Syberyjski Krakowiak” wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu „Polonia Cantans” we Wrocławiu oraz w XVII
Międzynarodowym
Festiwalu
Kultury Kresowej w Mrągowie. W
Abakanie z inicjatywy Kulturalno-Narodowej Organizacji „Polonia”co roku w listopadzie odbywają
się Kursy Metodyczne nauczycieli
języka polskiego, muzyki i choreografii tańców polskich, prowadzone przez metodyków polonijnego Centrum Nauczycielskiego
z Lublina. W takich warsztatach
bierze udział ponad 25 nauczycieli, kierowników choreograficznych
i wokalnych zespołów folklorystycznych z całej Syberii. W nowym programie zespołu oprócz
krakowiaka, pieśni i tańców rzeszowskich, kurpiowskich i warmińsko-mazurskich zostanie przedstawiony polski obrzęd weselny w
wersji, która zachowała się w polskich wioskach na terenie Syberii.
Oprócz tego w koncercie zabrzmią
oprócz polskich – ukraińskie, kozackie i syberyjskie piosenki – zarówno jak w języku rosyjskim ,
jak również w języku chakaskim.
Zespół zaprezentuje pieśni i tańce
szamanów syberyjskich.
foto; Zosia Wojciechowska, Węgorzewo 2012. Zespół Syberyjski
Krakowiak wśród przyjaciół
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Do Środowisk Kresowych i Prawdziwych Polaków.
Inicjatywa Porozumienia Pokoleń Kresowych zawarta w „Liście Otwartym DO POSŁÓW BIEŻĄCEJ KADENCJI SEJMU RP ” dotycząca projektu uchwały:
„ O ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian",
mimo znaczącego Waszego wsparcia utknęła w parlamencie. Wszyscy posłowie i Kluby Parlamentarne otrzymali
pocztą elektroniczną wspomniany list ale tylko trzy wnioski Klubów Parlamentarnych PSL, PiS i SP trafiły do
laski marszałkowskiej.
Kluby parlamentarne PO, SLD i Ruchu Palikota zareagowały głuchą ciszą.
Ogólnopolskie media również tradycyjnie nie zainteresował ten temat. Ero-entuzjazm, tu i teraz ,okazał się ważniejszy od historii narodowej i obowiązku pamięci o ofiarach nacjonalizmu ukraińskiego.
69 lat ciszy w tych sprawach to znacznie zdecydowanie za długo, to nie tylko wstyd ale i hańba.
Musimy skorzystać z przysługujących nam praw obywatelskich i sami powołać komitet inicjatywy ustawodawczej skutecznie zmierzający do celu. Komitet d.s. ustanowienia dnia „ 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian” po zebraniu 100 tys. podpisów, po drodze uświadamiający całemu społeczeństwu prawdę o skrzętnie przemilczanym ludobójstwie Polaków na Kresach ma szansę doprowadzić sprawę do końca. Apelujemy do
wszystkich organizacji kresowych i tych naszych rodaków którym prawda o naszym narodzie leży na sercu o
rozpoczęcie zbierania podpisów już dziś. Wszystkie stowarzyszenia z całego kraju i zagranicy zapraszamy do
delegowania ze swoich szeregów osób, uznanych autorytetów, do Komitetu. Akcją obejmujemy cały kraj, każdy
zakątek gdzie tylko utworzą się grupy zbierające podpisy. Pokażmy, że nie chodzi tu o 100 tys. podpisów ale o
coś więcej. Pierwszy tysiąc podpisów obywateli popierających projekt złożony do marszałka sejmu pozwoli na
uzyskanie przez Komitet osobowości prawnej. Ogłosimy wtedy jego skład na publicznym forum i rozpoczniemy
pełną parą zbiórkę podpisów i kampanię promocyjną całej akcji. Wszystkich zainteresowanych akcją prosimy o
kontakt z redakcją KSI, organem medialnym Porozumienia Pokoleń Kresowych a wówczas prześlemy pakiet
informacyjny i zgodne z wymogami prawa wzory list do podpisu.
Równocześnie apelujemy do wszystkich środowisk kresowych by zabrali głos w dyskusji nad sprawą przyszłości
Polaków pozostających poza Macierzą. Obecnie doszło do załamania systemu wsparcia dla rodaków pozostających poza granicami kraju, dlatego też polskie organizacje w Rosji, na Ukrainie i Litwie, w Mołdawii i Słowacji,
ale też w innych krajach, mają poważne kłopoty z dalszym finansowaniem swojej działalności. Wiele z nich już
wstrzymało realizację planowanych wcześniej działań.
Niestety, nie mieliśmy wpływu na historię, ale na dzisiejszą politykę rządu wobec Polaków za granicą możemy
próbować wpłynąć. Przewartościowanie polityki rządu wobec Polaków będących poza granicami, to znaczy nastawianie się na ścisłą współpracę o charakterze „komercyjnej wymiany usług", nie przynosi nadziei. Są społeczności polonijne na obczyźnie, które nie będą mogły wywiązać się z tego nowego układu handlowego.
Również Polacy na zachodzie Europy oczekiwaliby od Ojczyzny konkretnych działań: Trzeba stale pogłębiać i
modyfikować wiedzę o diasporze polskiej, ponieważ emigracje starzeją się, ale i uzupełniają o nowych Polaków.
Najjaśniejsza Rzeczpospolita powinna z większą uwagą przyglądać się Rodakom za granicą i ich problemom.
Ważna jest dyskusja i działanie na rzecz wypracowania wspólnych zasad łączności Polaków z Macierzą. Chodzi
o przyszłość kolejnych pokoleń. Pokolenia Kresowe proszę o głosy w ważnej sprawie, ponieważ diaspora polska
nie może być problemem. Być może zaistniała sytuacja kryzysowa nie wynika ze złej woli, ale raczej z nieznajomości tematu.
Czy najlepiej gdyby tej diaspory w ogóle nie było, bo jest obciążeniem?
Debata Polonijna w Programie Pomost prowadzona jest przy współpracy z Magazynem Polonia, Radiem Chicago, Nowym Dziennikiem NY, Polskim Radiem w USA, Kresowym Serwisem Informacyjnym, Gazetą Petersburską, Pismem Rodacy na Syberii, stowarzyszeniem dziennikarzy polonijnych we Francji APAJTE.
Są z nami działacze portalu „Polacy w Berlinie" oraz inne media polonijne.
Program Pomost w Radio Wnet
programpomost@gmail.com
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LWOWSKIM SZLAKIEM STANISŁAWA

DĘBICKIEGO Z KOŁOMYJĄ W TLE

Aleksander Szumański dla Barw Kresów
Gdy w Salonie literackim "Jagiellonki" miałem zaszczyt komentować książkę "Krakowskim
szlakiem rodu Bednarskich" autorstwa Zofii Bednarskiej i Tadeusza Zygmunta Bednarskiego,
nie przypuszczałem, iż tak szybko ukaże się następna, siódma już
pozycja "krakowsko szlakowa" o
kolejnym wybitnym artyście młodopolskim i profesorze krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
- Stanisławie Dębickim /1866 1924/, tym bardziej bliska mojemu sercu, iż artysta ów wpisał się
również i w szlak lwowski.
I tak 19 maja 2009 roku podobnie
jak w roku ubiegłym w auli Biblioteki Jagiellońskiej odbyła się
promocja książki autorstwa Zofii
Bednarskiej i Tadeusza Zygmunta Bednarskiego "Krakowskim
szlakiem Stanisława Dębickiego". Artysta ten zapewne nie będzie zwieńczeniem cyklu malarzy
młodopolskich, albowiem znana
już jest powszechnie pracowitość
tej pary autorskiej. Godny podkreślenia jest wybór przez autorów tej właśnie postaci, po prezentacji Jacka Malczewskiego,
Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Józefa Mehofera i własnego rodu, albowiem
wydaje się, iż Stanisław Dębicki
należący przecież do pocztu wybitnych polskich twórców został

niesłusznie zapomniany.
Owemu, jakby zapomnieniu,
najwięcej może był winien sam
Dębicki - jego usposobienie, nieśmiałość, przesadna skromność.
Te cechy charakterologiczne artysty podkreślało wielu o nim
piszących. W bieżącym roku minie prawie sto lat, od kiedy osieroconą po śmierci Stanisława
Wyspiańskiego katedrę malarstwa religijnego i dekoracyjnego
w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych objął Stanisław Dębicki.
Doskonałym preludium do podjęcia przez Stanisława Dębickiego zajęć pedagogicznych w krakowskiej Akademii były posady,
najpierw nauczyciela rysunku w
Szkole Przemysłu Ceramicznego
w Kołomyi, a potem w prywatnej Szkole Rysunku Marcelego
Harasimowicza we Lwowie. Powołanie Dębickiego na miejsce
po Wyspiańskim w słynnej - nie
tylko na ziemiach polskich, ale i
na terytorium Cesarstwa Austro-Węgierskiego - uczelni było i
zaszczytem i wielkim awansem
prestiżowym.
Przyznam, iż wcale nie ze zdumieniem czytam w "Alma Mater",
miesięczniku Uniwersytetu Jagiellońskiego z maja 2012 roku, o
szykanowaniu Dębickiego po objęciu przez niego katedry. Autor

Tadeusz Zygmunt Bednarski bardzo szeroko omawia w artykule
"Stanisław Dębicki jako pedagog
w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych" owe niecne i podłe zachowania.
Pisał wówczas Łada - Cybulski:
"Nie ma podłości, której by w Krakowie nie wyrządzano od dwóch
lat Stanisławowi Dębickiemu!
Wymarzony pod każdym względem nauczyciel, naukę pojmujący
jako naukę, nie jako krótką praktykę kupiecką, w pracę wkładający cały żar swego entuzjazmu
- na każdym kroku kopany był i
jest przez swych kolegów, przez
tych właśnie, na których przede
wszystkim obowiązek dziś ciąży
dbania o dobro zakładu! Granie
na najniższych instynktach rozpróżniaczonych i zdeprawowanych jednostek wśród młodzieży,
byle tylko przy jej pomocy pozbyć się "przybysza", wiece krytyczne uczniaków przez rektorat
urządzane, na których analfabety
sztuki dyktowały swe poglądy na
metody nauczania…do Wiednia
nawet szlące raporty tajemne,
byle tylko nie dopuścić do zmiany
skromnej numeracji docenta na
pensję nadzwyczajnego profesora, byle tylko utrącić stabilizację
kolegi po pędzlu.
A gdy mimo to wszystko ciężka
praca z końcem roku szkolnego
wydała rezultat uderzająco widoczny i mogła się o tym przekonać publiczność, ba, zobaczyć
mógł przybyły z Namiestnictwa
referent - wtedy już, już szły
posiepaki rektorskie - zdzierać
i niszczyć wystawę… Tak, tak,
tutaj się to działo - w Polsce, w
Krakowie. Tenże sam autor o
kompaniach i intrygach wobec
Dębickiego wspomina również
i w innej broszurce - "W bagnie
polskiej sztuki, rzecz o Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie",
drukowanej wcześniej na łamach
"Nowin" z kwietnia 1911 roku.

Krakowie i Monachium. Do Paryża wyjechał później. Tu związał
się jako pedagog ze Szkołą Przemysłu Ceramicznego, czyli, jak ją
później zwano, Krajową Szkołą
Garncarską, której celem było
podniesienie dotychczasowej pro-

dukcji garncarskiej.
Szkoła ta pokazywała swoje wyroby m.in. na Krajowej Wystawie Rolniczej i Przemysłowej we
Lwowie, prezentując kuchenne
naczynia gliniane, piece kaflowe,

Należy domniemać, iż punktem
odniesienia owych intryg była
wielkość artystyczna Dębickiego, a więc nie tylko pierwiastek
konkurencji zawodowej, ale też i
zazdrości. Niestety w sztuce polskiej istnieją i pojawiały się podobne przypadki, dotyczące np.
Jana Matejki w malarstwie, czy
też Michała Bałuckiego, dramatopisarza, który skutkiem intryg
popełnił samobójstwo w krakowskim parku im. dra Henryka Jordana.
Pragnąłbym przybliżyć Szanownym Czytelnikom Kresowego
Serwisu Informacyjnego okres
twórczości Stanisława Dębickiego we Lwowie i na Kresach.
Kołomyja znacząco wpisała się w
biografię Stanisława Dębickiego.
Stąd właśnie startował w świat na malarskie studia w Wiedniu,
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kładki nad potokami, płoty, oryginalne drewniane domki z ukośnymi daszkami nad wejściami,
wznoszące się jedno ponad drugie
domostwa parterowe, a i piętrowe z gankami, z mansardowymi
okienkami na dachy wyglądającymi, z niższymi oknami o szachownicy wielu małych szybek.
Podobnie jak świat Żydów kołomyjskich, ukazał i innych mieszkańców Pokucia - najrozmaitsze
i liczne studia ludu huculskiego
- kobiet, mężczyzn i dzieci. Ludzi
i w zamożniejszych obejściach,
i rzewną biedę we wnętrzu chat
kurnych, ludzi żyjących na zapieckach.
Młodych, powabnych i zgrabnych
i tych, których bezlitosny Chronos do ziemi zgarbionych przydusił.

oraz elementy ornamentów do budowli i ogrodów. Do zdobnictwa
wprowadził Dębicki zakochany w
Huculszczyźnie szlachetne huculskie motywy z Pokucia - z wyszywanek, haftów i snycerki.
Kołomyja była jego bazą skąd
odbywał malarskie wycieczki w
huculski plener, na spotkanie z
ciekawym terenem i ludźmi. Nie
zdajemy sobie dzisiaj oczywiście
sprawy, że owa prowincjonalna
mieścina była istotnym ośrodkiem życia artystycznego i handlowego /1885 - 1890/.
K. Abgar-Sołtan na łamach warszawskiego "Tygodnika Ilustrowanego" w sierpniu 1890 roku
pisał :
"[…] A Kołomyja to świat cywilizowany, kto wie czy nie przecywilizowany. Jakby w jakimś
lewantyjskim portowym mieście
słyszysz wkoło siebie najrozmaitsze języki; oryginalne; nie
polskie; nie słowiańskie twarze
otaczają cię ze wszech stron; w
restauracjach, cukierniach obija
ci się o uszy akcent angielskiej
mowy - a bussines! bussines!
grzmi na każdym kroku; on kieruje bezspornie czynami ludzi i
panuje jak Bóg i Pan […]".
W Kołomyi mieszkała i tworzyła

cała kolonia artystów - malarzy.
Dębicki rocznik 1866 urodzony
w Lubaczowie zachwycał się Kołomyją i okolicą. A było to - jak
i Lubaczów, środowisko etniczne
zróżnicowane i już przez to ciekawe - Polacy, Rusini, Ormianie,
Żydzi, żyjący w społecznej symbiozie, różni, a jednak pełni wzajemnego zrozumienia. I taki urozmaicony świat utrwalił artysta w
malarstwie i rysunku tej okolicy.
Typy Żydów i sceny z ich życia
zajmują go nie tylko ze względu
na malowniczość formy, ale także
na zaciekawiającą treść.
"Mały rabin" i "Pogrzeb żydowski w małym miasteczku" należą
do najlepszych dzieł tego wybitnego artysty. W Kołomyi w roku
1885 powstała jedna z najbardziej
znaczących i znanych prac Dębickiego "Mały rabin", zresztą dublowana, którą Dębicki określał:
"Główka Żydka rabinisty". Temat
żydowski przejawiał się w takich
pracach z tego okresu, jak "Chamajdes w chederze" "Pogrzeb żydowski", "Do chederu", "Rabin".
Świetnie Dębicki potrafił oddać
charakter przedmieść Kołomyi z sentymentem serdecznym, bez
drwiny - pokazać miasto, którego
był mieszkańcem. W "Wenecji
galicyjskiej" pokazał walące się

W pracach malarskich pokazał
urok huculskich strojów - tych
kobiecych długich barwnych
spódnic, kaftanów z wymyślnymi
haftami, serdakami na piersiach,
z głowami w czepki zdobnymi,
a i męskich, wielobarwnych jak np. w kompozycji "Niedziela w górach". Szlak wędrówek
plenerowych zaznaczony jest na
szkicownikach nazwami miejscowości - Delatyń, Gwoździec,
Mikuliczyn, Stryj, Tyszkowice,
Żabie.
Huculi podobali mu się. Mężczyzn
malował w różnym wieku. I tych
w wielce już latach dojrzałych, i
młodych chłopaków. Wrocławska wystawa z 1966 roku przypomniała te typy. Był tam i obraz
"Siedzący Hucuł". Stary gazda,
pełen dostojeństwa, o długich
włosach na boki rozczesanych,
z miotłami wąsów, z łagodnym,
serdecznym spojrzeniem. Ubrany
w serdak, co białą koszulę - do
kolan sięgająca - skrywał, a białe
bufiaste rękawy mocne okrywały
ręce. Prawa kij pasterski przytrzymywała, lewa spoczywała na
kolanie. Przez prawe ramię przewieszony był szeroki pas, co torbę pasterską podtrzymywał.
Pobyt w Kołomyi był dla Dębickiego owocny pod każdym
względem - nabył malarskiego
doświadczenia, poznał bogactwo
kolorytu świata Hucułów, mistrzowsko się wprawił - w opanowaną już z dawna - sztukę rysunku, spróbował smaku kromki
nauczycielskiego chleba. Z bagażem tym wyjeżdżał znów w świat.

A Paris! Kochał bardzo kraj, a już
do Lwowa był szczególnie przywiązany. W stołecznym mieście
Galicji zamieszkał Dębicki po
powrocie z Francji i tu wkrótce w
grupie artystów prym wodzić zaczął, a środowisko zaakceptowało
go serdecznie.
"Posiada Lwów bardzo utalentowanego artystę, zwłaszcza w kierunku dekoracyjnym - Stanisława
Dębickiego", tak na łamach warszawskiego "Tygodnika Ilustrowanego" pisał Paweł Ettinger.
Stanisław Wasylewski wspaniały
piewca rangi lwiego grodu omawiając lata 1900 - 1915 w swej
księdze "Lwów", tak oto prezentował rolę lwowską Stanisława
Dębickiego:
"Czołową postacią cyganerii
lwowskiej jest artysta, bez którego, jak ktoś powiedział, nie
wyobrazić sobie świata artystycznego w tej dobie. Stanisław Dębicki czyni na mniejszą skalę to,
co w Krakowie Wyspiański. Kładzie fundamenty pod zdobnictwo
książki. Bo i rzeczywiście - na
lwowskim terenie dał się wkrótce
poznać nie tylko jako uczestnik
wystaw tamtejszego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych i jego
działacz, ale jako współtwórca Stowarzyszenia Malarzy dla
Podniesienia Sztuki Religijnej;
czynny członek Sokolstwa, pomysłodawca kartek pocztowych,
najwybitniejszy w Galicji, obok
Feliksa Jasieńskiego - zbieracz
i znawca japońskich drzeworytów; współpracownik - jako
scenograf i kostiumolog - sceny
lwowskiej; wielostronny grafik twórca całego wystroju książek:
od projektu okładki, rysunków w
tekście, ozdobników, po inicjały;
projektant plakatów, afiszy, ekslibrisów, nalepek firmowych, reklam; ozdobników i inicjałów w
prasie literackiej i artystycznej;
wykładowca szkoły malarskiej
Marcelego Harasimowicza; projektodawca i wykonawca panneau
dekoracyjnych do cennych obiektów - sakralnych i świeckich.
Jak wspomniałem Dębicki wystawiał jako portrecista, pejzażysta,
wedutysta w lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.
I tu warto przytoczyć notatkę
Stanisława Wyspiańskiego, który
odwiedzając lwowską wystawę
TPSP 25 października 1892 roku
- zapisał w swoim raptularzu, iż
oglądał akwarele Makarewicza,
oraz piękne pejzaże Stanisława
Dębickiego, o których Łoziński

powiedział:
">To jest genialny człowiek<". O
związkach Dębickiego z lwowskim Sokolstwem przypominają
Wacława Milewska i Maria Zientara w pracy o sztuce Legionów
"Sztuka Legionów Polskich i jej
twórcy 1914 - 1918".
We Lwowie, jak i w Kołomyi dojrzewał talent pedagoga artysty.
W czasie promocji książki istotne jej fragmenty czytali naprzemiennie autorzy Zofia Bednarska
i Tadeusz Zygmunt Bednarski
honorowi kustosze Biblioteki Jagiellońskiej, co godne jest podkreślenia.
Prezentację tekstu bogato wypełniły wyświetlane ilustracje z
książki. Jak zwykle przy takich
wydarzeniach laudację złożyli
przedstawiciele burmistrza Miasta i Gminy Szczawnicy. Należy w zakończeniu przypomnieć,
iż Tadeusz Zygmunt Bednarski
jest honorowym obywatelem m.
Szczawnicy, członkiem bractwa
Wawelskiego Dzwonu Spiżowego, Zasłużonym Członkiem
Związku Podhalan.
Nagrodzony został m. in. Złotym
Laurem Fundacji Kultury Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi,
Statuetką Józefa Piłsudskiego,
Medalem Jana Matejki, Odznaką
"Honoris Gratia", Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
Po zakończeniu promocji goście
zostali zaproszeni na oglądnięcie
ekspozycji wydawnictw, które
zamieściły teksty Tadeusza Zygmunta Bednarskiego, również
uznanego poety. Gości poczęstowano również lampką wina.
"I ja tam z gośćmi byłem, miód i
wino piłem, a com widział i słyszał w księgi umieściłem".
Aleksander Szumański
Otrzymałem podziękowanie od
autorów książki „Krakowskim
szlakiem Stanisława Dębickiego”
Zofii i Tadeusza Zygmunta Bednarskiego:
„http://www.lwow.home.pl/teatrwielki.html
str. 6 i 8. Za tę informację wyrażamy wdzięczność Panu Red.
Aleksandrowi Szumańskiemu.

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

tenie Polskiego Radia Katowice Audycje archiwalne do pobra(UKF 102,2 MHz) w każdą nia na stronie PR Katowice:
niedziele o godz. 8.10.
www.radio.katowice.pl
i Swiatowego Kongresu KresoDla Polaków za oceanem po- wian:
Lwowska Fala - autorska au- wtórka audycji o 1.00 w nocy z
www.kresowianie.com
dycja Danuty Skalskiej na an- niedzieli na poniedziałek.
www.ksi.kresy.info.pl
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OPOWIEŚCI BABCI – część IV
Napisała
Ewa Fulińska-Nadachowska
Zebrał i ułożył Piotr Strzetelski

Wprowadzenie
Zapraszam do przeczytania kolejnej, czwartej już części „Opowieści
babci” autorstwa Ewy Fulińskiej
–Nadachowskiej. Oczami nastoletniej dziewczynki obserwujemy ulice przedwojennej Warszawy, zwiedzamy Lwowskie kościoły i katedry
oraz przeciskamy się pomiędzy
kolorowymi żydowskimi kramami.
W opisach poszczególnych scen z
życia dorastającego dziecka wyłania się obraz rodzinnego ciepła i
miłości przejawiający się we wspólnym przeżywaniu wolnego czasu i
odkrywaniu piękna polskiej ziemi.
Nieuchronnie jednak zbliża się rok
1939, z którego nadejściem słychać
w relacjach Ewy pobrzmiewają odgłosy zbliżającej się wojny.
Piotr Strzetelski

ny, złocenia, rzeźby, dawały nastrój
wzniosłości i powagi. W głównym
ołtarzu błyszczała srebrna, bogato
rzeźbiona sukienka Matki Boskiej
Dominikańskiej, słynącej cudami.
Zwiedzanie kościołów trwało latami i nie wszystkie udało się Ewie
poznać. Bo ileż było tych kościołów! Kościół Jezuitów, w którym
dokonane zostało bierzmowanie
dziewczynki, Karmelitów Bosych,
Sakramentek, Klarysek, św. Antoniego, św. Marcina, Kościół Matki
Boskiej Ostrobramskiej z kopią obrazu z Ostrej Bramy w Wilnie i inne.
Jeden wszakże szczególnie bliski
był sercu Ewy. Mały drewniany
kościółek św. Zofii, którego krzyż i
sam czubek gontowego dachu wieży, wyłaniający się zza drzew parku
Stryjskiego, widoczny był z balkonu
rodzinnego domu.

/ Widok z rynku na Katedrę i kaplicę Boimów

ozdabiały malowidła ścienne znanego malarza polskiego Jana Rosena.

Lwowskie kościoły
Mama postanowiła, że będzie Ewę
prowadzić co niedzielę do coraz to
innego kościoła. Najpierw najbliższy, parafialny kościół św. Mikołaja. Znajdował się na niewielkim
wzniesieniu obok starego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Szło się
do niego specjalną drogą lekko pod
górę, a potem po schodach do wnętrza kościoła. Ten piękny barokowy
kościół pełen marmurowych, złoconych figur świętych, bogaty w wielkie obrazy, robił wrażenie jasnego
i pogodnego. Tu rodzice brali ślub,
wszystkie dzieci były chrzczone,
tu Jędrek będąc małym chłopcem
służył do mszy świętej. Tu też przychodziło się na niedzielne nabożeństwa, a także święciło się jajka na
Wielkanoc. Szczególnej piękności
był kościół Bernardynów, ze swą
rzeźbioną fasadą, z figurami świętych odcinającymi się na tle nieba.
W przylegającym doń klasztorze
mieszkał stary Bernardyn, katecheta
dziewczynki. Przed kościołem stała
wysoka kolumna z figurą Błogosławionego Jana z Dukli, czczonego
przez mieszkańców Lwowa jako
obrońcę miasta. Bogate barokowe
wnętrze kościoła pełne wielkich
rzeźbionych postaci świętych w złoconych, fałdzistych szatach, aniołki
unoszące się w złotych obłokach
wysoko pod stropem, marmurowe
kolumny, przeważające kolory brązu i złota, nadawały tej świątyni wygląd przepychu i dostojeństwa. Tu
przychodziło się na tak zwane "groby". W okresie Wielkiego Tygodnia
w bocznej nawie ustawiano krzyże z naturalnej wielkości figurami
ukrzyżowanego Chrystusa i łotrów.
Obok przyciągała wiernych oświetlona setkami palących się świec
grota z figurą martwego Chrystusa.
Gdzieś z wysoka dochodził przejmująco smutny śpiew zakonników:
,,ludu mój ludu, cóżem ci uczynił,
w czem żem zasmucił, albo w czem
zawinił...". Wspaniały Kościół Dominikanów był znowuż całkiem odmienny. Wielka kopuła, widoczna z
wielu miejsc we Lwowie, pięknie
harmonizowała z pobliską renesansową Wieżą Korniaktowską Cerkwi
Wołoskiej. We wnętrzu białe kolum-

/ Kościół św. Mikołaja we Lwowie

Lwowskie katedry
Lwów miał aż trzy katedry katolickie, każdą jednak innego obrządku. Katedrę łacińską, gdzie nabożeństwa odbywały się po łacinie,
katedrę greko-katolicką, w której
modły odprawiano w języku starocerkiewnym i katedrę ormiańską.
Katedra łacińska jest to wysoki,
potężny kościół gotycki. Wielkie
wrażenie zrobiły na dziewczynce
przebogato rzeźbiony ołtarz dłuta Jana Białego oraz renesansowa
kaplica braci Kampianów. W katedrze znajdowały się cenne figury
średniowieczne Chrystusa ukrzyżowanego i Chrystusa cierpiącego. Mama pokazała Ewie obraz
Matki Boskiej, przed którym król
Jan Kazimierz oddał Polskę pod jej
opiekę, uznawszy ją królową Korony Polskiej. Tu po raz pierwszy
usłyszała Ewusia lwowską pieśń
kościelną: ,,Śliczna gwiazda miasta
Lwowa Maryja, pani nasza i królowa – Maryja”. W późniejszych
latach przychodziła dziewczynka
tu często z koleżankami, aby posłuchać pięknie brzmiących organów i
doskonałych chórów.
W pobliżu Katedry Łacińskiej znajduje się perła zabytków lwowskich
kaplica Boimów. Zbudowana przez
mieszczanina, lekarza Boima, pokryta jest w całości rzeźbami. To bogactwo rzeźb na zewnątrz i w środku
kaplicy, było dla Ewy wprost oszałamiające. Nastrój tajemniczości i niezwykłości towarzyszył zwiedzaniu
katedry Ormiańskiej. We Lwowie
mieszkało wielu Ormian będących
chrześcijanami. Byli oni przeważnie zasymilowani. Mama objaśniła
dziewczynkę, że katedra zbudowana
na początku XIV-tego wieku jest w
stylu grecko-bizantyjskim. Kościół

Dominowały ciemne błękity, fiolety, zielenie. Ewa była oczarowana
wdziękiem wydłużonych postaci o
nieco smutnych twarzach. Mama
powiedziała, że malowidła te przypominają bizantyjskie mozaiki. Katedra greko-katolicka, czyli cerkiew
św. Jura jest nadzwyczaj piękna. Stoi
na wzgórzu i wchodzi się do niej
po wielu schodach, ozdobionych
rzeźbionymi balustradami. Szerokie
wieże z licznymi rzeźbami nadają jej
wygląd bardzo okazały, a równocześnie lekki. Wybudował go ten sam
znakomity polski architekt, co kościół Dominikanów. Był on komendantem twierdzy w Kamieńcu Podolskim i nosił z francuska brzmiące
nazwisko de Witt. W środku dosłownie wszystko kapało od złota. "Złote
wrota" charakterystyczne dla obrządku wschodniego, kapłani w złotych
tiarach, złotych ornatach. Wielkie
wrażenie zrobiły na dziewczynce
głębokie basy chóru, który towarzyszył nabożeństwu.
Niezwykły zaiste był Lwów, bo czy
jest gdzieś na świecie drugie takie
miasto, które miałoby trzy katedry
katolickie? Na pytanie Ewy Mama
odpowiedziała, że może tylko Rzym.

Demenka Podniestrzańska
Ewa nigdy nie rozumiała, dlaczego
wieś leżąca nad Dniestrem nazywała się Demenką Podniestrzańską. W
tej miejscowości, niedaleko miasteczka Żydaczów, znajdował się
majątek ziemski należący do małżeństwa Pawlikiewiczów. Czasem
wakacje urozmaicano przez kilkudniowy pobyt w Demence. Wyjazdy
tam były ciekawe i przyjemne. Dojeżdżało się pociągiem do Żydaczowa, a potem powozami do majątku.
Miło było jechać aleją wysadzaną
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starymi drzewami i zajeżdżać przed
biały uroczy pałacyk. Na półokrągłym tarasie czekali na gości gospodarze przy suto zastawionym stole.
Z tarasu w obie strony prowadziły
szerokie schody na placyk ozdobiony klombem pełnym kwiatów.
Demenka należała niegdyś do pewnego arystokraty, którego nazwiska
dziewczynka nie zapamiętała. Był
to według Mamy utracjusz i hulaka
przebywający przeważnie za granicą we Wiedniu lub Paryżu. Największą miłością jego życia były konie.
Będąc na aukcji koni w Wiedniu
spotkał raz znawcę i hodowcę koni,
młodego Bolesława Widajewicza,
brata babci Fulińskiej, a więc wuja
Taty. Zaproponował mu zarząd swoich dóbr i założenie hodowli koni w
tych posiadłościach. Bolesław Widajewicz zgodził się, a będąc doskonałym organizatorem i gospodarzem, w krótkim czasie doprowadził
upadające majątki do kwitnącego
stanu. Wdzięczny pracodawca doskonale go wynagradzał, a nawet
obdarzył go jednym z mająteczków.
Widajewiczowie byli bezdzietnym
małżeństwem i wszystkie swe siły
i umiejętności poświęcali swej pracy, dzięki czemu stali się zamożnymi ludźmi. Bolesław Widajewicz
znaczącą sumę pieniędzy zapisał
swemu siostrzeńcowi Benedyktowi Fulińskiemu, czyli Ojcu Ewy,
dzięki czemu mając do dyspozycji
jeszcze posag Mamy mogli rodzice wybudować ten piękny dom we
Lwowie. W czasie jednego z pobytów w Demence Ewa usiłowała nauczyć się jazdy na koniu, bo Pawlikiewicz miał piękne wierzchowce.
Próba ta jednak zakończyła się tylko
dotkliwymi potłuczeniami. Do programu pobytu w Demence należały
odwiedziny w sąsiednim Wołcniowie u pani Bilińskiej. Jechało się
tam powozem lub bryczką, wiejską
drogą między lasem, a polem. Do
dworu prowadziła również aleja
wysadzana starymi drzewami, ale
dom był całkiem odmienny. Niski,
drewniany, z małym ganeczkiem
obrośniętym winem. W środku
były niespodziewanie duże pokoje
z drewnianymi niskimi powałami.
Bardzo podobał się dziewczynce ten
przytulny dworek. Należał niegdyś
do Widajewiczów, którzy spędzili w
nim całe swoje wspólne życie.

W starym grodzie
Pewnego lata wybrano się do Krakowa, a potem dalej w Pieniny. Ewa
czytała książeczkę ,,Trębacz z Wieży Mariackiej", a także ,,Żół

/

Bolesław Widajewicz w stroju „Sokoła”

tą ciżemkę". W pierwszej był opis
Sukiennic i miasta widzianego z
wysokości wieży. Z ciekawością
więc, spacerowała wokół Rynku,
po którym jeździły wtedy jeszcze
tramwaje. Kościół Mariacki i ołtarz
Wita Stwosza oglądała przez pryzmat lektury ,,Żółtej ciżemki". Kraków wydał się Ewie miastem jak z
bajki. Widok Wawelu z brzegu Wisły przypominał baśnie o dawnych
czasach. Zwiedzanie zamku i katedry było uciążliwe, ale pozostawiło
niezatarte wrażenie. Zamieszkano
pod Krakowem w domu, a raczej
dworze Kańskich. Władysław Kański, brat cioteczny Taty, był urzędnikiem bankowym i codziennie dojeżdżał autem do Krakowa zawożąc
tam dzieci, a także do sklepów krakowskich własne produkty ogrodnicze, a nawet wiejski chleb wypiekany przez jego przedsiębiorczą
żonę. Kańscy mieli czterech synów:
Władka zwanego ,,Duńką", Julka,
Maćka i Andrzeja oraz najmłodszą
córkę Lalę, rówieśnicę Stefana. Julek jakiś czas studiował we Lwowie
i wtedy przychodził do domu na
Tarnowskiego. Ewusia niezmiernie
lubiła te odwiedziny, bo zazwyczaj
siadał do fortepianu i wtedy przez
klawiaturę przewalały się perliste
pasaże i potężne akordy. Grał dobrze i z wielką biegłością. Po latach
zginął w Oświęcimiu. ,,Duńka" jako
działacz polityczny wyjechał na początku wojny za granicę. Maciek po
wojnie został śpiewakiem, Andrzej
profesorem pediatrą, Lala ukończyła
rolnictwo i osiadła we Wrocławiu. W
krakowskiej wyprawie wzięła udział
Zosia Kuźniewiczówna, dla której
Kański był wujem. Zosia, dorosła
już panna, studiowała chemię razem
z Jędrkiem na Politechnice. Była córką siostry ciotecznej Taty, cioci Luni
Kuźniewiczowej. Nie pierwszy raz
towarzyszyła rodzinie Fulińskich w
wakacyjnych eskapadach. Była raz
na Kniażynie, a jedno lato spędzili
razem na Helu, gdzie chodziło się
rano nad pełne morze, a po południu
nad zatokę. Zosia, Jędrek i Jacek wychowywali się prawie razem, gdy rodzice, jeszcze przed wybudowaniem
domu mieszkali przy Tarnowskiego
68 w kamienicy. Sąsiadowali tam z
Kuźniewiczami i ich dziećmi, Zosią
i starszym Marianem. Marian Kuźniewicz został oficerem i w czasie
wojny walczył pod Monte Casino.
Ewusia zaśmiewała się, gdy Mama
opowiadała jak malutki Jacuś nazywał Zosię - ,Joja", Jędrka - ,,Juju", a
siebie - ,,Jaju".
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/ Wakacje nad morzem (mama z Wojtkiem, Stefanem, Ewą, Jędrkiem i Zosią Kuźniewiczówną)

Mąż cioci Luni był bardzo barwną
postacią. Grał dobrze na fortepianie, trochę malował, fotografował.
Miał kiedyś zakład fotograficzny.
Przewinął się także przez Kniażynę, gdzie robił portretowe fotografie osadniczkom. Związana
z tym była zabawna historia. Portrety te upiększał retuszowaniem,
a dla żartu domalowywał czasem
kolczyki lub ozdobne kolie. Spracowane w polu i w oborze kobiety oglądały ze zdumieniem siebie
na portretach jako piękne damy.
- Ależ ja nie mam takich kolczyków – powiedziała jedna. - A czy
nie jest pani w nich do twarzy? –
zapytał żartowniś. Wkrótce w każdym domu znalazł się portret jego
właścicielki. I tak poczciwy kawalarz poprawił samopoczucie osadniczek Woli Wilsona czyli Kniażyny. Z Krakowa pojechaliśmy
w Pieniny. Był to dalszy ciąg tej
"bajkowej" wyprawy. Spływ Dunajcem, wyjście na Trzy Korony,
a zwłaszcza na Sokolicę zrobiły na
Ewie duże wrażenie. Widok z Sokolicy w dół pionowej ściany, wijący się nisko w dole srebrzysto–
niebieski Dunajec, wykrzywione
od wiejących wiatrów sosny wiszące nad urwiskami, wszystko to
przypominało jakiś nierzeczywisty
krajobraz baśniowy. Dziewczynka
zauroczona była pięknem Pienin i
to urzeczenie pozostało w niej na
zawsze.

Wiosenne szmery
,,Kaczuszka", czyli pani Dobrowolska, nazywana tak przez pokolenia uczniów szkoły św. Zofii
z powodu swojego chybotliwego
chodu, była niegdyś koleżanką
Mamy w seminarium nauczycielskim. Mieszkała na Tarnowskiego
kilka domów dalej, lubiła Mamę
i czasem wpadła na pogawędkę.
Jako wychowawczyni klasy była
bardzo życzliwa i opiekuńcza
wobec Ewusi. Pewnego popołudnia zabrała ją na przedstawienie
baletowe, w którym występowały
małe dziewczynki. Ewie bardzo
podobała się mimiczna inscenizacja „Czerwonego Kapturka”.
Występ przygotował znajomy
pani Stasi Dobrowolskiej – Burka - prowadzący lekcje dla dziewczynek w znanej szkole baletowej
Faliszewskiego. Pani Stasia namówiła Mamę, aby posłała córkę na
te zajęcia. Kochana, dobra Mama
prowadziła od tego czasu Ewę
dwa razy w tygodniu na odległą
ulicę Franciszkańską. Gimnastyka z elementami tańca była przyjemna, odbywała się przy akompaniamencie fortepianu. Wielką
atrakcję stanowiły odwiedziny
pewnej sławnej już w całej Pol-
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sce dziesięcioletniej dziewczynki
Basi Bitnerównej, która od czasu
do czasu przychodziła ćwiczyć w
sali korzystając z zainstalowanych
tam urządzeń. Ta wychowanka
Faliszewskiego i Burki, uczących
ją tańca od czwartego roku życia,
nieładna, piegowata dziewczynka
odznaczała się niebywałą wprost
giętkością. Gwiazdy, szpagaty,
mostki, stawanie na rękach, salta
w powietrzu były dla niej fraszką.
Wykonywała je jakby mimochodem. Toteż jeździła na występy
po całym kraju, a deski sceniczne
największych teatrów nie były jej
obce. Po wojnie stała się sławną
tancerką nie tylko w Polsce, ale
i za granicą. W ósmym męskim
gimnazjum miało odbyć się przedstawienie związane z jubileuszem,
czy czymś podobnym. Burka przygotował balet pięciu dziewczynek,
między innymi Ewy i Danusi, której ojciec był polonistą w tej szkole. Po tygodniach przygotowań i
ćwiczeń nadszedł dzień przedstawienia. Ewie, gdy zgodnie z programem lekkim krokiem wbiegła
na scenę nogi zadrżały w kolanach.
Poniżej wielka sala wypełniona po
brzegi ludźmi. Dziewczynce zdawało się, że tysiące oczu oceniają
jej najmniejszy ruch. Przez kilkanaście minut przy delikatnym,
pełnym wdzięku utworze Sindinga
,,Szmery wiosenne" pięć długonogich dziesięciolatek fruwało po
scenie w powiewnych seledynowych strojach jak motyle na łące.
Z przejęcia się ważnością chwili
w pewnym momencie pomyliły
trochę kolejność ruchów, to też z
lekkim zaskoczeniem i radością
przyjęły gromkie oklaski, jakie
po występie zabrzmiały w sali.
Wielokrotne, pięknie wyuczone
kłanianie się nie sprawiło im już
trudności.

Stefcia
Na początku piątej klasy zjawiła
się nowa koleżanka. Pani posadziła
ją koło Ewy mówiąc: Wiem, że będziesz dobra dla Stefci i pomożesz
jej, jak cię o to poprosi. Z okien
szkoły widać było zakręt ulicy
Zielonej prowadzącej za rogatki
miasta w kierunku wsi Kozielniki.
Z tej miejscowości, ulicą Zieloną
przywoził Stefcię wóz drabiniasty zdążający potem na targ lub
gdzie indziej w mieście. Z daleka
widać było szybko zbliżającą się
parę kasztanków skręcających na
wyboistą drogę prowadzącą przez
nieczynną już cegielnię wprost w
ślepo kończącą się ulicę Tarnowskiego. Ostatni, krótki odcinek
do szkoły odbywała dziewczynka
pieszo. Czasem jednak wozu nie
było i wtedy przez większość dro-

gi niósł cierpiącą na wadę serca
siostrę jej starszy szesnastoletni
brat. Stefcia była drobną i bladą
blondyneczką. Oddychała szybko,
a jej cienkie paluszki zakończone
były lekko sinymi paznokciami.
Była zdolna, nadzwyczaj pilna i
staranna. Ewa często zapraszała ją
po szkole do domu, gdzie czekała
na przyjazd fury, która zabierała
dziewczynkę w drogę powrotną.
Była dużo mniejsza i szczuplejsza,
więc różne ubrania, z których wyrosła Ewusia, stawały się jej własnością. Czasem czekanie przedłużało się i wtedy Mama częstowała
Stefcię obiadem. Potem zazwyczaj
ta pilna uczennica wyciągała zeszyty i obie dziewczynki zabierały się do wspólnego odrabiania
lekcji. Przez ten rok Ewa przyzwyczaiła się do roli opiekującej
się koleżanki, gdyż Stefcia była
inteligentną i dobrą dziewczynką.
Po wakacjach musiały się jednak
rozstać, bo Mama zadecydowała o
zmianie szkoły, a Stefcia pozostała w szkole św. Zofii. Po ukończeniu szóstej klasy miała załatwione
bezpłatne miejsce w gimnazjum
Sióstr Urszulanek na pobliskiej
ulicy św. Jacka. Zakon Urszulanek prowadził w swoim klasztorze
gimnazjum żeńskie wraz z internatem, rezerwując zawsze jedno lub
dwa miejsca dla zdolnych dziewczynek z ubogich rodzin. Tak też
było ze Stefcią. Ewa zaś, musiała
chodzić do odległego gimnazjum
państwowego, gdyż Tato jako profesor Politechniki korzystał tam ze
zniżki, a opłata u sióstr Urszulanek
była wysoka. W budynku gimnazjum im. Adama Asnyka mieściło
się także seminarium nauczycielskie i szkoła "ćwiczeń", w której
uczyli nauczyciele z gimnazjum
i seminarium. W szkole tej odbywały się lekcje pokazowe i ćwiczenia dla przyszłych nauczycieli.
Poziom był znacznie wyższy niż w
poczciwej szkole św. Zofii. Po wakacjach więc, zaczęło się dla Ewy
bardzo wczesne wstawanie i długa
codzienna wędrówka na ulicę Sakramentek. Kilka lat później, już
w pierwszym roku wojny, przyszła
smutna wiadomość o śmierci Stefci. Wielki żal za łagodną, mądrą
dziewczynką ogarnął wtedy serce
Ewy.

Najlepsza przyjaciółka
Zmiana szkoły była ciężkim przeżyciem dla Ewy. Wiele trudności
sprawiało jej podciągnięcie się
do znacznie wyższego poziomu
w obcym środowisku. Wymagający nauczyciele ostro traktowali
uczennice, nie tak, jak poczciwa
,,Kaczuszka". Z początku panicznym lękiem przejmowała ją nowa
opiekunka klasy, pani Pokiziakówna. Bała się wręcz spojrzeć w
jej skądinąd piękne, czarne oczy
i na kształtne usta z wyraźnie widocznym nad nimi ciemnym meszkiem. Uczyła świetnie matematyki
i jej zawdzięczała dziewczynka
szybkie nadrobienie zaległości. Z
czasem polubiła tę mądrą, choć
trochę dziwaczną "starą pannę",
jak złośliwie nazywały ją nowe
koleżanki. Była osobą bardzo pobożną, więc na początku nauki
śpiewano "Kiedy ranne wstają
zorze", potem odmawiano modlitwę, a po lekcjach modlono się
znowu. Jej bratem był znany we
Lwowie ksiądz Pokiziak, katecheta chłopców w szkole św. Zofii i to

przed jego linią ostrzegała małego
Wojtusia Mama. W klasie istniał
samorząd z przewodniczącą, wysoką niebieskooką dziewczynką,
ulubienicą nauczycieli i koleżanek, Jasią Klotzek. Pewnego dnia,
gdy Ewa jak zwykle miała zamiar
wracać po lekcjach do domu piękną ulicą Czereśniową, wspinając
się potem koło zakonu Urszulanek stromymi schodkami na górną
część Tarnowskiego i nią jeszcze
wyżej do domu, ktoś zawołał za
nią z tyłu. Była to Jasia. - Ja też
mieszkam na Tarnowskiego pod
numerem czwartym, tuż przy ulicy Zielonej, może będziemy wracać razem – powiedziała. Od tego
czasu zmieniła się trasa powrotu i
dziewczynki wracały razem. Jasia
zostawała pod czwartym, a Ewa
wędrowała pod górę, aż do numeru 82, do domu. Z czasem Jasia
zaczęła odprowadzać koleżankę
dalej, do miejsca, gdzie schodki
stanowiły skrót na ulicę Jacka. Potem jeszcze wyżej i wtedy z kolei
Ewa odprowadzała Jasię z powrotem do domu. Te spacery trwały
czasem bardzo długo i wtedy obrywały obydwie burę od swoich
mam. Miały sobie zawsze tyle do
powiedzenia o szkole, przeczytanych książkach, filmach, aktorach,
wierszach, które wywoływały nieokreślony smutek, marzeniach, a
także własnych nastrojach. Przyszły ferie zimowe. Dziewczynkom
brakowało codziennych rozmów,
zaczęły się więc odwiedzać. Jasia mieszkała w dość ponurej kamienicy na parterze, z widokiem
na przeciwległy rząd kamienic
lub brudne podwórko. Ogromnie
więc lubiła przychodzić do domu
Ewy, gdzie z okien roztaczał się
rozległy i piękny widok na ogród,
wzgórza, park Stryjski. W słoneczny, zimowy ranek pokoje zalane
były wesołym światłem. Pewnego
popołudnia Jasia została dłużej,
bo umówiła się ze swoim starszym bratem, że przyjdzie po nią
wieczorem. Gdy zaczął zapadać
zmrok, Ewa chciała zapalić światło, ale Jasia powiedziała: - Posiedźmy chwilę w ciemności, chcę
cię o coś zapytać. Ewuniu (tylko
ona używała tego zdrobnienia, być
może dlatego było dziewczynce
tak miłe), czy nie zechciałabyś
zostać moją "najlepszą przyjaciółką"? Trzeba tu wtrącić, że w klasie
były zwykłe koleżanki i "najlepsze
przyjaciółki". Ewie zabiło mocno
serce. Nie chciała wierzyć własnym uszom. Ten autorytet klasowy, o którego przyjaźń ubiegało
się wiele koleżanek i z której zdaniem liczyli się nawet nauczyciele,
chce ofiarować jej tak wspaniały
dar. Nie zwlekała więc z twierdzącą odpowiedzią. Odtąd łączyła je prawdziwie wielka przyjaźń.
Każde zmartwienie było wspólne i
każda radość. Zdarzyło się, że obie
zachorowały równocześnie na grypę. Ewa leżała w gorączce z bólem
głowy i gardła, a tu jeszcze ta rozłąka z Jasią. Nie wiadomo, co było
gorsze, złe samopoczucie spowodowane chorobą, czy tęsknota za
przyjaciółką. Aż tu nagle dzwonek
do bramy. Za chwilę Stefan podaje list od Jasi przyniesiony przez
jej brata. Jakiż to był wspaniały
list! Długi na kilka stron, a były
w nim miłe, czułe słowa i ciekawe uwagi o przeczytanej książce,
własne rozmyślania, a nawet równanie matematyczne, sprawiające Jasi trudności. Ewa nie umiała
tak pięknie pisać, więc zabrała się
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do zadania matematycznego. Pozostały okres choroby upłynął na
wymianie korespondencji. Tylko
Tadek, brat Jasi narzekał, że zamienił się w listonosza.

/ Ewa z gołąbkiem

Osiedle
Z końcem maja cała klasa wyjechała
na tydzień do tak zwanego "Osiedla". Gimnazjum i Liceum Asnyka
oraz Szkoła Ćwiczeń dysponowały
dużym budynkiem w Starym Samborze, zabytkowym miasteczku na
Podkarpaciu, ślicznie położonym
nad Dniestrem wśród niewielkich
gór. Latem były tam kolonie, w zimie zimowiska, a wiosną i jesienią
poszczególne klasy wyjeżdżały na
krótkie, tygodniowe pobyty. Budynek stał za miastem na dużej polanie
z boiskiem do siatkówki. Na piętrze
mieściły się sypialnie, a na parterze sala szkolna, jadalnia, kuchnia
i inne pomieszczenia gospodarcze.
Dwie nauczycielki opiekowały się
wychowankami. Po śniadaniu i dwu
lub trzech lekcjach w sali szło się na
wycieczkę, połączoną z nauką przyrody. Po obiedzie, gry i zabawy na
boisku lub w sali szkolnej sprzyjały
lepszemu poznaniu się dziewczynek.
Dzień rozpoczynał się sakramentalnie
pieśnią "Kiedy ranne wstają zorze",
a kończył na boisku, gdy ostatnie
promienie słońca oświetlały jeszcze
szczyty gór, nastrojową pieśnią "Słońce już zeszło z pól, zeszło z gór, zeszło
z mórz, Bóg jest tuż". Dwa dni przed
powrotem do Lwowa zapanowała
wspaniała pogoda. Część dziewczynek uprosiło panie o pozostanie po
śniadaniu na łące. Chciały wrócić do
domu pięknie opalone. Wyciągnęły z
szopy leżaki i wyłożyły się do słońca. Jedna z koleżanek miała bardzo
wydatny nos. Posmarowawszy buzię
kremem, przylepiła nań listek bzu.
Gdy gong wezwał na obiad, zjawiła
się z twarzą czerwoną jak piwonia, w
której tkwił, zdawało się, że jeszcze
większy niż zazwyczaj biały nos. W
pierwszej chwili koleżanki wybuchły
śmiechem, ale potem zrobiono naradę
w sprawie nieszczęsnego nosa. Jedna
dziewczynka radziła wziąć z kuchni
mąkę, rozrobić ją z czerwoną farbą,
aby uzyskać podobny kolor do twarzy
i takim pudrem posmarować nos. - To
już lepiej mąką przypudrować twarz
– powiedziała inna. W końcu zapadła decyzja, że następnego dnia zerwie się wielki liść łopianu, zakryje
się nim całą twarz, a nos umieści się
w dziurze i podda opalaniu. Skutek
okazał się fatalny. Nos był jeszcze
bardziej czerwony niż reszta twarzy, a na dodatek oddzielał go od
niej biały paseczek w miejscu, gdzie
znajdował się brzeg dziury w liściu. I
tak biedna Janka musiała wrócić do
Lwowa z czerwonym nosem i z białą
obrączką na nim.
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już takie jak dawniej, a naprawdę
śliczna blondyneczka miała pewną,
aczkolwiek niewielką, skazę na urodzie.

Zaczęło się we Lwowie

/ Szkoła Asnyka

Dwa ognie
Od wczesnej wiosny, na dużej przerwie i po lekcjach, dziewczynki
rozgrywały pasjonujące je mecze w
"dwa ognie". Nabrawszy wprawy,
dziewczynki postanowiły wyzwać
klasę szóstą "b" na turniej czterech
meczów, mających się odbyć z początkiem czerwca. Matką drużyny
została jak zwykle Jaśka. Z klasy
wybrano 10 najlepszych zawodniczek, między innymi Ewę. Jaśka
dysponowała bardzo silnym rzutem,
wytrącającym piłkę z rąk nawet po
złapaniu jej, Ewa zaś odznaczała się
skocznością i dobrym przechwytywaniem piłek. Gdy pozostały
jeszcze dwa ostatnie mecze, pani
dyrektorka zabroniła kategorycznie
pozostawania na boisku po lekcjach,
nakazując surowo pilne przygotowywanie się do egzaminu. W sukurs zmartwionym dziewczynkom
przyszedł ojciec jednej z nich, który
prowadził skład opału. O tej porze
duży plac za wysokim parkanem z
desek był prawie pusty. Niewielkie kupki węgla w jednym rogu, a
drzewa w drugim nie przeszkadzały
wcale. Na czarnej od pyłu węglowego płaszczyźnie wyrysowano boisko. Kibicujące koleżanki, siedzące
na belach drzewa i na schodkach
domu, okrzykami podgrzewały i
tak gorącą atmosferę tego upalnego
popołudnia. Turniej wygrała szósta
"a", w dużej mierze dzięki nie do
pokonania matce – Jaśce. Po meczu
dziewczynki wyglądały jak kominiarze. Spocone twarze oblepione pyłem węglowym, czarne ręce,
czarne nogi i niegdyś białe skarpetki, a co gorsza ubranie. Pod pompą
można się było jakoś umyć, ale jak
iść do domu w tak wybrudzonej sukience? Na szczęście w następnym
tygodniu zaczęła się słota i nie żal
było rozstać się z ulubioną grą, by
zasiąść nad książkami. W tych latach nastąpiła w Polsce zmiana systemu edukacyjnego. Jędrek, Jacek
i Stefan, po czterech latach szkoły
powszechnej i ośmiu gimnazjum,
zdawali maturę. Wojtek poszedł do
gimnazjum także po czterech latach,
lecz dwa lata przed egzaminem dojrzałości zdawał tak zwaną "małą
maturę" do liceum. Ewa dopiero po
sześciu latach szkoły powszechnej
zdawała do gimnazjum, po czterech
kolejnych powinna była zdać "małą
maturę" do liceum i po dwu latach
egzamin dojrzałości. W rodzinie
przeżywano więc trzy egzaminy:
Stefana, Wojtka i Ewy. Stefan uczył
się do matury bardzo pilnie i udało
mu się zdać ją dobrze. W tych czasach był to bardzo poważny egzamin. Gdy zapanowała radość, że tak
dobrze mu poszło i zdążył już wypić z kolegami lampkę wina, uderzył grom z jasnego nieba. Matury

we Lwowie musiały zostać powtórzone, gdyż okazało się, że tematy
zostały wykradzione z kuratorium
i znane były niektórym uczniom
wcześniej. Stefan na szczęście za
drugim razem zdał równie dobrze,
jak za pierwszym, ale zdenerwowanie i niepewność trzeba było przeżyć ponownie. Wojtek znalazł się w
liceum bez problemów. Egzamin do
gimnazjum okazał się łatwiejszy niż
przypuszczano, a surowe zazwyczaj
nauczycielki okazały się życzliwe i
delikatne.

Jasna i ciemna
Mama opowiadała Ewusi czasem,
jak będąc małą dziewczynką spędzała wakacje w pięknie położonej
na Podkarpaciu miejscowości Dobromilu, u swego dziadka Hausera.
Miał on tam obszerny dom, otoczony dużym sadem. Mieszkańcy miasteczka, nawet wiele lat po śmierci
pradziadka i zmianie właściciela,
nazywali ten dom "Hauserówką".
Do tej to "Hauserówki" zjeżdżały się
wnuki pradziadka Hausera, a więc
trzy córki Leopolda – Mania, Oldzia
i Stefa czyli Mama, dzieci drugiego
syna Rudolfa – synowie: Duda (Rudolf) i Romek oraz najmłodsza jedynaczka Anusia. Bywały też dzieci
siostry Leopolda i Rudolfa, Heleny
Grabowskiej. Anusia z Hauserów
Świątkiewiczowa mieszkała potem
w Stanisławowie. Była bezdzietna.
W czasie wojny spotkał ją straszny
los, gdyż ciężko chora na gościec
stawowy, wraz z matką staruszeczką
wywieziona została na Sybir. Duda
i Romek Hauserowie mieszkali we
Lwowie. Romek miał dwie córki
zdumiewająco różne od siebie. Starszą, niebieskooką, jasną blondynkę
Basię i młodszą, smagłą, ciemnowłosą, brązowooką Magdę, rówieśnicę Ewy. Basia bardzo imponowała dziewczynce, bo uczyła się
szermierki. Chodziła na treningi ze
swym stryjecznym bratem Andrzejem, synem Dudy. Miał on jeszcze
jednego syna, starszego, Janusza,
będącego w tym czasie studentem
Wydziału Mechanicznego Politechniki. Rodziny Dudy i Romka mieszkały blisko siebie i dzieci często się
odwiedzały. Basia i Andrzej byli
rówieśnikami, chętnie ze sobą przebywali, szczególnie, że oboje uczyli
się fechtunku. W owym czasie był
zwyczaj ozdabiania mieszkań zabytkowymi szablami zawieszonymi na ścianie. Raz Andrzej i Basia
zdjęli takie szable i chcieli zabawić się w pana Wołodyjowskiego i
"Hajduczka". W trakcie treningów
stosowali maski osłaniające twarz,
a tym razem ich nie mieli. I stało
się nieszczęście. Andrzej niechcący szturchnął szablą Basię w oko.
Udało się je uratować, ale nie było

Wszystko zaczęło się we Lwowie
przed pierwszą wojną światową,
gdy młodemu studentowi politechniki, Andrzejowi Małkowskiemu,
wpadła w rękę książka Baden – Powella o skautingu. Spodobała mu
się idea tej organizacji i postanowił
na wzór angielski założyć drużynę,
złożoną z lwowskich kilkunastoletnich "batiarów", których wielu włóczyło się po ulicach robiąc zbytki,
a nierzadko dokonując drobnych
kradzieży. Zabierał tych chłopców
na Wysoki Zamek lub Pohulankę,
gdzie przy ognisku i zapachu piekących się kartofli uczył ich historii
Polski, miłości do rodzinnego kraju,
uczciwości i przyjaźni. Urządzał
też terenowe ćwiczenia z użyciem
mapy, wyrabiając w nich tężyznę
fizyczną i wrażliwość na piękno
przyrody. Ćwiczenia te nazwał harcami, zapożyczając to określenie od
harców rycerskich w dawnej Polsce,
a zespół chłopców, drużyną harcerską. Te lwowskie batiary polubiły
szczerze swojego "komendanta",
jak go nazywali. Chcąc sprawdzić
wyniki wychowawcze u swoich
podopiecznych, będąc z nimi na Pohulance, upuścił przy pieńku portmonetkę z pewną ilością pieniędzy.
Za chwilę spostrzegł, że zniknęła.
Ćwiczenia dobiegły końca. Po rozstaniu z chłopcami, Małkowski z
uczuciem przykrości i zawodu udał
się w kierunku domu. Uszedł już
kawał drogi, gdy usłyszał za sobą
stukot butów biegnącego chłopca.
- Panie komendancie! Proszę się zatrzymać! Zgubił pan portmonetkę,
znaleźliśmy ją. Małkowski nigdy
nie dowiedział się i nie dociekał
tego, czy tę "zgubę" zabrał chłopiec,
który mu ją oddał, czy też był to wynik decyzji całej grupy. Po powrocie
do domu przeliczył pieniądze. Nie
brakowało ani centa. Odetchnął z
ulgą. Teraz już wiedział, że stworzył
z tych lwowskich batiarów prawdziwą drużynę harcerską. Po tej pierwszej przyszły następne i założony
przez Andrzeja Małkowskiego ruch
harcerski ogarnął całą Polskę. Ewa
zapisała się do "Zuchów" jeszcze
w szkole św. Zofii, a w gimnazjum
była już harcerką. Na zbiórkach
słuchało się gawęd zastępowej lub
drużynowej, uczono się piosenek,
a także maszerowano w szyku wojskowym. Drużyna bowiem brała zawsze udział w defiladach na 3 Maja
i 11 Listopada. Ćwiczenia terenowe
odbywały się na Pohulance. Był to
obszerny obszar zalesiony, położony na wzgórzach - pomiędzy Cmentarzem Obrońców Lwowa a laskiem
Węglińskim, graniczącym z ulicą
Zieloną przechodzącą w szosę, za
miasto, w kierunku wsi Kozielniki.
Można tam było poznać wszystkie
gatunki drzew, jakie rosły w Polsce.
Większość stanowiły buki, ale były
też potężne dęby, jawory, klony,
jesiony, lipy, sosny, świerki, modrzewie i inne. Bujne runo umożliwiało robienie zielników. Zachwycało piękno różnorodnych kwiatów
leśnych i łąkowych. W najniższej
części Pohulanki, na łące, w niecce pomiędzy wzgórzami był staw,
mający dla dziewczynki szczególne
znaczenie. W tym stawie bowiem
Tato, zajmujący się w swych badaniach naukowych głównie (aczkolwiek nie jedynie) pierwotniakami,
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znalazł wirka będącego reliktem
polodowcowym, nazwanym później
na część jego odkrywcy ,Fulinskiella bardeani. Była to mała sensacja i
ciekawostka przyrodnicza. Co jakiś
czas chodziło się na cmentarz "Orląt", aby oczyścić groby i zapalić
świeczki. I tak Ewa zastąpiła Wojtka w robieniu lampionów z orłem i
lilijką harcerską. Patronem drużyny
był Jurek Bitchan, 14-letni harcerz
poległy w obronie Lwowa. O nim
śpiewano piosenkę pt. „Ostatni list”
zaczynającą się od słów:
...”Mamo najdroższa bądź zdrowa,
idę za Polskę w bój
Twoje uczyły mię słowa, i uczył
przykład Twój...”

jeżdżała powozem, być może służbowym. Po kilku tygodniach przeprowadziła się na Tarnowskiego,
kilka numerów poniżej domu Ewy.
Ta poważna, trzymająca się nieco
na uboczu, jedyna w klasie Ukrainka, dzięki swym zdolnościom i pracowitości stała się wkrótce jedną z
najlepszych uczennic w klasie. Obie
dziewczynki często chodziły razem
do szkoły, pokonywały też wspólnie
powrotną drogę pod górkę Jacka,
umilając sobie czas rozmową. W
czerwcu 1939 roku, Ewa otrzymała
propozycję towarzyszenia Irce i jej
matce w trzydniowej wycieczce do
Gdyni i Gdańska. Pani Senykowa
przyszła do Mamy i zobowiązała się

/ Andrzej Małkowski wśród lwowskich skautów

Lwów, miasto mające w herbie wypisane "Semper fidelis", co znaczy
zawsze wierny (ojczyźnie), odznaczone krzyżem Virtuti Militari
za obronę swej przynależności do
Polski, dbało bardzo o patriotyczne wychowanie swej młodzieży.
W szkole, harcerstwie, a także w
domu rodzinnym, nie zapominało
się o tym nigdy. Mama przekazała
dzieciom szacunek do swego ojca,
dziadzia Hausera, który będąc studentem lwowskim, za działalność
konspiracyjną na rzecz powstania
w 1863 roku siedział w więzieniu,
a późniejsze jego prace społeczne
miały na celu szerzenie i ochronę
kultury polskiej w okupowanym
kraju. Będąc już doświadczonym
sędzią, otrzymał propozycję przeniesienia się do Wiednia i objęcia
stanowiska Hofrata. Odmówił, gdyż
nie chciał opuścić ojczyzny. Mama
opowiadała też często o przeżyciach
w czasie obrony Lwowa. Uczestnikami jej byli tato i ciocia Ola Kuczyńska. Wspominała także radość
i entuzjazm pierwszych dni niepodległości. Dziewczynka już dawno
zauważyła, że rodzice nie nosili
obrączek ślubnych. Raz spytała o
to i otrzymała odpowiedź, że oddane zostały po wojnie na nowo tworzony skarb państwa. Harcerstwo
było dla Ewy wspaniałą przygodą.
W czasie wojny jednak traktowała
je, zgodnie z przyrzeczeniem, jako
służbę bliźnim i Polsce.

Przed burzą
Nieczęsto zdarza się, aby uczennica
pierwszej klasy gimnazjalnej zajeżdżała przed szkołę powozem. To też
niebieskooka, z czarnymi warkoczami, nowa koleżanka, wzbudzała powszechne zainteresowanie. Ojciec
Irki Senyk był dyrektorem betoniarni, w pobliżu której mieszkali; a że
było to daleko, dziewczynka przy-

do opieki nad dziewczynką. Stefan
napisał list do swojego gimnazjalnego kolegi i przyjaciela, Bogusia Bratkowskiego studiującego w
Szkole Marynarki Wojennej, z prośbą o oprowadzenie turystek po porcie gdyńskim i mieście. Pierwszego
dnia było więc zwiedzanie Gdyni.
Irka z matką zostały w hotelu, czekając na spotkanie z bratem pani Senykowej, pracującym w Gdańsku.
Ewa zaś przemierzała z Bogusiem
co piękniejsze dzielnice miasta.
Można wyobrazić sobie, co czuła
ta czternastolatka u boku przystojnego jak amant filmowy bruneta w
eleganckim granatowym mundurze,
białej czapce marynarskiej i śnieżno
białych rękawiczkach. Gdynia była
piękna, świeża i biała. Ulice lśniły
od czystości i uderzała wielka ilość
nowo wybudowanych domów z obficie ukwieconymi balkonami. W
porcie panował duży ruch. Wiele
dźwigów pracowało. Przy wybrzeżu
przycumowane były okręty różnych
bander. Stał też nowy polski statek
pasażerski – Sobieski. Zwiedzanie
skończyło się w kawiarni dużą porcją lodów. Następnego dnia wujek
Irki zaprosił turystki na przejażdżkę stateczkiem wycieczkowym
do Gdańska. Ewa spodziewała się
skonfrontować z rzeczywistością
wyobrażenie o tym mieście, jakie
wytworzyła sobie po przeczytaniu
"Panienki z okienka" Deotymy.
Niestety, Gdańsk był w owym czasie wolnym miastem i wysiąść na
ląd nie było można bez specjalnej
przepustki. Nie widziała więc najpiękniejszych ulic, jedynie port i
wybrzeże. Stateczek wpłynął jednak
Motławą w głąb lądu. Przejeżdżając wolniutko rzeką, można było
obejrzeć nadbrzeże. Dziewczynkę
uderzył kontrast między nową, białą
Gdynią, a wiekowym Gdańskiem, w
którym przeważały stare budowle,
często z czerwonej cegły sczerniałej
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od starości. Akurat było zapewne jakieś święto niemieckie, bo z okien
domów zwisały flagi ze swastyką.
Ulicą nadbrzeżną szły szeregami
gromady chłopców w brunatnych
koszulach z opaskami hitlerowskimi
na ramionach. Zobaczywszy polski
stateczek, zaczęli krzyczeć, wygrażać pięściami, a jeden podniósł
kamień i rzucił w kierunku turystów. Jakieś złowróżbne przeczucie
ścisnęło serce Ewy. Mimowolnie
przysunęła się bliżej Irki i pani Senykowej, rozmawiającej cicho po
ukraińsku ze swoim bratem. Oboje
nagle umilkli, a po chwili odsunęli
się i zaczęli rozmawiać półszeptem
na nowo. Uczucie osamotnienia
i świadomość wielkiego oddalenia od domu, wywołało w duszy
dziewczynki pragnienie znalezienia
się w jego opiekuńczych murach.
Nad Gdańskiem zbierały się czarne
chmury. Grzmiało. Przy wysiadaniu
ze stateczku pierwsze krople deszczu plusnęły o wodę. Wycieczka
była ciekawa, lecz dziewczynka
poczuła się szczęśliwa, gdy znalazła
się już w domu u boku ukochanej
Mamy.

biu. Mieszkanie pełne było tworów
jej fantazji i zręczności. Szczególnie
piękna wydała się Ewie jedna makatka. Róża w jej środku miała brzegi płatków wypukłe, przez co całość
nie była płaska, lecz trójwymiarowa. Wyglądało to tak, jakby z materiału wyłaniał się bukiet kwiatów.
Te cuda robiła ciocia z kawałków
jedwabiu. Wykorzystując pierwotny
wzór tkaniny, nakładała gdzie niegdzie jakąś gęstą farbę nadając wypukłość kwiatom, gałązkom i liściom. Zmieniała też nieco kolor,
czyniąc go bardziej subtelnym, często z jakimś srebrnym blaskiem. Te
wszystkie piękne rzeczy przestały
istnieć wraz z kamienicą, zbombardowaną i zamienioną w gruzy w
czasie Powstania Warszawskiego.
Ciocia wyczołgała się przez okienko w piwnicy ratując jedynie życie.
Ulica Rybaki mieściła się blisko zabytkowego mostu Kierbedzia, którym można było przejść na Pragę do
Ogrodu Zoologicznego. Do śródmieścia szło się przez Stare Miasto z
widoczną na nim patyną wieków.
Idąc tą jedyną w swoim rodzaju
dzielnicą stolicy, przypomniała so-

Ewa w pierwszej klasie gimnazjum

Ostatnie wakacje
W lipcu Mama zabrała Ewę na tydzień do Warszawy do cioci Mani,
która była sama, bo jej syn, Leszek
Wiśniewski, doktor biologii pracujący na Uniwersytecie Warszawskim, wyjechał na badania naukowe
w terenie. Ciocia Ola Kuczyńska też
opuściła miasto, gdyż o tej porze
roku spędzała zawsze czas w Kosowie Poleskim, doglądając swojego
gospodarstwa. Mieszkanie cioci
Mani na ulicy Rybaki miało swoisty
charakter, związany z osobowością
tej maminej siostry. Ciocia uczyła
śpiewu i gry na fortepianie, lecz
prócz zamiłowania do muzyki posiadała też inne pasje. Mama z córką
podziwiały jasno-kremowe zasłony
na oknach z ręcznie malowanymi
fantazyjnymi kwiatami. Delikatny
rysunek cieniutkim pędzelkiem na
materiale przypominał obrazy japońskie. Ciocia uczyła się kiedyś
batiku, czyli malowania na jedwa-
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bie dziewczynka malarstwo Aleksandra Gierymskiego, które podziwiała w muzeum. Mijane bramy
zabytkowych kamienic były równie
odrapane i równie piękne w swym
kształcie, jak "Brama na Starym
Mieście" na obrazie artysty. Na wąskich uliczkach spotykało się wielu
Żydów w czarnych chałatach, z brodami, kręconymi pejsami, w jarmułkach lub czarnych kapeluszach.
Chodzili pośpiesznie, rozmawiając
ze sobą chrapliwie w języku jidysz,
gestykulując i często podnosząc
głos. Wyglądali tak samo jak modlący się na obrazie "Święto trąbek",
jakby nic nie zmieniło się od czasu,
gdy artysta stworzył to dzieło. Na
rogu, stare Żydówki w perukach
czarnej i rudej kłóciły się o coś zawzięcie. Przez ulicę przemknęła ze
śmiechem gromada czarnookich
chłopców z zabawnie dyndającymi
pejsami. Na końcu biegł mały, rudy,
kędzierzawy chłopczyk. Nie mogąc
dotrzymać im kroku, zgubił z po-

śpiechu na chodniku swoje czarne,
aksamitne patynki. Widok ten przypomniał Ewie dzielnicę we Lwowie,
w której była kiedyś z Mamą na zakupach w tanich, choć tandetnych
żydowskich sklepach. Zapamiętała
sobie dziwne wrażenie, jakie wtedy
odniosła. Idąc Wałami Hetmańskimi, miało się przed sobą wspaniały,
pełen przepychu przód Teatru Wielkiego. Mijając jego długą boczną
ścianę, w pewnym momencie przekraczało się jakby niewidzialną barierę między Europą, a Azją. Zatłoczenie ulic, twarze o wydatnych,
zakrzywionych nosach i wyrazistych czarnych oczach, kędzierzawe
brody, pejsy, chałaty, głośne rozmowy w nieznanym języku, zapach cebuli i ryb, wszystko to stwarzało
obcy, egzotyczny świat, jakby przeniesiony z dalekiej Palestyny. Za teatrem bowiem rozciągała się dzielnica zamieszkała głównie przez
Żydów. Były tam między innymi
ulice o nazwie Bożnicza i Starozakonna. Poza tą dzielnicą dziewczynka rzadko widywała ortodoksyjnych
Żydów o tradycyjnym wyglądzie, z
wyjątkiem tak zwanych "handełesów", chodzących od czasu do czasu
po ulicach Tarnowskiego i Krasińskiego. Ci nędznie wyglądający starzy ludzie w poplamionych chałatach, z zarzuconymi na ramiona
wielkimi workami, wołali: - Kupuję
stare szmaty, garnki, butelki! Byli
oni prawdziwą zmorą małej Ewusi,
gdyż Stefan i Wojtek straszyli ją, że
handełes może ją złapać, wsadzić do
worka i zabrać na "mace". Toteż, zobaczywszy go przy powrocie ze
szkoły, już z daleka przechodziła na
drugą stronę ulicy i w panicznym
lęku uciekała do domu. Potem, bezpieczna za okratowaną szybą bramy,
obserwowała jak, ledwie szurając
nogami ze zmęczenia, biedny stary
człowiek wołał (przeważnie bez
skutku): ...”Handełe, handełe, szmaty, butelki...”. Ulice śródmieścia
Warszawy: Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, tchnęły
wielkomiejskością, którą nadawały
im bogate magazyny z futrami, sukniami balowymi, a także kawiarnie i
eleganccy przechodnie. To miasto,
w niespełna dwa miesiące przed
wybuchem wojny, tak pełne było
życia i zdawało się beztroskiej radości. Jeden dzień Mama z córką poświęciły na zwiedzanie Zamku.
Jego sale świeciły zaiste królewskim blaskiem. Wszystko tu dziewczynkę zachwycało. Wspaniałe obrazy, między innymi Bacciarellego i
Canaletta, malowane plafony, białe
jak śnieg i złocone stiuki, śliczne rokokowe meble, podłogi i te przepiękne zegary króla Stasia. Pewnego dnia ciocia Mania z Mamą i Ewą
odwiedziły brata ciotecznego obu
pań - Tadeusza Grabowskiego w
jego warszawskim mieszkaniu.
Przywitał ich mężczyzna wysoki,
szczupły, szpakowaty, nienagannie
ubrany. Przypominał Ewie jakiegoś
filmowego lorda. Tadzio (tak nazywały go ciocia Mania i Mama) był
dyplomatą, w różnych okresach ambasadorem Polski w Bułgarii i Brazylii. Był też profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Jego
mieszkanie niezwykle Ewę zadziwiło. Czego tam nie było? Pióropusze
indiańskie, jakieś totemy, ceramika
peruwiańska, instrumenty muzyczne andyjskich górali. Szczególnie
zainteresował ją instrument ceramiczny podobny do okaryny, płaski
jakby pół talerzyk z dziurkami. Ewa
domyśliła się, że jest to coś w rodzaju fujarki indiańskiej. Najdziwniej-

sza ze wszystkich tych zgromadzonych przedmiotów wydała się
dziewczynce wielka księga oprawiona w skórę. Zawierała ona podpisy wielu sławnych ludzi, osobistości krajowych i światowych. Uwagę
Ewy zwrócił autograf prezydenta
Stanów Zjednoczonych Franklina
Delano Roosevelta. Nie mogła wiedzieć wtedy jeszcze, jaką haniebną
rolę odegra w Jałcie i jak będzie go
nie znosić. Na pożegnanie stolicy
ciocia zaprosiła swoich gości do teatru na sztukę graną przez wybitnych warszawskich aktorów, między innymi sławnego Zelwerowicza.
W sierpniu 1939 roku Tato, Mama i
Ewa pojechali tylko we trójkę do
Sławska. Jędrek był już inżynierem
chemikiem i pracował. Jacek od kilku miesięcy przebywał na praktyce
dyplomowej w Stalowej Woli, gdzie
projektował i nadzorował budowę
domów mieszkalnych. Stefan, jako
student wydziału Inżynierii Lądowo
Wodnej na Politechnice, odbywał
także praktykę. Wojtek, będący po
maturze, zrobiwszy w lipcu kurs żeglarski na największym polskim jeziorze Naroczy, w sierpniu wyjechał
na Śląsk. Tam jako junak uczestniczył w umacnianiu fortyfikacji wojskowych. Przebąkiwano, że może
być wojna. Mimo to Sławsko pełne
było jak zwykle o tej porze roku
urlopowiczów i młodzieży spędzającej tu wakacje. Wynajęto izbę w
góralskiej chacie. Z okien widać
było wzgórze, krzyż i dom wybudowany przed laty przez Tatę i sprzedany pewnemu bogatemu Żydowi Hermanowi, z córką którego Ewa
chodziła do gimnazjum. Pani Hermanowa wraz z jedynaczką, imienniczką dziewczynki, przychodziła
często nad Opór do kąpieli. Obie
Ewy pływały razem w basenie, jaki
tworzyła tam wielometrowa głęboka dziura w dnie. Z tą głębią w Oporze miała dziewczynka niezwykłe
przeżycie. Na plażę i do kąpieli
schodziła się tam znaczna część
młodzieży wakacyjnej. W tym czasie wielu zamożnych Żydów miało
w Sławsku swoje wille, na przykład
znany lwowski adwokat, obrońca w
słynnej sprawie Gorgonowej, Axer.
Jego dwaj synowie stale tam pływali, skakali ze skałki do wody i opalali się. Jeden z nich po wojnie został
znanym reżyserem teatralnym. W
porze obiadowej wybrzeże rzeki pustoszało i wtedy było najprzyjemniej. Zjadało się tylko kawałek chleba, ale za to miało się wyłącznie dla
siebie wodę i brzeg rzeki. Raz o tej
porze dziewczynka miała zamiar się
kąpać. Nagle w miejscu, gdzie było
najgłębiej, zobaczyła głowę zachłystującego się mężczyzny i usłyszała
jakieś bulgoczące wołanie o pomoc.
Pierwszy odruch – płynąć na ratunek. Sekunda zastanowienia i
uświadomienie sobie, że nie utrzyma dorosłego, ciężkiego mężczyzny. Przy brzegu na wpół wyciągnięta była tratwa zbita z desek, na
której bawili się zazwyczaj chłopcy.
Zepchnęła szybko tratwę na wodę i
płynęła popychając ją przed sobą.
Podsunęła deski pod ręce tonącego.
Człowiek chwycił się i podciągnął.
Wystawił głowę, kaszlał, z trudem
oddychając. Wtedy zaczęła krzyczeć z całych sił o pomoc. Akurat
zjawili się dwaj Axerowie i pomogli
wyciągnąć pół żywego człowieka
na brzeg. Ewa stała się bohaterką
dnia. Wszyscy uznali, że zachowała
się przytomnie i dzielnie. Sama była
bardzo zadowolona z siebie mając
świadomość, że uratowała życie
człowiekowi. Raz Hermanowie za-
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prosili rodziców z córką do domu,
aby pokazać im, jak go wykończyli i
urządzili wewnątrz. Krzyż na skraju
ogrodu został zeń wyłączony przez
zrobienie wnęki w drewnianym
ogrodzeniu tak, że był dostępny z
zewnątrz. Z werandy otaczającej
dom z okrąglaków rozciągał się rozległy i piękny widok. Pani Hermanowa miała zamiłowania artystyczne i
wnętrze urządziła ze smakiem. W
dużym pokoju na dole, przy kominku, stały meble w stylu góralskim,
leżały dywany huculskie, a ściany
ozdobione zostały metalowymi i
drewnianymi wyrobami ludowych
artystów. Wisiała nawet czarniawa
ikona Matki Boskiej. Na górze był
pokoik Ewy z wyjściem na balkonik.
Stały tam sztalugi, bo córka właścicieli miała zdolności malarskie.
Gdzieś pod koniec sierpnia rodzice i
Ewa poszli na dworzec kolejowy kupić gazetę. Uderzyło ich jakieś poruszenie i większa, niż można się było
spodziewać, ilość gromadzących się
na najbliższy pociąg pasażerów.
Grupka znajomych ze Lwowa dyskutowała z podnieceniem trzymając
w rękach gazety. Była w nich wiadomość o układzie Ribbentrop – Mołotow. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja. Państwo
Żmudzińscy, sąsiedzi ze Lwowa posiadający willę w Sławsku, postanowili jak najszybciej wracać. Rodzicom radzili zrobić to samo. Mama
zaniepokoiła się bardzo o los chłopców. Ojciec jednak był zdania, że nie
trzeba ulegać panice, poczekać aż
pierwsza fala wracających minie i
wtedy spokojnie wyjechać do domu.
- Chodźmy jeszcze jutro na Trościan
- powiedział - pożegnać się z górami,
a za kilka dni wrócimy do Lwowa.
Początek roku szkolnego Ewusi zaczyna się dopiero trzeciego września,
więc mamy jeszcze sporo czasu. Następny dzień był słoneczny. Z samego rana wybrano się na Trościan.
Tato szedł z trudem, przystając co
kilka kroków, gdyż dokuczał mu ból
w nodze. Postanowił jednak dojść do
najbliższej widokowej polany na stoku góry. Łąka na krótko przed sianokosami pełna była bujnych traw,
kwiatów, brzęczenia owadów. Dochodził dźwięk dzwonków pasących
się gdzieś owiec. Rozpościerał się
stąd widok na najbliższe szczyty, zalesione lub pokryte łąkami i na dolinę Oporu. Dziewczynka zauważyła
cień smutku w oczach Ojca, gdy tak
patrzył na te swoje ukochane góry. Może to już ostatni raz – powiedział
cicho, jakby do siebie. Mama nalegała do powrotu, więc kilka dni później, pomimo tego, że izba zapłacona
była do końca miesiąca i pogoda
sprzyjała, postanowiono skrócić pobyt. Jazda pociągiem odbyła się w
ciężkich warunkach, w ścisku i zaduchu. W miarę mijania stacji kolejowych, coraz więcej poborowych
wchodziło do przedziałów. Perony
pełne były krzyku i płaczu kobiet i
dzieci żegnających swoich bliskich.
Na twarzach młodych przeważnie
mężczyzn malowało się zmęczenie i
zatroskanie. W domu tymczasem
wszyscy chłopcy z wyjątkiem Jacka
byli już na miejscu. Na następny
dzień pod wieczór dziewczynka
swoim zwyczajem wyszła na balkon.
Kwitnące w tym czasie floksy o tej
porze dnia pachniały najsilniej. Niebo było bez chmurki. Na zachodzie,
promienie znikającego za horyzontem słońca nadawały mu lekko różowy kolor. -Jutro będzie piękny
dzień – pomyślała.
Był 31 sierpnia 1939 roku.
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BEATA OBERTYŃSKA CZ. VI
NA TAK ZWANEJ WOLNOŚCI
ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW
brodę, cos opowiada i tłumaczy, ale
wszystko bezzębnie i bełkotliwie.
Niewiele rozumiem, oprócz tego,
że nam rad. W dowód zaufania nie
wydziela nam, jak zwykle w bani
mydła, tylko zostawia całą paczkę,
pełną lepkich, przyciętych na miarę
kostek. Mamy sobie wziąć ile nam
trzeba. Radziszewska bierze rzecz
dosłownie i robi zapas do końca
życia.

Pewnego wieczoru, po jakimś dłuższym postoju przy brzegu, postoju,
który miał być ostatni przed końcem naszej wodnej drogi – przyszła
do mnie skiperka, prosząc na pożegnalny poczęstunek. Niepodobna było odmówić. Zastaję kajutkę
pełną dymu i gorąca. Dzieci śpią
na rozesłanym łóżku. Jest Radziszewska, jest krajan, oni dwoje i
ja. Prócz nas nasze ogromne cienie na ścianach i suficie. Na stole
leży świeżo z brzegu przywieziony
chleb i papierosy, a obok naftowej
lampki trzy filiżanki i dwa blaszane
kubki. Nad wszystkim zaś góruje
wysmukła flaszka z winem. Skiper ma twarz czerwoną i lśniącą od
potu. Wdać, że obaj są już dobrze
pod gazem. Ta flaszka na stole to
zdaje się ostatnia z przywiezionych
dziś z brzegu. Nawet skiperka ma
wiśniowe wypieki i czarne jej, głęboko zapadłe oczy skrzą się nie
swoim podnieceniem. Jedna tylko
Radziszewska jest taka sama, jak
zawsze.
Pod koniec września w południe
jesteśmy wreszcie u kresu naszej
wolnej drogi. Znam już ten brzeg
i to rozmlaskane deskami bagno i
te gliniaste wąwozy, którymi szara
ława wlecze się oto ku obozowi.
Mijamy łączkę, na której trzy miesiące temu paliło nas tak bezkarnie czerwcowe słońce. Tym razem
obóz otwiera przed nami kolczaste
ramiona bramy. Nie ma już żadnego sprawdzania, ani liczenia nas
przy wejściu.
Dają nam kilka dużych osobnych
namiotów, w których zajmujemy
z Radziszewską kawałek dolnych
nar tuż pod płócienną ścianą. Nad
nami i koło nas gniotą się mężczyźni. Dostajemy tu pierwszy raz po
dziesięciu dniach gorącą strawę.
Chochlę wody z krupami i łyżkę grysiku. Pieniądze i prowiant
na dalszą drogę mamy pobierać
w biurze, zaraz po kąpieli. Bania
jest tylko jedna, więc najpierw
idziemy my dwie. Cóż to za komfort! Tylko dwie! Gospodaruje tu
siwe jak gołąb, bose dziadzisko,
o rozwianej na płóciennej koszuli srebrzystej brodzie, dziad jak
z bajki, uśmiechnięty poczciwie
przeraźliwie błękitnymi oczami.
Oczywiście zakluczony. Wie skądeś, że idziemy na wolu. Jest tym
wyraźnie wzruszony. Coś fawrze w

W nocy budzi mnie przejmujące
zimno i wicher oddymający płócienną klapę okna. Przeskok temperatury jest tak nagły, że musi
mieć jakąś głębszą przyczynę.
Dźwigam się na łokciu. Oczywiście! Z otworu namiotu kurzy mi
w twarz mokry, ciężki śnieg, którego już na mnie pełno. Wesoło!
Ciemność nocy za namiotem jest
sypka i ziarnista od falami nadchodzącego szelestu, bijących z
wiatrem o płótna, płatków. Słyszę,
że i Radziszewska nie śpi. – Śnieg
– powiadam. – Szlag by go trafił.
Śnieg – oddzwania mi zębami spod
płaszcza. Ma rację! Szlag by go trafił! Ten śnieg, to istna klęska! Jakże
to, wszystko jutro pójdzie do kolei?
W tych szmatach, dziurach, półbose? Ten głupi chudziak bez fufajki
i całe mrowie bezbronnych wobec
zimna łachmaniarzy?
Przypis:
Przypomnę : po agresji ZSRS na
Polskę , w czasie okupacji sowieckiej Lwowa, w lipcu 1940 roku Beata Obertyńska została aresztowana
przez NKWD i osadzona w areszcie w osławionych lwowskich Brygidkach, następnie więziona kolejno w Kijowie, Odessie, Charkowie,
Starobielsku, wreszcie zesłana do
łagru Loch-Workuta.
Beata Obertyńska ceniła twórczość
Władysława Broniewskiego. Być
może w hołdzie dla niej Władysław
Broniewski napisał:
„[…] Mistrzyni życia, Historio,
Zachciewa ci się psich figlów
Z za kraty podgląda Orion
Jak razem siedzimy na kiblu
Opowiadasz mi stare kawały
I uśmiechasz się na wpół drwiąca
I tak kiblujemy pomału –
Ty od wieków, ja od miesiąca
O Nieśmiertelna, skądże
Ta skłonność do paradoksów
I powiedz mi – czy to mądrze
Całemu światu krew popsuć?
Bo skoro na całym świecie
Jak nie wojna to stan wojenny –
Historio powiedz mi przecie
Po diabła tu kiblujemy?
Rewolucyjny poeta
Ma zgnić w tym mamrze sowieckim?
Historio przecież to nietakt
Ktoś z nas po prostu jest dzieckiem
Więc wstydź się sędziwa damo

I wypuść z Zamarstynowa
(Na kryminał zaraz za bramą)
Zasłużymy sobie od nowa
		
Wiersz napisany
w lwowskim więzieniu Zamarstynów w kwietniu 1941 roku,
druk w „Wiadomościach” Londyn
18 marca 1962 r. nr 833
…Nie wiem o której nad ranem
budzi nas nagły gwar i światło w
namiocie. Co tam takiego znowu?
Podrywamy się obie i nie chcemy
wierzyć oczom. Marysia, Helena,
długa Krystyna, Danusia, pani Stefania, pani Ada – i cała moc innych.
To druga partia zwolnionych z sangrodka i Workuty! Przyjechały
wszystkie razem z dużym transportem mężczyzn. Wszystko to runęło do naszego namiotu zziębnięte,
zmęczone i głodne. Pokazuje się,
że jest jeszcze moc miejsca na narach , choć wczoraj się zdawało, że
szpilki nie wetknie. Marysię, Helenę i Krystynę lokujemy przy sobie.
Niechby się choć zagrzały po tej
drodze…
I tak dnia trzeciego października,
około godz. 9 wieczorem, wyruszamy z niezapomnianego Kotłasu.
Wagony kołaczą, koła huczą, dzieci
z przeciwka popłakują na wszystkie
tony, ale to nic. Wierzę naiwnie, że
jest to ostatni etap przed dostaniem
się do wojska i że na pewno droga
nie potrwa długo. Trwała trzy tygodnie. Dokładnie trzy bez jednego
dnia. Dwadzieścia dni gniecenia
się w tej ciasnocie pod sufitem,
dwadzieścia dni niemycia się, nierozbierania, wszy, głodu, zimna,
zmęczenia, poniewierki.
Vis – a – vis nasze, to przeważnie rodziny osadników kresowych
i leśników. Pierwszy raz stykam
się więc z przedstawicielami tej
milionowej rzeszy, która w zimie
1940 roku została siłą wywieziona w głąb Rosji. Włosy dęba stają
na głowie, kiedy się słucha, co ci
biedacy przeżyli. Każda prawie
rodzina przeszła inne koleje, toteż
słuchając ich teraz, łatwo sobie odtworzyć całość ich gehenny.
Siedzieli sobie – Bogu ducha winni –
spokojnie po gajówkach, czy małych
gospodarstwach rolnych, kiedy weszli Sowieci. Nie należąc wcale do
zamożnej warstwy społeczeństwa,
nie mając za sobą żadnej działalności
politycznej, pewni byli, że im od tych
nieproszonych „przyjaciół” nie grozi
nic. Poddali się wszystkim nakazom
okupacyjnych władz, uczęszczali na
mityngi, płacili podatki. Co sobie
myśleli, co czuli, czego pragnęli –
tego oczywiście nie było poznać na
zewnątrz. Jedyna rzecz, której nie
ukrywali to było przywiązanie do
religii. Konstytucja, z którą siłą zaznajomić się musieli na mityngach,
głosiła zresztą wolność wyznaniową.
Nie przeczuli, że Sowieci zdają sobie jednak dobrze sprawę z wrogiego ich nastawienia i nieprzejednanej
nienawiści do najeźdźcy. Wiedzieli,
że jedynym sposobem „odpolszcze-
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nia Polski”, będzie pozbawienie jej
Polaków. Z diabelską perfidią umyślili więc nie ludziom odebrać kraj,
ale krajowi - ludzi. Plan swój przeprowadzili nagle, podstępnie, jednej
nocy, na całym okupowanym terenie.
Dziś słucham opowiadań o tej zbrodni widzianej od tamtej, dotkniętej
tym nieszczęściem strony.
…Wieziono ich tygodniami i miesiącami, w zaplombowanych wagonach. Wody nie dostawali prawie
wcale, jedzenia również. Żyli tym
co, co przygodnym towarzyszom
niedoli pozwolono zabrać z sobą. W
niektórych wagonach stały wprawdzie piecyki – była przecie zima, ale
opału zabrakło już po kilku dniach.
Paliło się więc wszystko, co z posiadanych w wagonie rzeczy dało się
spalić: skrzynie, paki, stołki…
Ale potem i to się skończyło. O piekle tej drogi trudno dać pojęcie. Dzieci zamarzały po kilkoro jednej nocy.
Sine, zesztywniałe trupki wypychało
się przez zakratowane okienka i wyrzucało w śnieg. Zdarzały się i porody – w mrozie, na gołej podłodze.
Byle sznurek, byle scyzoryk musiały
przy tym wystarczyć. Nie było wody,
aby te dzieci chrzcić.
I szły te upiorne pociągi, jeden za
drugim, aż poczerniały od nich
wszystkie linie kolejowe, wszystkie
arterie łączące cywilizowany świat z
tym złowrogim azjatyckim kolosem.
Potem rozpełzły się po niezliczonych
obłaściach od Archangielska po Kołymę, by rozsiać zrabowanych ludzi
małymi grupkami po lasach, tajgach
i stepach. I wtedy, kiedy ich mieli
już w ręku, gdy wszystko było zdane na ich łaskę i niełaskę zaczęto z
nich pompować siły i życie. Starzy
i młodzi, chorzy i małe dzieci zmuszone tam były pracować. Kto nie
pracował, ten nie miał prawa korzystania nawet z tych – pożal się Boże
– jak, zaopatrzonych posiołkowych
sklepów i kantorów. Póki były jeszcze rzeczy z domu, ludzie ratowali
się sprzedawaniem ich. Każde prześcieradło, ręcznik, poduszka, para
butów, pończochy, ubranie czy suknia, to tam – majątek! Od miejscowej
ludności można było za to kupować
mleko, jaja, grzyby, czy miód. Ale
potem i to się skończyło. Ratowały ich jeszcze żywnościowe paczki,
które nadchodziły z kraju. Znikoma
jednak ilość tych masowych wysiedleńców zostawiła kogokolwiek w
Polsce.

rozściela się na piasku, daleko od
rzeki. W zamglonym powietrzu rysuje się tylko ogromny szkielet żelaznego mostu, który spina ze sobą
oba brzegi niewidzianej stąd wcale
Amu – Darii. Właściwie to nie widziałoby się jej znikąd tutaj, bo niepodobna otworzyć oczu. Tak wściekłego wichru, jak ten, który dął bez
przerwy cały dzień w Farabie, nie
pamiętam po prostu.
I głupstwo jeszcze, gdy sam wiatr.
Skośna, boleśnie siekąca chmura
piasku, śmiecia i papierów rzuca
się z furią na człowieka i nie pozwala mu tchu złapać. Nie wiadomo w która stronę się obrócić, aby
się od niego uchronić. Wszyscy są
wściekli, zirytowani, nikt niczego
nie wie, nikt nikogo na wietrze tym
nie słyszy, choć każdy drze się jak
za rzekę. Tysiące ludzi biwakuje tu
pod gołym niebem od tygodni. Meble, pościel, kufry, kołyski, maszyny do szycia, prymusy, drób, chorzy,
zdrowi.
W takie to piaskiem nieustannie
zasypywane mrowisko wyrzucił
nas pociąg i odjechał. Wagon nasz
rozpełzł się na różne strony. Na nasypie został tylko ciężko chory pan
Stefan, pan Szczepan, ja i wicher. To
nie do opisania wprost co za wicher!
Na płacz się zbiera w bezsilnej złości i irytacji. Ogólne rozdrażnienie
obozujących tu od tygodni tłumów
jest wobec tego aż nadto zrozumiałe. Wszyscy się kłócą, wrzeszczą,
rozpychają, jeden drugiego zadeptać by gotów. Ale jakże się dziwić?
My przyjechaliśmy w tej chwili
dopiero, a już skóra na nas skacze
z podrażnienia i złości. To przeklęte
wichrzysko, ta niemożność otwarcia
oczu, to ten piach w zębach i brudne papiery bijące o ciebie, jak ptaki.
Oszaleć można!
Pchając się „rakiem” pod brudny
tuman, mrużąc oczy i zaciskając
szczelnie usta, znajdujemy wreszcie
skrawek miejsca w kotlince pod nasypem.
					
c.d.n.
Część VII – „Z południa znów na
północ”
_____

Dwudziestego trzeciego października dobijamy wreszcie do Faraby, rzecznego portu Amu – Darii.
Pierwsze wrażenie – straszne! Drugie jeszcze gorsze.
Ogromna, zawalona ludźmi słoneczna płaszczyzna, rażąca blaskiem i upałem. Uchodźcy z Ukrainy, amnestionowani Polacy, Żydzi,
Rosjanie, Ukraińcy, na pół zdechłe
konie, parszywe osły, drób w kojcach – co kto chce. Obozowisko
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„…Budzimy się dziś z otchłani...”
- wyprawa na Ukrainę do Uścia Zielonego
Piotr Strzetelski
Po raz pierwszy dane mi było zobaczyć ziemię, na której prawie 200 lat
temu żyli już moi przodkowie. Wspólnie z pielgrzymką zorganizowaną
przez Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu
wyjechałem w dniach 19-25 czerwca
do Mariampola, miasteczka położonego nad malowniczym przełomem
Dniestru. Wspólnie spędzone chwile
z poznanymi tam ludźmi, ognisko nad
urwistym brzegiem rzeki, zwiedzanie
miejsc przesiąkniętych polskością, a
przede wszystkim uczestnictwo we
wspólnych nabożeństwach w cerkwi sprawiły, że żal było opuszczać
te ziemię. Jednak w najśmielszych
oczekiwaniach nie przypuszczałem,
że moje dotarcie do Uścia Zielonego,
oddalonego od Mariampola zaledwie
o około 10 km dostarczy mnie i moim
współtowarzyszom podróży tak wiele wzruszeń, a przede wszystkim
pozwoli mi odnaleźć na tamtejszym
cmentarzu śladów świadczących o
tym, że nazwisko Strzetelski było
mocno związane z tymi terenami.

Uście Zielone to obecnie wieś, a
dawniej miasteczko w rejonie monasterzyskim obwodu tarnopolskiego.
W okresie II Rzeczypospolitej Uście
Zielone było siedzibą gminy w powiecie buczackim. Gminę utworzono
1 sierpnia 1934 roku w ramach reformy na podstawie ustawy scaleniowej
z dotychczasowych gmin wiejskich:
Baranów, Bobrowniki, Jarhorów,
Krasiejów, Lackie, Łazarówka, Łuka,
Międzygórze, Niskołyzy, Trościaniec,
Uście Zielone i Zadarów. Po II wojnie
światowej obszar gminy znalazł się w
granicach ZSRR.

Według niektórych danych miejscowość ta istniała już w XIII wieku, ale
pierwsza pisana wzmianka pochodzi
z około 1438 roku. Była to wówczas
wieś w powiecie halickim, własność
Jana Koły z Dalejowa. W połowie
XV wieku właścicielami byli podolscy magnaci z okolic Buczacza, zaś
w I połowie XVI wieku wieś należała
do wojewody podolskiego Jana Mieleckiego i nosiła nazwę Uście Różane
(Horożane). Staraniem wojewody w
roku 1548 król Zygmunt August na-
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dał Uściu magdeburskie prawa miejskie ustanawiając cotygodniowe targi
i doroczny jarmark, który był znany
z handlu końmi. Począwszy od roku
1564 miasteczko stało się ośrodkiem
starostwa, zaś w 1579 kolejny wojewoda podolski Mikołaj Mielecki
ufundował w Uściu parafię katolicką.
Z początkiem XVII wieku starostwo
znalazło się w rękach wołoskiego
rodu Mohyłów, następnie należało do
trzech zięciów hospodara mołdawskiego Jeremiasza Mohyły. Około
roku 1630 miasto i starostwo przeszło
w posiadanie Koniecpolskich. W dobie powstania kozackiego 1648 roku
mieszkańcy Uścia stworzyli oddział,
który napadał na kupców i okoliczną
szlachtę. Ciekawą informację znajdujemy w przekazach historycznych
z czasów Jana II Sobieskiego. Otóż
w roku 1686, podczas wyprawy na
Wołoszczyznę przeprawiło się tutaj przez Dniestr wojsko królewskie
zdążając do miejsca koncentracji pod
Tłumaczem. W XVIII wieku zarówno
miasto Uście jak i starostwo przechodzi w posiadanie rodziny Potockich,
którzy ufundowali tu nowy barokowy kościół pod wezwaniem Świętej
Trójcy. W nim to w latach 1860-1870
brat mojego pra pra pra dziadka Rafał
Strzetelski był proboszczem. Po rozbiorach Polski wszelkie dobra starostwa skonfiskował rząd austriacki, a
Uście straciło prawa miejskie. W końcu XIX wieku jak i w okresie między
wojennym miejscowość liczyła około
2500 osób, głównie Polaków, Rusinów i Żydów. W roku 1874 w Uściu
Zielonym urodził się mój stryj, brat
mojego pradziadka, znany przedwojenny geolog - Jerzy Strzetelski. Do
dziś zachował się jego przedwojenny
paszport, w którym można to przeczytać.
Piękny barokowy kościół, którego
wysoką wieżę widać już z daleka
ufundowany został przez rodzinę Potockich w roku 1718 (według innych
przekazów zbudowany dopiero w
1755). Jest to trójnawowa bazylika

nica o trzech kondygnacjach, rozdzielonych masywnymi gzymsami.
Po II wojnie światowej kościół został
zamknięty i popadł w zapomnienie.
Dopiero w latach 90-tych XX wieku,
z inicjatywy polskiego duchownego i
działacza kresowego ks. Ludwika Rutyny kościół został wyremontowany i
zwrócony wiernym. Obecnie obsługiwany jest przez księdza przyjeżdżającego raz na parę tygodni z Buczcza.
We wsi znajduje się też piękna cerkiew pod wezwaniem Soboru Bogarodzicy wzniesiona w roku 1892. Jej
okrągła kopuła widoczna jest przy
wjeździe do wsi.
Obecnie wieś liczy niewiele ponad
500 mieszkańców, głównie osób star-

Zielonym było dwóch policjantów
(w tym komendant miejscowego posterunku Policji Państwowej oraz lekarz Włodzimierz Petryk. Pod koniec
lipca 1939 roku zostali oni zwabieni
do lasu pod pozorem przyjścia z pomocą rannemu człowiekowi i tam
zabici. Śledztwo wykazało, że zbrodni dokonała OUN. Podczas okupacji
niemieckiej, w listopadzie 1943 oraz

w lutym 1944 roku bojówki OUN i
UPA dwukrotnie napadały na plebanię we wsi. Podczas drugiego napadu
ograbiono także kilkanaście domów
polskich i aptekę oraz zabito aptekarza. Proboszcz ks. Piotr Sokołowski
przeżył (podczas pierwszego napadu
ukrył się za kotarą) i po drugim napadzie wraz z wikarym Góreckim i 115
parafianami ewakuował się do Stanisławowa. Pozostała w Uściu Zielonym ludność polska zorganizowała
samoobronę, która podczas drugiej
okupacji sowieckiej przekształciła
się w Istriebitielnyj Batalion (IB).
Spowodowało to napływ do Uścia
Zielonego polskich uchodźców z zagrożonych przez UPA okolicznych
wsi. W listopadzie 1944 roku na
wieś napadły bojówki UPA. IB stawił opór. Atak odparto, lecz zginęło 9
członków IB oraz 7 osób cywilnych,
10 osób było rannych. 2 lutego 1945
roku UPA uderzyła ponownie. Walki
trwały prawie całą noc. Do niewoli
dostało się wiele osób, w tym kilkunastu żołnierzy IB, których rozebrano
do naga i wyprowadzono na zamarznięty Dniestr. Tam strzelano im pod
nogi, następnie żywych, rannych i
martwych zepchnięto pod lód. Łącznie zabito 133 osoby, około 30 było
rannych. Wśród ofiar byli także Ukraińcy, w tym Sławko Hołub zabity za
odmowę przyłączenia się do UPA.
Ustalono nazwiska 35 zamordowanych, pozostałych ofiar nie udało się
zidentyfikować, gdyż byli to głównie uchodźcy nieznani mieszkańcom
Uścia Zielonego.
Moja wyprawa do Uścia rozpoczęła
się dzień wcześniej w Mariampolu,
gdzie poznałem dwóch Stanisławów
– późniejszych współtowarzyszy

/ Widok na kościół i cerkiew

posadowiona na planie prostokąta.
Trójkondygnacyjną fasadę wieńczy
krzywoliniowy fronton flankowany
przez dwa kamienne wazony. Okazały portal główny zdobią zdwojone
pilastry, szerokie belkowanie i rozbudowany naczółek z kartuszem herbowym. Po obu stronach wejścia znajdują się nisze z rzeźbami świętych.
Świątynię otacza wysoki kamienny
mur, w który wbudowana jest dzwon-

szych. W okresie II wojny światowej
na terenie Uścia Zielonego miały
miejsce zbiorowe mordy – w lutym
1945 roku oddziały UPA oraz bojówki OUN zabiły 133 osoby, głównie
Polaków. Według świadectw zgromadzonych przez Stowarzyszenie
Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (UOZUN)
pierwszymi Polakami zabitymi przez
nacjonalistów ukraińskich w Uściu
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/ Wspólne poszukiwanie grobów

Widok na Dniestr z Mariampola
mojej wyprawy. Stanisław Tomczak
okazał się być przemiłym, bardzo
sympatycznym człowiekiem, dzięki któremu podróż samochodem do
Uścia wcale nie była nudna lecz pełna niespodzianek i zachwycających
widoków leniwie mijanych lasów i
łąk. Drugi z nich Stanisław Wodyński – starszy, będący w wieku mojego ojca pan, przy bliższym poznaniu
okazał się wspaniałym gawędziarzem
i znawcą historii Krasów. Z biciem
serca zbliżaliśmy się do Uścia, z daleka podziwiając błyszczącą wieżę
Cerkwi i górującą nad miastem wieżę

kościoła. Gdy w końcu dotarliśmy na
miejsce i chcieliśmy zobaczyć odnowiony kościół od środka okazało się,
że jest zamknięty na kłódkę. Tamtejsi
ludzie poinformowali nas, że raz w
miesiącu przyjeżdżają do Uścia księża z Buczacza aby otworzyć kościół,
przewietrzyć go i być może odprawić
mszę. Katolików w Uściu już nie ma,
a utrzymanie kościoła jest kosztowne.
I tak piękna odnowiona bryła kościoła
Świętej Trójcy, w którym brat mojego
praprapra dziadka - Rafał Strzetelski
był proboszczem niszczeje. Czynna
jest jedynie cerkiew, której kopułę wi-

/ głowna ulica w usciu

dać już z daleka.
Ludzie chociaż żyją tam biednie są
nastawieni bardzo przyjaźnie do przybyszów i chętnie udzielają wszelkich
informacji. Żyją tam jeszcze ci, którzy
urodzili się w Uściu w latach 20-tych
XX wieku. Dzięki ich opowieściom
udało się nam utrwalić na taśmie opowiadania o czasach odchodzących już
w zapomnienie, czasach o których
starsza, przeszło 90-letnia, pełna radości i wigoru staruszka opowiadała
z wielkim zapałem i rozrzewnieniem.
Ciągły, mimo zmęczenia uśmiech na
jej twarzy oraz dobrotliwe spojrzenie
dopełniało widoku. Jednak najlepsze
przyszło dopiero później – starsza
pani roześmiała się serdecznie i zaczęła śpiewać, piękną polszczyzną stare,
legionowe pieśni. Jakże plastycznie
brzmiały w jej ustach słowa – …warczą karabiny i dzwonią pałasze…”
a z daleka widać było Piłsudskiego,
który znowu rusza w pole razem ze
swoimi strzelcami. Słowa powitania –
witaj, witaj komendancie miły wodzu
mój… - niosły się ponad gdakającymi
w oddali kurami i szumem wszechobecnego wiatru. Największe wzruszenie ogarnęło mnie jednak przy słowach kolejnej pieśni, słowach które
zaśpiewane na tej umęczonej ziemi
zabrzmiały jak wyrzut sumienia-

cie! Wtedy uświadomiłem sobie, że
przecież stąpam po ziemi, w której
spoczywają moi przodkowie. Ziemi
na której powiew ciepłego wiatru,
wartkiego nurtu płynącego opodal
Dniestru, łanów kwietnych, zielonych łąk i żywiczny zapach lasu
zdaje się być czymś nadnaturalnym.
Wspólnie z przyjaciółmi oczyściliśmy zarośnięty grób i w skupieniu
odmówiliśmy modlitwę „Wieczne
odpoczywanie racz im dać Panie”
za wszystkich zmarłych spoczywających w tym miejscu. W zadumie
zwiedziliśmy też dawny żydowski
kirkut usytuowany opodal płynącego Dniestru, zanurzyliśmy w ciepłej
wodzie nogi i w milczeniu wróciliśmy samochodem do Mariampola,
po drodze podziwiając piękne widoki zielonej Ukrainy.
Foto:
Dr Piotr Strzetelski - Kraków

”Grzeszni ludzie zapomnieli - Ojcze
nasz
Budzimy się dziś z otchłani – Ojcze
nasz
Daj nam jutrznię jasną, złotą
Z krwi i potu obmyj rosą
Prowadź w pole choćby boso – Ojcze
nasz…..

/ Dzwonnica przy Kościele

Słowa tej pieśni do teraz dźwięczą mi
w uszach.
Ludzie tam żyjący mimo wielu lat
zastraszenia, totalitarnego systemu
i prób sowietyzowania zachowali w
swoich sercach i pamięci dawną Polskę.
Kontynuując poszukiwania moich korzeni, na koniec pobytu w Uściu poszliśmy na cmentarz. Tam w dawnej
części polskiej nekropolii znajduje się
sporo zachowanych w różnym stanie
mogił z lat 1800-1930. Napisy na grobach zarówno w języku polskim jak i
ukraińskim świadczą o tym, że ludzie
Ci żyli ze sobą w zgodzie i harmonii.
Niewygoda przedzierania się przez
olbrzymie chaszcze i sięgające po
pas zarośla były jedynym utrudnieniem w odkrywaniu historii. Serce
zabiło mi mocniej, gdy nagle na jednym z grobów ukazało się nazwisko
- Strzetelski. Jakież to było przeży-
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Wolna Trybuna
Czytelników
Nie bądźmy odporni na wiedzę
Pod patronatem Instytutu Pamięci
Narodowej oraz Radiowej Trójki
odbyła się bardzo pouczająca debata „Wołyń 1943: jak o tym uczyć „.
Pełne goryczy stwierdzenie Pana
Zbigniewa Gluzy, iż katastrofą jest
brak pamięci o największej zbrodni
między dwoma narodami, zbrodni
dokonanej na Polakach na terenie
Ukrainy, powinno skłonić nas do
działania. Zbliża się 70 rocznica, czy
jest szansa na upamiętnienie tego wydarzenia? To, że nie jest ona znana w
Polsce i w świecie, ta wielka zbrodnia, to nasza wspólna porażka- to słowa Zygmunta Gluzy. Nie rozumiem
problemu przedstawionego przez innego uczestnika debaty, „jak uczyć o
ludobójstwie na Wołyniu by nie wychowywać w duchu wzajemnej niechęci”. Po prostu skutecznie, tak, jak
uczono o zbrodni niemieckiej po zakończeniu II wojny światowej. Blisko pół miliona Polaków wyjechało
do Niemiec i zgodnie z opinią władz
niemieckich, nie istnieje problem
mniejszości gdyż doskonale się zasymilowali. A przecież wychowali się
na obowiązkowych lekturach szkolnych o zbrodni niemieckiej dokonanej na narodzie polskim, poznawali
liczby zgładzonych, nazwy obozów
zagłady, nazwiska zbrodniarzy, wiedzę o metodach zbrodni i procesach
wytoczonych zbrodniarzom. Uczestniczyli w wycieczkach szkolnych do
obozów koncentracyjnych, oglądali
latami regularnie powtarzane spektakle teatralne i filmowe tworzone
przez światowej sławy reżyserów
(niektórzy tworzą je i dzisiaj). Kto
nie słyszał o Oświęcimiu? Bierzmy
przykład z Palestyny, uczą młodych
o tragedii shoah i czynią to skutecznie, młodzi przyjeżdżają, co roku,
na miejsca zagłady swoich przodków. Słuszne wydaje się stanowisko
większości uczestników debaty, iż
zanim zaczniemy realizować projekty współpracy młodych Polaków
i Ukraińców w imię „pojednania”
przekażmy im prawdę historyczną
o zbrodni ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich z
UPA na Polakach w latach 19431947. Jaki jest sens sformułowania
„projekt pojednania” skoro młodzi
nie znają historii? Uczmy jak najszybciej, Pani Ewa Siemaszko, która
gromadziła przez wiele lat tomy zeznań świadków, a które IPN ( pierwsza instytucja naukowa, która w
2001 r. podjęła badania "białej plamy
najnowszej historii") potwierdza naukowymi badaniami i dokumentami,
określiła zakres niezbędnej wiedzy,
bardzo zwięźle, w kilku zdaniach.
Ten zakres pokrywa się z przekazywaną Polakom przez pół wieku
wiedzą o nacjonalizmie niemieckim.
Nie dopuśćmy do tego, by jedynym
źródłem wiedzy o tamtych czasach
był film „Złoty wrzesień”. Jestem
wdzięczna pracownikom IPN, iż do
oglądania filmu zaprosili grono specjalistów, którzy w dyskusji po projekcji zwrócili reżyserowi i widzom
uwagę na różnice w ocenie tamtych
czasów przez Polaków i Ukraińców.
Jednostronność w filmie fałszuje
prawdę historyczną. Film jest wynikiem wywiadów, młodzi Ukraińcy
przeprowadzali je ze świadkami zdarzeń 1939-1941, świadkami, którzy
w tamtych czasach należeli do UPA.
Brak wiedzy o wydarzeniach na Kre-

www.ksi.kresy.info.pl

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
sach to nie zaniedbanie po 1989 roku.
„W PRL zabronione były wszelkie
badania tego okresu (ludobójstwo na
Kresach), a także jakiekolwiek publikacje na ten temat”- to słowa Andrzeja Żupańskiego, przewodniczącego środowiska Żołnierzy 27.WDP
AK. I z tego zapewne powodu, na II
seminarium, które odbyło się w 1997
roku w Warszawie „spośród uczestników seminarium właściwie tylko
dwaj historycy polscy byli prawdziwymi znawcami problemu. Pozostali znali tylko niektóre elementy
konfliktu albo w ogóle go nie znali”.
Pamiętajmy, to właśnie żołnierze AK
zainicjowali seminaria historyków
polskich i ukraińskich dla wydobycia prawdy. Ta część historii nigdy
nie była znana większości Polaków,
nie wykładano jej na studiach, była
celowo przemilczana, przykryta
groźbą i strachem jak wiedza o Armii
Krajowej czy o zbrodniach sowieckich i komunistycznych. Wiedzę tę
należy przekazać, rozpowszechnić,
zmienić mentalność nas wszystkich,
uczonych obojętności na te „inne”
zbrodnie. To zadanie dla instytucji,
szkół, uniwersytetów, mediów, ludzi kultury i sztuki, socjotechników..
Wiedza jest niezbędna, aby historyk, nauczyciel czy dziennikarz nie
porównywał armii UPA do Armii
Krajowej, regularnej, doskonale zorganizowanej struktury wojskowej
posiadającej wysokiej klasy specjalistów wojskowych. Jak można porównywać cele, działania i morale
elity inteligenckiej czyli oficerów zamordowanych w Katyniu, obrońców
ziem wschodnich, zwycięzców spod
Monte Cassino i Bitwy o Anglię ,
lotników z Dywizjonu 303, wspaniale wyedukowanych i wyszkolonych
„cichociemnych” , bohaterów jak
Rotmistrz Pilecki , Generał „Nil” czy
Generał Sosabowski, któremu królowa Holandii Beatrix, przyznała pośmiertnie Order Brązowego Lwa, do
barbarzyńców z UPA, którzy dokonywali zbrodni na ludności cywilnej
odcinając po kawałku członki ofiary,
przywiązując do drzewa kolczastym
drutem ciała dzieci, zdzierając skórę
z ofiary i polewając ją wrzątkiem.
Nie możemy też porównywać ludobójstwa na Wołyniu do akcji przesiedlania zwanej akcją Wisła. Akcję
tę można ewentualnie porównać do
przesiedlania ludności polskiej z
dawnych ziem polskich, czyli Kresów, po II wojnie światowej. Nie
wszyscy Łemkowie zostali przesiedleni, wielu wróciło też w rodzinne
strony po 1956roku. Mogli wrócić a
czy ocalali z rzezi na Wołyniu mogli wrócić na Ukrainę w 1956 roku
skoro jeszcze w 1947 roku Polacy
byli tam mordowani? W Zyndranowej jest prywatne Muzeum Łemków
prowadzone od wielu lat przez pana
Gocza. Nie ma w nim narzędzi mordu w postaci kos, siekier, pił, drutów
kolczastych, tak jak w Oświęcimiu
obrazem narzędzia ludobójstwa są
komory gazowe. Akcja „Wisła” nie
była ludobójstwem. Łemkowie w
ramach akcji Wisła byli przesiedlani,
tak jak Polacy z Kresów, na Ziemie
Zachodnie, na Mazury, na Pomorze.
I tak jak Polacy z Kresów tęsknili za
rodzinnym domem. Po wysiedlonych
Łemkach zostały puste, piękne doliny. Kilka lat temu pojawiły się tam
ościeżnice drzwiowe z wmontowaną
tablicą przedstawiająca usytuowanie
domów, numery domów i nazwiska
mieszkańców. Patronował temu Wojewoda Małopolski. Czy w ramach
projektu „pojednanie” możliwe jest
oznaczenie w taki sposób przez młodych Polaków i Ukraińców wszyst-

kich wsi na Ukrainie, w których
dokonany został pogrom? Pytanie,
jak przekazać wiedzę o ludobójstwie
nie sprawiło pani Ewie Siemaszko
kłopotu. Ludobójstwo dokonane
zostało przez nacjonalistów ukraińskich, przez członków „pospolitego
ruszenia barbarzyńców” spod znaku OUN-UPA. Nie obciążamy winą
narodu ukraińskiego a utrwalamy
pamięć o tych szlachetnych Ukraińcach, którzy narażając życie chronili
Polaków. Dla unormowania stosunków Polski i Ukrainy niezbędne jest
powiedzenie prawdy. Dopiero po jej
wypowiedzeniu możemy układać
wzajemne relacje. Przy „leczeniu
traumy dzieciństwa”, którą obecnie
uzasadnia się często problemy młodych ludzi, efekt przynosi zrozumienie popełnionych błędów wychowawczych, przyznanie się do nich i
przeproszenie za nie.
Bożena Ratter

Opozycja przeciw nienawiści
Agresja Niemiec na Rosję uratowała
życie kilkuset Polakom z 20 tysięcy
skazanych na śmierć w ‘katyńskich”
fabrykach śmierci. Jednym z nich
był wspaniały Polak, Ksiądz Prałat,
prof. Zdzisław Peszkowski, dla mnie
ikona XX wieku. Wskutek genialnej
decyzji Generała Andersa, z dalekich
obszarów ZSRR, na które zostali wypędzeni przez sowietów w ciągu 20
minut, z dostatnich domów, przedstawiciele polskich elit, którym udało się przetrwać, otrzymali szansę by
opuścić miejsce kaźni.
Ksiądz Prałat rozpoczął poszukiwania polskich dzieci w kołchozach
Uzebekistanu , dzięki niezwykłemu
sercu i rozumowi przyczynił się do
ocalenia 15 000 polskich dzieci, sierot i półsierot i dał im "nowe życie".
Treść jednego z wielu listów, który
"Pan Ksiądz" otrzymał: „Uprzejmie
proszę o przyjęcie mnie do szkoły
junkrów, jestem sierota. Urodzona
jestem w 1927 roku z ojca Adama i
matki Zofii. Uczyłam się w szkole
polskiej, ukończyłam 4 klasy, obecnie jestem bez wyjścia. Proszę Pana
Doktora Kapitana o wysłuchanie
powyższej prośby. Kinga Anastazja
„ Pan Ksiądz nie tylko odnalazł te
dzieci, wywiózł je, ale otoczył wspaniałą opieką wykorzystując wiedzę
psychologiczną, pedagogiczną i serce. „I powoli przychodziły do siebie
po tych rosyjskich doświadczeniach,
wszystko było tak zgrane by dać im
trochę terapii po tym, co przeszli” –
tak wspomina Ksiądz Prałat. Wspomina też innego przyjaciela dzieci,
harcerza, Aleksandra Kamińskiego,
autora książki „Kamienie na szaniec”. „Kamyk przygotował najpiękniejszy rozdział w wychowywaniu
młodzieży, mianowicie „zuchy”. To
naukowa rozprawa, co robić, aby
stać się mocnym człowiekiem, jak
w wychowaniu ująć dbałość o całość
życia”. I w tym duchu wychowywał
Ksiądz wywiezione do Indii dzieci.
Kobieta, którą poprosił o łaskę, czyli
opiekę nad trójką sierot spośród 700
wywożonych do Nowej Zelandii,
które sam zaadoptował „duchowo” i
finansował przez wiele lat, wyraziła
ostatnią prośbę, aby przekazać Księdzu, iż była dobrą ciocią aż do końca
życia. Działał na rzecz wszystkich,
którzy znaleźli się w obozach "na
pustyni" po opuszczeniu "nieludzkiej ziemi". Jako oficer oświatowy
(tak o sobie mówi ) zorganizował
dla ułanów kawiarenkę prowadzoną przez wspaniałe, śliczne i dobre

dziewczyny, zorganizował "wieczory czwartkowe " z ciekawymi
wykładami. Prowadził rozmowy i
zajęcia z tymi tak strasznie okaleczonymi ludźmi by mogli poradzić
sobie z wielką traumą. Chciał aby
zapamiętać go poprzez cztery P czyli
Prawdę, którą należy pojąć, Pamięć
zbudowaną na prawdzie , Prawo, że
jak była zbrodnia to musi określić
to prawo i na końcu Przebaczyć. I
ten wielki człowiek, Ksiądz Prałat,
prof. Zdzisław Peszkowski herbu
Jastrzębiec, dowódca Pułku Ułanów
Krechowieckich, internowany w Kozielsku, cudem ocalały, po wojnie
odbywa studia w Oxfordzie i otrzymuje stopień naukowy doktora filozofii. Kapelan Rodzin Katyńskich i
Pomordowanych na Wschodzie,
który pochylił głowę i odmówił modlitwę nad każdym ekshumowanym
ciałem w Piatichatkach i Miednoje
http://www.obory.com.pl/?a=aktualnosc&typ=3&id_cat=&id_item=613
po wojnie zostaje szykanowany
przez organ prasowy „Trybuna”.
AdwokatAndrzej Siedlecki, który
m.in reprezentował Księdza Prałata
na procesie został odznaczony Medalem Pro Memoria w Ministerstwie
Środowiska.http://www.udskior.
gov.pl/Uroczystosc,odznaczenia,Medalami,%E2%80%9EPro,Mem
oria%E2%80%9D,w,Ministerstwi
e,Srodowiska,274.html Żydowskie
dziewczynki, które przebywały w
internacie w kompleksie Szkół przy
Kazimierzowskiej
prowadzonym
nielegalnie w czasie okupacji przez
Siostry zakonne, zostały ocalone
dzięki wielkiej miłości i odwadze
siostry Wandy. „To był heroizm bardzo wysokiego rzędu, nie poczułam
ani sekundy strachu w czasie tych
kilku lat pobytu- wspomina jedna z
ocalonych dziewczynek, Pani Joanna
Olczak Ronikier. W tym cudownym
Domu przebywało stale 30-40 żydowskich dziewczynek. „Nie miałyśmy świadomości tego, co działo się
za murami, żyłyśmy jak u Pana Boga
za piecem, gry, zabawy, nauka gry
na fortepianie, łaciny i francuskiego.
Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój – to właśnie przełożona Wanda, tym Jej duchem ogarnięty był
cały dom i jej troska, aby nic z tego
zewnętrznego koszmaru nie dotarło do podopiecznych. http://projekt.
malibracia.org.pl/nagrywamy-wspomnienia-osob-65/stanislawa-wysocka/?PHPSESSID=1eccda7cc8e7a6c24fc6c49678fd5deb To cisi
bohaterowie, o których nie dbano
ani w czasach PRL ani nie wspominamy ich dzisiaj. Nikt nie wymienił
ich nazwisk 4 czerwca, nikt nie nakręcił głośnego filmu, nie postawił
im pomników, choć byli działaczami
opozycji, opozycji w walce o wolność człowieka. I takich cudownych
opozycjonistów było i jest wielu.
Bożena Ratter

Wspomnienia Księdza Prałata
utrwalił w filmie pt. "Pan Ksiądz" Józef Gębski – reżyser filmowy, pedagog i publicysta. Absolwent historii
sztuki na UW i łódzkiej PWSTTviF.
Zrealizował filmy dokumentalne o
tematyce politycznej, m.in. „Bawiłem w Oświęcimiu” (1982), „Sybiracy” (1988) i „Z archipelagu Gułag”
(1989). Sprawa katyńska interesuje
go od dawna, jest twórcą dokumentu
„Film znaleziony w Katyniu” (1992)
oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Katyń” (2007).
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Wakacje dla naszych dzieci z
Syberii

W wiadomościach radiowych usłyszałam, iż władze nie pomogą w zorganizowaniu kolonii polskim dzieciom z Syberii. Polskie dzieci na
Syberii to potomkowie Polaków, którzy zostali pozbawieni rodzin, domu
i majątku, niegdyś przez cara a później przez bolszewików i komunistów, i wywiezieni w głąb Rosji. Zesłani przez cara, układali sobie życie
i działali tam, jako „cywilizatorzy”(Miłosz Cz. Rodzinna Europa).
„Syberia nazwana jest przez niektórych uczonych przybraną ojczyzną
Polaków, a to za sprawą tych naszych
rodaków, którzy zapisali się na kartach historii, jako jej niestrudzeni badacze, odkrywcy wielu jej tajemnic
czy piewcy jej niezwykłego piękna”(
z publikacji Archiwum PAN). Benedykt Tadeusz Nałęcz Dybowski, odbył studia medyczne i przyrodnicze
w Dorpacie i we Wrocławiu a na
Uniwersytecie w Berlinie uzyskał
doktorat w zakresie medycyny, w
1884 roku mianowany profesorem
na Uniwersytecie Lwowskim. Skazany w 1864 roku na 12 lat katorgi i
przymusowego osiedlenia najpierw
w Irkucku, potem w Kałtuku, uhonorowany został Złotym Medalem Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa
Geograficznego za pracę nad fauną i
florą Bajkału oraz Orderem św. Stanisława i tytułem radcy dworu za
działalność na Kamczatce. Jan Czerski, pochodził z rodziny ziemiańskiej, zamieszkałej koło Witebska.
Za udział w powstaniu, w 1863 roku,
tuż przed maturą, został wywieziony
na Syberię. Utrzymywał się z udzielania lekcji, dzięki pomocy innych
Polaków rozpoczął badania geologiczne ziem wzdłuż traktu syberyjskiego. Otrzymał nagrodę w Bolonii
za opisanie budowy geologicznej jeziora Bajkał, jego imię noszą: Góry
Czerskiego-jedno z największych
pasm górskich na Zabajkaliu, Pik
Czerskiego-szczyt w górach Chamar-Daban, Kamień Czerskiego i
Przełęcz Czerskiego. Zmarł w łodzi
podczas ekspedycji wzdłuż rzeki Ałdan, ekspedycję kontynuowała żona i
syn. Narcyz Wojciechowski, 27
kwietnia 1867roku, w aresztanckim
chałacie, z 40 kopiejkami przybył do
wsi Sagajskoje okręgu minusińskiego. Początkowo pracował na roli,
później objął funkcję zarządcy u właściciela parowego młyna. Praca była
ciężka, po 21 godzin na dobę. Gdy
zarobił 500 rubli, część z nich wysłał
rodzinie i przeniósł się do Minusińska. Tutaj uzyskał posadę zarządcy w
fabryce Gusiewa, a więc gorzelni,
fabryki sody i huty szkła-jednego z
największych przedsiębiorstw w guberni jenisejskiej. Szukał też złota,
był aktywnym działaczem społecznym, swoim wkładem pieniężnym i
przykładem przyczynił się do budowy kościoła parafialnego, pełnił
funkcję prezesa stowarzyszenia wydobywców złota, był sprawozdawcą
na zebraniach do I Dumy Państwowej i na uroczystości 50-lecia uwolnienia włościan z poddaństwa. Na
podstawie jego wspomnień, Igor
Newerly napisał oddzielny rozdział
w powieści „Wzgórze błękitnego
snu”. (Sergiusz Leończyk, potomek
polskich zesłańców). Zesłani przez
„sąsiadów”, bolszewików i komunistów z NKWD i UB nie mieli takiego szczęścia. Wypędzani na ogół
nocą, zostawiali wszystko i jedynie
w ubraniu, często w najgorsze mrozy, wywożeni bydlęcymi wagonami
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i skazani na katorżniczą pracę. Umierali nawet w kolejce po łyżkę strawy,
z wycieńczenia i głodu. Ich zwłokami wypełniano pobocza Kanału Białomorskiego i zalewano betonem.
Zesłańcy, realizując plany Stalina,
budowali również drogę M56, najniebezpieczniejszą drogę świata czy
magadański trakt. To strategiczna
droga Jakucji, eksploatowana na
okrągło, łączy Jakucję z Morzem
Północnym. Mieszkaniec Jakucji,
Celestyn Ciuchciński, syn zesłanego
w 1943 roku, pamięta opowieści ojca
o tym, jak budował, jako 14-letni
chłopiec, tę „drogę śmierci”( nazwaną tak przez mieszkańców ). 14-letni
chłopak został uznany za wroga narodu i zesłany do budowy magadańskiego traktu za to, że jego ojciec
(dziadek Celestyna) został w 1938
roku rozstrzelany. Tysiące ludzi
zmarło na tej drodze, gdy ktoś padał
z wycieńczenia nikt tym się nie interesował, przyjeżdżał traktor i zasypywał ciało. Praca była potwornie
ciężka, wykonywana przez ludzi z
łagru skazanych na śmierć. Żyli w
okropnych warunkach, byli głodni,
nie mieli odpowiedniej odzieży a
temperatura sięgała -70 stopni C,
prace wykonywali ręcznie. „Można
sobie wyobrazić jak było im ciężko,
to był straszny łagier stworzony
przez sowiecką władzę. Nigdzie nie
ma takiego cmentarza jak ten magadański trakt, to jedyny taki cmentarz
na świecie. Najdziwniejsze jest to, że
ta droga została tak starannie i dobrze
zrobiona, że służy do dzisiaj. Inne
drogi były już wielokrotnie przerabiane i naprawiane” -słowa z dokumentalnego filmu o współczesnej
Syberii. Do dzisiaj w Jakucji używany jest słownik jakuckiego języka,
autorstwa Polaka, carskiego zesłańca
z 1879 roku, Edwarda Piekarskiego.
W 1907 roku ten językoznawca i etnograf otrzymał Złoty Medal Cesarskiej Akademii Nauk za badania nad
kulturą Jakutów i Tunguzów. Mieszkał w jurcie wybudowanej dla niego
przez mieszkańców, pracował przy
świecy, w skromnych warunkach, a
tak wiele dokonał. Nie on jeden.
Spuścizna
EdwardaPiekarskiego
znajduje się w Archiwum Rosyjskiej
Akademii Nauk w Petersburgu. W
Jakucji jest „Pomnik pamięci Polaków, ofiar zesłań XVII-XIX wieku i
masowych represji XX wieku a także
wybitnych badaczy jakuckiej ziemi”(
napis z jednego z wielu pomników w
Jakucji). Polskie dzieci na Syberii są
potomkami kiedyś zamożnej inteligencji, która pozbawiona własności i
majątku, zesłana na Syberię, w ciężkich warunkach, wykorzystywała
swój potencjał intelektualny, przedsiębiorczość, wrażliwość i odnosiła
sukcesy. Wymienione wyżej cechy
są dziedziczne, dla dobra nas wszystkich powinniśmy przyjąć potomków
Polaków z otwartymi rękoma.
Szczyćmy się nimi i ich przodkami,
naszymi znakomitymi Polakami,
którzy często znani są światu, a nie
współczesnym Polakom. A to wskutek polityki establishmentu PRL,
prowadzonej przez ¾ wieku. A światu przypominajmy, iż te wszystkie
znakomitości to POLACY! Wybieramy rządzących spośród tych, którzy
odziedziczyli wiedzę i metody zarządzania stosowane w PRL, czyli prokomunistyczne. Nie wiedzą jak
wspierać przedsiębiorczość, utalentowanych i pomysłowych młodych,
dbać o edukację, rozwój nauki, nie
znają pojęcia filantropii i odpowiedzialności za społeczeństwo ani za
swoje czyny. Nie wiedzą jak dbać o
wizerunek Polski. Łatwo sprzedają

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

czy kupują to, co nie ich i co kiedyś
zostało bezprawnie zabrane innym.
Może należy przekazać potomkom
tych, którzy już wielokrotnie dali
wyraz swoim umiejętnościom. W
1989 roku minister kultury i sztuki,
prof. Aleksandr Krawczuk otrzymał
list: „Jako spadkobiercy Gustawa Arnolda Fibigera, byłego właściciela
firmy Arnold Fibiger Fabryka Fortepianów i Pianin, Spółka jawna w Kaliszu, zwracamy się do Pana Ministra
o zwrot przedmiotowej fabryki jej
właścicielom bądź wypłatę odszkodowania za przejęcie przez państwo
tejże fabryki..” Gustaw Arnold Fibiger, syn ślązaka o austriackim rodowodzie sprzedaje swój pierwszy fortepian 11 stycznia 1879 roku w
Kaliszu. W 1884 siedmiu pracowników produkuje 60 instrumentów, w
1906 roku fortepian z firmy zdobywa
Grand Prix na wystawach w Paryżu i
Londynie. Wrzesień 1939 roku zastaje orzechowy fortepian z nadrukiem
„Arnold Fibiger” na statku płynącym
do Nowego Jorku - w drodze na wystawę, na którą fabryka, jako jedyna
polska w tej branży, otrzymała zaproszenie. Gustaw III, właściciel fabryki, jako oficer łącznikowy walczy
tymczasem nad Bzurą, a w Puszczy
Kampinoskiej zostaje ranny w głowę.
Trafia do oflagu w Woldenberg, gdzie
jest szykanowany za odmowę podpisania volkslisty. Po wojnie wraca do
zrujnowanej fabryki, za zgodą władz
obejmuje kierownictwo swojej fabryki, ale nie może produkować fortepianów tylko meble. W konspiracji, starzy pracownicy fabryki odtwarzają
maszyny i narzędzia potrzebne do
produkcji instrumentów. Niestety,
wieść o tym dociera do stolicy i kierownik Fibiger otrzymuje pisemne
polecenie, aby wszystkie narzędzia do
produkcji instrumentów przekazać
delegatowi Ministerstwa Kultury i
Sztuki. Upór i pasja kierownika Fibigera oraz grupy starych pracowników
spowodowała decyzję o kontynuowaniu produkcji pianin i fortepianów, ale
już marki „Calisia”, w fabryce, która
przeszła na własność państwa za „odszkodowaniem”, i w której Fibiger nie
był już kierownikiem, ale konstruktorem. Gustaw Fibiger zakłada jedyne
w Europie Technikum Budowy Fortepianów, ale wkrótce zostaje ponownie
zdegradowany i wysiedlony z biura
do lichej pakamerki na poddaszu.
Mimo to, doskonali instrumenty, jego
pianino zdobywa w 1973 roku srebrny medal na targach we Frankfurcie
nad Menem. Do końca dbał, o jakość
i produkcję, bywało, iż dokładał z
własnej kieszeni robotnikom, aby dokończyli prace po godzinach. Nie
wiem, jaka była reakcja na pismo doręczone przez żonę, Irenę Fibiger, 3
tygodnie po śmierci spadkobiercy założyciela firmy, Arnolda Fibigera. Widzę natomiast podobieństwo w zachowaniu demokratycznie wybranych
władz i trzymam kciuki za wszystkich
mądrych, przedsiębiorczych rodaków,
którzy chcą uczciwie i godnie żyć, o
„ojcowiznę” dbają, z władzą polemizują i o swoje się upominają. A jeśli
chodzi o ludzi kultury, czy nie lepiej
wydawać pieniądze podatników na
dzieła ukazujące tak barwne życiorysy, tak różnorodne postawy, tak wspaniałe pomysły zamiast na nudne, monotematyczne, ekshibicjonistyczne
powieści „Big Brother”, których autorzy utwierdzają się w swej atrakcyjności i mądrości samochwalstwem, ilością aborcji, partnerów seksualnych i
prezerwatyw dawanych dzieciom w
przedszkolu?
Bożena Ratter

Redakcja
odpowiada

Tym razem odpowiadamy na telefony do redakcji wspierające akcję Porozumienia Pokoleń Kresowych w
sprawie ustanowienia dnia „11 Lipca Dniem Męczeństwa Kresowian”.
Odpowiedź naszą łatwo znaleźć na
łamach bieżącego wydania naszej
gazety. Jago organ medialny PPK będziemy kontynuować nasze działania
do skutku. Pamięć i prawda o Kresach jest najwyższym priorytetem.
Było też kilka zapytań, tradycyjnie, o
papierowe wydanie KSI. W dalszym
ciągu nie dysponujemy możliwościami finansowymi aby zrealizować
ten cel. Nie oznacza to jednak, że z
tego rezygnujemy.
__________

Listy do redakcji
Jedyne pismo Polaków w
Mołdawii przestanie istnieć.
Do Programu Pomost i Kresowego
Serwisu Informacyjnego Piszą Polacy z Mołdawii.
" Słuchamy wszystkie audycje programu POMOST z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wiadomości dot. dofinansowania mediów
polonijnych.
Sytuacja rzeczywiście jest ciężka.
Nasza redakcja przygotowała do
druku już 6 numerów miesięcznika
JUTRZENKA - wszystkie terminy
płatności już minęły! Numery te są
w internecie na naszej stronie www.
jutrzenka.md, natomiast odebrać nakłady z drukarni bez pieniędzy nie da
się. JUTRZENKA - to jedyne pismo
polonijne w Mołdawii, w ubiegłym
roku obchodziliśmy swoje 15-lecie.
Miesięcznik jest odznaczony nagrodą w ogólnopolskim konkursie
prasy polonijnej. Chociaż nakład
jest niewielki - 750 egz., ale zapotrzebowanie na pismo Polaków w
Mołdawii jest duże - nie tylko wśród
Polonusów, którym od stycznia 2012
nie mogę wyjaśnić, co się dzieje, ale
i wśród czytelników w Polsce i Rumunii.
Otrzymujemy prośby o wysłanie tegorocznych numerów JUTRZENKI
do Biblioteki Narodowej, zwraca
się do redakcji również Biblioteka
Jagiellońska, biblioteki POSK w
Londynu. Na razie nie mamy co wysyłać...

go. Czasu co raz mniej, aby ponownie wysyłać wnioski do MSZ!
Pozdrawiam serdecznie, Rodaków i
Program Pomost , w imieniu Polonii
mołdawskiej, która z niecierpliwością
czeka na JUTRZENKĘ,
-bardzo CI dziękuje za to, co już zrobiłaś dla nas!
Helena Usowa redaktor naczelna"
___
Program Pomost i KSI także dziękuje
za pracę. Debata Polonijna trwa:
powierzam sprawy słuchaczom i czytelnikom Programu Pomost oraz Kresowego Serwisu Informacyjnego.

pamiątkowej poświęconej Polakom
pomordowanym przez nacjonalistów
ukraińskich na wschodnich Kresach
II Rzeczpospolitej Polskiej w czasie
II wojny światowej.
Program uroczystości w dniu 7 lipca
2012 r. przewiduje:
- godz. 11.00 – msza św. w kościele
pw. WNMP w Oświęcimiu, ul J. Dąbrowskiego 5a;
- godz. 12.00 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu;
- godz. 14.00 – spotkanie Kresowian
w Hotelu „Kamieniec” w Oświęcimiu, ul. Zajazdowa 2.
Z kresowym pozdrowieniem.
W imieniu środowisk kresowych

ZAPROSZENIA

Prezes Klubu „Samborzan”
Włodzimierz Paluch

Środowiska Kresowe

Oświęcim, dnia 15.06.2012 r.
RSVP: Informację na temat udziału
w poszczególnych częściach uroczystości proszę przekazać telefonicznie:609808529, 338422551
e-mail'em:
samborzanie.oswiecim@gmail.com
lub wlodzimierz.paluch@gmail.com

Klub „Samborzan” Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowa – Wschodnich w Oświęcimiu – w imieniu środowisk kresowych – zaprasza na uroczystość
odsłonięcia i poświecenia tablicy

Kino kresowe w Domu Spotkań z Historią
Polesie. Reportaż z krainy tęsknych pieśni, ok. 1935, Maksymilian Emmer,
Jerzy Maliniak
Fragmenty kronik PAT i filmów dokumentalnych z lat 30.
6 lipca 2012, piątek, godz. 18.00, ul. Karowa 20
Lipcowy wieczór z cyklu „Kino kresowe” wypełnią oryginalne filmy dokumentalne nakręcone na Polesiu w latach 30., przechowywane w zasobach
Filmoteki Narodowej. Pokażemy błyskotliwie zrealizowany dokument
Maksymiliana Emmera i Jerzego Maliniaka, w którym charakterystyczne
krajobrazy Polesia stanowią tło dla idyllicznej wizji życia Poleszuków,
reportaże Polskiej Agencji Telegraficznej z Horodna – znanego ośrodka
garncarskiego na Polesiu - oraz słynnego jarmarku na łodziach w Pińsku,
fragment filmu PAT „Piękno naszych Ziem Wschodnich” z 1938 roku. Komentarzami i ciekawostkami opatrzy prezentowane dokumenty prowadzący
wieczór Tomasz Kuba Kozłowski. Pokaz realizowany jest we współpracy z
Filmoteką Narodową.
Uwaga: od 26 czerwca do 7 października 2012 roku w Domu Spotkań z
Historią prezentujemy wystawę „Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia 1925 – 1939”, której towarzyszy cykl wydarzeń poświęconych Polesiu. Zapraszamy!
Dom Spotkań z Historią, Warszawska Inicjatywa Kresowa, 00-324 Warszawa, ul. Karowa 20, tel. 22 255 05 50, e-mail: t.kozlowski@dsh.waw.pl

Do tego Ambasada RP w Mołdawii
odmówiła nam w ubiegłym roku dofinansowanie kolportażu za granicę,
ale nie zawiedliśmy naszych czytelników - wszystkie 12 numerów były
wysłane do bibliotek i różnych instytucji w Polsce, Rumunii i Wielkiej
Brytanii.
Szczerze mówiąc, w związku z ciężką sytuacją gospodarki naszego kraju, nie stać nas nawet na takie wydatki (a praca w redakcji polonijnego
pisma jest non-profit), ale jakoś sobie
poradziliśmy. Natomiast w tym roku
już tracimy nadzieje...
W biurze MSZ powiedziano mi, że
18 maja wszystkie dokumenty dot.
dofinansowania prasy przekazano
do Fundacji "Pomoc Polakom na
Wschodzie!", niestety, minął już
miesiąc, a żadnej informacji Fundacja nie udziela... Dalej nie wiemy,
czy coś z tego wyniknie pozytywne-
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www.olejow.pl
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skontaktuj się z
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