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22 października 1939 roku

W wyniku agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r., po okupacji całości terytorium II Rzeczypospolitej przez Wehrmacht i Armię Czerwoną i ustaleniu w dniu 28 września 1939 r. w pakcie o granicach i przyjaźni
pomiędzy III Rzeszą a ZSRR granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym
terytorium Polski, tereny województwa wołyńskiego znalazły się pod okupacją ZSRR. Aby uzasadnić aneksję okupowanych terenów Polski, Sowieci
przeprowadzili 22 października 1939 r. w atmosferze terroru fikcyjne wyZ WILNEM W bory do lokalnego Zgromadzenia Ludowego. 27 października ZgromadzeSERCU...
nie Ludowe Zachodniej Ukrainy ogłosiło włączenie Wołynia w skład UkraKomuniści zadźgali widłami jej
ińskiej SSR, co potwierdziło Prezydium
ojca. Na oczach matki, która po miesiącu umarła na atak serca. Pół roku
Rady Najwyższej 1 listopada 1939 r
W odpowiedzi na coraz większe
zainteresowanie ( zapytania) o
papierowe wydanie naszej gazety
postanowiliśmy rozpocząć akcję
zbierania zamówień aby rozpoznać możliwości zrealizowania
tego zadania. Więcej na ten temat
w materiale Redakcja odpowiada
na końcu wydania.
Całość na stronie 56

później zamordowali w Katyniu jej
brata. A ona bolszewika nie wydała,
pomimo iż przez jego donos trafiła
na ciężkie roboty do łagru w syberyjskiej tajdze, a po wojnie została
skazana na emigrację. Donosiciel
komunista był jej kolegą ze studiów;
kilkakrotnie zmieniał oblicza, aż na
Bliskim Wschodzie zdezerterował z
Polskiego Wojska i pozostał w Palestynie..........
Całość na stronie 10

Coś jest w szafie
W tym roku po 22 latach sprawowania przez Senat RP opieki nad
Polonią polski parlament zdecydował, że pieniądze na polonijną
działalność będą w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Czy to oznacza koniec apolitycznej polityki państwa wobec
polskiej diaspory oraz zmianę
systemu wartości współpracy z
Polakami pozostającymi poza granicami ?.......
Całość na stronie 17

Co dalej z Radiem Lwów?
Lwów na radiowej mapie Europy
zaistniał 15 stycznia 1930 roku. Moc
nowootwartej radiostacji Polskiego
Radia wynosiła wtedy półtora kilowata. Stacja pracowała na fali średniej
385,1 m. Po miesiącu, dokładnie w
piątek 13 lutego dokonano uroczystego otwarcia lwowskiej rozgłośni.
Miała ona swoją siedzibę w dawnej
kawiarni Ziemiańskiej ........
Całość na stronie 36
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Październik 1939 r. na Kresach
Redakcja
Po zajęciu Kresów w 1939 roku blisko 52 proc. ziem II RP znalazło się
ostatecznie pod okupacją sowiecką.
Do Białoruskiej SRS, jako tzw. Zachodnia Białoruś, przyłączone zostały w całości województwa poleskie i nowogródzkie, województwo
wileńskie bez powiatu wileńskiego
i trockiego, województwo białostockie bez włączonego do III Rzeszy powiatu suwalskiego, w całości
powiat łomżyński oraz częściowo
powiaty ostrołęcki i ostrowski z
województwa warszawskiego. 23
października 1939 r. oddziały litewskie zajęły przekazane im przez
Sowietów Wilno wraz z powiatami wileńskim i trockim. Po zajęciu
Litwy 15 czerwca 1940 r. przez
Armię Czerwoną ziemie te weszły
do Litewskiej SRS. Do Ukraińskiej
SRS, jako tzw. Zachodnia Ukraina,
przyłączone zostały w całości województwa wołyńskie, stanisławowskie i tarnopolskie oraz centralna
i wschodnia część województwa
lwowskiego . Rządy Wielkiej Brytanii i Francji wybrały rolę obserwatora, wstrzymały ograniczone działania wojenne na froncie zachodnim
i nie potępiły jednoznaczne agresji
sowieckiej. Co gorsza, z ust niektórych decydentów padły sugestie, by
przyszłą granicą polsko-sowiecką
była linia Curzona. 22 października
1939 r. na Kresach, w atmosferze
terroru odbyły się fikcyjne wybory
do lokalnych Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi Zgromadzenia Ludowego. Na wsiach „głosowanie”
przeprowadzano zbiorowo w asyście wojska lub milicji. Członków
komisji wyborczych i samych kandydatów rekrutowano głównie spośród Żydów, Białorusinów, Ukraińców oraz przybyszów z ZSRS.
Wybory do Zgromadzeń Ludowych
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej
Białorusi 22 października 1939 r.
były kolejną odsłoną tragedii, jakiej
doświadczały Kresy Wschodnie w
czasie II wojny światowej. Sowieci
bardzo szybko starali się zalegalizować stan rzeczy, jaki wprowadzili 17 września 1939 r. Decyzja o
przeprowadzeniu wyborów została
podjęta na posiedzeniu KC WKP 1
października 1939 r. Frekwencja
- 96,7 procent uprawnionych. Ponad 90 procent głosujących poparło
kandydatów promowanych przez
władze. 22 października 1939 roku
mieszkańcy Kresów przekonali
się, czym jest demokracja komunistyczna. Chodziło o wielkoduszne
przyjęcie tzw. Zachodniej Białorusi
i Zachodniej Ukrainy do Związku
Sowieckiego. Pierwotnie komuniści planowali też powołać do życia
Polskie Zgromadzenie Ludowe. Nie
doszło do tego, bowiem Lubelszczyznę i wschodnie Mazowsze,
które miały przypaść w udziale Sowietom, przejęli po kampanii wrześniowej Niemcy. Dla przeprowadzenia głosowania, którego wynik
był z góry ustalony, przygotowano
potężny aparat propagandowy. Powołano dwa komitety organizacyjne we Lwowie i Białymstoku.
Zmobilizowano liczącą ok. 100 tys.
armię agitatorów. Wszystkie miejscowości Kresów udekorowano
plakatami i hasłami. W miastach za

pomocą radia i megafonów prezentowano materiały propagandowe. Z
samolotów zrzucono tysiące ulotek
szkalujących II Rzeczpospolitą. Na
łamach prasy informowano o kolejnych wiecach i mityngach odbywających się w salach kin, teatrów,
zakładów pracy i szkół.
Kampanię wyborczą
obok sowieckich notabli na czele z Nikitą
Chruszczowem wsparli
między innymi reżyser
Aleksander Dowżenko, historyk literatury
Wiktor Szkłowski. O
tym, jak wielką rolę
przypisywano przedwyborczej propagandzie, świadczy fakt, że
dla jej potrzeb przysłano z Mińska na teren
Zachodniej Białorusi
ponad 96 tys. portretów sowieckich przywódców, ponad 43 tys.
plakatów, 4 mln haseł i
kart do głosowania oraz
40 tys. tekstów konstytucji ZSRS i BSRS.

ludzie szli niechętnie, a komisarze
pienili się ze złości na małe wyrobienie i zdyscyplinowanie społeczne" wspominał. Po opornych przychodzili milicjanci. "Głosów nieważnych
było więcej niż połowa. Natomiast
udział w głosowaniu wzięli niemal

tak przemyślane, że nasi ludzie byli
obsadzeni. Nie było mowy o sprzeciwie, wszyscy byli z góry uprzedzeni o tym, że niemożliwym jest
niegłosowanie" - wspominał obrady
Ukrainiec, który zaraz po obradach
trafił do więzienia. Najważniejszą

"obszarników", kościołów i urzędników państwowych miały zostać
skonfiskowane bez odszkodowania
i przekazane w użytkowanie (a nie
na własność) małorolnym chłopom.
Nacjonalizowano też banki i większe zakłady przemysłowe. Delega-

wszyscy "uprawnieni". Na jednej z
kartek było napisane niewprawną
ręką "a zegarków chceta?", na drugiej "ażeby do wiosny". Poza tym
były różne inne napisy" - wspominał
buchalter z Wysokiego Mazowieckiego. Sowieci dali się poznać jako
wielcy miłośnicy zegarmistrzostwa
i wszelkiej maści czasomierzy, które
były niezwykle cennym dobrem w
Związku Radzieckim. Jednak oficjalne wyniki świadczyły o niebywałym
sukcesie komunistów. Szybko też
zebrały się Zgromadzenia Ludowe
- Ukraińskie we Lwowie (w dniach
26-28 października) i Białoruskie w
Białymstoku (od 28 do 30 października). Nikomu nie przeszkadzało, że
delegatów było więcej niż oficjalnie
wybranych. Około 40 proc. delegatów stanowili przebrani w cywilne
ubrania Sowieci, a byli również delegaci w mundurach. Wszystko to było

deklaracją była "prośba" do Rady
Najwyższej ZSRR o włączenie tych
ziem do "siostrzanych republik". Petycja łaskawie została rozpatrzona i
już 2 listopada tzw. Zachodnia Białoruś oraz Ukraina stały się częściami
Kraju Rad. W dniu 27 października
Zgromadzenie Ludowe Zachodniej
Ukrainy ogłosiło włączenie Wołynia w skład Ukraińskiej SSR, co potwierdziło Prezydium Rady Najwyższej 1 listopada 1939 r. Członkiem
Komunistycznej Partii Zachodniej
Ukrainy, KPZU / Комуністична
партія Західної України / był ojciec
Adama Michnika Ozjasz Szechter i
Ostap Dłuski, prawdziwe nazwisko
Oskar Langer póżniej członek KC
PZPR, wieloletni poseł. Redaktor
naczelny PPR-owskiej gazety "Głos
Ludu". Wreszcie nowa władza zajęła się też gospodarką. Ziemia, budynki oraz inwentarz należący do

ci w Białymstoku uchwalili, że 17
września będzie ogólnonarodowym
świętem. Na szczęście obchodzono
je tylko raz.

Sowiecki plakat propagandowy z 1939
roku
Kłamliwie informowano, że teraz każdy będzie mógł swobodnie
oddać swój głos, nie
tak, jak w „pańskiej
Polsce”.
Szafowano
utartymi hasłami o
„ucieczce rządu polskiego” i kradzieży
przezeń pieniędzy i
złota. Zarówno członków komisji wyborczych, jak i samych
kandydatów, rekrutowano głównie spośród
Żydów, Białorusinów,
Ukraińców oraz przybyszów z ZSRS. Najczęściej byli to komuniści, dawni więźniowie
polityczni, osoby biedne i dyspozycyjne wobec nowej władzy. Nie
obyło się przy tym bez
kompromitujących
wpadek, jak np. w
Wysokiem Mazowieckiem, gdzie zgłoszono
kandydaturę złodzieja,
co wywołało opór miejscowej ludności. Gdy z kolei w powiecie brasławskim chłopi zaprotestowali, że
kandydatka jest niepiśmienna, wyjaśniono im: „W Sowietach nie trzeba
mieć specjalnego wykształcenia ani
urodzenia, zresztą tam będą ludzie,
którzy będą za nich myśleli i pracowali”. By zachęcić Polaków do głosowania, zastosowano metodę kija i
marchewki. Jak wspominał jeden ze
świadków wydarzeń, "bez skrupułów mówili bolszewicy, że od wyników wyborów zależy zaopatrzenie
nas w produkty żywnościowe, opał
itd.". Dało też o sobie znać NKWD,
dokonując pierwszych aresztowań.
Pewien mieszkaniec województwa
tarnopolskiego pisał, że w przeddzień wyborów ogłoszono, iż ten,
kto pierwszy odda głos, otrzyma litr
wódki. "Wybory, mimo że grała orkiestra, przechodziły ślamazarnie,
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Dwa lata w Dublanach. Część II
Józef Dubiński

Dublany, Dublany, sławna dziura w
kraju,
Kto tam rok przemieszkał, pójdzie
wprost do raju
- głosiła studencka piosenka.
Mieszkaliśmy nie rok, a całe dwa
lata z okładem.
W pierwszej części, jak pisze autor:” w sposób nieco przydługi,
zrelacjonowałem to wszystko co
bezpośrednio było związane z
głównym celem, który spowodował moje przeniesienie się z Warszawy do Dublan. Na tym jednak
nie zamierzam poprzestać, ponieważ inne szczegóły i okoliczności
dwuletniego pobytu w Dublanach.
zasługują również na przypomnienie. A więc sprawy, które dziś
określane są mianem „bytowych”.
Mieszkanie otrzymaliśmy w internacie studenckim w postaci dużego pokoju o 2 oknach, położone
na I piętrze na końcu korytarza w
części zwanej „babińcem”, ponieważ lokowane tam były studentki.
Było tam spokojnie i zacisznie,
czego nie można powiedzieć o
części „męskiej”. Za naszych czasów nie było tam chyba jakichś
specjalnie rażących ekscesów w
rodzaju strzelania z dubeltówki na
korytarzu. Do najczęściej notowanych urozmaiceń należało „wyprowadzanie” lokatora. Jego ofiarami bywali przeważnie studenci,
którzy mieszkali w internacie
pierwszy rok. Kiedy taki młody
człowiek wracał ze Lwowa późnym wieczorem z teatru, kina lub
zwyczajnie z koleżeńskiej wizyty, spragniony snu i wypoczynku,
zastawał swój skromny studencki
dobytek „wyprowadzony” na środek wielkiego trawnika rozpościerającego się przed internatem.
A więc w największym porządku
były tu ustawione: łóżko, nocna
szafka, stolik, krzesła, lampa, a
nawet szafa i walizka. . Człowiek
nerwowy i porywczy pogarszał sytuację, jeżeli unosił się, głośno na
gazonie wyrażał swoją dezaprobatę i wzywał pomsty niebios na
sprawców. Nic to nie pomagało i
nie przyspieszało likwidacji żartu. Potraktowanie wyprowadzki z
humorem i odwołanie się do przyjacielskich uczuć kolegów zwykle
doprowadzało do celu: pomagali mu szybko przenieść rzeczy z
powrotem do pokoju. Inna rozrywka polegała na tym, że z okna
wyższego piętra (a więc II lub I)
spuszczano na sznurku palące się
szmaty lub papier, a gdy płonąca
żagiew znalazła się na wysokości
niżej położonego okna, wszczynano alarm: „Pożar! Pali się!” Obudzony i nieco przestraszony lokator otwierał okno i wychylał się
by się przekonać, gdzie się pali- w
tym momencie z wyższego okna
wylewano nań kubeł zimnej wody.
Koleżankom nowicjuszkom płatano inne figle. Do drzwi pokoju późnym wieczorem lub w nocy przypinano pineską koniec długiej nici,
drugi koniec, natarty woskiem lub
kalafonią, trzymało się w ręce i z
większą lub mniejszą siłą naprężano pocierając ów koniec miedzy
palcami. W zależności od siły naprężenia tej struny wydawała ona
wyższe lub niższe niesamowite
dźwięki, przy czym drzwi spełnia-
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ły rolę rezonatora. Wreszcie każdy nowicjusz musiał przejść przez
swoisty chrzest: gdy szedł z internatu w kierunku akademii, droga
prowadziła chodnikiem wzdłuż
frontowej ściany internatu. Na niczego niespodziewającego się wędrowca z któregoś okna chlustała
struga wody, nie zawsze czystej.
I tu również nie było wskazane
wypowiadanie protestów lub karcenie kawalarzy. W przeciwnym
razie można było narazić się na
ciągłe dalsze dokuczliwe żarty.
Nas to wszystko szczęśliwie ominęło. Kiedy pierwszy raz przechodziłem pod szeregiem okien internatu, z jednego z nich chlusnęło
nieco wody. Nie wiedząc, że to
jest właśnie tradycyjny „chrzest”,
poszedłem spokojnie dalej, nie zatrzymując się i nie spoglądając w
górę. Zaliczono to widocznie na
moją korzyść, bo już więcej żadne
zaczepki nie miały miejsca. Żona
moja z miejsca zdobyła sympatię
mieszkańców internatu. Nad wejściem do budynku był daszek, na
którym któregoś dnia zasiadł student z wiadrem wody i chlustał
na każdego wchodzącego. Okno
naszego pokoju wychodziło na
schodki prowadzące do wejścia
pod tym daszkiem. Żona moja,
wyglądając prze z okno, sygnalizowała kawalarzowi nadchodzenie kolejnej ofiary, czym zdobyła
sobie trwałe uznanie. Nasz pokój
umeblowany był szablonowo po
studencku: dwa żelazne łóżka z
siennikami, stół, szafa na ubrania,
kilka krzeseł. Potem, dzięki pomysłowości Żony to koszarowe wnętrze nabrało cech pokoju mieszkalnego. Na bambusowy szkielet
parawanu zostały naklejone arkusze barwnego kartonu, a na nich
wycięte w charakterze aplikacji
jakieś motywy z czarnego papieru.
Było to efektowne, a jednocześnie
bardzo tanie i mogło być od czasu do czasu zmieniane. Dookoła
ścian na wysokości ok. 2 metrów
biegł szlak z papieru, na którym
były naklejone żółte i czerwone
jesienne liście drzew. Wkrótce
po naszym osiedleniu się w Dublanach nadszedł w charakterze
prezentu od teściowej praktyczny
nowoczesny tapczan, który stanął
pod ścianą przeciwległą do łóżek.
W ten sposób powstał skromny
„living room”, coś w rodzaju saloniku, oddzielonego od sypialni.
O roli tego saloniku będzie jeszcze mowa dalej. Wielką wygodą
było posiadanie, jak byśmy to dziś
określili, „zaplecza gospodarczego” w postaci niewielkiego pokoiku, przylegającego do naszego
apartamentu. Był tam skład niepotrzebnych rzeczy - walizek, koszy,
jakichś produktów spożywczych;
tam też stała kuchenka naftowa,
tzw. prymus. Tam się przyrządzało ranne posiłki, tam też gotowało
herbatę dla codziennych wieczornych gości, którzy przychodzili po
kolacji w stołówce. Poza śniadaniem, przyrządzanym we własnym
zakresie, kłopot z wyżywieniem
odpadał całkowicie dzięki zorganizowanej stołówce asystenckiej.
Administracja Akademii przeznaczała na ten cel skromny lokal w
postaci większego pokoju jadalnego i kuchni ze spiżarnią. Organizacja była prosta i dogodna dla

stołowników. Jeden z kolegów
dobrowolnie brał na siebie rolę
gospodarza, angażował gosposię-kucharkę i sprawował pieczę nad
prawidłowym funkcjonowaniem
tego nieskomplikowanego przedsiębiorstwa, rozliczał się z gosposią i następnie obciążał kosztami
stołowników. Na obiady i kolacje schodzili się prawie wszyscy
punktualnie i to były beztroskie
kwadranse wypoczynku, towarzyskich pogaduszek, przeglądnięcia
gazet abonowanych również na
koszt stołówki. Po obiedzie niektórzy wracali bezpośrednio do
pracy, inni pozwalali sobie na godzinną drzemkę. Po kolacji przeważnie nikt już nie pracował, to
był czas na czytanie w domu, na
odwiedziny znajomych. Ja zwykle po kolacji opracowywałem w
domu wyniki dziennej pracy lub
czytałem. Mając w perspektywie
wyjazd na stypendium do Niemiec, starałem się opanować lepiej
język niemiecki; W tym celu czytaliśmy z Żoną co wieczór po kilka
stron jakiegoś niemieckiego mało
interesującego powieścidła.

stałem z niczyjej konsultacji ani
pomocy, dała zupełnie wyraźne
jednoznaczne wyniki, była niewątpliwie udaną. Dużą satysfakcją
był dla mnie fakt, że pozytywnie
ocenił ją profesor Jan Sosnowski z
SGGW, który przy przedstawianiu
mu mojej koncepcji tych badań,
ustosunkował się do projektu bardzo sceptycznie. W zasadzie była
to pierwsza polska praca, pierwsze
polskie badania nad wykorzystaniem mocznika przez mikroflorę
żwacza, wykonane in vitro. Jako
pierwsza, bez precedensów, miała
oczywiście pewne usterki, pewne niedociągnięcia metodyczne,
które wynikały zresztą z niedostatecznie jeszcze opracowanej wówczas metody takich badań.
Tym nie mniej -ku mojemu dużemu zadowoleniu -została ona
oceniona pozytywnie i po wojnie,
kiedy w przeglądach badań z tej
dziedziny podkreślano pierwszeństwo ich podjęcia przeze mnie.
Od czasu do czasu rano wyjeżdżałem do Lwowa do jednej z bibliotek naukowych, by tam przeglądnąć literaturę i poczynić wyciągi z

A oto jak wyglądał nasz przeciętny dzień powszedni. Po przygotowanym przez Żonę śniadaniu
wychodziłem, do Zakładu, Żona
zostawała w domu, by po krótkiej
kosmetyce naszego mieszkania
zabrać się do swoich obowiązków.
Mnie czekały w pracowni kolejne fragmenty pracy, a właściwie
dwóch prac wykonywanych jednocześnie. Kolejne fragmenty pracy doktorskiej to przede wszystkim była codzienna opieka nad
doświadczalnymi szczurami: obejrzenie klatek i gniazd, rozdanie
karmy, napełnienie poidełek, ważenie szczurów w określonych terminach. Jeżeli były osobniki, które
osiągnęły już wiek i ciężar przewidziane jako końcowe dla zwierząt
doświadczalnych, następowało ich
uśpienie, a następnie wypreparowanie wybranych do badania czterech mięśni i ich zabezpieczenie,
bądź też od razu przygotowanie z
nich preparatów do badania mikroskopowego. Również przed południem wykonywałem czynności
związane z drugą pracą. Jeszcze w
Warszawie rozpocząłem badania
in vitro nad wykorzystaniem azotu
mocznikowego przez mikroflorę i
mikrofaunę żwacza. Praca już w
Warszawie była dość zaawansowana, dawała orientacyjne wyniki; tu należało powtórzyć niektóre
analizy, wprowadzić nowe kombinacje i wyciągnąć ostateczne
wnioski. Praca, przy której planowaniu, ustalaniu metodyki, wykonywaniu i wyciąganiu wniosków
z uzyskanych wyników nie korzy-

odpowiednich prac. . .-W godzinach południowych przerywało się
pracę i mniej więcej wszyscy stołownicy jednocześnie schodzili się
na posiłek. Sygnałem do opuszczenia pracowni było dla mnie i
dla Emila pojawienie się mojej
Żony, która regularnie po nas zachodziła. Po obiedzie pozwalałem
sobie na godzinną drzemkę; weszło to w zwyczaj od czasu kuracji
w Zakopanem, gdzie o tej porze
obowiązywało
werandowanie.
Przed godziną trzecią znów zjawiałem się w pracowni, gdzie (z
wyjątkiem letnich dłuższych dni)
pracowałem do kolacji, to znaczy
gdzieś do godz. 19 lub nieco dłużej. I to był koniec dnia roboczego, a w każdym razie koniec intensywnej regularnej pracy. W
wyjątkowych wypadkach trzeba
było jeszcze po kolacji wpaść do
pracowni, ale my szliśmy do
domu. Tu zawsze znalazły się jakieś fragmenty wykonanej w ciągu
dnia roboty do wykończenia. Przeważnie były to wyniki mierzenia
na matowym ekranie średnicy
włókien mięsnych; jedno z nas
(przeważnie ja) odczytywało zakreślone grubości, które na matówce zaznaczano w ten sposób, a
drugie (Żona) rozmieszczała te
dane w szeregu rozdzielczym; to
była praca zupełnie mechaniczna,
ale trzeba było uważać, by się nie
pomylić. Ta domowa praca zupełnie nie przeszkadzała wieczornym
odwiedzinom, które wkrótce weszły w codzienny zwyczaj. Po kolacji Emil oznajmiał „idziemy do
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Dubiskich na herbatę”, a do niego
dołączał młody asystencik Franek
Nowotny; niekiedy jako trzeci
przychodził Jach Łukomski, który
również jak i Franek przygotowywał się do dyplomu, ale bardziej
intensywnie. Tych gości nie trzeba
było bawić: w wygodnych i niedbałych pozach rozsiadali się na
tapczanie i słuchali radia (2-lampowego własnej konstrukcji) na
słuchawki. Żona szykowała herbatę, która musiała być bardzo mocna i dobra. Jeżeli nie było wyników do opracowywania, siadała
skulona na tapczanie i zasypiała.
Wollmann bardzo szybko przywiązał się do nas. Zagorzały stary
kawaler (może była jakaś tragedia
miłosna?) odczuwał wielką potrzebę ciepłej atmosfery rodzinnej
.i był bardzo wdzięczny za każdy
objaw życzliwości i serdeczności.
Wszyscy trzej adorowali moją
Żonę, która podbijała ich serca
swoją bezpośredniością i koleżeńskim stosunkiem. Emil i Franek
odwiedzali też jeszcze jedną młodą parę asystencką - Kanafojskich,
ale bywali tam rzadziej, jakoś
mniej serdecznie byli usposobieni
do
Kanafojskiego,
natomiast
uwielbiali panią Lalę, istotę delikatną, wiotką i słabą, co w nich
budziło odruch opiekuńczy. Emil
Wollmann był po wojnie adiunktem Wyższej Szkoły Rolniczej we
Wrocławiu, zmarł chyba w roku
1949. Franek był profesorem WSR
w Krakowie, zmarł na początku lat
siedemdziesiątych. O Jachu Łukomskim po wojnie nie było żadnych wiadomości. Po pewnym
czasie otrzymaliśmy nowe mieszkanie, również w internacie. Były
to 2 pokoje połączone korytarzykiem, na II piętrze, w części męskiej. Drugi pokoik był niewielki,
bardzo przytulny, służył nam za
salonik, gdzie z takim samym powodzeniem przyjmowaliśmy naszych codziennych gości. Umieszczenie nas w męskiej części
zdawało się grozić nieprzyjemnymi konsekwencjami. Oto studenci
poczuli się zagrożeni w swoich
„swobodach” : trzeba będzie zachowywać się przyzwoicie, nie
chodzić po korytarzu w negliżu
itd. Dochodziły do nas pogróżki,
że nie będą dopuszczać mojej
Żony do ubikacji, będą stale blokować ten lokal. Ale jakoś do żadnych wybryków nie doszło i stosunki sąsiedzkie były zupełnie
poprawne. Do opisu naszego dnia
powszedniego należy dodać kilka
słów o rozrywkach i sposobach
odprężania się. W samych Dublanach nie było mowy o jakichkolwiek rozrywkach kulturalnych w
postaci na przykład koncertów, zebrań towarzyskich, przedstawień
teatralnych. Pozo¬stawał jedynie
Lwów, jednak możliwości były
bardzo ograniczone z powodu braku odpowiedniej komunikacji. Toteż jak sobie przypominam byliśmy zaledwie kilka razy w teatrze,
w tym raz na gościnnym występie
warszawskiego Qui Pro Quo. Raz
udało się zorganizować wyjazd
dublańskim mikrobusem, kiedy
indziej wracaliśmy w 4 lub 5 osób
taksówką. Zaledwie kilka razy byliśmy w kinie; ze względu na możliwość wybrania wcześniejszego
seansu, sprawa powrotu nie była
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specjalnie trudną. Pamiętam, że
właśnie we Lwowie poznaliśmy
ówczesną rewelację -film dźwiękowy. Nie przypominam sobie, żeby
ktoś z najbliższego kręgu naszych
znajomych korzystał z letniego
urlopu, -przeciwnie -do niektórych z
nich na lato przyjeżdżali goście, jak
na przykład do Emila, siostra lub
szwagier. Za to w lecie u pozostających w Dublanach rozluźniała się
dyscyplina pracy, co wyrażało się w
znacznie skrόconym czasie pracy po
południu. Jeżeli ktoś z pracowników
miał letnich gości, to szło się na
wspólne spacery brzozową aleją aż
do „maliniaka” - pagórka na drodze
do Lwowa, kamienistego i porośniętego krzewami, śród których stała
duża figura :Matki Boskiej. W okresie egzaminów wieczorami jarzyła
się ona dziesiątkami świateł, instalowanych przez studentów na intencję pomyślnego przebiegu sesji.
Były też i inne drogi spacerowe. Po
za tym, w późniejsze popołudnia,
gdy minął szczyt upału, zbierało się
towarzystwo na korcie tenisowym.
W czwórce, której grze bardzo często się przyglądałem, grali prócz
mojej Żony Emil Wollmann, Franek
Nowotny i Jach Łukomski ; zresztą
skład ten ulegał zmianie, niekiedy
któryś z graczy był wymieniany na
przykład na Bala lub Antosza - asystentów ze Stacji. Na kilka tygodni
przed przeniesieniem się do Dublan
na wieczorku pożegnalnym absolwentów zapytałem profesora Mikołowskiego - Pomorskiego (który
wiele lat spędził w Dublanach), czy
tamtejsza okolica jest pod względem klimatu zdrowa. Mówiło się
bowiem, że tam są jakieś torfowiska
i bagniska… Profesor z uśmiechem
sfinksa powiedział, że Dublany nie
są zdrowe dla ludzi nerwowych (lub
może szkodzą na nerwy -coś w tym
rodzaju) .Nie bardzo rozumiałem o
co chodzi, trochę się zdziwiłem, ale
więcej nie wypytywałem. Dopiero
po dłuższym czasie i dokładniejszym poznaniu środowiska (jak powiedzielibyśmy dziś) zrozumiałem,
co stary satyr miał na myśli. Niech
to będzie wprowadzeniem do następnego tematu krótkiej charakterystyki stosunków towarzyskich w
Dublanach (bo to, co było dotąd
mówione o Wollmannie, Nowotnym, Jachu, współtowarzyszach posiłków w posiłków w stołówce, to
były wzmianki dotyczące stosunków koleżeńskich, natomiast towarzyskie, - to dotyczy całej społeczności dublańskiej. W Warszawie na
SGGW (raczej „w SGGW”), o ile
mi wiadomo, między światem profesorskim i asystenckim nie było
bliższych stosunków towarzyskich;
być może, że niektórzy asystenci
bywali u swoich przełożonych, natomiast nie było w zwyczaju powszechne wzajemne odwiedzanie
się. W Dublanach było inaczej: tu
wszyscy bywali u wszystkich. Wyjątek stanowili profesorostwo Malsburgowie którzy żyli. nieco na uboczu, aczkolwiek składało się im
wizyty „powitalne” (to znaczy
pierwsze) i pożegnalne; ale nie potrafię powiedzieć, czy te pierwsze
były przez nich rewizytowane - raczej nie. Ale poza tym chodziło się z
okazji imienin, a czasem i bez okazji, niekiedy na jakąś proszoną kolację lub podwieczorek. Może to miało swoje dobre strony w postaci na
przykład oddziaływania przez starsze osoby na młodzież pod względem kultury i ogłady towarzyskiej
(zresztą w owych czasach nie było
to tak potrzebne, jak w dzisiejszej
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„demokracji”), ale miało też niewątpliwie i ujemne, wynikające z przymusowego skupienia większej liczby osób na ograniczonej przestrzeni
życiowej, co stwarzało atmosferę
małego miasteczka, zazwyczaj plotkarskiego niekiedy niepozbawionego zawiści i wzajemnych pretensji.
W tej sytuacji podtrzymywanie kontaktów towarzyskich nawet z osobami niekoniecznie sympatycznymi
nie należało do przyjemności i niekiedy miało charakter obowiązującej pańszczyzny. Znane były wypadki, kiedy na wiadomość o
wyjeździe do Lwowa kogoś niezbyt
lubianego ten i ów podążał, aby złożyć wizytówkę, korzystając z, nieobecności państwa XY. Nie przypominam sobie, żeby był w Dublanach
jakiś dom, do którego wszyscy chętnie by przychodzili i wszyscy się
tam dobrze czuli. Nie chcę się chwalić, ale może takim „domem” był
nasz? Ale jeżeli faktycznie był, to
zasługa nie moja, ale mojej Żony. W
takim układzie stosunków mogły się
rozgrywać przeróżne ruchy na towarzyskiej szachownicy: zabiegi o
czyjeś względy i poparcie, o zyskanie popularności (ludzkie słabostki)
itp .

W sumie wszystko to mogło się
składać na ową niezdrową dla nerwów (czy dla ludzi nerwowych) atmosferę, którą miał nam myśli stary
profesor Pomorski. . . Czy atmosfera ta była również niezdrową i dla
nas? Raczej nie. Niezdrową i denerwującą była ona (lub mogła być)
dla ludzi, którzy z Dublanami wiązali swoją przyszłość, swoją karierę
służbową lub naukową. Nas to nie
dotyczyło o tyle, że wiedzieliśmy
z góry, co nas czeka: po uzyskaniu
stopnia doktora: miałem przyrzeczone stypendium zagraniczne, co,
niestety, wiązało się z rozstaniem z
Dublanami. Nigdy nie byłem pewny, co naprawdę było przyczyną
mojego bezpowrotnego wyjścia z
Dublan.

Oficjalnie uważano i podawano za
nią rozpoczynający się już na dobre kryzys gospodarczy. Nie było
funduszów, kurczono etaty, nie
tworzono nowych, w niektórych
działach gospodarki zaczęto stosować redukcje. W tej sytuacji wydawało się istotnie wielce prawdopodobnym,
że
wysyłając

pracownika na stypendium zagraniczne nie można było blokować
dla niego etatu, a tym bardziej wypłacać mu pobory. Ale były jakieś
podszepty, że gdyby profesor
chciał, to mógłby zapewnić swemu asystentowi powrót na dawne
stanowisko. Po powrocie z Niemiec nie mogłem znaleźć posady:
w Warszawie w SGGW, w Poznaniu na Uniwersytecie, w Puławach
w Instytucie (PINGW) nie było
wolnych etatów asystenckich; na
innych wydziałach rolniczych
(Kraków, Wilno) nie zasięgałem
informacji. Zresztą wtedy, jak i
dziś, do życia potrzebne było nie
tylko zajęcie, ale i mieszkanie. W
każdym razie mogłoby się wydać
dziwnym, że wydaje się dużo pieniędzy na dokształcenie pracownika naukowego, a potem nie znajduje możliwości, by go w sposób
właściwy wykorzystać. Ale skąd
tu ta dygresja? Otóż wydawało się
(i nie tylko mnie) prawdopodobnym, że u podstaw tej całej dziwnej sytuacji leżały owe dublańskie
stosunki towarzyskie, owa „niezdrowa” atmosfera, o której wspominał profesor Pomorski. A więc
było przypuszczenie, że prof. Różycki nie darzył mnie (nas?)
szczególną sympatią: pomimo niewątpliwie głębokiej kultury oraz
innych cech intelektualisty nie był
wolny od zwykłej ludzkiej przywary, jaką było umiłowanie. . .adoracji.

/ Dublany 1928: wizyta teściów; stoją teściowie Autora (Maria i Wilhelm Maltze). Pierwsi od
lewej – Autor z Żoną/

więc i na ten temat coś dodać,
co by wyjaśniało tę wspólnotę
stosunków koleżeńsko-towarzyskich, wspólnotę ściślejszą, niż
by to wynikało z faktu, że była
lubianą przez moich kolegów żoną

młodszego asystenta. Praca Żony
polegała na przeprowadzaniu obserwacji ekologicznych w różnych
środowiskach.
DU6----------------------------------Zostały założone trzy punkty na

/ małżeństwo Maltzów, NN, NN, Emil Wollmann. Ostatnia z prawej siedzi Zofia

Mieliśmy w stosunku do profesora
szacunek, sympatię, wdzięczność
za stworzenie mi tak dogodnych
warunków pracy i obietnicy załatwienia sprawy stypendium, ale
nie było w tym nic z adoracji, otaczającej go ze strony niektórych
innych mieszkańców Dublan i najwidoczniej, bardzo mu odpowiadającej. No, ale dość już na ten
niezbyt przyjemny temat. Dla nas
zupełnie zadowalające i przyjem-

ne były stosunki towarzyskie w
naszym małym asystenckim światku, więcej koleżeńskie niż „towarzyskie”.
Jak widać Żona, aczkolwiek nie
zajmująca żadnego stanowiska w
hierarchii dublańskiej, była ściśle
związana z moim życiem koleżeńskim i nawet służbowym. Należy
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kolegi. Otóż Żona moja była studentką SGGW; do końca studiów
brakowało jej kilku egzaminów
potocznych, wykończenia pracy
dyplomowej, której część eksperymentalna była już wykonana, a
po uzyskaniu absolutorium - egzamin dyplomowy. W tym stanie
rzeczy zdecydowaliśmy, że Żona,
przygotowując się w Dublanach
do egzaminów, będzie jeździć do
Warszawy zdawać je; że opracuje
w Dublanach wyniki pracy dyplomowej, przedstawi je w Warszawie i uzyska absolutorium, sam
zaś egzamin dyplomowy składać
będzie w Dublanach. I tak właśnie

odbywało się to wszystko zgodnie
z planem aż do połowy roku 1929.
Chyba w początku roku 1928
profesor Dezydery Szymkiewicz,
wykładający na wydziale Rolniczo-Lasowym fizjologię roślin (a
może całą botanikę?) i interesujący się ekologią roślin, zaproponował Żonie zajęcie na etacie

torfowiskach, na polu uprawnym,
na skraju lasu. Były tam umieszczone na różnych wysokościach
termometry, poza tym wykonywane były pomiary wilgotności, siły
wiatru itp. obserwacje. Żona musiała codziennie, niezależnie od
pogody, obejść wszystkie te punkty, a na koniec miesiąca dokonać
zestawienia wyników i obliczenia
jakichś wskaźników. Uciążliwe
były te wędrówki, szczególnie w
pamiętną niezwykle ostrą i długą
zimę 1928/29 r. Namowy znajomych, by do tych codziennych
spacerów w zimie posłużyć się
nartami, jakoś nie trafiły nam do
przekonania; dopiero gdzieś w
1933 lub 34 roku zaczęliśmy uprawiać turystykę narciarską, już nie
z konieczności, ale z zamiłowania.
Ale zapewne dzięki tym codziennym przymusowym spacerom
nasz syn urodził się w 1929 roku
jako wyjątkowo silny i dobrze rozwinięty „sołtys”, jak go ochrzczono w klinice.
Na tym można byłoby zakończyć
opis tego bardzo krótkiego, ale
jakże ważnego dla dalszych naszych losów, etapu naszego życia. A teraz -na co mnie stać w tej
chwili -to przynajmniej wymienić te osoby, które wówczas były
związane z Dublanami. I to też
może się przydać przyszłemu kronikarzowi Dublan.
Profesorami byli wówczas:
• Prof. Joszt, kierownik Katedry
Technologii (przemysłu?) Fermentatacyjnej, dojeżdżający ze
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/ Dublany 1929. Od lewej: EmilWollmann, Wilhelm Maltze, Tychowski; siedzą: Franciszek Nowotny, Żona Autora, Jan Martens, Maria Maltze.

Lwowa.
• Prof. Żółciński -Katedra Gleboznawstwa i Nawożenia, rozmiłowany w swoim głosie baryton-amator.
Pochodził ze szkoły rosyjskiej, miał
głęboki szacunek dla rosyjskich gleboznawców (Sibircew i inni), co wykorzystywali studenci dla swych niewymyślnych kawałów.
• Prof. Karol Malsburg; między 1930
r. z początkiem wojny przeszedł na
emeryturę i zamieszkał we Lwowie.
Podobno Rosjanie po ząjęciu Lwowa
zainteresowali się jego losem, odszukali go i starali się poprawić jego
sytuację materialną, w owym czasie
fatalną z powodu niskiej emerytury
(zdewaulowanej przez zmianę waluty
i nie wiadomo, czy w ogóle wypłacanej), przez brak opału, artykułów
spożywczych itp.). O dalszych losach
profesora nic nie słyszałem.
• Prof. Karol Różycki, zmarł przed
wojną (chyba w połowie lat trzydziestych).
• Prof. Henryk Gurski (tak, przez „u”)
– uprawa roślin. Jego losy nie są mi
znane; wdowa po nim obecnie (1974)
żyje i mieszka w Gdańsku.
Dalej wymieniam osoby, które w
tamtych latach (1921-1930 ) nie były
samodzielnymi pracownikami naukowymi, ale stały się nimi w latach późniejszych, bądź przeszły do pracy w
innych resortach. A więc
• Dr. Arkadiusz Musierowicz, profesor gleboznawstwa w SGGW, zmarł
w latach sześćdziesiątych.
• Prof. Bolesław Świętochowski,
Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu - uprawa roli. Członek PAN.
• Dr Tychowski, profesor WSR we
Wrocławiu;
• Dr Czesław Kanafojski, Instytut Mechanizacj i Elektryfikacji Rolnictwa;
• Dr Bac, prof. WSR we Wrocławiu,
melioracje i gospodarka wodna;
• Dr Franek Nowotny, prof. WSR w

Krakowie, Zmarł w końcu lat 60-ych;
• Dr Józef Trojan, przeszedł do Państwowego Monopolu Tytoniowego;
zmarł w połowie lub końcu lat 60ych;
• Janina Szabatowska, wymieniana po
wojnie we wspomnieniach przez prof.
Alicję Dorabialską;
• Dr Haupt -w Dublanach mechanika
rolnicza, losy nieznane;
• Dr Emil Wollmann, adiunkt WSR
we Wrocławiu, zmarł w końcu lat 40tych.
• Antosz i Bal, asystenci Stacji Chemiczno-Rolniczej. Losy nieznane.
• Dr Jan Kiełpiński, późniejszy profesor na Uniwersytecie i WSR w Krakowie;
• Jach Łukomski po ukończeniu studiów chemicznych na Politechnice
Lwowskiej, pracował w przemyśle
na Śląsku, spotykałem go w Katowicach. Z chwilą wybuchu wojny słuch
o nim zaginął. Jako poznaniaka o
dość porywczym usposobieniu mógł
go spotkać smutny los wielu Polaków, którzy w pierwszych godzinach
i dniach wojny nawinęli się Niemcom
pod rękę ...
Okres dublański zamyka 10-letnie
terminowanie w charakterze asystenta. Po nim przychodzi prawie roczny
wstęp do samodzielnej pracy wykładowcy w szkole wyższej, wstęp ciekawy, pouczający, pożyteczny – staż
w Instytucie Fizjologii i Żywienia
Zwierząt Wyższej Szkoły Rolniczej
w Berlinie. Opuszczaliśmy Dublany
bez żalu: w tym wieku rozstania przychodzą łatwiej niż u ludzi starszych,
którzy w każdym rozstaniu skłonni
są upatrywać jakiś już nieodwracalny kres. My byliśmy raczej ciekawi
nowego stojącego przed nami etapu,
trochę niepewni tego jutra, trochę
niespokojni, ale bez nadmiernych
obaw i lęków. W innym miejscu wyraziłem przypuszczenie, że zanosi się

na zupełne zapomnienie Dublan, że
wspominanie ich nie będzie popierane i utrwalane, ale -dodam jeszcze
- nie będzie tolerowane. A dowody?
Są. Oto od zakończenia wojny próby
dawnych "dublańczyków" - wychowanków Dublan - zorganizowania
związku lub zrzeszenia dublańczyków napotykały na zdecydowany
zakaz władz. A przecież nie chodziło
o związek niebezpiecznych wywrotowców, lecz o zgrupowanie ludzi
o wspólnej przeszłości w celach towarzyskich i samopomocowych.
Również nie udzielano zgody na
zorganizowanie zjazdu lub spotkania
towarzyskiego absolwentów Dublan
- jednak byliśmy na takim spotkaniu.
Oto w marcu pamiętnego 1968 roku
grupa dawnych absolwentów Dublan, przeważnie zamieszkujących
w Gdańsku lub w ogóle w Trójmieście, zainicjowała i zorganizowała
zjazd w Gdańsku. Było to fachowe
zebranie referatowe SITR-u (NOT-u), poświęcone sprawom produkcji
zwierzęcej i eksportu jej produktów
za granicę. Również były referaty na
tematy żywieniowe. Wieczorem odbyło się zebranie towarzyskie. No, a
co to miało wspólnego ze spotkaniem
Dublańczyków? Otóż jednocześnie z
zawiadomieniem o zebraniu referatowym koła SITR-u adresaci zostali
drogą prywatną powiadomieni, że
jednocześnie odbędzie się zjazd byłych wychowanków Dublan. Poza referatami fachowymi poruszono jeden
temat "bytowy": ewentualną budowę
mieszkalnego domu spółdzielczego
dla emerytów dublańskich. A więc nie
było tam żadnych tendencji wywrotowych, fakt, że zebranie odbywało się
jednocześnie z przebiegającymi a wybrzeżu (i całym kraju) zamieszkami
studenckimi, należy uznać za całkowity zbieg okoliczności.
***

Następny raz z Dublanami zetknąłem się dopiero podczas wojny, w
1940 roku. Losy wojenne rzuciły nas
do Bialokrynicy koło Krzemieńca,
gdzie istniała średnia szkoła rolnicza.
Pracowałem tam jako nauczyciel, ale
warunki pracy były opłakane i bez
żadnych widokόw na przyszłość. Zacząłem więc myśleć o Dublanach. Aby
się konkretnie zorientować w możliwościach, po nowym roku (1940)
wybrałem się do Dublan. Wyjazd z
Krzemieńca (na noc) nastąpił w dość
znośnych warunkach. W wagonie
było dość miejsca. W Kamienicy czekało mnie przesiadanie z perspektywą
czekania na pociąg nieznaną ilość
godzin. Dworzec nieopalony, brud
nie do opisania, tłok. Tymczasem niespodziewanie pociąg przyszedł dość
prędko. Wprawdzie z dużym trudem
udało mi się wejść do wagonu, a nawet stopniowo wcisnąć do przedziału,
a potem zająć miejsce leżące – na najwyższej półce na bagaże. Do Lwowa
dojechaliśmy gdzieś koło południa.
Dowiedziałem się, że do Dublan kursuje autobus, do którego szczęśliwie
dostałem się i jeszcze przed zapadnięciem zmroku byłem na miejscu.
Niestety, nie pamiętam szczegółów
tej wizyty. Zarówno Lwów, jak i Dublany zrobiły na mnie przygnębiające
wrażenie. Pierwszy raz zobaczyłem
dekorację, która po wojnie stała się
dla nas nie tyle chlebem, co widowiskiem powszednim: wzdłuż całej
środkowej alei Wałów Hetmańskich
w odstępach kilkudziesięciometrowych ustawione były olbrzymie plansze przedstawiające ponadnaturalnej
wielkości podobizny bohaterów narodowych, czołowych postaci politycznych, zwycięskich dowódców,
marszałków itp. W dniu przyjazdu byłem u państwa Nowotnych, najpierw
u Franka w pracowni, potem u nich
w domu na obiedzie. W Dublanach
przez dwie noce spałem u Emila Wollmanna. Wieczorem jednego dnia byliśmy u Świętochowskich, drugiego u
Musierowiczów. Następnego dnia po
moim przyjeździe wybraliśmy się do
Lwowa na Politechnikę. Dyrektora
nie było, omawialiśmy moją sprawę
z Dziekanem. Na ogół zdawało się,
że nie będzie żadnych konkretnych
przeszkód; złożyłem podanie, a koledzy obiecali mi dać znać, gdyby
się coś zdecydowanie wyklarowało.
Jednak już na miejscu częściowo się
zorientowałem, że sprawa nie będzie
zupełnie prosta, ponieważ o to samo
stanowisko ubiegało się jednocześnie
dwóch innych kandydatów – jeden z
Warszawy, drugi miejscowy. Następnego z kolei dnia musiałem wyjechać
z powrotem do domu, nasłuchawszy
się przedtem niestworzonych rzeczy o
trudnościach zdobycia biletu i dostania się do pociągu, który przychodził
i odchodził o zgoła nieoczekiwanych
godzinach. Przed wyjazdem miałem
być jeszcze u Nowotnych na obiedzie.
Ponieważ tego dnia autobus nie kursował, poszedłem do Lwowa pieszo
i pospieszyłem od razu na dworzec.
Po wyjściu z przylegającego do Dublan lasku, tak zwanego „Maliniaka”,
przeciąłem, szosę prowadzącą chyba
do Kamionki Strumiłowej, zresztą

mniejsza o to. Na szosie tej jakieś
roboty drogowe wykonywała bardzo
duża grupa polskich „jeńców wojennych”, pilnowanych przez uzbrojonych krasnoarmiejców. Trudno się
było zorientować, czy byli to żołnierze, czy (raczej) oficerowie: wszyscy
byli bez dystynkcji w polowych rogatywkach i płaszczach. Mróz był ostry,
widać było, że są przemarznięci i wyczerpani. Minąłem ich szybko, przyglądanie się było raczej niewskazane,
a widok przygnębiający.] Na dworcu
przy kasie nadspodziewanie była bardzo mała kolejka.. Kupiłem bilet i ku
swemu największemu zdumieniu dowiedziałem się, że pociąg stoi już na
peronie i ma wkrótce odejść! Jeszcze
większe zdumienie mnie ogarnęło,
gdy się okazało, że jest dużo wolnych
miejsc i że pociąg faktycznie odszedł
przed godziną 13, a więc nawet na
jakieś 15 minut przed planowym czasem odjazdu. Okazało się, że był to
właściwie pociąg „wczorajszy”, który
miał spóźnienie nieco mniejsze niż
24 godziny, a więc nikt się nie spodziewał, że o tej porze w ogóle będzie. Dlatego też nie było pasażerów
z wyjątkiem tych nielicznych, którzy
byli na dworcu już poprzedniego dnia
wieczorem. Taka komunikacja była
w kraju, który nie prowadził wojny
(nie licząc „kieszonkowej” wojny na
dalekiej północy z Finlandią) i to w
cztery miesiące po objęciu tej części
kraju. Koło 10 wieczorem byłem już
w domu! Po pierwszych lutowych
deportacjach na Wschód zadepeszowałem do Dublan z zapytaniem co
słychać z moją sprawą. Otrzymałem
również telegraficzną odpowiedź, że
sprawa jest w toku załatwiania. Dopiero później przyszła kartka od pani
Toli Musierowiczowej, która donosiła, że sprawy tej moi przyjaciele nie
forsują, ponieważ wyłoniły się trudności ze względu na konkurencję ze
strony innych kandydatów. Można się
było domyślić, co zostało później potwierdzone, że jeden z tych kandydatów, przedwojenny asystent SGGW,
nacjonalista ukraiński Szumowski
zaczął przejawiać zupełnie niedwuznaczne zainteresowanie moim pochodzeniem i głośno o nim mówić.
Więcej już nie starałem się sprawy
Dublan ,poruszać. Na wiosnę 1940
roku udało nam się "repatriować" do
Generalnego Gubernatorstwa, do Nowego Targu, gdzie spędziliśmy wojnę”.
Józef Dubiski (1895-1977) w chwili przejścia na emeryturę był profesorem Wyższej Szkoły rolniczej w
Olsztynie (dziś Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W latach 1927-1929
był doktorantem doktora Kazimierza Różyckiego profesora Wydziału Rolniczo Lasowego Politechniki
Lwowskiej w Dublanach koło Lwowa). Poniższy tekst jest fragmentem
jego wspomnień, które spisał w latach 1970-tych. Wspomnienia ostały
złożone w depozycie w Bibliotece
Jagiellońskiej w Krakowie oraz w
bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Materiał
udostępniony przez Stanisława Dubiskiego 2694 Marie Street, Ottawa,
Ontario K2B 7E4
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Białostok nad rzeką Czarnohustka
Ryszard Bujalski

W moich wspomnieniach pragnę
odtworzyć skrócony rys historyczny Białostoku, wraz kilkoma
rodzinnymi i jak kontrowersyjnymi zdarzeniami z okresu okupacji
Zdaję sobie sprawę, że moje wspomnienia mogą być dla czytającego
zbyt fantastyczno tragiczne, ale
są prawdziwe, a niektóre zaliczam
do zapomnianych i przemilczanych nawet przez mieszkającą tam
ludność. Przyszedłem na świat
10 VIII 1929r. na najwyższym
wzgórzu kolonii Jamki, ale okoliczności rodzinne zaprowadziły
do Białostoku, gdzie jako świadek
uczestniczył w życiu wsi ukraińskiej, gdy każdy dzień okupacyjny przynosił niespodzianki. Białostok - wieś ukraińska, oddalona
o osiem kilometrów na południe
od Torczyna, w tym trzy kilometry od kolonii Jamki, i ~25 km
od Łucka. Bogata w obfite pola
uprawne, łąki i nawet bagna. Położona nad rzeką Czarnohustka, z
zakolami wiejącymi się z powodu
małego spadu. W centrum wsi na
wzgórzu dominowała murowana
cerkiew z XVIII wieku, od strony
północnej cerkwi, resztki starego muru.- szczątki ruin klasztoru
Bazylianów, założonego przez
Hulewiczów. Mieszkało tu tylko
dwie rodziny polskiego pochodzenia oraz samotny starszy Żyd.
W 1545r. wieś była własnością
Wańki, Romana i Olechny Białostockich, którzy byli zobowiązani
do zaopatrywania dwu horodni do
zamku Łuckiego. W 1636r. Semen
Hulewicz, pisarz ziemski, a potem
prawosławny biskup przemyski
zakłada w Białostoku monastyr
prawosławny. W 1649r. wieś należała już do Pawła Hulewicza z
Wojutyna. Sukcesorowi Hulewicza wciąż się parcelowali z Władykami. Władycy z Łucka mieli tu
letnią rezydencję. Od1848r. wieś
należała kolejno do Żabokrzyckich, Hułobeckich. W II połowie
XIX w. Mebertowie nabyli ~30
h. gospodarstwo w Białostoku
rozdzielające posiadłości Krutia i
Dulskiego. W 1897r. to gospodarstwo otrzymała Karolina Bujalska
z domu Danowska.
W
1938 r., moi rodzice, Antonina i
Zbigniew Bujalscy, zostali właścicielami tego gospodarstwa rolnego i zamieszkali na stałe. Przed
1939 r., przez kilka kolejnych
lat Kwiatkowski (zamieszkały w
Wojutynie) z Dulskim prowadzili
spór w sądzie o ~100h. majątek,
który zakończył się na korzyść
Dulskiego. Po 17.09.1939r. w
niedalekiej odległości od wzgórza cerkiewnego w Białostoku,
zbudowano triumfalną bramę powitalną na cześć wkraczających
wojsk radzieckich. Przywitanie
było bardzo radosne i hałaśliwe.
Rozpoczęły się długie przemówienia. Propagandziści krytykowali
przeszłości i zapowiadali świetlaną przyszłość. Uroczystość uzupełniano piosenkami, w tym „katiusza”. Żołnierze byli zmęczeni,
smutni i niechętni do rozmów. W
pierwszych dniach po wkroczeniu
panowała radość wśród mieszkańców. Rozpoczęto parcelację ziemi Dulskiego. Nasiliły się wizyty
„enkawudzistów” i przesłuchiwa-

nia rodziców w domu, a później
w Torczynie. Z nieustalonych
przyczyn rodzinne zabudowania
gospodarcze spłonęły. Zarekwirowano trzy pokoje i urządzono
ośrodek zdrowia i mieszkanie dla
lekarki i pielęgniarki. Mieszkamy
w jednym pokoju z kuchnią. Młodzież ukraińska przechodziła obok
naszego domu i śpiewała dumki,
ale najczęściej brzmiały one inaczej, najczęściej były wyraźnie
nieprzyjazne. Rówieśnicy, ukraińscy koledzy ze szkoły byli również dumni, szczęśliwi i patrzyli
na mnie z góry, jak zwycięzcy. W
miarę swych możliwości musiałem się dostosowywać do nowych
uwarunkowań. Sąsiedzi, Ukraińcy, demonstracyjnie zmienili swój
stosunek do Polaków, w tym i do
mojej rodziny. Pozdrawiali niechętnie, nie zdejmowali już czapek
i nie mówili „dobryj deń” Oczekiwali od władzy nowych porządków. Pojawiły się kolejki przed
sklepem. W domu prowadzono już
rozmowy cicho w obawie przed
podsłuchem sąsiadów i wiszącą
zdradę w powietrzu, a Ukraińcy
demonstrowali swe zwycięstwo
nad Polakami.. Gdy pojawiły się
kolejki przed sklepem zaczęto mówić „Nie tak miało być”.
Od 20.01 1940r. Zbigniew Bujalski w więzieniu. Podczas bardzo
niskiej temperatury nocą deportowano rodzinę Dulskich. Rodzina
Bujaskich ucieka nocą z Białostoku przed zbliżającą się czerwcową deportacją, aby w 1941r. tu
wrócić. Po krótkim pobycie odwiedziły nas najbliższe sąsiadki
Ukrainki. Byliśmy zaskoczeni ich
obecnością, a szczególnie okazaną wrażliwością i dawną serdecznością. W koszykach przyniosły
mleko, chleb, słoninę i inne artykuły niezbędne w najbliższych
dniach. Po latach okazało się, że
ich mężowie składali w NKWD
niekorzystne zeznania w sprawie
aresztowanego Zbigniewa, mego
ojca. Rozpoczynaliśmy budować
życie od nowa. Znikło widmo
przymusowej wędrówki na daleki wschód, ale podświadomie nie
czuliśmy się bezpiecznie. Żyliśmy
z mieszanymi uczuciami wśród
miejscowej ukraińskiej społeczności, której zachowanie często
było kontrowersyjne, a nawet
wrogie - nieliczne jednostki. Celem naszym była niezależność, samowystarczalność, wolność i zadowolenie z tego co mogliśmy, w
sposób niekonfliktowy, osiągnąć
do własnej dyspozycji. Uprawialiśmy tylko kilka hektarów ziemi
na własny użytek. Największym
problemem było znalezienie chętnego do wykonania odpłatnej orki,
zasiewu, zwózki zbiorów i omłoty
zbóż. Polacy, mieszkańcy kolonii Jamki, pomagali, ale zawsze
po zakończeniu własnych prac
polowych. Miejscowi mieszkańcy usprawiedliwiali się brakiem
wolnego czasu lub zakazem miejscowych „prowodyrów”. Dzięki
posiadanym umiejętnościom organizacyjnym mamusi, byliśmy
samowystarczalni, ponieważ pokochaliśmy niezależność uzyskiwaną poprzez własną pracę.
Pozostała część ziemi leżała odłogiem. Aktywiści miejscowi często
mówili: „Smert, smert Lacham

smert żydowsko - moskowskyij
komuni”. Udawaliśmy, że nie słyszymy. Znajomi Ukraińcy przestali nas już dostrzegać, kłaniać się i
odpowiadać na nasze tradycyjne
pozdrowienia. Dla podkreślenia radości mieszkańców z powstającej
„wolnej Ukrainy”, obok cerkwi,
na południowym krańcu wzgórza,
mieszkańcy usypali ziemny pomnik (kilkumetrowa, zmniejszona
konstrukcja pomnika Kościuszki w
Krakowie). Każdy mieszkaniec był
zobowiązany przepracować przy
budowie pomnika. Ja również musiałem uczestniczyłem w tej akcji.
Wchodziłem na szczyt pomnika i
oglądaliśmy panoramę miejscową.
Przypominam też sobie kilka charakterystycznych wydarzeń które
przeżyliśmy, a teraz wspominam
je z mieszanymi uczuciami. Działo się to tak dawno - w 1942r. W
pochmurny dzień, przechodziłem
obok domu sąsiada, Matwiejczuka, przed którym stała duża grupa
rówieśników miejscowych. Zatrzymali mnie. Następnie namówili syna właściciela domu, Miszkę,
aby pokazał mi swą moc wyzwolonego Ukraińca i który pamięta, że:
”teper tut bude samostijna Ukraina”. Ze strachem, obudził się we
mnie duch podjęcia wezwania do
walki. Jednak zastrzegłem, że zebrani nie będą się wtrącać. Warunki przyjęto. Miszka z długą rózgą
rzucił się na mnie. Podczas pierwszego uderzenia, wyrwałem mu rózgę. i zapytałem: „a teraz co dalej".
Nastąpiła konsternacja, wszyscy
milczeli, na twarzach widziałem
wrogość i zaciśnięte wściekle usta
z nieudanej mej klęski. Rzuciłem
rózgę pod nogi Miszki i odszedłem
z obawą, że może teraz nastąpić
zbiorowy atak. Śmiałkowie stali w
milczeniu, a ja spokojnie dotarłem
do domu. Administracja niemiecka
rozpoczynała organizować w Białostoku duże gospodarstwo „Liegenschaft”, z trzech gospodarstw
(Dulskiego, Bujalskiego i Krutia),
obok siebie położonych. A więc,
poproszona (w przypadku odmowy wydadzą nakaz) nas na zmianę miejsca pobytu z Białostoku na
Jamki. Mamusia udała się na Jamki
w celu rozpoznania przydatności
zaproponowanych zabudowań poniemieckich. Po rozpoznaniu wracała piechotą, polnymi drogami,
z Jamek do Białostoku, spotkała
młodego Ukraińca, dalszego sąsiada. Nazwiska już nie pamiętam. Zatrzymał się i przystąpił do
rozmowy. Po krótkiej wymianie
zdań, postawił pytanie. „Co by się
stało w przypadku zamordowania
was w tym miejscu naszego dzisiejszego spotkania?” Mamusia
odpowiedziała: „Nic. Tylko miałby pan na sumieniu mnie i moje
dzieci, oczekujące na mój powrót”.
Nie odpowiedział: „'Rozstali się w
milczeniu. Każdy poszedł w swoją
stronę. Mamusia wróciła do domu
zaniepokojona o dalszą naszą przyszłość. Często powtarzała ostatnie
słowa, które usłyszała: ”Teper tut
bude samostijna Ukraina”. Starsi
Ukraińcy, oceniali ogólną sytuację krytycznie i często, ale bardzo cicho, mówili: ”Ne było jak
za Polszczy”. Przystąpiliśmy do
przygotowania
przydzielonych
pomieszczeń, do zamieszkania.
Na nasze szczęście w tym okresie
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była wspaniała pogoda. Jak Administracja niemiecka przyspieszyła
do organizowania gospodarstwa
„Liegenschaft”, to my byliśmy już
przygotowani do przeprowadzki.
Polacy, przyszli pracownicy nowo
powstającego gospodarstwa w Białostoku, po rozładowaniu swego
sprzętu domowego, pomagali nam
w transporcie naszego dobytku na
Jamki. Przeprowadzka odbyła się
bardzo szybko. Zamieszkaliśmy w
budynkach poniemieckich, wśród
znanych nam mieszkańców. Polacy, którzy zamieszkali w naszym
domu w Białostoku w 1943r. zostali
zamordowani i spaleni. Z ~50 osób
uratowało się tylko dwoje dzieci:
sześcioletni chłopiec i dziewczynka. Chłopiec wymknął się i schował w agreście. Następnego dnia,
pracownicy gospodarstwa, zaopiekowali się dziećmi i odwieźli ich
do Torczyna. Szczątki spalonych
ciał wrzucono do piwnicy i tam
nadal spoczywają. Obecnie w miejscu opisanej tragedii, pozostała
studnia, a obok stoją skromne budynki, w których mieszkają Ukraińcy i udają, że nic nie wiedzą o
tej tragedii.. Podświadomie jestem
przekonany, że zorganizowane gospodarstwo „Liegenschaft” zmusiło nas do wysiłku, przy zmianie
miejsca zamieszkania, ale ochroniło moją rodzinę przed tragedią i
dlatego odczuwam niepokój przemilczenia tragicznej śmierci ~50
osób. Na zakończenie wspomnień
proszę o pomoc przy odtworzeniu
wykazu osób zamordowanych w
1943 roku w Białostoku i odnalezienie ocalałych dzieci. W 2007/9
odwiedzałem wraz z córkami i
wnukiem Białostok. Z przyjemnością jechaliśmy drogą asfaltową,
Znikła dawna struktura wiejska,
pola są przygotowane do uprawy
kołchozowej. Zobaczyliśmy wieś
zelektryfikowaną, ale nie mogłem
odnaleźć wielu dawnych zabudowań: dwóch młynów o napędzie
wodnym, stawów rybnych, rzeki w
dawnym korycie, która zamieniła
się w strumyk, dawnej rezydencji
Władyków i otaczających dużych
drzew, pomnika upamiętniającego
powstanie „Samostijnej Ukrainy”
w 1941r. Mieszkańcy, jak dawniej,
jedni pracowali, inni odpoczywali, ale do rozmowy z obcymi byli
niechętni. Na stawiane pytania o
przeszłości odpowiadali: „Ne znaju”. Spotkałem tylko jedną starszą mieszkankę Białostoku, Marię
Kondratowicz, która po podaniu
swego nazwiska odpowiedziała: A
ja pamiętam jeszcze imiona rodziców i braci taty. Bezbłędnie je wymieniła. Rozmowę zakończyła słowami: „Takie były dziwne czasy, a
teraz też inne”.
Ryszard Bujalski, lipiec 2009
W styczniu 2012 r. otrzymałem dodatkowe informacje (listy Pań Eugenii Kaliszerek, Stanisławy Morawek, Ireny Piliszewskiej, kopię
artykułu z "Gazety Polskiej" z dnia
23 lipca 2008r., oraz przeprowadziłem rozmowy telefoniczne z Panią Ireną z rodziny Piliszewskich)
o tragedii w Białostoku, która w
skrócie przebiegała następująco:
„Najmłodszy brat ojca, Ryszard,
miał wtedy 16 lat. Był łącznikiem
w polskich oddziałach samoobrony. Dużo czasu spędzał poza domem. Często w nocy, przychodził

w umówione miejsce. W parku
otaczającym rozpadającą się rezydencję, pod krzakiem czerwonych
porzeczek, ojciec kładł niezbędne
przedmioty. W nocy z 10 na 11 lipca
1943r. pod krzakiem, jedzenia nie
było (przesyłki), ale Ryszard nadal
czekał. Ryszard usłyszał przeraźliwe krzyki od strony domu. Zbliżył
się ostrożnie pod dom. W oknie
zobaczył ojca stojącego, szykującego się do ucieczki - wyskoku. W
tym momencie spostrzegł również
Ukraińca, który z całej siły wbił
kosę w plecy ojca. Ojciec spadł
na ziemię przed domem. Z innego
pokoju dobiegał przeraźliwy krzyk
siostry Stasi. Błagała o życie. Nagle
krzyk umilkł. Przerażony Ryszard
oddalił się od miejsca tragedii. Z
daleka zobaczył płonący dom. Później Ryszard spotkał mieszkankę
wioski, która opowiadała: Stasia
była dosłownie pocięta na kawałki. Głowy zamordowanych osób
poodcinano, powbijano na żerdzie
i wystawiono przy drodze biegnącej w kierunku Sadowa, obok
zgliszczy. W najbliższą niedzielę,
gdy wierni opuszczali kościół w
Torczynie, na placu przykościelnym stał wóz z dwoma skrzyniami – trumnami i dwóch mężczyzn.
Jeden z nich powiedział: przywieźliśmy ludzi z majątku w Białostoku, którzy zostali zamordowani i
spaleni. Domyślam się, że ofiary
zostały pochowane na cmentarzu
w Torczynie, który został po 1945r.
całkowicie zniszczony. Założono
w tym miejscu park spacerowy
z pomnikiem „Sława bohaterom
1941 - 1945” . Patrz w załączeniu
zdjęcia. A w 2006r. postawiono na
byłym cmentarzu kaplicę i tablice
z nazwiskami mieszkańców parafii.
Ocalał: Ryszard Piliszewski, syn
Andrzeja ur. w 1927r. - naoczny
świadek torturowania siostry Stanisławy i ojca Andrzeja. „Mój ojciec
Ryszard ocalał tylko dlatego ze nie
było go wtedy w domu” - Grażyna
Piliszewska -Niebylecka. Zamordowani: Andrzej Piliszewski, Albin
Piliszewski lat 21, Mieczysław Piliszewski lat 31, Antoni Piliszewski lat 33, Stanisława Piliszewska
lat 25. Po zakończeniu odtwarzania
tragedii pomyślałem, że mój dom
rodzinny stał się granicą przejścia
z życia do śmierci. Ta śmierć była
tragiczna dla ofiar i najgorsza dla
najbliższych, a szczególnie dla matek i dzieci. Podczas dwukrotnego
pobytu na Wołyniu, nie spotkałem
już dawnych „bohaterów”. Rozmawiałem z mieszkańcami. Większość mieszkańców wsi Białostok
najchętniej unikała tematu tragedii.
Odpowiadali, że nic nie wiedzą,
poza Marią Kondratowicz. Ciekawe jak mieszkańcy przeżywają
i czy noszą w sobie wstyd, poczucie winy? Czy nosili i noszą zwątpienie, rezygnację, a może nawet
rozpacz, ze przyjęta forma walki i
niszczenie dóbr materialnych nie
przyniosła zapowiadanego dobrobytu. Przez 66 lat przeżywam nadal to „piekło i raj”. Jednocześnie
dziwię się jak na świecie ludzkość
buduje nadal podobne wydarzenia
w różnych częściach świata, ukierunkowanych przez „wielkich tego
świata” kosztem „maluczkich”.
Ryszard Bujalski, styczeń 2012,
brysio80@interia.pl
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ZBRODNIA W ZELWIE
Redakcja

Klęska wrześniowa Polski odsłoniła ukrytych wrogów państwa
polskiego. Frontalny napad Niemiec hitlerowskich i zdradliwy
cios ZSRR w przysłowiowe plecy
stały się doskonałym pretekstem
do masowych zbrodni na narodzie
polskim. Do dziś pozostaje nadal
wiele nie odkrytych i nie osądzonych mordów na naszych rodakach z Kresów. Pamięć o tamtych
tragicznych czasach skłoniła nas
do przypominania chociażby o
znanych nam przypadkach. Poniżej prezentujemy jeden z przykładów oddający atmosferę tamtego
czasu. Zbrodnia w Zelwie jest jedną z wielu popełnionych na polskich Kresach Wschodnich we
wrześniu i październiku 1939 r.
Mordy dokonywane były najczęściej przez skomunizowane bandy,
wśród których prym wiodły osoby
sądzone w Polsce okresu międzywojennego za swoją działalność
komunistyczną oraz prosowiecką.
Najczęściej ofiarami byli polscy
ziemianie i urzędnicy. Ogółem na
Kresach Wschodnich w okresie
wrzesień–październik 1939 r. zamordowano co najmniej około
dwustu przedstawicieli warstwy
ziemiańskiej. Większość zbrodni
popełniono w północno-wschodniej części Kresów1. Sprawcami
zbrodni dokonanej na ziemianach i
urzędnikach we wrześniu 1939 r.
w Zelwie, podobnie jak w innych
częściach powiatów Wołkowysk i
Grodno, byli miejscowi komuniści, najczęściej narodowości białoruskiej. Jednakże w tym przypadku, w odróżnieniu od innych,
koordynatorem podejmowanych
wówczas przestępczych działań
był żołnierz Armii Czerwonej o
nazwisku Fłoruk (Frołuk). W Zelwie ustanowił on samorzutnie
„sąd” pod swoim kierownictwem,
by następnie skazywać zatrzymanych Polaków na kary śmierci,
które były wykonywane w trybie
niemalże natychmiastowym. Sowiet ów był tylko szeregowym
żołnierzem i nie miał żadnych pełnomocnictw, które legitymizowa-

/ Fot. Władysław Bułhak

www.ksi.kresy.info.pl

łyby jego działania. Świadczą o
tym informacje na temat jego dalszego losu, zawarte w dokumentach sowieckich, przechowywanych w Centralnym Archiwum
Wojskowym w Rembertowie:
„Czerwonoarmista 11. dywizji
konnej Frołuk, bezpartyjny, w jednej miejscowości podawał się za
przedstawiciela NKWD i zaproponował miejscowemu komitetowi,
aby rozstrzelać 10 osób o pochodzeniu burżuazyjnym, co zostało
wykonane. Po rozstrzelaniu Frołuk zabrał rzeczy i pieniądze w
kwocie 1400 złotych i ukrył się.
Frołuk został aresztowany przez
organa NKWD”2. „Czerwonoarmista 11. dywizji konnej Fłoruk w
miejscowości Zelwa, do miejscowego tymczasowego urzędu, poprzez prowokację przeprowadził
szydercze przesłuchanie aresztowanych i dokonał rozstrzelania 15
osób”3. Trudno dotrzeć do archiwalnych dokumentów z precyzyjnymi informacjami na temat
zbrodni z lat 1939–1941, jeszcze
trudniej ustalić sprawców tych
czynów. Jednym z cenniejszych
zbiorów archiwalnych, zawierających m.in. relacje i wspomnienia
na ten temat, są zespoły Ministerstwa Informacji i Dokumentacji,
Korpus Andersa, Ambasada RP w
Moskwie i Kujbyszewie. Wszystkie dokumenty w oryginale przechowywane są w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda.
W Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajdują się w postaci mikrofilmowej. Wśród relacji opisujących zbrodnię w Zelwie, z
którymi zetknąłem się podczas
kwerendy, na szczególne wyróżnienie zasługuje relacja-kwestionariusz, sporządzona przez „łagiernika” Jerzego Andrzejewa, ur.
w 1888 r. w majątku Konna, gmina
Zelwa, powiat wołkowyski, województwo białostockie (sygnatura
HJ/IV/50, klatki mikrofilmu oznaczone numerami 787–790). Oto
spisany przez niego przebieg wydarzeń z września 1939 r. w Zelwie. „W roku 1939 zamieszkiwałem u siebie w maj[ątku] Konna i
tam byłem parokrotnie aresztowa-

ny. Pierwszy raz byłem aresztowany 19 września 1939 r. przez miejscową ludność i umieszczony w
»celi śmiertelników« w gmachu
urzędu gminnego w Zelwie. Przyprowadzili nas czterech, oprócz
mnie z osady wojskowej Konna
osadników por. rez. Ignatowskiego, kawalera orderu Virtuti Militari, rozebrali do bielizny i szczegółowo zrewidowali. Pozwolili
zabrać ze sobą tylko tytoń, zapałki
i jedzenie. Zegarki i pieniądze odbierali. Kiedy wszedłem do celi, to
zastałem tam aresztowanych dnia
poprzedniego: księdza rzymsko-katolickiego Kryńskiego Jana, w
wieku 76 lat, księdza prawosławnego Jakobsona Dawida. Liczba
aresztowanych w tym i następnym
dniu prędko powiększała się tak,
że w celi przeznaczonej na 12 osób
mieściło się 36. Przywieźli i brutalnie wepchnęli obywatela ziemskiego Bołędzia Jerzego, majątek
Dziergiele, gm. Międzyrzecz,
pow. Wołkowysk, były poseł na
sejm, wówczas prezes powiatowy
OZN; jego teścia Jelinka w wieku
około 80 lat; obywatela ziemskiego Meysztowicza Oskara, majątek
[...], uciekiniera z pow. szczuczyńskiego spod granicy; hr. Chojnowskiego, u którego zabrali 40 szt.
bydła rasowego [...] z jego majątku [...] Zelwa; Jankowskiego Mikołaja, bufetowego ze stacji Zebra, ochotnika 1920 r.; Naumczyka,
sekretarza sądu gromadzkiego Kamińskiego, obrońcę sądowego Jaskowicki ego, oficera policji Hana,
który na swoje nieszczęście powrócił z dwudniowej niewoli z
Niemiec, policjanta Dębało, który
dawniej służył w Zelwie i powrócił do żony, naczelnika poczty z
Korczyna, obywatela ziemskiego
Dziekowskiego z wołkowyskiego
powiatu, kilku wojskowych, którzy po rozbrojeniu wracali do swoich ognisk i zostali w Zelwie zatrzymani. Wartę przy areszcie
pełnili miejscowi,przeważnie ze
wsi Konna i Borodzicze, Białorusini. W zarządzie gminnym czołową rolę odgrywali mieszkaniec
wsi Konnej, Rysiuk Paweł, 25 lat
więzienia za propagandę komunistyczną, Sokacz4 ze wsi Karolin,
który w dniu 20 września wrócił z
więzienia za komunizm, Woronia
z Woronicz.4 O udziale w opisywanej zbrodni braci Sokacz wspomina także w swej relacji Julian
Kosieradzki, który jesienią 1939 r.
przebywał w więzieniu w Wołkowysku. Wraz z nim w celi byli także „[...] dwaj bracia Sokacz, komuniści z Zelwy, którzy w Zelwie
zastrzelili księdza, popa, 3 policjantów, 4 oficerów, Amerykanina i 5 konfidentów” (zob. AAN,
Kolekcja Andersa, HJ/IV/28, kl.
628–633). Z samego rana około 10
po południu 21 września przez
miasteczko na zachód ciągnęło
wojsko sowieckie, więc co godzinę otwierały się drzwi celi i Sokaczz Woronią pokazywali aresztowanych
przejeżdżającym
lejtnantom sowieckim z oświadczeniem »oto panszczyki krwiopijcy, a oto ksiądz, który na wieży
kościelnej przechowywał karabin
maszynowy i strzelał do ludności«. Każdy oficer sowiecki przysyłał podoficera, który spisywał
personalia aresztowanych i po go-

dzinie jego zamieniał inny, aż wieczorem 21 września przyjechał
sowiecki lejtnant, sądząc po czuprynie – Kozak i ogłosił, że będzie
nas sądził. »Sąd« swój rozpoczął
od godziny 7 wieczór i zakończył
o 7 rano. Pierwsza jego czynność
– oględziny rąk. Pulchne ręce powodowały epitet »burżyj arystokrata « – szczególnie badał ród,
zajęcie i tok [ilość, obszar?] posiadanej ziemi. Po pierwszym szczegółowym badaniu wszystkich
aresztowanych w celi zaczął wywoływać do sali kancelaryjnej,
która mieściła się na piętrze nad
nami. Badanie pierwszych czterech prowadzili pod dźwiękiem
radioaparatu. Widocznie był to
aparat Terebina, ponieważ nie
można było złapać żadnej melodii
i dźwięki przypominały dźwięki
aparatu Terebina, które słyszałem
z Warszawy. W liczbie pierwszych
czterech byli: Meysztowicz, ks.
Jakobson Dawid, któremu zarzucili wysyłanie pieniędzy gen. Frankowi (wysłał kilka franków swojej
siostrze do Paryża), ks. Kryński
Jan oskarżony o ostrzeliwanie ludności miejscowej z karabinu maszynowego z wieży kościelnej,
Meysztowicz, czwartego nie pamiętam. Później z urywanych rozmów z mieszkańcami wsi Konnej
dowiedziałem się, że pierwszym
czterem przy badaniach [kazali],
żeby wskazali, gdzie przechowują
złoto, wbijali szpilki pod paznokcie i wyrżnęli języki. Rozstrzeliwali tuż przy Urzędzie Gminnym
za ścianą, stawiali twarzą do pobliskiego chlewu i z odległości
dwóch kroków strzelali z nagana
w głowę. Po skończonym badaniu
[...] słyszałem tupot nóg po schodach z góry, później w okno padał
blask latarni, mijała sylwetka prowadzonego w bieliźnie, pośpiesznie prowadzonego przez całą zgraję, w kilka sekund później strzał,
powrót eskorty pod okno celi,
zgrzyt klucza w zamku. Szeroko
otwierają się drzwi, cela oświetla
się latarnią elektryczną, w
drzwiach kilka postaci ze skierowanymi w naszą stronę karabinami, do celi wkracza trójka: lejtnant, Sokacz
i Wronia, ze
skierowanymi na nas rewolwerami. Padła komenda »wstać« i kogoś wywoływali. Reszta kładła się
spać i czekała w ciemnościach,
czyja następna kolejka. Wszyscy
oprócz Hana szli spokojnie po bohatersku. I Hana szedł z lamentem,
przed samym rozstrzelaniem wyrwał się im z rąk i znikł w ciemnościach. Powstała strzelanina, podczas której ranili jednego ze
swoich, a Hana złapali na drugi
dzień w domu i tam zastrzelili.
Kiedy już świeciło słońce, wbiegł
do celi lejtnant, popatrzył na
wszystkich, zatrzymał wzrok na
hr. Chojnowskim i zawołał
»idiem«. Ten siedział, palił fajkę,
najspokojniej odłożył ją, podniósł
się, wyprostował i poszedł. Naoczni świadkowie, z sąsiedniej
celi, okno której wychodziło na
podwórko, gdzie rozstrzeliwali,
opowiadali, że Chojnowski odwrócił głowę i kula trafiła około
skroni, znosząc mu połowę czaszki. Po rozstrzale Chojnowskiego
znowu roztwarły się drzwi, wszedł
chwiejnym krokiem lejtnant i urywanym głosem oświadczył, że on
również jest człowiekiem, potrzebuje odpoczynku, popatrzył na zegarek, powiedział, że jest godzina
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7, będzie odpoczywał do godziny
12, a później znowu rozpoczyna
sąd. Przyszła godzina 12 (orientowaliśmy się po słońcu) – cisza,
[potem godzina] 2, 3, wreszcie dowiadujemy się, że ten krwiożerca
pojechał dalej. Później już w więzieniu dowiedziałem się, że ten
lejtnant z Zelwy pojechał rozstrzeliwać mieszkańców Świsłoczy, ze
Świsłoczy do Łyskowca, zakończył w Grodnie, gdzie go aresztowali i dali 5 lat więzienia. Powtarzam nazwiska rozstrzelanych: 1)
ks. Kryński, 2) ks. Jakobson, obywatel Bolendź [wcześniej: Bołędź], obywatel ziemski Jelinek,
obywatel ziemski Meysztowicz, 6)
policjant Dębało, 7) ochotnik Naumczyk, włościanin Hana [wcześniej: oficer policji], 9) polski
ppor. rez. Ignatowicz, 10) obywetel ziemski
hr. Chojnowski,
dwóch pozostałych nie pamiętam.
Do poniedziałku w celi było
znacznie spokojniej, część miejscowi pozwalniali. Do naszej celi
wprowadzili resztę osadników z
sąsiedniej celi, z której widać było
rozstrzały. Na niektórych z nich
rozstrzały te podziałały [tak], że
trudno ich było poznać. W poniedziałek 25 września przyjechało
NKWD ze straży granicznej (zieloni) i kapitan zaczął spisywać
personalia. Pod wieczór z pozostałych 24 połowę zwolnił, w tej liczbie i mnie, połowę załadował na
ciężarówkę i odwiózł do Wołkowyska [...]”. W śledztwie dotyczącym zabójstw popełnionych w
1939 r. w miasteczku Zelwa, pow.
Wołkowysk, prowadzone są nadal
poszukiwania, przede wszystkim
archiwalnych materiałów rosyjskich, które umożliwiłyby pełniejsze wyjaśnienie okoliczności tej
zbrodni.
MARIUSZ
FILIPOWICZ,
OKŚZPNP BIAŁYSTOK
Oddziałowa Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prowadzi
śledztwo S 52/03/Zk dotyczące
zabójstw: Władysława Ignatowskiego, Oskara Meysztowicza,
Jana Kryńskiego, Jana Naumczyka
i Dawida Jakobsona we wrześniu
1939 r. w Zelwie, powiat Wołkowysk.
1 K. Jasiewicz, Losy ziemiaństwa
polskiego na terytorium tzw. Zachodniej Białorusi (1939–
–1941) Charakterystyka głównych tendencji [w:] T. Strzembosz
(red.), Studia z dziejów okupacji
sowieckiej (19391 –1941), Warszawa 1997.
2 Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa Rembertów,
VIII.800.3.13, Sprawozdania
Zarządu Politycznego Frontu Białoruskiego dotyczące wypadków
nadzwyczajnych 15 X–13 XII
1939 r., k. 1–16.
3 Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa Rembertów,
VIII.800.3.8, Sprawozdania Zarządu
Politycznego Okręgu Białoruskiego dotyczące stanu moralno-politycznego oraz korespondencja
dotycząca pracy polityczno-propagandowej 24 IX–28 XI 1939 r., k.
19–21.
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Urodziłam się w kolonii Podorka
Maria Drozdowicz

P. Maria Drozdowicz Fot. Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non
omnis moriar.
Urodziłam, się w kolonii Podorka, powiat Dzisna, województwo wileńskie, jako córka osadnika wojskowego. W Podorce
mieszkało 40 rodzin osadników
wojskowych, wśród nich moja
sześcioosobowa rodzina. Mama
Stefania Drozdowicz, córka Józefy
i Józefa z domu Szadziewska. Ojciec Stefan Drozdowicz syn Anny
i Narcyza. Dzieci: Maria, Karolina, Aniela, i Marta Teresa. Mieliśmy gospodarstwo o powierzchni 27 hektarów, piękny sad, staw
rybny, zagajnik w którym rosły
maliny bardzo kolorowy ogród.
Miałam cudowne dzieciństwo, kochających i troskliwych rodziców.
Mama dbała o dom i dzieci. Tata,
który miał średnie wykształcenie
uczył nas czytać i pisać. Bardzo
ciekawie opowiadał bajki. Pamiętam mimo upływu lat słowa taty
skierowane do mamy: dziewczynki są zdolne , będziemy je kształcić. Zapytałam ojca co będziemy
robić? Usłyszałam odpowiedź, że
będziemy bardzo długo uczyć się.
Chórem pytałyśmy czy to dobrze?
Bardzo dobrze odpowiadał tata. Te
słowa były dla mnie drogowskazem w życiu wtedy, gdy zabrakło
rodziców.
Do dziś pamiętam jak wszyscy odświętnie ubrani jechaliśmy bryczką, albo sańmi do kościoła w niedzielę i święta. Przed wyjazdem
tata zawsze mówił, że musimy być
grzeczne, dobrze się zachowywać,
bo jesteśmy szlachciankami. Tata
był wielkim patriotą, cenił Marszałka Józefa Piłsudskiego. To tata
nauczył mnie i Karolinę wiersza,
który dotychczas mimo upływu lat
pamiętam. Nie znam autora tego
wiersza ale pamiętam jego treść:
Dzwoniły głucho dzwony i targał wiatr flagami,
a tłumy nieskończone, żegnały go ze łzami.
A potem na Wawelu pod
Srebrnych Dzwonów Wieżą,
złożyli go do grobu,
tam gdzie królowie leżą.
A potem na Sowieńcu wznosili wielki kopiec.
Sypały go też dzieci,
dziewczynka i chłopiec.
I chociaż już nie żyje, przykładem dla nas świeci.
I czcią dla niego biją serduszka
polskich dzieci.
Moja Podorka, mój kraj lat dziecinnych nie istnieje. Zniósł ją z
powierzchni tajfun historii. 10 luty

zmienił moje życie i życie całej
rodziny. 10 lutego w czasie śnieżnej i mroźnej nocy o godz. czwartej nad ranem obudziło nas wszystkich walenie kolbami do drzwi.
Usłyszłam głos taty, który pytał
kto to?. Słychać było głos odkrywaj. Z późniejszych relacji rodziców, dowiedziałam się, że było 3 z
NKWD, trzech wojskowych i 2
aktywistów miejscowych. Wstałam z łóżka i weszłam do pokoju.
Zobaczyłam jak pod ścianą stał
tata. Pilnowało go2 wojskowych z
bronią. Przerażona zaczęłam płakać. Kazano mi się uspokoić. W
tym czasie przeprowadzono w
domu rewizję, szukano broni. Niczego nie znaleziono, a mimo to
mój ojciec został zabrany prze
NKWD. Ja byłam najstarszą z rodzeństwa, miałam 7 lat. Byłam
chora na szkarlatynę. Najmłodsza
siostra Marta Teresa miała niecałe
2 latka. Mama otrzymała polecenie spakowania najpotrzebniejszych rzeczy i w ciągu 20-30 minut przygotować się do drogi. W
pierwszej kolejności chciała zabrać lek przeznaczony dla mnie.
Wtedy usłyszała, że nie wolno.
Gdy mama po rosyjsku powiedziała- ona umrze. Usłyszała odpowiedź to umrze. Mama prosiła
żeby dano jej więcej czasu, bo
przecież musi ubrać dzieci, ale
usłyszała, że tam dokąd jedziemy
otrzymamy wszystko co będzie
nam potrzebne. Przed domem stały dwie pary sań. W jednych
umieszczono mamę i nas czwórkę
dzieci, w drugich trochę jedzenia,
ubrań i pościel. Bardzo długo byłam przekonana, że przywieziono
nas do Dzisny, dziś wiem, że były
to Ziabki. Na bocznicy stały wagony towarowe. Mój tata został
zwolniony i razem z rodziną zapakowany do bydlęcych wagonów.
Do jednego wagonu zapakowano
kilka rodzin. W wagonie na podłodze leżała słoma, było jedno małe
okratowane okienko, w rogu wagonu był otwór na załatwianie potrzeb fizjologicznych. W czasie
transportu wagon był zamykany
od zewnątrz. Najdotkliwszy był
brak wody. Nie można było się napić, ani umyć. Ten brak wody spowodował śmierć wielu osób. W
czasie postoju wyrzucano je z wagonu na bocznicę kolejową. Dopiero kiedy pociąg znajdował się
w głębi ZSSR z wagonu, zabierano dwóch, albo trzech mężczyzn z
wiadrami. Ci mężczyźni pod
eskortą straży z bronią szli po ciepłą wodę. Temperatura powietrza
sięgała -40 stopni C. W takich nieludzkich warunkach podróż trwałą
18 dni. Dotarliśmy do Archangielska, potem płynęliśmy statkiem po
Dzwinie. Ale najtrudniejsza droga
była jeszcze przed nami. Gdy opuściliśmy statek wsadzono nas na
przyczepy traktorów i wieziono w
głąb lasu. Co kilka metrów kazano
wszystkim zsiąść z przyczep i iść
na piechotę. Teren był pagórkowaty, droga leśna. Mama niosła na
rękach najmłodszą siostrę, tata
dwie młodsze, a ja szłam sama.
Ciągniki jechały tuż za nami.
Przewróciłam się i zaczęłam spadać z górki, prawie pod koła traktoru. Wtedy przyszła z pomocą
starsza dziewczynka, która zaczęła krzyczeć i zepchnęła mnie z

drogi. Wreszcie dotarliśmy do
obozu (specposiołku) Siewiernaja
Korgowa Wierchnietojemskij rejon, Archangielskoja obłaśt. Stały
tam baraki z wielkich bali drewnianych, uszczelnione mchem. W
środku były piętrowe prycze, brak
podłogi. Wszyscy, którzy ukończyli 14 lat, rano skoro świt pod
eskorta byli zabierani do pracy.
Pracy bardzo ciężkiej, bo w lesie
przy wyrębie drzew przy temperaturze -40 st. C i niższej. Nie było
odpowiednich ubrań ciepłych,
chroniących przed zimnem ani odpowiedniego obuwia. Za tą katorżniczą pracę w zależności wypełniania
wyznaczonej
normy
pracujący otrzymywali od 400500 gram chleba. O zmierzchu
wracali do baraków. Wyznaczona
przez strażników osoba składała
raport o stanie obecności. Następnie baraki były zamykane od zewn
ą
t
r
z
.
Nas dzieci gromadzono w oddzielnym baraku i tam razem z dziećmi
z obsługi specposiołku uczono nas
czytać, pisać i mówić po rosyjsku.
Początkowo mama sprzedawała
rzeczy które zabrała ze sobą: obrączki, ślubną suknię i chustę,
żeby kupić przede wszystkim nam
zupę. W obozie nie było lekarzy,
nie było leków. Moja najmłodsza
siostra Marta, wygłodzona i zaziębiona podczas podróży umiera.
Pogrzeby w Korgowie były prawie
każdego tygodnia. Umierają dorośli i dzieci. Umierają z powodu
zimna, niedożywienia katorżniczej pracy. W 1941 roku nadchodzi nadzieja na uwolnienie. Ale na
skutek wyczerpującej pracy, głodu
i zimna mój ojciec zachorował na
obustronne zapalenie płuc. Pod
koniec września 1941r. ojciec
umiera. Przed śmiercią wie, że
rząd ZSRR na mocy układu Sikorski Majski zobowiązał się ogłosić
amnestię, uwolnić obywateli Polski i jeńców. Wygnańcy przygotowują się do opuszczenia miejsca
zesłania. Niektórzy opuszczają
Korgowę. Ojciec w stanie agonalnym prosi mamę by po jego śmierci zabrała dziewczynki i jechała na
południe ZSRR do tworzącej się
Armii Polskiej. Ze łzami w oczach
prosi również, żeby po powrocie
do Ojczyzny mama sprowadziła

jego prochy. Niestety jak pokazała
okrutna przyszłość mamie nie udało się spełnić tej prośby. Ja spełniając marzenia rodziców o powrocie do ojczyzny, w 1999 roku
na „ Ścianie pamięci” przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka w
Białymstoku ufundowałam rodzicom i siostrom tabliczkę pamiątkową. Po śmierci ojca mama zgromadziła trochę pieniędzy, kupiła
bilety na pociąg i wyruszyłyśmy w
koleją daleką podróż. Wyrzucono
nas z pociągu, bo zabrakło pieniędzy na zakup biletów do wymarzonego miejsca. Koczowaliśmy
przed dworcem w Dzambule, ponieważ na dworzec mogły wejść
tylko osoby z ważnym biletem. W
końcu zabrano nas do kołchozu.
Mieszkaliśmy w lepiankach z gliny, zamiast podłogi, było klepisko.
Przenoszono nas z jednego do następnego kołchozu. Taka sytuacja
trwała 3 lata. Jedynym wynagrodzeniem w kołchozie było kilka
kilogramów zboża. Pewnego dnia
mama czuła się bardzo źle i nie
stawiła się do pracy w kołchozie.
Zjawił się Kazach – brygadzista i
chciał mamę uderzyć batem. Następnego dnia skoro świt mama
zdecydowała, że musimy uciekać
do miasta. Celem naszej wędrówki
było miasto powiatowe Merke
(wtedy Mierkie). Miasto było oddalone od kołchozu 40 km. W
Merke mama wynajęła kąt u Rosjanki Nadzieżdy Pawłowny.
Mama podejmowała się różnych
prac. Były tygodnie, że pozostawała bez pracy. W domu panował
trudny do opisania głód, nie mieliśmy ubrań ani obuwia. Chleb był
na kartki. Ale ilość dostarczanego
chleba nie pokrywała zapotrzebowania na kartki. Mama kilkakrotnie była wzywana do NKWD. Próbowano ją nakłonić by złożyła
swój podpis na oświadczeniu, że
jest Rosjanką, że zrzeka się polskiego obywatelstwa, że chce pozostać w ZSRR. Obiecano lepsze
życie, zwiększone przydziały
chleba. Gdy po raz kolejny wezwano ją do tego urzędu, zabrała
mnie ze sobą. Zapewne obawiała
się, że zostanie tam zatrzymana.
Chciała żebym ja wiedziała co się
z nią stało. Propozycja była nie do
odrzucenia, ale mama ją odrzuciła.

W odpowiedzi na to naczelnik powiedział: Co ty myślisz, że ty zobaczysz tę twoją Polskę? Mama
odpowiedziała: to może moje
dzieci wrócą do Polski. Wkrótce
mama zachorowała na czerwonkę
bakteryjną. Tym razem choć z dużym opóźnieniem trafiła do szpitala. Odwiedzałam ją, ściślej rozmawiałam z mamą przez okno, bo nie
mogłam wejść do środka. Aż któregoś dnia zobaczyłam, że łóżko
jest puste. Od pielęgniarki dowiedziałam się, że mama zmarła. Był
koniec maja 1945 roku. Rosjanie
cieszą się, że skończyła się wojna.
Ich bliscy wracają do domów. Dla
mnie 12 i półletniej dziewczynki
był to najgorszy dzień w moim życiu. W obcym kraju bez mieszkania, bez bliskich, bez środków do
życia. A przecież oprócz mnie
były dwie młodsze siostry. Na
skrawku rosyjskiej gazety napisałam do cioci (siostry mojej mamy
która mieszkała na wileńszczyźnie) jedno zdanie: „Ratuj bo giniemy”. Ciocia przysłała niewielką
kwotę pieniędzy. Starczyło na kilka dni. Wkrótce moje siostry Karolinę i Anielę zabrano do rosyjskich domów dziecka w Merke,
każdą do innego. Karolina nie potrafiła pogodzić się z atmosferą i
warunkami tam panującymi, uciekła z domu dziecka, wróciła do
mnie. Aniela miała 8 lat i była dalej od nas. Była osobą bardzo delikatną i wrażliwą. Wkrótce zmarła.
Mnie i Karolinę spotkało wybawienie. Pracownicy Polskiego
Domu Dziecka w Nowej Iwanowce (5 km od Dzambułu) poszukiwali polskich sierot. Mąż pani Nadzieżdy poinformował, że u nich
znajdują się polskie dzieci. Znalazłyśmy się w Polskim Domu
Dziecka w Nowej Iwanowce. Nareszcie mogłyśmy mówić po polsku, śpiewać polskie piosenki i
podjąć normalną bardzo przyspieszoną naukę. Nareszcie nie byłyśmy głodne i zaniedbane, chociaż
warunki w domu dziecka były
skromne. Dla nas to była wyspa
szczęśliwości, skrawek polskiej
ziemi. Razem z pozostałymi wychowankami domu dziecka wróciłyśmy do kraju 19 maja 1946 roku.
Wychowywałam się w Państwowym Domu Młodzieżowym w
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Ostródzie. Tam też obie z siostrą
ukończyłyśmy Liceum Pedagogiczne. Mimo traumatycznych
przeżyć ja i ocalała moja siostra,
ukończyłyśmy studia. Siostra studiowała w Wyższej szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy uzyskując tytuł magistra matematyki, ja
studiowałam na Uniwersytecie
Warszawskim i w Wyższej szkole
Pedagogicznej w Gdańsku. Jestem
magistrem matematyki i magistrem pedagogiki. Obie pracowałyśmy w zawodzie nauczycielskim. Ja 24 lata pełniłam funkcję
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy. Każdy logicznie myślący człowiek zapyta jakiego przestępstwa dopuścili się
moi rodzice, skoro zabrano im
wszystko: dom, wyposażenie, zie-

/ Tablica - Maria Drozdowicz autorka napisu

mię, cały dobytek życia, a następnie osadzono razem z nieletnimi
dziećmi w obozie dla przestępców.
Fakty są następujące: mój ojciec
Stefan Drozdowicz syn Narcyza i
Anny w 1920 roku mieszkał w Kanadzie. Właśnie tam pojawiły się
apele wzywające Polaków do
obrony ojczyzny, która znajduje
się w niebezpieczeństwie. Ojciec
bez wahania wraca do ukochanej
Polski, nareszcie wolnej. Z opowiadań taty wiem, jak straszne
były walki. Przekonałam się o tym
zwiedzając cmentarz w Głębokim
w 1986 roku. Jest tam wiele grobów młodych Polaków poległych
w wojnie 1920 roku.
„W młodości szukamy wierzchołków, na starość korzeni”. ( Fuchs
Marierose). W 1986r. postanowi-

łam odwiedzić kraj lat dziecinnych, moją ukochaną Podorkę.
Przeżyłam szok, okazało się, że
Podorka istnieje tylko w naszych
metrykach urodzenia, a przede
wszystkim w naszych sercach. W
rzeczywistości ona nie istnieje,
nie istnieje jej nazwa. Przez moment pomyślałam, że być może
Podorka jest wytworem mojej
dziecięcej wyobraźni. Od pana,
który pomagał moim rodzicom w
gospodarstwie dowiedziałam się,
ze wkrótce po naszej deportacji
wszystkie domy zostały rozebrane, drzewa w tym owocowe wycięte i wykarczowane. Staw rybny
został zasypany. Podorka została
zrównana z ziemią. Powstał kołchoz. Na miejscu Podorki rośnie
zboże. Podorka przestała istnieć.

Ten sam los miał spotkać nas
wszystkich deportowanych. Z ust
tego pana dowiedziałam się, że
wiele osób z okolicznych wsi z
rozebranych drewnianych elementów pobudowało domy. W Podorce istniała jednoklasowa szkoła
podstawowa, ją również rozebrano i przeniesiono do innej miejscowości. Mimo takiego zabiegu
mieszkańcy sąsiednich wsi bardzo
długo tą szkołę nazywali Podorką. Po tej informacji przypomniałam słowa zawarte w liście, który
mama otrzymała w Korgowie od
swojej koleżanki: Była straszna
wichura, która zmiotła wasz dom
z powierzchni ziemi. Tak to była
straszna wichura. W 1986r. udałam się do Kościoła w Łużkach,
mając nadzieję, ze otrzymam tam
metrykę ślubu moich rodziców. Tu
dowiedziałam się, że wkrótce po
naszej deportacji NKWD zabrało
wszystkie dokumenty znajdujące
się w kościele. Co się z nimi stało
nikt nic nie wie. Nikt nie kwitował
odbioru dokumentów. Być może
zostały one po prostu zniszczone. W 1989r. uznałam, że moim
moralnym obowiązkiem wobec
tych, którzy nie ocaleli, tych którzy spoczęli w bezimiennych grobach na nieludzkiej ziemi jest dać
świadectwo prawdzie, ocalić od
zapomnienia tragiczne losy deportowanych Polaków z Kresów
Wschodnich Rzeczpospolitej.
5 maja 1991 roku założyłam Koło
Związku Sybiraków w Nidzicy.
Pomagałam osobom deportowanym w uzyskaniu dokumentów
potwierdzających ich pobyt na zesłaniu. Jestem inicjatorką i współorganizatorką ufundowania tablicy
pamiątkowej. Tablica jest poświecona pamięci cierpień setek tysięcy obywateli Wschodnich terenów
Rzeczpospolitej, poddanych represjom przez Sowietów, mordowanych, aresztowanych, wywożonych do łagrów i na zesłanie. Dnia
24 września 1995r. dokonałam
odsłonięcia tablicy w kościele Św.
Wojciecha w Nidzicy. Napis na
tablicy głosi „ Pamięci rodaków
pomordowanych, zmarłych z głodu i wycieńczenia na zesłaniu, w
obozach, więzieniach i łagrach na
nieludzkiej ziemi w latach 1939 –
1955”. Jestem autorką tego napisu.
Uczestniczę w spotkaniach z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy. Mówię młodzieży o
zesłańczym losie nie tylko mojej
rodziny. O tym, że ten zesłańczy

los nie oszczędził setek tysięcy
bezbronnej ludności cywilnej w
tym nas dzieci. Zakupiłam film
przedstawiający historię czterech
masowych zsyłek Polaków w głąb
Związku Sowieckiego w latach
1940-1941r. Film przekazałam dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego
w Nidzicy, celem wykorzystania
go na lekcjach wychowawczych,
lekcji historii i języka polskiego.
Tematyce sybirackiej poświęcam
artykuły w prasie lokalnej „ Gazeta Nidzicka”. Podobnemu celowi
służą wywiady ze mną organizowane przez dziennikarzy prasy
lokalnej a także Radia Olsztyn. Z
problematyką zsyłek na Sybir zapoznaję również członków Towarzystwa Ziemi Nidzickie, którego
jestem wieloletnim członkiem. Od
chwili założenia koła jestem jego
sekretarzem.
Od lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Promujmy Kozłowo
non omnis moriar w Programie
„Patriotyzm Wczoraj i Dziś” w
Kozłowie. Stowarzyszenie to 13
listopada 2010r. ufundowało z
okazji Święta Niepodległości tablicę pamiątkową:
„Ofiarom Sybiru w latach 19391956
Pamięci pomordowanych na Kresach Wschodnich
W hołdzie tym którzy zginęli
10 kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem”
Jestem autorką tego napisu.
W latach 27 wrzesień 1992r. do 21
maja 2003r. byłam członkiem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie. W 1998r. byłam
delegatem na III Krajowy Zjazd
Związku Sybiraków w Jeleniej
Górze. W uznaniu moich dokonań
nie tylko zawodowych ( dwie kadencje byłam radną Rady Miasta
i Gminy, dwie kadencje ławnikiem Sądu Rejonowego w Nidzicy) Rada Miejska w Nidzicy w
2005r. uhonorowała mnie tytułem
„Zasłużony dla ziemi nidzickiej”.
Ponadto jestem w posiadaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
Brązowego Medalu Za Zasługi dla
Obronności Kraju, Srebrnego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Być
może, moi rodzice byliby ze mnie
dumni.
Materiał udostępniony przez . Stowarzyszenie „ Promujmy Kozłowo non omnis moriar”

FORUM
KSI
Weź udział w dyskusji o Kresach!
Wystarczy się zalogować do Internetowego Serwisu o Kresach, wejść
na nasze FORUM i swobodnie wypowiedzieć na wybrany temat dotyczący Kresów.
Działy FORUM odpowiadają działom Kresowego Serwisu Informacyjnego a więc nie powinno być
problemu z wyborem odpowiedniej
tematyki.
http://ksi.kresy.info.pl/
index.php?option=com_kunena&view=entrypage&defaultmenu=9&Itemid=7
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Z WILNEM W SERCU...
Teresa Kaczorowska

Komuniści zadźgali widłami jej ojca.
Na oczach matki, która po miesiącu umarła na atak serca. Pół roku
później zamordowali w Katyniu jej
brata. A ona bolszewika nie wydała,
pomimo iż przez jego donos trafiła
na ciężkie roboty do łagru w syberyjskiej tajdze, a po wojnie została
skazana na emigrację. Donosiciel
komunista był jej kolegą ze studiów;
kilkakrotnie zmieniał oblicza, aż na
Bliskim Wschodzie zdezerterował z
Polskiego Wojska i pozostał w Palestynie. Swojego ojca, po makabrycznym mordzie, zobaczyła już w trumnie. Kiedy pastwił się nad nim jego
zaufany stangret, zabijając widłami
na oczach całej bolszewickiej gawiedzi, bliźniaczkom Irenie i Janinie
matka zakazała wychodzić z domu.
Pomimo, iż były już dorosłe, miały
po dwadzieścia lat.
– Do dziś bestialskie zamordowanie
ojca jest dla mnie najstraszniejszym
momentem w życiu – wzdycha Irena
Kliman, z domu Wysocka.
Działo się to na północno-wschodnich Kresach przedwojennej Polski,
około 200 kilometrów od Wilna, 19
września 1939 r., czyli trzeciego dnia
po napadzie bolszewików na Polskę.
Na podstawie tajnego zapisu w pakcie Ribbentrop-Mołotow te ziemie II
Rzeczypospolitej, obydwaj okupanci
Polski przydzielili Sowietom. Niemcy zerwały umowę i zaatakowały
je dopiero w czerwcu 1941 r. Jan i
Kazimiera Wysoccy, rodzice Ireny
Kliman, posiadali na tamtejszych rubieżach spory majątek. W Bielawach
pod Gródkiem, czyli już niedaleko
ówczesnej granicy z Rosją, pośród
wzgórz i lasów mieli 400-hektarowe
gospodarstwo rolne: pola uprawne,
sad, młyn, gorzelnię, hodowlę bydła
i koni. I prowadzącą do domu piękną
aleję lipową, na której 17 września
Irena, wówczas studentka prawa z
Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie, zobaczyła pierwszego bolszewika. Do dziś pamięta swoje słowa, którymi go powitała:
- My was się nie spodziewali... –
powiedziała zdziwiona, patrząc na
czerwoną gwiazdę na jego chełmie.
Nie wiedziała jeszcze wtedy, że
Związek Radziecki zerwał z Polską
pakt o nieagresji i był już sojusznikiem Niemców.
- To wy nas prosili... - odpowiedział
rosyjski komunista, penetrując dom.
Jej ojciec, Jan Wysocki został aresztowany i dwa dni później zakłuty
widłami przez stangreta, którego zatrudniał przez dwadzieścia lat.
Tradycje walk o niepodległą Polskę
były w ich rodzinie zawsze żywe.
Wysoccy wspierali zrywy narodowe
Polaków o wyzwolenie spod jarzma swoich sąsiadów zaborców, a
Piotr Wysocki (podporucznik, słynny współorganizator i przywódca
Powstania Listopadowego, po walkach w obronie Warszawy w 1931 r.
zesłany na Sybir) był w prostej linii
bratem pradziada Jana Wysockiego, rodzica Ireny. Także podczas II
wojny dwaj jej bracia poszli się bić
o Polskę: Ryszard trafił po kampanii
wrześniowej do niewoli sowieckiej
w Starobielsku, rozstrzelany w Charkowie, spoczywa na jednym z trzech
polskich cmentarzy katyńskich na
Wschodzie; młodszy zaś, Andrzej,
zginął jako polski oficer brytyjskiej
marynarki.

Po zamordowaniu Jana Wysockiego,
jego żona z córkami musiały opuścić
rodzinny majątek. Zakatowanego
gospodarza pogrzebały w sadzie.
Zabrać z domu mogły niewiele, tylko niezbędne rzeczy. Irena zdołała
jednak wziąć swoje karakułowe futerko, które miało... dziesięć cennych
guzików. Po wybuchu wojny, matka
wszyła bowiem w każdy jego guzik
po jednej złotej dziesięciorublowej
monecie. Dwudziestolatka zabrała
też ostatni prezent od ojca. Zdążył jej
go dać przed nagłą śmiercią, na czarną godzinę...
- To jest ten banknot... – drżącymi
ze wzruszenia rękami Irena Kliman
znajduje w swojej torebce małą, podłużną kosmetyczkę z kolorowych,
skórzanych skrawków skóry. Otwiera i wyjmuje duży, złożony na cztery, już w kolorze sepii 100-złotowy
banknot. Przed wojną miał dużą wartość; była to średnia pensja nauczyciela. Obdarowana nie potrafi już
zahamować łez: - Zachowałam ten
banknot na szczęście, pomimo iż w
życiu nie raz przymierałam z głodu.
To mój talizman. Noszę go zawsze
przy sobie.
W Wilnie, po wygnaniu z rodzinnego majątku w Bielawach trzy panie
Wysockie zamieszkały na Antokolu,
w obszernej wilii wuja. Utrzymanie
domowników spadło głównie na Irenę. Dostała pracę kelnerki w jednej z
wileńskich kawiarni. Wilno znała dobrze i kochała całym sercem. Przez
osiem lat uczyła się tu w Gimnazjum
u Nazaretanek, w 1938 r. zdała maturę, a przed wybuchem wojny zdążyła
też zaliczyć jeden rok studiów prawa
na Uniwersytecie Stefana Batorego.
– Zawsze chciałam zostać sędzią dla
nieletnich... Dlaczego? Nie wiem.
Takie miałam marzenie... – uśmiecha
się przez łzy pani Irena Kliman, dziś
Amerykanka. Wciąż o pięknych rysach, zadbana i elegancka, już 85-letnia, ale wciąż imponująca klasą i
wspaniałą pamięcią.
Jej matka nie potrafiła pogodzić się
z bestialskim mordem swojego męża
oraz gehenną sowieckiej okupacji.
Serce nie wytrzymało. Odeszła cicho, w czasie snu na Antokolu, 25
października 1939 r. Podobnie jak jej
mąż, Jan Wysocki, pozostała na ukochanej Wileńszczyźnie. Do dziś ma
grób na cmentarzu Św. Piotra i Pawła
w Wilnie. Pochodziła ze znanej, literackiej rodziny Odyńców...
- Może to po niej odziedziczyłam miłość do teatru i literatury? Nie tylko
polskiej, ale także angielskojęzycznej... – zastanawia się dziś pani Irena,
poprawiając białe, świeżo uczesane
włosy, współgrające z jej śnieżnymi
perełkami. Dramat po utracie obydwojga rodziców Irena próbowała
zapomnieć w pracy. Poza zajęciem
kelnerki w wileńskiej kawiarni, włączyła się do działalności polskiej
konspiracji. Organizacja pomagała
w przerzutach oficerów Wojska Polskiego na Zachód. W Winie ich nie
brakowało; byli to uciekinierzy z
transportów sowieckich lub niemieckich, albo niedobitki z frontu, którzy
pragnęli dalej walczyć przeciwko
okupantom Polski. Zadaniem konspiracji w Wilnie był ich przerzut,
głównie przez Rumunię do Francji
i Anglii, gdzie tworzyły się oddziały
Armii Polskiej.
- Dowoziło się tych oficerów do miejscowości Sarny na Wołyniu, tam był
punkt przerzutowy – wspomina Irena

Kliman. – Aby nie wzbudzać podejrzeń, pociągiem jechało przeważnie
po dwóch oficerów oraz opiekująca
się nimi osoba, , która znała dobrze
język rosyjski. Oficerowie musieli
być albo kontuzjowani, albo bolały ich zęby; zawsze obandażowani.
Taka podróż do Sarn na Ukrainie zabierała zwykle dwa dni.
Po jednym z przerzutów, dokładnie
16 czerwca 1940 r., aresztowano
jednego z członków tej konspiracyjnej grupy. Wiadomo było, że jest
wsypa... Irena przestała nocować w
domu. Spotkała wtedy w mieście
Aloszę, Żyda, kolegę ze studiów.
Wypytywał ją o miejsce zamieszkania, pracy, itp. Opowiedziała mu...
Przed wojną stosunki Polaków katolików z wyznawcami wiary mojżeszowej, ale przecież też Polakami
- były bowiem bardzo dobre; Irena
miała spośród nich wielu przyjaciół.
Jednak jeszcze tego samego dnia,
tylko pod osłoną nocy, Alosza przyprowadził do niej NKWD.
- Spałam wtedy u koleżanki w Wilnie. Alosza, czyli Aleksander, przyszedł tam nocą razem z enkawudowcem. Powiedzieli, że aresztują mnie,
bo jestem wrogiem systemu socjalistycznego, wywrotowcem i, że
wkrótce muszę stanąć przed sądem
– nazwisko komunisty Aloszy pani
Irena pamięta dobrze do dziś, wciąż
jednak nie chce go ujawnić.
Razem z nią została w tym dniu zatrzymana Wanda Krachelska, jej koleżanka z Gimnazjum Nazaretanek.
Po procesie trafiły do tego samego obozu pracy na Syberii. Wyrok
brzmiał: piętnaście lat ciężkich robót.
Do więzienia na Łukiszkach, gdzie
przed deportacją na Syberię była
więziona, najbliżsi mogli dostarczyć
jeszcze ciepłą odzież. Ciotka przyniosła więc jej karakułowe futerko z
cennymi guzikami od matki... Także
spodnie i buty narciarskie. Wszak
miała jechać na daleką północ, pod
koło podbiegunowe...
Podróż trwała dwa tygodnie. Jechali
w bydlęcych, przepełnionych i dusznych wagonach bez okien; za to pod
szczególnym nadzorem, jako „zakluczonnyje”. Dziennie podawano
im dwie kwarty wody: do picia i na
umycie się. Często serwowano rybę,
bardzo słoną, po której pragnienie
wzmagało się jeszcze bardziej. Nikt
nie wiedział dokąd ich wiozą. Pytali
o to na dworcach, kiedy zatrzymywał
się pociąg, ale nikt nigdzie nie udzielił odpowiedzi.
Podróżnych wysadzano sukcesywnie, po drodze, w różnych miejscowościach. Polki, a było ich dwanaście, dowieziono aż pod Ural,
niedaleko Swierdłowska. Pamięta
obóz w środku lasu na około 200
więźniów, spanie na dwupiętrowych
pryczach w barakach, straszny upał.
I wszechobecne komary... O wszach
czy pluskwach nie chce nawet wspominać. Pluskwy spadały na nich
także z sufitu, z utkanych mchem
bierwion. – Zgarniało się je nocą,
podczas snu, garściami... – pani Irena
wykonuje ruch, jakby je jeszcze dziś
usuwała z twarzy.
Do zadań skazanych należała budowa kolejki wąskotorowej - miała ona
połączyć cały archipelag gułagów
na Syberii. W tym celu od wczesnego ranka gnano więźniów do lasu,
gdzie wyrąbywali syberyjską tajgę,
głównie olbrzymie, wiekowe cedry
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/ Zesłane na Sybir kobiety polskie zmuszano do pracy ponad siły – m.in. przy wyrębie lasów
Źródło: KARTA

i sosny. Piłowali je ręcznie, a potem
spławiali rzeką. Kobiety pracowały
na równi z mężczyznami. W obozie,
poza dwunastoma Polkami, byli także Estończycy, Łotysze i Litwini.
- Któregoś dnia, podczas staczania
drewna do rzeki, jedna z kłód podcięła mi nogi. Złamała obydwie, na
wysokości kostek – pani Irena tłumaczy, że do dziś ma kłopoty z nogami.
Wciąż jej puchną w kostkach. Na
Syberii nie było lekarzy, znalazł się
tylko weterynarz, który jej połamane kończyny włożył w dwa kawałki
drewna i zabandażował szmatami...
Cieszyła się, że przez kilka tygodni
nie musiała zrywać się rano i chodzić
do pracy...
Głód był straszny! Rano, przed
wyjściem do pracy w lesie, skazani otrzymywali na cały dzień jedną
pajdę czarnego chleba – dokładnie
220 gramów. W ciągu dnia dawano
im jeszcze zupę, w której „pływało czasem pół kartofla”; a czasem
zamiast zupy śledzie. Zdarzało się,
że łagrowicze gotowali sobie w tajdze sami. Zabierali wtedy ze sobą
skromny prowiant, niosąc go i garnki
na długich kijach. W lesie znajdowali
do zupy dziki czosnek i cebulę, mężczyźni mogli łapać wiewiórki, które
po wypatroszeniu stanowiły smaczną wkładkę. Ale to były wyjątkowe,
świąteczne dni...
Całe szczęście, że później Krysia
Krachelska, jej koleżanka z Gimnazjum Nazaretanek została w obozie
pomocnikiem przy krojeniu chleba.
To była cudowna funkcja, bo Krysia
mogła zabierać wszystkie piętki! Napychała więc nimi wszystkie kieszenie i potem dokarmiała cały barak.
Do dziś pani Irena pamięta smak
tamtego chleba - czarnego, lecz jakże
smakowitego. Na Syberii przysięgła
sobie wtedy, że jeżeli kiedykolwiek
w życiu będzie jej dane najeść się
chleba do syta, to nigdy nie wyrzuci
nawet kawałeczka. I przysięgi tej dotrzymała do dziś...
Czy myślała wówczas, że wróci z tej

sowieckiej poniewierki pod biegunem?
– O, tak! – odpowiada bez wahania.
– Pomagała mi nadzieja i codzienna
modlitwa. W naszym żeńskim baraku były Siostry Nazaretanki, więc
modliłyśmy się wspólnie. Wierzyłyśmy, że wojna kiedyś się skończy i
odzyskamy wolność.
Na przełomie sierpnia i września
1941 r., podczas pracy przy budowie
kolejki łączącej gułagi, maszynista
poinformował Polki o amnestii na
mocy traktatu Sikorski-Majski. Zdziwione poprosiły go o gazetę z tą ekscytującą wiadomością. Następnego
dnia zrzucił ją im z kolejki, z narażeniem życia. W gazecie wyczytały, że
mogą być w ramach amnestii zwolnione, więc pokazały ją władzom
obozu. Wolność odzyskały jednak
dopiero za pół roku, w lutym 1942 r.
– I tak to był cud! Gdybyśmy nie miały tej gazety, nikt by nas nie zwolnił.
To był cud... – powtarza Irena Kliman. Za rok i cztery miesiące spędzone w łagrze każda z Polek dostała
dwanaście rubli, bochenek chleba i
przepustkę na dojazd do Taszkientu
w Uzbekistanie. Formowała się tam
armia polska... Do Swierdłowska,
najbliższego przystanku kolejowego,
szły dwa dni. Przez bezkresny step,
zasypany śniegiem, skuty mrozem
sięgającym w lutym czterdziestu
stopni Celsjusza. Polki miały szczęście: na mroźnej, śnieżnej pustyni
napotkały odludną chatkę, a w niej
samotną kobietę... Udzieliła im noclegu, wyjęła nawet ostatnie kartofle i
ugotowała je polskim Sybiraczkom.
– Do dziś zawsze się za nią modlę... – mówi była łagierniczka. W
Swierdłowsku trudno było znaleźć
miejsce w jakimkolwiek pociągu. Po
napadzie Niemców tłumy Rosjan z
Moskwy, Leningradu i innych miast
podążały z dobytkiem, z tobołami
na Wschód. Polki wcisnęły się jakoś
do jednego z wagonów. Na niektórych przystankach musiały jednak
wyskakiwać, aby zdobyć coś do je-
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dzenia. Kradły. Wypracowały nawet
specjalną, złodziejską taktykę. Po
opuszczeniu wagonu szły na bazary
i próbowały zainteresować miejscowe przekupki jedwabną bluzką i szalem, które miały „na wabika”. Kiedy
jedna z Polek zachwalała jedwabny
towar, druga podkradała zajętym na
chwilę przekupkom placki, tzw. lepioszki, owoce, warzywa, przeważnie spod ich szerokich spódnic. Irena
okazała się w tym najlepsza... Dzięki
temu nie umarły z głodu. Po trzech
tygodniach Polki Sybiraczki dotarły
do Jangijul, uzbeckiego miasta pod
Taszkientem, gdzie od lutego do
sierpnia 1942 r. mieściła się siedziba
dowództwa i sztabu Armii Polskiej
w ZSRR, po dowództwem generała
Władysława Andersa. – Był wysoki,
wyprostowany i miał przejmujące
oczy – wspomina generała Andersa Irena Kliman, wówczas jeszcze
panna Wysocka. – Lubiano go powszechnie i szanowano. Biła z niego
wielka charyzma. Legitymację przynależności do jego armii otrzymała
w Guzar, niedaleko Jangijul, gdzie
mieścił się ośrodek zapasowy Wojska Polskiego. Skierowano ją tam do
pracy w biurze. Ale po pół roku siły
generała Andersa zostały ewakuowane do Presji, dzisiejszego Iraku. Opuściła Uzbekistan pod koniec sierpnia
1942 roku, jako jedna z ostatnich. Na
kilka tygodni została jeszcze odkomenderowana do kancelarii generała
Berlinga, który zbierał do armii Andersa ostatnich Polaków, nadciągających głównie z sowieckich łagrów i
zsyłek.
– Generał Berling był miły, kulturalny, choć nie miał takiej charyzmy
jak Anders – pani Irena przypomina,
że zanim zdecydował się pozostać w
ZSRR i zasilić Armię Kościuszkowską, blisko współpracował z generałem Andersem. Podróż do Persji
wspomina jako koszmar. Stare okręty, brak higieny, masowe umieranie
chorych... Z Pahlavi udała się pod
Bagdad, gdzie formował się sztab
generała Andersa. Pracowała w nim
jako urzędniczka przez okrągły rok,
aż w sierpniu 1943 roku postanowiła.... wyjechać do Anglii do lotnictwa. – Lotnictwo zawsze mnie pasjonowało – uśmiecha się Irena Kliman,
dodając, że we wrześniu 1943 roku
była już w Szkocji. W Glasgow, po
krótkim przeszkoleniu oraz ukończeniu kursu informatyki, została
odkomenderowana do lotniczego
oddziału RAF, jako telegrafistka. I
już do końca wojny przekazywała
do Londynu na telefaksach lotnicze
raporty z ciężkich walk. W RAF poznała przyszłego męża, pilota Piotra
Klimana z Lublina. Latał na myśliwcach w Dywizjonie 315, był podoficerem, absolwentem warszawskiej
podchorążówki. Po kampanii wrześniowej dostał się pod Lwowem do
sowieckiej niewoli i trafił do obozu
jenieckiego w Kozielsku – śmierci
w Katyniu uniknął cudem, ocalając
wraz z całym ostatnim transportem
śmierci, m.in. wraz z księdzem Zdzisławem Peszkowskim. Siły RAF na
Wyspach Brytyjskich kilkakrotnie
zmieniały miejsce. Irena też pracowała w różnych dywizjonach: i w
Szkocji, i pod Londynem, zawsze
daleko od miast. Nie narzeka jednak
na warunki.
- Były polowe – oznajmia jak żołnierz. – Mieszkaliśmy w barakach,
mieliśmy zapewnioną żywność i
wodę, tylko w Szkocji było bardzo
zimno. No i łazienki wszędzie bywały daleko. Trzeba było przeważnie jeździć rowerem... - śmieje się.
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Demobilizacji doczekała się z narzeczonym wiosną 1946 roku. Postanowili w Londynie podjąć studia: ona
na Politechnice (dekorację wnętrz),
on na Uniwersytecie (mechanizację). Nie mieli jednak z czego żyć.
Skromne, 220-funtowe stypendia,
nie wystarczały na utrzymanie. W
przetrwaniu „głodnego i chłodnego”
okresu w Anglii pomagały guziki od
karakułowego futerka, z zaszytymi
na Kresach przez jej mamę złotymi
dziesięciorublówkami. Futro zostawiła w Taszkiencie, ale guziki wędrowało razem z nią. W Anglii sprzedała
dziewięć, jednego trzyma do dziś na
pamiątkę. - Po pierwszym roku przerwałam studia i poszłam do pracy
w sklepie u Harrodsa – wspomina.
– Mężowi zaliczono dwa lata podchorążówki, więc po trzech latach
studiów na Politechnice w Londynie
otrzymał dyplom inżyniera mechanika. Wcześniej, 27 marca 1948 roku,
Irena Wysocka i Piotr Kliman wzięli ślub. Był bardzo skromny: ona w
kostiumie, on w garniturze przerobionym z lotniczego munduru. Na
zdjęcie ślubne nie mieli pieniędzy.
– Ale żyło się jakoś, głównie nadzieją... Stawaliśmy sobie cele: najpierw
Piotra dyplom, potem pierwsza praca
inżyniera mechanika w brytyjskiej
firmie. A później bardziej korzystna oferta przedsiębiorcy ze Stanów
Zjednoczonych... I emigracja za ocean... – przywołuje w pamięci tamte
wydarzenia. W 1956 roku zostawili
w Anglii „swoją biedę”, skromny
pokoik ze wspólną kuchnią, niesmak po nie zaproszeniu Polaków
do parady zwycięstwa. Wyjechali
do USA z 300 dolarami w kieszeni.
Do „sowieckiej” Polski wracać nie
chcieli. Szczególnie Piotr Kliman
nie mógł pogodzić się, że Churchil
i Rooswelt tak haniebnie przetargowali kraj, sprzedając Rzeczypospolitą Stalinowi. Po ustaleniach w Jałcie
Piotr Kliman odmówił już dalszych
lotów, miał z tego powodu wiele
nieprzyjemności... I nigdy „komunistycznej Polski” nie chciał oglądać,
nie odwiedził kraju ani razu. Zmarł
po ośmiomiesięcznej chorobie nowotworowej, 15 kwietnia 1974 roku,
mając zaledwie 56 lat, w Ann Arbor.
Wcześniej pracował jako inżynier w
stanach Nowy York i Conneticket.
Irena Kliman jest wdową po polskim
pilocie, inżynierze Piotrze Klimanie
już trzydzieści lat. Po etapie sklepowej, zajmowała się w Stanach
Zjednoczonych resocjalizacją, ale
najdłużej była asystentką lekarza
onkologa w szpitalu w Anna Arbor.
Polskę odwiedziła po raz pierwszy w
1966 roku, a od 1985 przyjeżdża do
kraju „wiernie”co dwa lata. Wciąż
mieszka w Ann Arbor pod Detriot. Lubię to akademickie miasto – mówi
ze spokojem, pogodzona z losem.
– Jest tu dużo polskiej inteligencji,
której mi brakowało w poprzednich
miejscach Stanów Zjednoczonych,
gdzie mieszkaliśmy. Uczestniczy
aktywnie w życiu miejscowej Polonii. W Ann Arbor prężnie działa
samodzielny oddział Kongresu Polonii Amerykańskiej, Irena Kliman
pracuje w jego zarządzie, była nawet
wiceprezesem. KPA podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz Polski
i polskości w USA, np. dwa razy w
roku Polonusi z tego okręgu zbierają
odzież, segregują ją i przesyłają do
polskich sierocińców, domów starców i placówek dla umysłowo chorych. W Solecznikach, na ukochanej
Litwie Ireny Kliman, zaadoptowali
polski dom dziecka, gdzie posyłają

nie tylko dary, ale i pieniądze. - Teraz
też przekazałam sierotom z Solecznik pewną kwotę – mówi, że dolary
odebrał kierownik tego domu dziecka w Druskiennikach, skąd właśnie
wróciły z „Anielcią”. Aniela Gozdawa jest też wilnianką, koleżanką
z Gimnazjum Nazaretanek, po repatriacji warszawianką. Pani Irena
lubi jeździć do Druskiennik, zażywa
tam kąpieli solankowych i zdrowego
leczniczego klimatu pośród sosnowych lasów. Kurort nad Niemnem
odwiedziła już w życiu kilkanaście
razy, znała go zresztą jeszcze sprzed
wojny, poznała w nim nawet Józefa
Piłsudskiego. Marszałka znał dobrze
jej ojciec, który przedstawiając mu
kiedyś córkę powiedział: „Pamiętaj,
że poznałaś wielkiego człowieka”.
Miała wtedy osiem lat, Piłsudski
pogłaskał ją po głowie. – Doskonale
pamiętam jego twarz. Był serdeczny, ciepły, w szarym legionowym
mundurze –wspomina, że chętnie
siadywał na swojej ławeczce nad
Niemnem, a w Druskiennikach wille
były drewniane, nie betonowe bunkry, jak obecnie.
- W tym roku odwiedziłam je już po
raz ostatni – wzdycha, zmęczona nieco wspomnieniami.
Tak, w tym roku postanowiła pożegnać się już na zawsze Polską i
z Litwą... W czasie pobytu w Druskiennikach pojechała jeszcze na
cały dzień do Wilna. Odwiedziła po
raz ostatni grób matki, Ostrą Bramę,
cmentarz na Rossie – spoczywa tam
wielu jej krewnych i przyjaciół, no i
oczywiście Matka Marszałka Piłsudskiego oraz serce jej syna.
- Zapaliłyśmy z Anielcią wszędzie
znicze, ale wszystko co polskie, takie
teraz w Wilnie zaniedbane... – opowiada w mieszkaniu przyjaciółki na
Mokotowie, gdzie zatrzymała się w
Warszawie. Oglądamy zdjęcia z ich
szkolnych lat: dziewczynki z warkoczykami, w mundurkach z 28-osobowej klasy u Nazaretanek, gdzie
spędziły razem osiem lat. Uczennice
tej szkoły wciąż mają ze sobą kontakt, organizują zjazdy absolwentek
w Warszawie, choć przyjeżdża ich
już coraz mniej... Pamiętają jeszcze
wiele powiedzonek swoich wileńskich nauczycieli, szczególnie surowe słowa ich matematyka: „Panna
Wysocka głupstwa gadasz”, czy:
„Wlazł na gruszke, trząsł pietruszkę,
a jaka słodka cebula!”. Irena Kliman
się wzrusza. – Naszego Wilna już
dziś nie ma. Zostały kościoły, kamienie, ale nie słychać prawie języka polskiego... Nie ma już ślizgawki
w Ogrodzie Bernardyńskim; nie ma
dawnych kawiarni, gdzie się umawiała na pierwsze randki; a główną

ulicę Mickiewicza, gdzie się spacerowało spotykając całą śmietankę Wilna, zamieniono na ulicę Gedymina...
Nawet Ostra Brama, gdzie Litwini
nie zdjęli jeszcze wotum od Marszałka Piłsudskiego w kształcie serca ze
srebra podpisanego: „Matko, dziękuje za Wilno”, wydaje się już obca, a
wygrawerowane litery jakby nieprawdziwe... Bo wystarczy wziąć pierwsza
z brzegu gazetę w języku litewskim,
aby dowiedzieć się, że Polacy to byli
„okupanty”...
Jak ocenia swoje życie? – Było różnie. Na pewno miałam pogodne, piękne dzieciństwo. I zawsze odczuwałam
opiekę Bożą. Może dlatego, że całe
życie modliłam się do Matki Boskiej
Ostrobramskiej i nosiłam Wilno w
sercu.... – rozważa, ocierając oczy
chustką. Szczęśliwe dzieciństwo dało
jej solidny fundament, siłę, wiarę i nadzieję. Pomogło przetrwać koszmar
wojny, utratę ziem rodzinnych i zachować siebie. Do dziś szanuje tradycje, dawne zwyczaje, kocha piękno i
nawet - pomimo doskonałego akcentu
angielskiego – wciąż mówi z lekkim
kresowym zaśpiewem.... – Do dziś
też noszę w sobie obraz pagórków i
lasów zielonych; słyszę słowa ojca,
który zabierał mnie z siostrą na pole,
pokazywał maki i bławatki, tłumaczył
jakie zboża, a jakie chwasty... – roztkliwia się. W 1986 roku pojechała
do rodzinnego majątku Bielawy. Znalazła... odłóg. Po domu zostały tylko
fundamenty, zarosła lipowa aleja,
zdziczał sad. Mogiły ojca też nie udało się jej odszukać. Ocalały jedynie
dwa krzewy róż: białej i czerwonej.
Akurat kwitły. Patrząc na ich zdziczałe, białe i czerwone kwiaty przypomniała słowa matki, kiedy je sadziła:
„To takie moje dwie dziewczynki...”.
Irena Kliman żyła w trzech krajach.
Polskę ukochała, Anglię polubiła, a
Ameryka była jej łaskawa... Dziś została na świecie sama, od trzynastu lat
towarzyszy jej tylko pies, terrier walijski. Jej siostra bliźniaczka mieszka
w Toronto, w Kanadzie, jest jednak
zajęta swoją rodziną, wnukami. Rzadko się widują, choć często rozmawiają. Są jednak różnojajowe... Niczym
dwie odmienne róże posadzone przez
ich matkę... Czasem rozmyśla o Aloszy... Dlaczego go nie wydała w czasie formowania się polskiej armii w
Uzbekistanie? Przecież do dziś widzi
jak Alosza przychodzi po nią, nocą,
z enkawudowcem do wileńskiego
mieszkania, jak spokojnie patrzy, kiedy jest zabierana do więzienia na Łukiszkach. Alosza wydał ją z premedytacją. Choć był jej kolegą ze studiów
prawniczych... I nie drgnęła mu nawet
powieka, kiedy usłyszał wyrok skazujący ją na piętnaście lat ciężkich robót

na Syberii... Los chciał, że po dwóch
latach to od Ireny zależało życie Aloszy. Wystarczyło, żeby szepnęła słowo, że współpracował z NKWD, że
był bolszewikiem, a nie udałoby mu
się opuścić Związku Radzieckiego.
Bo dla komunistów u generała Andersa, który też przeszedł bolszewickie
więzienia, miejsca nie było.
- Stoczyłam wtedy ze sobą wewnętrzną walkę – przyznaje. – Ale
on prosił... Nie chciałam go osądzać,
zostawiać na tej strasznej ziemi... Postąpiłam jak chrześcijanka. W Iraku
chciała sprawdzić w jakim oddziale
wojska Alosza stacjonuje. W ewidencji przy jego nazwisku zobaczyła
jednak słowo „dezerter”. Okazało
się, że należał do tych licznych, którzy potrafią fabrykować swoje oblicze moralne i ideologiczne, a potem
jeszcze głoszą jeszcze swoje męczeństwo. Szeroko i głośno. Nigdy jednak
nie czuła nienawiści. Tylko żal... Do
kogo? Chyba do losu.. Że jej młodość
przypadła na czas wojny, że pomimo poniewierki i poświęceń straciła
bliskich, dom, ojczyznę. Na swoim
przykładzie nie może potwierdzić,
że człowiek jest kowalem własnego
losu. Irena Kliman z domu Wysocka
nie lubi opowiadać o swoich dziejach.
Rozdrapywać ran, ani się skarżyć. To
jej pierwsza kilkugodzinna rozmowa
z reporterką. - Zdecydowałam się,
bo to już moje pożegnanie z Polską,
Wilnem, Druskiennikami. To moja
ostatnia podróż do Ojczyzny, więc
postanowiłam trochę porozmawiać.
Dla prawdy losów i prawdy historii...
– jej oczy znowu napełniają się łzami;
widać, że opowiadanie to musi okupić
silnym wzruszeniem. Żegnając się w
Warszawie zapewnia jeszcze, że do
końca swoich dni będzie nosić w sercu Wilno.
– Najgorzej, że nie mam już z kim o
Wileńszczyźnie rozmawiać - ubolewa. - Ostatni Wilnianin w Ann Arbor
niedawno umarł...
Teresa Kaczorowska
http://www.kaczorowska.com/index.
php?numer=8&nr=2&idpr=1
__
Od redakcji: Reportaż został opublikowany w 2005 r. w periodykach literackich: „Znad Wilii” (Wilno, Litwa) i
„The Periphery” (USA). Przypomnieliśmy go bo to jeden z bardzo wielu
przykładów losów naszych rodaków
z Kresów. Przykład trudnej drogi życiowej i wielkiego serca kresowego.
Przypominamy, bo jak mawia ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski „nie o zemstę nam chodzi a o pamięć”.

/ Pogrzeb zesłanki Olszewskiej. Kopczaty Kraj Krasnojarski Źródło: KARTA
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Epilog kampanii wrześniowej 1939r.
Redakcja

Dlaczego przypominać wydarzenia
które miały miejsce ponad pół wieku temu? Takie pytania zadają nie
tylko młodzi ludzie ale i wszyscy
ci którzy chcą okroić liczbę lekcji
historii w naszych szkołach. Ktoś
mądry powiedział, że naród pozbawiony swojej historii przypomina
drzewo pozbawione korzeni. Pierwotny człowiek nieznający jeszcze
alfabetu zapisywał swoją historię
przy pomocy obrazków na skałach
i przekazywał tą wiedzę z pokolenia na pokolenie. Współczesny
homo sapiens coraz częściej stara
się zastępować wiedze o przeszłości wszystkim tym co przydatne tu
i teraz. Drzewo bez korzeni powala
najmniejszy powiew wiatru a naród
zapominający o przeszłości ginie.
Dlatego nie wolno zapominać o
przeszłości i wyciągać z niej stosowne wnioski. Należy też pamiętać o tych wszystkich dzięki którym
możemy żyć w takim a nie innym
kraju. Kresy Wschodnie do ostatniej chwili pełniły bardzo ważną
rolę w historii II RP i warto o tym
pamiętać.
Dnia 1 września 1939 roku na terytorium Polski wtargnęła armia
niemiecka, a 17 września rozpoczęła agresję Armia Czerwona. Rządy
Niemiec i Związku Sowieckiego nie
wypowiedziały Polsce wojny. Dokonując napaści na Polskę Sowiety
złamały cztery obowiązujące ich
umowy międzynarodowe. Były to:
traktat ryski z 1921 roku, protokół
podpisany w 1929 roku przez Litwinowa o wyrzeczeniu się wojen
jako środka rozwiązywania sporów,
pakt o nieagresji z Polską z 1932
roku (przedłużony do końca 1945
roku) oraz konwencja londyńska z
1933 roku o definicji agresora. Jak
podaje Norbert Honka, w latach
1933–1945 Niemcy złamały 25 traktatów i umów międzynarodowych,
tymczasem Związek Sowiecki w
okresie 1939–1945 pogwałcił aż 28
traktatów. W wyniku kampanii wrześniowej różnie potoczyły się losy
żołnierzy polskich. Według danych
polskich do niewoli niemieckiej dostało się 420 tysięcy, z czego w obozach jenieckich znalazło się około
200 tysięcy żołnierzy. Źródła sowieckie podają, że Armia Czerwona
wzięła do niewoli około 230 tysięcy
polskich wojskowych, po czym liczba ta wzrosła do około 240 tysięcy,
głównie na skutek aresztowań i dobrowolnego zgłaszania się żołnierzy
do okupacyjnych władz sowieckich.
Ostatnie wyniki badań wskazują, że
po 20 września 1939 roku w obozach zarządzanych przez NKWD
znalazło się ogółem 125 tysięcy
osób, z których 42 tysiące zwolniono
na tereny tzw. Zachodniej Białorusi
i Zachodniej Ukrainy, 42,5 tysiąca
przekazano w ramach wymiany do
Niemiec, a 25 tysięcy wysłano do
obozów pracy.
Była jeszcze jedna grupa jeńców, o
której w żaden sposób nie wolno zapomnieć. Są to żołnierze polscy, którzy bezpośrednio po wzięciu do niewoli zostali rozstrzelani lub których
zamordowano w następstwie sfingowanych procesów przed sądami polowymi (niemieckim Sondergericht i
sowieckim Osoboje Sowieszczanije).
Miejscami zbrodni niemieckich były

/ Spotkanie żołnierzy sowieckich i niemieckich. Wrzesień 1939 r. Źródło: Forum

m.in.: Serock, Gdańsk, Bydgoszcz,
Zambrów, Mszczonów, Poznań,
Piaseczno, Śladów czy Uryczany.
Sowieci mordowali m.in. w: Wilnie,
Grodnie, Sopoćkiniach, Wołkowysku, Oszmianie, Mołodecznie, Nowogródku, Sarnach, Tarnopolu czy
wreszcie podczas całodziennej rzezi
w Rohatynie. Szacuje się, że Niemcy po wzięciu do niewoli, w różnym
czasie i okolicznościach, rozstrzelali około 1000 jeńców Polaków,
później zaś kilkuset, głównie Żydów,
wydali gestapo i tym samym skazali
na śmierć. O ile na froncie polsko-niemieckim sprawa była oczywista, o tyle na froncie z Sowietami
po rozpoczęciu działań przez Armię
Czerwoną pojawił się dylemat. Niezależnie od dyrektywy Naczelnego
Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, nakazującej nie stawiać
oporu wojskom sowieckim, część
głównie młodszej i średniej kadry
oficerskiej zdecydowana była podjąć walkę. Z tą postawą nie zgadzała się część generalicji i wyższych
oficerów. Przyszłość pokazała, że ci,
co podjęli walkę, zwiększali swoją
szansę na ocalenie życia, chociażby poprzez wycofanie się na zachód

i poddanie Wehrmachtowi. Szansa przeżycia wojny w niemieckich
obozach jenieckich była nieporównywalnie większa, pod warunkiem
stosowania się do obowiązujących
tam przepisów i niepodejmowania
prób ucieczek. Największe zagrożenie dla jeńców oficerów w obozach
niemieckich stanowiły bombardowania przez lotnictwo alianckie. W
ich wyniku m.in. 19 sierpnia 1944
roku w oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo) zginęło 13, a rannych
zostało 26 jeńców. Z kolei 27 września 1944 roku w oflagu VI B Dössel
śmierć poniosło 90 oficerów, a 230
zostało rannych. Ponownie obóz
ten zbombardowano w marcu 1945
roku, wówczas zginęło 2 oficerów, a
kilkunastu zostało rannych. Niemal
wszyscy polscy generałowie i starsi
oficerowie, którzy podjęli pertraktacje z Sowietami, ponieśli śmierć. Za
przykład niech posłużą: gen. Mieczysław Smorawiński – dowódca
Okręgu Korpusu Lublin, który zakazał stawiania oporu Armii Czerwonej, jeszcze zanim ukazała się dyrektywa Rydza- Śmigłego – jego zwłoki
odnaleziono w lesie katyńskim; gen.
Józef Olszyna-Wilczyński, dowódca

/ Bykownia koło Kijowa. Cmentarz ofiar represji stalinowskich, w tym polskich oficerówŹródło: Fotorzepa fot. Rafał Guz
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Okręgu Korpusu Grodno, rozstrzelany pod Sopoćkiniami; gen. Leon
Billewicz, dowódca garnizonu Dubno, osadzony w Starobielsku, a następnie rozstrzelany w Charkowie.
Z drugiej strony ppłk Marceli Kotarba, dowódca pułku KOP na Podolu,
pierwszy podjął walkę z Sowietami,
osłaniając kierunek wycofywania
się rządu polskiego i naczelnego
dowództwa, przedostał się później
do Francji. Gen. Wilhelm Orlik-Rückerman, dowódca KOP, po
trzynastu dniach walk z sowieckim
najeźdźcą tuż przed frontem niemieckim rozwiązał swoje oddziały,
a sam przedostał się do Warszawy,
gdzie podjął walkę w ruchu oporu.
Bohaterski gen. Franciszek Kleeberg, po wielu potyczkach z Armią
Czerwoną i bitwie pod Kockiem, 5
października 1939 roku skapitulował wobec Niemców. Zmarł w 1941
roku śmiercią naturalną w oflagu.
Natomiast dowódca obrony Lwowa
gen. Władysław Langer 22 września 1939 roku poddał miasto Armii
Czerwonej. Sam zdołał zbiec przez
Rumunię do Francji, ale blisko 2
tysiące oficerów, jego podkomendnych, znalazło się w obozach sowieckich i w większości zostało zamordowanych. Stosunkowo znaczna
część żołnierzy wybrała, lub zmusiły
ich do tego okoliczności, internowanie w krajach nadbałtyckich oraz
na Węgrzech i w Rumunii. I tak do
2 listopada 1939 roku internowano
w Rumunii około 24–25 tysięcy polskich oficerów i szeregowych. Według węgierskiego historyka Istvana

Lagzi na Węgrzech internowano 45
225 wojskowych. W krajach nadbałtyckich internowano: na Litwie
niewiele ponad 14 tysięcy żołnierzy, na Łotwie około 1570, w Estonii 1 oficera, w Szwecji ponad 170
marynarzy. Ze względu na trudną
sytuację operacyjną na Bałtyku i
coraz gorszy stan polskich okrętów podwodnych dowódca floty 11
września 1939 roku wydał im rozkaz
skierowania się do portów angielskich. W wypadku braku możliwości przedostania się na Morze Północne rozkaz nakazywał działać na
Bałtyku, dopóki wystarczy zapasów,
a później przebijać się do Szwecji.
17 września w godzinach rannych
wpłynął na szwedzkie wody terytorialne ORP „Sęp”, którego stan nie
pozwalał na dalszą walkę. Następnego dnia schronienia w Szwecji
musiał szukać drugi okręt podwodny ORP „Ryś”. Kiedy po oględzinach w porcie Stawnes okazało się,
że awaria jest dość poważna, dowódca okrętu zdecydował prosić o
internowanie. Podobnie postąpiły
załogi ORP „Żbik” i ścigacza Straży Granicznej „Batory” oraz grupa marynarzy-obrońców wybrzeża.
„Orzeł” wszedł do portu w Tallinie
z powodu uszkodzeń i choroby dowódcy okrętu, nie w celu internowania, lecz dokonania niezbędnych
napraw i pozostawienia na lądzie
chorego. Na skutek nieporozumienia dotyczącego dozwolonego czasu
pobytu „Orła” w porcie nastąpiło
karne, trwające cztery dni internowanie. Na początku drugiej dekady
września 1939 roku były już dowódca ORP „Gryf” (okręt ten zatonął w
wyniku bombardowań niemieckich
w dniu 3 IX w porcie wojennym
na Helu) komandor podporucznik
Stanisław Hryniewiecki otrzymał
zgodę dowódcy floty kontradmirała Józefa Unruga na podjęcie próby przedarcia się przez niemiecką
blokadę polskiego wybrzeża w celu
dotarcia do Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii. Po wypłynięciu z Babich Dołów kutrem
rybackim nastąpiła zmiana planów
i Hryniewiecki wraz z towarzyszącymi mu oficerami i marynarzami
skierował się do łotewskiego portu
Libawa, gdzie 14 września zostali
internowani przez władze łotewskie.
Z dalekiego zaplecza frontu, które w
miarę ofensywy niemieckiej stawało
się bliższym, z terenów graniczących z Litwą, odeszła na front polsko-niemiecki większość jednostek
liniowych, bataliony i szwadrony
marszowe formowane w ośrodkach
zapasowych, znaczna część oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza
i inne. 17 września pierwsze ude-
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rzenia Armii Czerwonej na północy
frontu, głównie zgrupowań pancernych i kawaleryjskich wspartych
związkami piechoty, zostały skierowane na stojące na Wileńszczyźnie
pułki KOP „Głębokie” i „Wilejka”
oraz na pułk „Baranowicze”.
Na Wileńszczyźnie, nie mając możliwości przedostania się na przedmoście rumuńskie, a jednocześnie nie
chcąc trafić do niewoli, zwarte oddziały, a częściej pododdziały, grupy
bądź pojedynczy żołnierze udawali się w kierunku granicy z Litwą i
Łotwą. Już wieczorem 17 września
pierwsi Polacy przekroczyli granicę łotewską. Tego dnia został przerwany ruch kolejowy między Polską
(Turmonty) a Łotwą (Zemgale). Ta
linia kolejowa stała się jak gdyby
osią ruchu oddziałów polskich wycofujących się w celu przekroczenia
granicy. Miało to krótki, lecz intensywny przebieg. Większość żołnierzy polskich została internowana
między 18 a 20 września. Byli to
przede wszystkim żołnierze KOP,
batalionów Obrony Narodowej i innych mniejszych jednostek. Szybko
zmieniająca się sytuacja militarna
na Wileńszczyźnie i postępy armii
sowieckiej spowodowały, że jako
jedni z pierwszych zmuszeni zostali do internowania się na Łotwie
polscy lotnicy i obsługa techniczna
stacjonujących tu samolotów. Już
17 września wystartowały z lotniska w Lidzie 54 polskie samoloty,
które obrały kurs na Łotwę. Dnia 21
września dowódca łotewskiej Dywizji Zemgalskiej meldował swojemu
dowódcy armii, że w tymczasowym
obozie w Dyneburgu przebywa 1810
osób, w tym 338 cywili. Pierwsi żołnierze przekroczyli granicę polsko-litewską 18 września około godz.
12.00 pod miejscowością Jewie.

Główne przejścia graniczne były
wówczas jeszcze zamknięte. Otwarto je następnego dnia rano. Mimo że
granicę polsko-litewską przekraczano w zasadzie na całej długości, to
większość internowań odbyła się w
następujących miejscowościach: na
szosie grodzieńskiej, w Kopciowie,
Kodziach, Ucianie, Jewiu, Sketerach, Porach i Zawiasach. Znad
granicy internowani kierowani byli
do obozów rozmieszczonych na terytorium całej Litwy. Całością przedsięwzięcia ze strony rządu litewskiego kierowało Ministerstwo Ochrony
Kraju. W trudnej sytuacji militarnej, na mocy rozkazu Naczelnego
Wodza, w nocy z 17 na 18 września 1939 roku skoncentrowane na
przedmościu rumuńskim jednostki
polskie zaczęły przekraczać granice
z Rumunią i Węgrami. Deklarując
pod naciskiem Niemiec swoją neutralność, Rumunia już 15 września
wyraziła gotowość internowania
polskich żołnierzy. Oddziały polskie przekraczały granicę głównie w
Kutach, przez most na Czeremoszu,
skąd kierowano je na Czerniowce.
Inne miejscowości, gdzie dokonywano internowania, to Zaleszczyki
i Śniatyń. Pierwsza, największa fala
przekroczyła granicę 18 września.
Przez następne trzy dni mniejsze
grupy żołnierzy przechodziły na
stronę rumuńską, aż do chwili nawiązania styczności z sowieckimi
czołówkami pancernymi. Podczas
aktu internowania Rumuni odbierali
żołnierzom jedynie broń, natomiast
oficerom w zasadzie pozwalano zachować broń boczną. Z przygranicznej Bukowiny internowanych kierowano na południe kraju.
Podjęta 17 września w Kołomyi
decyzja Naczelnego Wodza zwalniająca stronę rumuńską z obowiązków wynikających ze wzajemnych

Żołnierze niemieccy w lesie na linii demarkacyjnej między III Rzeszą i ZSSR. Początek października 1939 r. Źródło: EAST NEWS

układów politycznych i wojskowych
stworzyła sytuację szczególną. Wobec deklaracji Rumunii o neutralności z 6 września nie zapewniała
tego, na co liczono najbardziej,
mianowicie wolnego przejazdu w
drodze do Francji. Wśród internowanych najliczniejszą grupę stanowili lotnicy w liczbie 9276. Spośród
wojsk lądowych znaczny odsetek
stanowiły wojska łączności i niestety żandarmerii, która wówczas
była szczególnie potrzebna na obszarach przyfrontowych. Ponadto ewakuowały się m.in. służby z

DOK: Kraków, Przemyśl i Lwów, a
przede wszystkim zaś Sztab Główny.
Po napaści Sowietów na Polskę coraz więcej wojsk zaczęło spływać w
kierunku granicy węgierskiej, aby
tam internować się, licząc m.in. na
starą przyjaźń polsko-węgierską.
Na Węgry przeszły m.in.: Brygada
Kawalerii Pancernej płk. Stanisława Maczka, większość brygady
górskiej, także sztaby DOK z: Poznania, Warszawy, Krakowa i częściowo z Przemyśla, oraz szereg
innych jednostek, ośrodków zapasowych i często pojedynczych żoł-

nierzy. Od 18 do 28 września 1939
roku, w ciągu zaledwie kilkunastu
dni, na terytorium Węgier znalazło
się kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy
polskich, którzy w ten właśnie sposób kończyli swój udział w kampanii
wrześniowej. Wszyscy oni zostali
internowani i osadzeni w obozach.
Fragment: „Kampania wrześniowa
czy wojna obronna 1939 roku?”.
Oblicza Historii Nr 02/2004
http://ofiaromwojny.republika.pl/
teksty/0308.htm

MISJA: „Nie dać się pokonać, pozostać
uczciwym i dzielnym człowiekiem”
Karol Kosek

W niedzielę rano 17 września przyjechał na leśniczówkę na rowerze
Szmul, dorosły syn naszego gospodarza Chaima Szapiro i ogłosił
straszną wiadomość: „Sowieci idą
na pomoc Niemcom! Rozbrajają
Polaków! Koniec Polski!!”. Za radą
leśniczego, byłego legionisty, natychmiast pieszo wróciliśmy do
Dubna. Oddzielnie wracał wóz z naszymi rzeczami. Leśniczy oddał karabin swemu zastępcy Ukraińcowi,
a sam - pożegnawszy żonę - uciekł
na rowerze do miasta przed samosądem chłopów. Pół godziny później
podwórko leśniczego zaroiło się od
Ukraińców, którzy przyszli „zarizaty Lacha”. Ja z Matką i psem Azą
szliśmy samotnie 10 km do domu,
otoczeni tłumem Ukraińców, którzy
maszerowali na Dubno „bić Polaków”, uzbrojeni w widły i topory. W
wielkim przerażeniu - milcząc - doszliśmy do swego domu na Surmiczach. Wtedy ujrzeliśmy po raz
pierwszy ICH - „wyzwolicieli”,
„Niezwyciężoną Krasną Armię”.
Ich wychudłe konie padały z głodu,
a ludzie, tj. „sołdaci” w swych szarych „szynelach”, z karabinami na
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sznurkach lub na rzemieniach przebywszy pieszo 70 km - szli, szli
i szli znużeni, wlekli się liczni jak
szarańcza, tępi, głodni, karni, posłuszni i przerażeni sowiecką propagandą o „krwawych bandach białych Polaków”. Ulotki w języku
ukraińskim i rosyjskim ostrzegały i
wzywały ludność ukraińską i sowieckich „bojców” do „samoobrony” przed „polskimi oficerami i
bandami”: „Chwytajcie za widły,
kosy i topory! „Brońcie się! Armia
Czerwona niesie wam wyzwolenie!!” A oni szli, szli i szli... Było
ich tak wielu, a my bezbronni ...
Każdy z nas mówił: „Tylu ich, wielki Boże! Kto się im oprze???!”
Wzburzone sowiecką propagandą
tłumy ukraińskich chłopów do spółki z Sowietami chciały zaraz „bronić się”, tj. wymordować garść bezbronnych Polaków: cywilów i
jeńców wojennych. Na polskich oficerów, policjantów i żołnierzy polowano jak na dzikie zwierzęta. Wielu
mordowano po drodze do obozów
jenieckich. Do rzezi jednak nie doszło, bo władze sowieckie zachowywały pozory legalizmu i nie pozwoliły ukraińskim nacjonalistom na
samosądy, tylko gromadziły jeńców,

potem segregowano ich na oficerów,
policjantów i żołnierzy, następnie
odsyłano dalej: jednych na rozstrzelanie, innych wywożono w głąb Rosji. Dokąd, wtedy nie wiedzieliśmy.
Sowieci rozrzucili też ulotki w języku polskim, w których prezentowali
się jako „wyzwoliciele polskiego
proletariatu z pańskiej polskiej niewoli”. Nieliczni naiwni uwierzyli
im. Jeden z obozów jenieckich znajdował się naprzeciw naszego domu
w byłych polskich koszarach. Zgromadzono tam tysiące jeńców, rannych i wygłodzonych, mężczyzn i
kobiet. Jeńcy wyciągali ręce przez
drewniany płot, prosząc o wodę i
chleb, którego my cywile nie mieliśmy, gdyż zaraz po wkroczeniu
„wyzwolicieli”, zapanował „na
Ukrainie” chaos gospodarczy. Pojawili się spekulanci, którzy od polskiego jeńca za kawałek chleba czy
odrobinę tytoniu żądali sutej zapłaty, np. „soroczki” (koszuli), „sztaniw” (spodni) lub „zołota” (złota). I
niektórzy Polacy - jeńcy ściągali
ostatnią koszulę lub wyrywali sobie
złote zęby na chleb. Władze sowieckie nakazały surowo swoim żołnierzom zachowywać się „wzorowo” i
w pierwszych miesiącach okupacji

sowieccy „bojcy” zachowywali się
bardzo przyzwoicie: nie kradli, nie
gwałcili, nie przeklinali, a jeśli któremu wymknęło się jakieś dosadne
narodowe przekleństwo, zaraz przepraszał. To niesłychane zjawisko
natychmiast odnotowała ludność
Dubna i Wołynia jako wielki pozytyw, a propaganda sowiecka wykorzystała ten argument jako dodatkowy dowód „wyższości kultury
socjalistycznej” i uczciwych zamierzeń Sowietów. Patrząc na tę szarańczę obcego wojska, każdy z nas tracił nadzieję, aby możliwa była
jakakolwiek walka, aby miał sens
jakikolwiek zbrojny opór. Tymczasem do domów, do żon i rodzin,
wracali chyłkiem, nocą, w cywilnych ubraniach, byli polscy żołnierze i podoficerowie. Oficerowie i
policjanci znikli, boby ich natychmiast wydano sowietom. Niektórzy
Polacy z zachodnich dzielnic zatrzymywali się u rodaków, także u
nas, wypocząwszy chwilę szli lub
jechali dalej rowerami, furmankami, kolejami „na Zachód”, pocieszając nas zwątpiałych, że „walka
jeszcze nie skończona”. Czasem
opowiadali nam o drobnych zwycięskich potyczkach z sowietami,
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gdzieś na Polesiu, to w Grodnie, pod
Wilnem, koło Łucka czy pod Lwowem, gdzie Polacy odparli Niemców od zachodu, potem Sowietów
od wschodu, ale każde opowiadanie
kończyło się jednakowo: „Daliśmy
im w dupę. Gdy skończyła się amunicja, zniszczywszy broń, musieliśmy się poddać - lub - uciekliśmy”
W naszym sąsiedztwie też wracali
znajomi. Np. syn Czecha Kostki,
ppor. Zdenek wrócił do domu aż z
Pomorza, z armii gen. Bortnowskiego, ale po dwóch dniach znikł dla
bezpieczeństwa, choć nie był Polakiem. Kapral Furmanik z ulicy Koszarowej zjawił się u żony nocą, po
cywilnemu, lecz przed świtem ostrzeżony przez kogoś - znikł, bo
już rano czyhali na niego dwaj ukraińscy chłopi, którym przed wojną
dał w zęby za bijatykę i tarasowanie
furmankami przejazdu przez ulicę
Koszarową. Wówczas chłopi przeprosili „pokornie polską władzę”,
lecz teraz - powiadomieni przez
krewnych o powrocie Furmanika przyszli wykonać zemstę. Zaprzyjaźniony z nami sąsiad, plutonowy
Józef Hyż, choć z nikim nie miał
nigdy zatargów, przekazał tylko żonie Irenie wiadomość, że żyje i po-
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dał adres rodziny pod Krakowem,
gdzie się spotkają „po wojnie”, a
sam zaszył się gdzieś w okolicach
Przemyskiego i tam działał w partyzantce. Sierżant Kotkowski z ulicy Ekonomskiej był żonaty z Żydówką. Też nocą wrócił do żony i
dzieci. Ukrywał się w domu przez
szereg miesięcy, aż żona przez
krewnych żydowskich zalegalizowała obecność męża jako ... nieszkodliwego wariata, na co wyrobiła świadectwo lekarskie. Sierżant
Kamiński z ul. Ekonomskiej, człowiek poczciwy z kościami, długo
meldował się na NKWD, ale po
kilku miesiącach wywieziono całą
rodzinę nad Jenisej. Plutonowy Dobrowolski, ongiś stary kawaler i
hulaka, teraz spoważniał, ożenił się
i stał się religiantem. Często chodził do Komunii i oczekiwał na
śmierć. Przeżył dwa lata, bo zyskał
sobie w kołach NKWD opinię
„dziwaka”, ale mimo to aresztowano go tuż przed wybuchem wojny
niemiecko - sowieckiej i zamordowano w więzieniu dubieńskim 24
czerwca 1941 roku, tuż przed zajęciem miasta przez Niemców. Sierżant Grudziński i plutonowy Stadnicki, lewicujący podoficer, który
twierdził, że ”hrabiowie - to warstwa zbędna i szkodliwa społecznie”, chcieli z rodzinami wyjechać
do Polski, tj. do Generalnej Guberni, z niemiecką Komisją dla Uciekinierów, która urzędowała we
Włodzimierzu Wołyńskim, ale
wraz z tysiącami innych Polaków i
Żydów zostali aresztowani i wywiezieni za Ural w sierpniu 1940
roku. Taki był los większości Polaków w Dubnie, na Wołyniu i na całych Kresach. Piszę tylko o podoficerach, ponieważ żaden ze
znajomych oficerów nie zjawił się
w Dubnie. Ich los zresztą należy do
najtragiczniejszej historii naszego
narodu, pisany krwawymi głoskami niemieckich „Oflagów” i sowieckich „Katyniów”. Sowieci wyraźnie prowokowali opór, spisek,
powstanie. Czasem im się to udawało. Np. dwaj moi koledzy szkol-

ni, synowie osadników wojskowych w Ziukowie pod Dubnem:
Heniek Sadowski i Heniek Orłowski, kuzyni i jedynacy, których ojcowie polegli na wojnie w 1939
roku, namówieni przez jakiegoś
nieodpowiedzialnego
polskiego
„prowokatora”, ruszyli w teren
„walczyć o Polskę”. Po drodze
„zwinęło ich” NKWD i gdzieś zamordowało. We wsi pozostały samotne wdowy. Mieszkaliśmy u
nich przez jakiś czas. Obie kobiety
pocieszały się poezją Mickiewicza,
Słowackiego i „Trylogią”. Opowiadała mi Żydówka Chana we Włodzimierzu Wołyńskim, że na początku października 1939 roku
„wybuchło tam powstanie, tj. że
„Polska odrodziła się”. Padła trwoga na zdrajców i donosicieli. Ona
też siadła z dwojgiem dzieci przerażona, bo jej mąż był już urzędnikiem sowieckim. Ale całe to „powstanie” był to tylko przejazd
przez miasto - w biały dzień (!) szwadronu polskiej podchorążówki, która chciała przebić się do Rumunii. Ów szwadron otoczyły
szybko tysiące sowieckiej piechoty, czołgi, samoloty i „niezwyciężona Czerwona Armia” walkę wygrała. Nawet w Dubnie pod koniec
września 1939 wybuchło „powstanie”: 20 - 30 harcerzy i żołnierzy
rozpoczęło walkę z NKWD. Po
dwóch dniach (!!) „bohaterskich
walk” Armia Czerwona /czołgi,
piechota, lotnictwo/ „zlikwidowała
reakcyjny punkt polskiego oporu”.
Potem nastąpiła długa dwuletnia pozorna - cisza: żadnych powstań i
konspiracji zbrojnych. Przynajmniej ja o niczym takim nie słyszałem, bo do niczego nie należałem.
Tę straszną ciszę przerwało jedynie
nadejście z końcem października
1939 roku listu od mojego Ojca,
który nakazywał mi, chłopcu rozpoczynającemu 16-ty rok życia,
wykonanie „misji”: „nie daj się pokonać, pozostań uczciwym i dzielnym człowiekiem!”. Polecał też
odpisać natychmiast, by Ojciec
otrzymał moją odpowiedź jeszcze

przed śmiercią. List ten zbulwersował Matkę, która zrozumiała, że jej
mąż jest w wielkim niebezpieczeństwie, skoro ukrywa się pod obcym
nazwiskiem: Alberd (!) Hofman.
Zamiast odpisywać na list - może
nie dojść na czas lub dostać się w
niepowołane ręce - Matka zorganizowała „wyprawę”: wysłała mnie
w towarzystwie doświadczonego
człowieka, niejakiego pana Laski, z
żywnością, koszulą i pieniędzmi,
by odnaleźć Ojca i ściągnąć do
Dubna. Wyjechaliśmy nocnym pociągiem w sobotę 28 października i
rano w niedzielę 29 byliśmy we
Lwowie. Znaleźliśmy w Zimnej
Wodzie dom nr 92 z nazwiskiem
właściciela: Albert Hofman, rozmawialiśmy z Hofmanową, ale
Ojca nie znaleźliśmy. Hofmanowa
twierdziła, że jest wdową od lat, a
żadnego Karola Koska nigdy nie
widziała. Mimo to prosiłem wdowę
o przekazanie Ojcu pozdrowień od
matki i ode mnie, gdyby się u niej
zjawił. Szukaliśmy jeszcze Ojca w
Zimnej Wódce i w Kaltwaserze
pod nr 92 - na próżno. Po południu
ktoś z tamtejszych Polaków zwrócił nam uwagę, że jesteśmy tu obcy
i miejscowa milicja, a może
NKWD, interesuje się nami. Natychmiast uciekliśmy do Lwowa i
pierwszym pociągiem wróciliśmy
do Dubna przed północą. W drodze
powrotnej pan Laska powiedział
mi, że wydaje mu się, iż widział u
Hofmanowej „twarz jakiegoś mężczyzny” (Ojca Laska nie znał), który nas przez szparę w drzwiach obserwował. Może to był mój Ojciec,
który, bojąc się dekonspiracji, nie
przyznał się do nas. Moja Matka
uznała to wyjaśnienie za słuszne.
Odtąd stale mówiliśmy, że Ojciec
„poległ na wojnie”, ale Matka do
śmierci w 1984 czekała na powrót
męża. O moim Ojcu krążyły bowiem dziwne legendy już na Koskowej Górze w Bogdanówce, Jordanowie
czy
Makowie
Podhalańskim jako o człowieku
odważnym do zuchwałości. Teraz
takie legendy zaczęły krążyć w

Niezwykły układ
Arkadiusz Szymczyna

Karolina Frydryk z domu Dobuszowska urodziła się w 1922 r. w
Kozłowie na Kresach. Jej ojciec
Piotr, był Polakiem i brał udział
w I wojnie światowej. Walczył na
froncie galicyjskim. Zajmował się
zaopatrzeniem jednostek wojskowych w prowiant. Podczas wojny
był ranny w policzek. Zmarł w
1936 r. Matka Petronela z domu
Heś z pochodzenia była Polką.
Pani Karolina szybko została bez
rodzeństwa, gdyż w wieku 12 lat
umarła jej jedyna siostra Anna.
W okresie międzywojennym Kozłów była wsią sołecką liczącą
ponad 4 tys. mieszkańców. Pierwszy spis ludności z 30 września
1921 r. wskazuje, że wieś tą zamieszkiwało 2277 Polaków, 1076
Rusinów i 716 Żydów. Ustawa
scaleniowa z 23 marca 1933 roku,
wprowadziła zmiany samorządu
terytorialnego w skali całego państwa wprowadzając jednolite nazewnictwo i pięcioletnią kadencję

wyborczą. W ramach tejże ustawy 1 sierpnia 1934 r. utworzono
Gminę Kozłów, a sama miejscowość w tym okresie powiększyła
się o kolejnych 600 mieszkańców.
Kozłów był dużą miejscowością.
Jedna z ulic liczyła ponad 6 km.
Połączona była z małymi wsiami tworząc dalekie przedmieścia
(m.in. z Zaródką, Łubianką Wielką i Małą, Dmuchawcem oraz domami Pod Lasem).
Głównym źródłem utrzymania
ludności Kozłowa pozostawał
handel, rzemiosło i drobny przemysł. Zapotrzebowanie na artykuły codziennego użytku, było
duże stąd też w sieci handlowej
miasteczka dominowały sklepy
spożywcze (Szafira), wędliniarskie i rzeźnicze, odzieżowe, z
materiałami (Gitle i Cempłyka),
skórzane i obuwnicze. Podstawowym jednak zajęciem uboższej
ludność, nie mogącej utrzymać
się ze swych przydomowych prac
było rolnictwo i ogrodnictwo. Dla

kupców możliwością dodatkowego zarobkowania były targi, odbywające się w Kozłowie w każdy
czwartek. Sprzedawano jaja, kury,
gęsi, świnie, krowy, ziemiopłody
oraz prowadzono liczne interesy.
Kupującymi byli zwłaszcza Żydzi, gdyż to oni byli
najbogatsi i mieli
pieniądze. Zamieszkiwali centrum Kozłowa. Stanowili 1/6
mieszkańców i zajmowali się przede
wszystkim handlem.
Najokazalsze
budynki, mieszczące
zwykle sklepy, znajdowały się w rynku.
Ich
właścicielami
byli Żydzi. Do nich
należały
również
knajpy (m.in. szynk
Ohmana)
licznie
odwiedzane przez
miejscowych. Niewielka liczba Żydów
zamieszkiwała tzw.
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Dubnie. Widziano go podobno w
mieście kilkakrotnie, szczególnie
w jego warsztacie krawieckim, który teraz objął najlepszy z czeladników Ojca - Ukrainiec Śmigielski:
„Był elegancko ubrany i nic się nie
zmienił”. Raz i ja zastałem u Śmigielskiego kogoś, kto bardzo przypominał Ojca, ale ów sobowtór nie
przyznał się do mnie. Do dziś nie
wiem: uległem złudzeniu (miałem
wtedy 16 lat!) czy Ojciec konspirował się konsekwentnie (??). Potem
znajomi, szczególnie plutonowy
Hyż, twierdzili, że widzieli Ojca w
partyzantce w Przemyskiem za Sowietów i za Niemców, a nawet w
Polsce Ludowej. Na podstawie zaświadczenia owego Hyża i jego kolegów, na wniosek Sądu Powiatowego w Bielsku-Białej (gdzie
zamieszkaliśmy z Matką) z dnia 10
VIII 1953 Urząd Stanu Cywilnego
w Warszawie - Śródmieściu wydał
Matce dnia 11 X 1954 nr I/3701/53
„Skrócony odpis aktu zejścia”, który podaje, że Karol Kosek „zmarł 9
maja 1946 roku” [6]. W tym tajemniczym „akcie zgonu” nie ma ani
dnia urodzin, ani miejsca zgonu,
ani też rangi wojskowej Ojca, który
podobno miał już stopień porucznika. Nie jest on więc chyba wiarygodny, bo z kim walczyłby Ojciec
w 1946 roku? Z Ukraińcami z UPA
czy rządem PRL-owskim? Dopiero
od 1989 rozpocząłem oficjalne poszukiwanie Ojca, bo przedtem byłoby to niebezpieczne, zwłaszcza
dla Ojca. Na razie bez skutku, ale
gdyby żył, miałby już ponad 95 lat.
Mimo to nie wierzę w Jego zgon.
Dla mnie był to i pozostał człowiek
- symbol: wysoki, mocny, odważny, wytrwały i skromny, gdy ja jestem niski, wątły i nieśmiały. Dwa
razy ów Człowiek - Naród - przedstawiciel milionów - wywalczył
niepodległość, tj. w czasie I i II
wojny światowej. Mnie i nam polecił testamentarnie: „Nie dać się pokonać, pozostać uczciwym i dzielnym człowiekiem” i przekazać to
potomności. Ponieważ nie nadawałem się do walki zbrojnej, więc ni-

gdy nie byłem w konspiracji wojskowej, ale polecenia Matki i Ojca
spełniłem w sferze ducha. Z uporem godnym Rodziców stale się
kształciłem, nawet w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz w
PRL-u, w kraju też okupowanym,
aż w 1975 zdobyłem tytuł doktora
nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i
jako polonista przez 43 lata w szkołach podstawowych, średnich i na
wyższych uczelniach w myśl nakazów swoich Rodziców, „by pozostać
uczciwym
człowiekiem”
kształciłem tysiące (około 2030.000) młodych Polaków „po polsku”, nie po sowiecku i nie po
PRL-owsku mimo wielu szykan i
pokus. Po roku 1970 pewien wysoko postawiony kolega namawiał
mnie, bym wykładał rusycystykę
(!) na uczelni w Częstochowie lub
w Łodzi, a za to łatwo zdobędę
możliwość drukowania swoich
prac naukowych i literackich oraz
na początek tytuł docenta (!) w Moskwie lub w Paryżu (na koszt państwa) u jakiegoś sławnego profesora rusycystyki. Namawiało mnie
na ten krok wielu znajomych, lecz
Matka moja rozstrzygnęła moje dywagacje krótko: „Nie po to cię chowałam, kształciłam i chroniłam,
abyś dzisiaj dla marnego tytułu służył obcemu narodowi i obcej kulturze! Przypomnij znajomych, którzy
zmarli na Sybirze!” Przypomniałem sobie, odmówiłem i napisałem
koledze - kusicielowi, że nie wstąpię na drogę zdrady narodowej.

Łubiankę Wielką ciągnącą się w
kierunku Pokropionej i Jeziernej.
W okresie międzywojennym tylko nieliczni mieszkańcy Kozłowa
decydowali się na wyjazd za granicę. Zmuszała ich do tego niekorzystna sytuacja ekonomiczna i
brak możliwości zarobkowania w
najbliższej okolicy.
W Kozłowie oprócz sklepów,
których właścicielami byli w
większości Żydzi, była gorzelnia,
2 młyny (Mayer Kuhn i Ska. oraz

Kotowicz), a także 2 folwarki należące do arcybiskupstwa. „Miały
ponad 300 morgów. Zarządca jednego z nich niejaki Waisbrut dbał,
aby folwarczni mieli najlepsze
pole. Polacy pracowali za 10 albo
12 snop. Do folwarku za pracą
przyjeżdżali ludzie nawet z Kuropatnik i okolic Brzeżan. Fornale
zarabiali na biedocie sprzedając
produkty Żydom po wyższych cenach”.
W miejscowości była również

Jest to fragment wspomnień autora: „Część I Okres okupacji
sowieckiej 1939 – 1941 Wybuch
wojny i „m i s j a”. opublikowany
za zgodą :Jerzego Koska
Więcej na : http://www.karol.
bielsko.opoka.org.pl/czI.htm#_
Toc87970831
Jerzy.Kosek@ids.pl

/ Rada Kozowa
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poczta, apteka oraz 2 lekarzy
(Zarycki – chirurg i Żyd Biner –
lek. chorób wewnętrznych). Nie
było natomiast ośrodka zdrowia,
w którym przyjmowano by chorych. Wspólne zabawy odbywały
się natomiast w świetlicy (Domu
Ludowym). Przed wojną było tam
gwarno i wesoło. Tu m.in. Pani
Karolina poznała swojego męża
Franciszka. W okresie okupacji
niemieckiej, po 1941 roku Ukraińcy przenieśli się do czytelni
obok cmentarza miejskiego organizując tam spotkania i zebrania.
W Kozłowie była szkoła siedmioklasowa, w której uczyli się
Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Oficjalnym językiem był ukraiński.
Pani Karolina siedziała w ławce z
dwoma żydówkami. Jedna z nich
nazywała się Fańcia Zilpa, a druga Tuśka. Żydzi dobrze się uczyli,
byli przygotowywani od najmłodszych lat do przejęcia rodzinnego
interesu. Niektórzy wysyłani byli
na studia. „Biedniejsi uczniowie
(Polacy) musieli paść krowy i
pomagać w obejściu. Nikogo z
ich rodziny nie było stać na naukę
i zabawę”. Pomiędzy uczniami
nie było zatargów, „a wszyscy ze
sobą żyli zgodnie”.
W niedzielę 17 września 1939
roku, w dniu napaści Sowietów
na Polskę roznoszono po domach rozkazy mobilizacyjne.
Pani Karolina miała wówczas 17
lat i bardzo jej było żal młodych
chłopców. Płakały prawie wszystkie kobiety, gdyż w Kozłowie zaczęto odczuwać brak mężczyzn
w sile wieku do prac polowych i
przy gospodarstwie. Po wkroczeniu Rosjan rozpoczął się okres
okupacji sowieckiej. Władze wywiozły na Sybir kilka osób m.in.
żonę kominiarza Kamieńskiego
oraz ziemianina Poniakowskiego. Wielu Polaków było przesłuchiwanych i więzionych przez
NKWD.
W Kozłowie był kościół katolicki oraz cerkiew, która nazywana była przez Ukraińców „Starą
Cerkwią”. Dodatkowo Ukraińcy
postawili jeszcze jedną cerkiew
w Dmuchawcu, który przylegał
do Kozłowa. W
1944 roku kościół
i cerkiew w Dmuchawcu
zostały
zniszczone. Posługę duszpasterska
sprawowali ks. Zawadecki oraz pop
Zarycki. Syn popa
był lekarzem i ożenił się z Ukrainką
ze Zbaraża. „Jego
żona tak bardzo
chciała
wolnej
Ukrainy, że jak
było już wiadomo,
że dni banderowców są policzone,
a i mąż sprzeciwiał
się jej nacjonalistycznym poglądom, popełniła samobójstwo trując
się”.
Uroczystości kościelne były obchodzone osobno
przez Polaków i
Ukraińców według
kalendarza obu kościołów. Jednak w
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trakcie świąt rodziny nawzajem
się odwiedzały i składały sobie
życzenia. W okresie „Trzech Króli”, a ukraińskim „Jordań” obie
procesie chodziły nad rzekę, aby
zgodnie ze zwyczajem zatopić
krzyż wycięty z lodu. „Chorągwie katolickie i cerkiewne dla
podkreślenia szacunku i powagi
uroczystości kłaniały się sobie.
Tak było aż do nastania frontu.
Potem Ukraińcy już tego nie robili. Procesje przechodziły obok
siebie bokiem”.
W Kozłowie bardzo uroczyście
obchodzono święto Konstytucji
3 Maja, a w kościele Królowej
Polski. Procesja wraz z wiernymi
przechodziła ze sztandarami do
pobliskiego lasu. Śpiewano i modlono się pod przydrożną figurą
Matki Boskiej. Uroczystość miała
charakter patriotyczny, dlatego w
procesji oprócz ludności Kozłowa
czynnie uczestniczyli „Strzelcy”.
Po zburzeniu kościoła i plebani w
1945 r., na której mieszkał polski
ksiądz, wszyscy na mszą świętą chodzili do cerkwi, w której
śpiewano po polsku i ukraińsku.
Ksiądz ze względu na brak dachu
nad głową musiał zamieszkać u
jednego z polskich gospodarzy
nazwiskiem Tarniowy.
Pomimo wrogiego stosunku ludności Ukraińskiej do Polaków i
wzajemnych oskarżeń o podsycanie nastrojów narodowościowych, władze Kozłowa podjęły
obustronne mediacje mające na
celu zahamowanie fali mordów.
Syn popa Zarzyckiego był pomysłodawcą układu, zawartego
pomiędzy znaczącymi gospodarzami Kozłowa. „Układ był taki.
Wybrano radę składającą się z
12 przedstawicieli narodowości
Ukraińskiej i 12 Polaków. Stanęło
na tym, że jeżeli zaczną się mordy
ze strony Ukraińców to pierwsi
za karę na śmierć pójdą przedstawiciele ukraińskiej rady, a jeżeli
mordy rozpoczną Polacy, to 12
Polaków”. W ten sposób utrzymywano w Kozłowie względny spokój „i dlatego mordów nie było”.
To był dobry pomysł uważa pani
Karolina, „zmuszało to obydwie
strony do zachowania porządku

i kontroli”. Zapamiętała, że w
skład rady wchodzili m.in.: niejaki Sokołowski gospodarz z Dmuchawca (ps. Peńgier), dyrektor
szkoły Dąbrowski, Tarniowy (ps.
Gołda), ks. Zawadecki oraz pop
Zarycki.
Po wkroczeniu Niemców do
Kozłowa w 1941 r. dokonano
zamiany urzędników na ukraińskich. Od tego momentu dużo się
zmieniło w relacjach pomiędzy
sąsiadami. Coraz mocniej były
widoczne pomoc i współpraca faszyzującej części społeczeństwa
ukraińskiego z bandami UPA. Nacjonaliści spod znaku OUN i UPA
mordowali Polaków całymi wsiami. W pobliskich wsiach, jak Budyłów i Taurów zabijano Polaków
w imię „samostijnej Ukrainy”.
Natomiast w Kozłowie panował
nadal „układ”, który gwarantował
mieszkańcom względny spokój.
Trudne momenty mieszkańcy Kozłowa przechodzili podczas wycofywania się Niemców
pod naporem wojsk radzieckich.
„Huk armat i wystrzałów było
słychać w oddali. Rano 12 marca 1944 roku w tzw. czarną niedzielę, pomiędzy godziną 4.00 a
5.00 wpadł do naszego domu sąsiad wołając - uciekajcie bo palą.
Niemcy palili miotaczami ognia
domy pokryte strzechą i otoczone zachatą (ocieplenie z liści i
słomy robione przez gospodarzy
pomiędzy domem a wbitymi dookoła palami). Całą ulicę spalili,
ale ludzi nie zabijali”. Rodzina
pani Frydryk zdołała uratować
jedynie krowę i jałówkę. Resztę
strawił potężny pożar rozciągający się po obu stronach długiej
ulicy. Niemcy swój punkt dowodzenia utworzyli w budynkach
gorzelni na folwarku strzelając z
daleka w kierunku domów. „Pod
wieczór przyszli Rosjanie, którzy
okopali się na naszych ogrodach”.
Kozłowską gorzelnię podczas
przejścia frontu podzielono wówczas na dwie części – rosyjską i
niemiecką. „Wszyscy chodzili do
niej po spirt. Obie strony walczyły o jej utrzymanie. Kule świstały
nad naszymi głowami, ale nikt nie
zginął. Młodych chłopców, którzy nosili karabiny zawieszone na

sznurkach Rosjanie brali do kopania rowów”.
Po tragicznych wydarzeniach rodzina pani Frydryk przeniosła się
do Szlachcińców (w kierunku na
Tarnopol), gdzie przebywała od
kwietnia do lipca 1944 r. „W lecie powróciliśmy do domu, gdzie
zastaliśmy tylko gliniane mury”.
Trudne warunki zmusiły całą rodzinę do przeprowadzki do wujka, który mieszkał daleko od zabudowań Kozłowa.
O zakończeniu wojny pani Karolina dowiedziała się od innych.
W czerwcu 1945 r., tak jak pozostali mieszkańcy, wraz z matką
wyjechała transportem na Ziemie Odzyskane. Z domu, oprócz
podręcznych bagaży, pozwolono im zabrać krowę i jałówkę.
Wcześniej otrzymały w budynku
gminy karty ewakuacyjne. Transporty odchodziły z Jeziernej. W
wagonach bydlęcych mieściło się
wiele rodzin wraz z dobytkiem.
Wygnańcy, a nowi osadnicy, jechali przez Lwów, Mikulczyce do
Prudnika. Tam niemiecką furmanką zawieziono ich do Wasiłowic
pod Białą Prudnicką. Przez całą
zimę roku 1945/1946 obie kobiety mieszkały razem z Niemcami,
którzy zmuszeni byli do noszenia
opasek z hakenkrojcami. Taka sytuacja panowała, aż do momentu
przyjęcia przez „współwłaścicieli” polskiego obywatelstwa.
Wówczas to matka z córką postanowiły przenieść się do Bogdanowic w powiecie głubczyckim,
gdzie mieszkała siostra męża pani
Karoliny Józefa Pyziak. Ze stacji
w Głubczycach do Bogdanowic
przywieziono je furmanką, którą
sołtys wsi wysłał na stację. Zamieszkały w jednym z 3 domów,
obok kościoła zajętych przez jedną rodzinę. W 1947 r. w Starostwo Powiatowe w Głubczycach
przydzieliło im 8 ha pola. „Te
pierwsze powojenne lata w Bogdanowicach były bardzo trudne,
podobnie zresztą jak w innych
miejscowościach”.
W 1948 r. przyszedł do domu
Fryderyków spisać ich majątek urzędnik nazwiskiem Górny.

Pani Karolina nie pozwoliła mu
do domu wejść „i pogoniłam go
miotłą”. Mówiła, że „z Gminy nic
nie dostaliśmy, a to co mamy to
się sami dorobiliśmy wraz z mężem, a wy dopiero teraz przychodzicie wszystko spisywać!”.
W kolejnych latach rodzina Fryderyków, tak jak większość zabużeńskich osadników utrzymywała
się z pracy na gospodarstwie.
W 1962 r. była jedną z założycielek bogdanowickiego Koła
Gospodyń Wiejskich, które tak
pięknie kultywuje m.in. tradycje
polskiej wsi kresowej. W 2007 r.
KGW obchodziło swój jubileusz
45 – lecia. Szkoda tylko, że obecnie młodzi działacze nie zawsze
pamiętają o tych, którzy kiedyś
tak bardzo byli z nim związani, a
ich wkład pracy przyczynił się do
rozwoju wsi.
Karolina Frydryk była po wojnie
na Ukrainie już 10 razy i gdyby
nie zdrowie pojechałaby kolejny
raz. Bardzo tęskni za swoim rodzinnym domem. Będąc pierwszy raz w Kozłowie w latach 70
– tych czuła, jakby mieszkała tam
nadal. Bardzo dobrze zna język
ukraiński. Dawni kresowi sąsiedzi szybko ją rozpoznali, a ona
sama mówi „że wiele się Kozłowie zmieniło, nowe domy i piękniejsze ulice, może nawet jest lepiej jak u nas”. Wnuk jej wujka,
ten który mieszkał w szczerym
polu i dał schronienie po spaleniu
ulic Kozłowa przez Niemców w
1944 r., wybudował nowy piękny
dom. To z pewnością obraz nieuchronnych zmian jakie zachodzą
na Ukrainie po wojnie.
W 1983 r. umarła matka pani
Karoliny, z którą tak dzielnie pokonywała wszystkie trudności i
przeszkody. Odeszła wówczas jedyna osoba, z którą jechała razem
w transporcie na Zachód.
Z powojennego okresu bardzo
dobrze wspomina ks. Antoniego
Jońca, który pochodził również
z Kresów, z Horodyszcza oddalonego od Kozłowa o 7 kilometrów. „To dzięki ks. Jońca mamy
cudowny obraz Matki Boskiej
Bolesnej z Monastyrzysk. Jego
stryj, także ksiądz przechowywał
w Łańcucie ten cudowny obraz.
Mówił, że jeżeli skończy odbudowę kościoła w Bogdanowiczach,
to on mu ten obraz da. To był bardzo zaradny i pracowity ksiądz.
Nie bał się pracy fizycznej, razem
z chłopami zwoził drzewo z lasu
i inne materiały na odbudowę
kościoła. Początkowo msze św.
odprawiano w świetlicy, ale zaraz po zakończeniu prac remontowych, cudowny obraz został
przywieziony do Bogdanowic”.
Obecnie pani Karolina Frydryk
nadal zajmuje się gospodarstwem
domowym mieszkając w nim razem ze swoją córką i zięciem.
Pomimo 90 lat jest osobą bardzo
pogodną i wesołą. Jej doświadczenie życiowe z pewnością
przydaje się jej w pokonywaniu
codziennych trudności. Lubi żartować i zna wiele patriotycznych
wierszy i piosenek w języku polskim i ukraińskim. Często wspomina lata spędzone w Kozłowie i
podkreśla, „że to były ciężkie, ale
nasze Polskie czasy”.

/ Ks. Kazimierz Joniec z dziećmi pierwszokomunijnymi - 195 1r
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Czerkasy koło Kowla
Edmund Goś

W Czerkasach pod Kowlem znajdowała się do 1939 roku polska
składnica uzbrojenia nr 11. Jak
podają ,,Polskie Siły Zbrojne" wysokość zapasów amunicji w naszej
armii ustalono na 100 dni przewidywanej wojny z Niemcami.
Planiści wojskowi przewidywali,
że, w 6 miesiącu wojny przemysł
wojenny w Polsce osiągnie taką
zdolność produkcji, iż będzie w
stanie pokryć bieżące zapotrzebowanie wojenne walczących sił
zbrojnych. Zakładano, że wojna
potrwa długo, a kraj po pierwszym
ataku zdoła uruchomić produkcję
w zakładach zbrojeniowych. Przy
takim planowaniu, zapasy przygotowane wcześniej - dorobek
pracy wielu pokoleń ówczesnych
Polaków - i zgromadzone w składnicach uzbrojenia, miały pokryć
potrzeby mobilizacyjne, tj. wyposażenie wyjściowe powoływanych pod broń jednostek i potrzeby zaopatrzenia strategicznego.
Zapasy te znajdowały się przede
wszystkim w czterech głównych
składnicach uzbrojenia. Były to:
Główna Składnica Uzbrojenia nr
1 w Warszawie (filie w Palmirach
i Zegrzu), GSU w Stawach. k.
Dęblina, GSU nr 3 w Górach k.
Kraśnika i GSU nr 4 w Regnach
k. Łodzi. Oprócz tego w poszczególnych okręgach wojskowych
urządzono przed wojną składnice
mniejsze: tzw. osłonowe. Znajdowały się one w Modlinie (Pomiechówek), Lublinie, Czerkasach k.
Kowla, Grodnie, Wilnie, Lidzie,
Gałkówku k. Łodzi, Krakowie,
Kłaju k. Krakowa, Hołomku k.
Lwowa, Poznaniu, Toruniu, Brześciu Litewskim, Smolnej, Hajnówce i Przemyślu. Składnice osłonowe nie odegrały do. końca roli
jaką im wyznaczono. Część z nich
była niekorzystnie rozmieszczona, już w pierwszych dniach walki
znalazła się w zasięgu wojsk niemieckich (Kraków, Toruń, Kłaj,
Modlin). Do innych, położonych
zwłaszcza na wschodzie kraju,
nie zdołano - na wskutek dezorganizacji przez lotnictwo nieprzyjacielskie transportu kolejowego przerzucić transportów amunicji i
broni z głównych składnic uzbrojenia, tak jak to planowano po rozpoczęciu działań wojennych. Inne
służyły z powodzeniem walczącym wojskom,. np. Hołosko pod
Lwowem. Była wśród nich także składnica nr 11 w Czerkasach
Wołyńskich na terenie Okręgu
Korpusu II. W archiwum Instytutu
im. Sikorskiego w Lublinie odnalazłem interesującą relację komendanta tej placówki por. Adolfa
Zawalnickiego, sporządzoną dla
potrzeb Oddziału Wyszkolenia
Dowództwa Bazy 2 Korpusu. Na
jej podstawie można przedstawić
wrześniowe dni składnicy nr 11.
Mobilizacja składnicy w Czerkasach przeprowadzona została w
dwóch fazach.
W pierwszej, tzw. przeddzień
mobilizacji, trwającej od 25 do
30 sierpnia 1939 r., komendant
składnicy zmobilizował następujące jednostki: Kierownictwo
Zaopatrzenia Polowego (w skła-

dzie 2 oficerów. 3 Podoficerów,1
pojazd osobowy) oraz 2 plutony
amunicyjne w składzie: 1 oficer, .
4 podoficerów i 22 wozy taborowe
w każdym plutonie. Druga faza mobilizacja normalna - trwała od 1
do 3 września 1939r. i w tym czasie uzupełniono obsadę oficerską i
podoficerską placówki oraz zmobilizowano Kompanię roboczą w
składzie: 1 oficer i 4 podoficerów.
W skład kompani roboczej miało
wejść także 250 pomocników – do
ładowania amunicji, rekrutujących się spośród jeńców wojennych. Jednakże do końca wojny
jeńców do Czerkas nie przysłano.
W tej sytuacji ich rolę spełniali
szeregowi z kompanii wartowniczej. Po zakończeniu mobilizacji obsada składnicy składała się
z 6 oficerów,6 podoficerów, 80
pracowników cywilnych wykwalifikowanych, jednej kompanii
wartowniczej do ochrony składów
w składzie: 2 oficerów, 250 szeregowych uzbrojonych w 300 kb
,7 ckm, 2 samochody ciężarowe
3-tonowe, 1 samochód osobowy.
W lesie obok torów kolejowych
linii Lublin - Kowel mieściło się
28 magazynów z amunicją. Zgromadzono w nich ok. 10 typowych
pociągów z amunicją.
Komendant składnicy otrzymał z
chwilą mobilizacji rozkaz wydawania amunicji tylko na rozkaz
Naczelnego Szefa Służb Uzbrojenia ze sztabu Naczelnego Wodza.
W taki też sposób dokonano
pierwszej wysyłki amunicji w dniu
1 września - dwie czołówki mobilizacyjne, każda w składzie 20 wagonów, wysłano do Stanisławowa
i Kołomyi. Dzień wcześniej opuściły Czerkasy pododdziały zmobilizowane w fazie "przeddzień
mobilizacji". Transportem .kolejowym udały się do Kutna. Kierownictwo Zaopatrzenia Polowego oraz trzy plutony amunicyjne
z Kutna miały marszem pieszym
dojść do swoich miejsc przeznaczenia i tam rozwinąć działalność
polegającą na rozdzielaniu amunicji nadchodzącej koleją z Czerkas
do oddziałów walczących na froncie. Jak się później jednak okazało, ani jeden z tych pododdziałów
nie dotarł do miejsc przeznaczenia. Między 5 a 6 września w
składnicy. pojawili się rozbitkowie z tych pododdziałów przynosząc informacje o zlikwidowaniu
transportu w rejonie Kutna przez
silny zagon pancerny. Straty były
jednak na szczęście minimalne.
Wysłane z Czerkas amunicje miały być – w miarę jej ubywania z
magazynów – uzupełniana przez
dostawy z GSU nr 2 w Stawach k.
Dęblina i ze składnicy osłonowej
w Pomiechówku. W rzeczywistości takich uzupełnień składnica nr
11 nie otrzymała do końca działań
wojennych. Przyczyną była bez
wątpienia dezorganizacja wywołana zniszczeniem linii kolejowych
przez lotnictwo nieprzyjaciela i
szybkie postępy Niemców na froncie.
Po prostu nie zdążono wykonać
tego planu. Z GSU nr 2 w Stawach
ewakuowano zaledwie ułamek
zgromadzonych tam zapasów. Aby
wywieść zgromadzone tam zapasy

potrzeba było 3500 wagonów. Pod
koniec pierwszej dekady września
zdołano wyekspediować 80 wagonów z amunicją ze Stawów do stacji kolejowej Klewań na Wołyniu.
Do Czerkas amunicja ze Stawów
jednak nie dotarła. Podobnie amunicja z Pomiechówka, wykorzystywana przez Dowództwo Obrony Warszawy.
Składnica nr 11 systematycznie,
zgodnie z rozkazami Naczelnego
Szefa Uzbrojenia, wysyła swoje zapasy do walczących wojsk.
Jednakże w pracy tej poważnym
utrudnieniem były naloty Luftwaffe. Nieprzyjaciel znał doskonale
położenie magazynów amunicji.
Zaatakował je po raz pierwszy już
1 września o godz. 6 rano. Z samolotów zrzucono kilka bomb o wadze 500 kg. Większość z nich wie
wybuchała, topiąc się w bagnach
otaczających naokoło teren składnicy. Naloty odbywały się regularnie, 3 razy dziennie, w godzinach
od 6 do 9, od 11 do 13 i od 17 do
19. Jak wspomina por. A. Zawalnicki „można było zegarki nastawiać według przylotów samolotów”. Skutki nalotów w sensie
strat materialnych i ludzkich, nie
były wielkie. Ale naloty działały
fatalnie na morale tak pracowników cywilnych, jak i szeregowych
żołnierzy. Obsada składnicy niemal przez cały dzień ukrywała się
w schronach przeciwlotniczych,
mogła pracować jedynie w nocy,
kiedy to nalotów lotnictwa nie
było. Do zmęczenia psychicznego, dochodziło fizyczne. Naloty
lotnictwa doprowadziły jednak do
zablokowania linii kolejowych,
którymi odbywała się ekspedycja
amunicji z Czerkas. Od 9 września
linie Kowel – Brześć i Kowel-Chełm-Lublin zostały praktycznie wyłączone przez unieruchomione na nich pociągi zniszczone
bombami Luftwaffe. Systematycznie też Niemcy niszczyli węzły
kolejowe na głównych szlakach.
W tej sytuacji transporty z Czerkas mogły być przewożone jedynie drogami, przy pomocy wozów
taborowych i samochodów ciężarowych. Pracownicy składnicy ładowali amunicję nocą, w nocy też
odjeżdżały stąd transporty, głównie do Brześcia nad Bugiem dla
Grupy „Polesie” gen. Kleeberga
do Ośrodka Zapasowego Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim, do Lublina, do Chełma,
dla potrzeb grupy płk. Ocetkiewicza i wojsk Frontu Północnego
reorganizujących się w rejonie
tego miasta. Amunicję z Czerkas
otrzymywały także przechodzące
przez teren Wołynia i Lubelszczyzny różne inne grupy walczące
na własną rękę w ostatniej fazie
wojny wrześniowej. Wydawano
ją bez przerwy do 19 września
1939r. tj. do czasu wkroczenia na
ten teren wojsk Armii Czerwonej.
Co wydawano walczącym oddziałom z Czerkas? Było to głównie
amunicja typu S.C. do kb, przeciwlotnicza, bomby wszelakiego
kalibru, amunicja 40 mm do artylerii przeciwlotniczej, amunicja 75
mm do artylerii polowej, granaty
ręczne zaczepne i obronne, trotyl
w kostkach. Nikt natomiast nie
chciał amunicji ciężkiej 105 mm
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i 155 mm. Nie była ona potrzebna walczącym wojskom, które po
prostu nie dysponowały ciężką
artylerią, nieliczną w ówczesnym
wojsku polskim. Pracowała we
wrześniu składnica nr 11 w trudnych warunkach, sparaliżowana w
dzień nalotami niemieckich samolotów, pozbawiona połączeń kolejowych, zagrożona dywersją. Wołyń, zwłaszcza w drugiej dekadzie
września 1939r. stał się terenem
antypolskiej dywersji, inspirowanej i organizowanej przez agentów
hitlerowskiej Abwehery. Położona
w głębokich lasach na odludziu,
składnica w Czerkasach była łakomym kąskiem dla dywersyjnych
oddziałów rekrutujących się spośród nacjonalistów ukraińskich.
Informacje Oddziału II wskazywały kilkakrotnie na przygotowywany atak na składnice. W końcu
dywersanci nie zdecydowali się na
atak, najprawdopodobniej wiedząc
o przygotowanej obronie polskiej.
Kompania wartownicza składnicy
liczyła 250 żołnierzy i 6 ckm ustawionych na stanowiskach z góry
przygotowanych, były mocnym
atutem obrońców składnicy.

Na działalność składnicy nr 11
wpływały także rozkazy przełożonych. Por. A. Zawalnicki stwierdza, że do 15 września miał dogodne połączenie telefoniczne ze
swoimi władzami, otrzymywał od
nich realne do wykonania rozkazy
ustne lub pisemne. W drugiej połowie września zaczął się chaos rozkazodawczy. Przychodziły wówczas rozkazy telefoniczne nie do
wykonania w określonym czasie, a
także przysyłano je przez gońców,
którzy przybywali do składnicy
często już po zapisanym w przyniesionym przez nich meldunku
terminie wykonania rozkazu. Od
19 września nastąpiła kompletna przerwa w łączności. Nie było
telefonów, nie było gońców. Nie
było – co gorsza – żadnych rozkazów co do likwidacji składnicy.
W tej sytuacji por. A. Zawalnicki
nawiązał kontakt z komendantem
garnizonu Kowel i uzgodnił z
nim przekazanie składnicy Armii
Czerwonej. Przekazanie składnicy zostało zlecone wyznaczonemu przez komendanta garnizonu
Kowel podoficerowi specjalnemu. Magazyny – poza amunicją
do artylerii ciężkiej – były niemal puste. Komendant składnicy
zwolnił pracowników cywilnych,
a sam – po spaleniu wszelkich akt
tajnych i planów – przyłączył się
wraz z kompanią wartowniczą do
przechodzącej przez rejon Kowel
grupy płk. Brzozy, która w kilka
dni później weszła we Włodawie
w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka
Kleeberga. W pierwszych dniach
października 1939r. po kilku
dniach walki pod Kockiem, por,
Zawalnicki i jego żołnierze z kompanii wartowniczej w Czerkasach
dostali się do niewoli niemieckiej.
Zawalnicki do 1945r. przebywał w
oflagu w Műrnau, następnie trafił
do 2 Korpusu.
Autorem powyższego tekstu jest
Stanisław Jadczak i ukazał się
najprawdopodobniej w „Polsce
Zbrojnej” na początku lat 90-tych.

Ksero wspomnianego artykułu
otrzymałem w Kowlu od mego
przyjaciela Anatola Sulika, gdy w
naszej rozmowie pojawił się temat
Czerkas.
Moja mama a składnica amunicji w Czerkasach
We wspomnieniach mojej mamy
Czerkasy zajmowały swoje poczesne miejsce. Wiele faktów
działo się przed wybuchem w
Czerkasach lub po wybuchu. Moja
mama (wtedy jeszcze Marta Piróg,
lat 19) mieszkała na Kolonii Lubliniec. Zacytuję poniżej fragment
wspomnień mojej mamy: ...Marta
w okresie XI.1939 – VI.1941 pracuje jako gosposia u rosyjskiego małżeństwa. Ona pracuje w
magistracie, On jest operatorem
w kinie. Mieli osobliwy sposób
układania się do snu. Nie kładli
się obok siebie, lecz głowa jednej osoby stykała się z nogami
drugiej. W połowie czerwca 1941
powiedzieli Marcie, aby na kilka
dni poszła do swych rodziców bo
wyjeżdżają poza Kowel. Był to
absolutny zbieg okoliczności, że
w dniu agresji Niemiec na Związek Radziecki tj. 22 czerwca
1941 roku (niedziela) Marta była
w domu na Kolonii Lubliniec. Już
o świcie widziała falę przelatujących samolotów i po krótkim czasie docierały od wschodu odgłosy
bombardowania. Dziwne, bo bomby nie spadały na Kowel, tylko
gdzieś dalej. Przez następne dni
często śledziła przelatujące eskadry niemieckich samolotów oraz
widziała kilka walk powietrznych.
W czwartek (26.06.) wieczorem
wszyscy usłyszeli potężny wybuch
od którego zatrzęsła się ziemia i
pojawiła się potężna łuna. Dopiero po kilku dniach dowiedziano
się, że w Lubiatowie na lotnisku
zniszczono wielkie zapasy paliwa
do samolotów. Następnego ranka
usłyszeli od strony Kowla silny
ostrzał artyleryjski, który trwał
przez cały dzień z różnym nasileniem, co było informacją, że niemieckie wojska są już blisko. Po
zachodzie słońca nastąpiły dwa
potężne głośne wybuchy, drżenie
ziemi oraz lecące gorące odłamki zaalarmowały domowników.
Potem jeszcze przez pewien czas
było słychać kilka mniejszych. To
wysadzona przez ustępujące wojska przedwojenna Polska Składnica Amunicji w Czerkasach dała
o swojej zawartości znać. Było
nawet kilka małych pożarów na
kolonii szybko ugaszonych. Czerkasy leżą ok. 6 km w linii prostej
od Kolonii Lubliniec. Na taką
odległość leciały odłamki z wysadzonej amunicji w byłej składnicy amunicji w Czerkasach. Po
klęsce wrześniowej pozostały tam
tylko pociski artyleryjskie dużego
kalibru. I one nastraszyły mocno mieszkańców Lublińca, gdy
wznieciły kilka niegroźnych (na
szczęście) pożarów. I tak fakt wybuchu w Czerkasach stał się punktem odniesienia do wielu faktów z
Jej życia.
Zakończył się 6-letni okres pracy
jako gosposia w Kowlu. Ale pojawiły się pierwsze oznaki pogorszenia stosunków dobrosąsiedzkich z
Ukraińcami. Przed wybuchem był
to okres młodości a po wybuchu
zaczął się czas dorosłości.
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Coś jest w szafie
Zifia Wojciechowska
W tym roku po 22 latach sprawowania przez Senat RP opieki
nad Polonią polski parlament
zdecydował, że pieniądze na polonijną działalność będą w gestii
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy to oznacza koniec
apolitycznej polityki państwa wobec polskiej diaspory oraz zmianę systemu wartości współpracy
z Polakami pozostającymi poza
granicami ?
MSZ na spotkaniu z polskimi
dziennikarzami zaprezentowało
pięć skrzyń wypełnionych projektami polskich organizacji i nowych podmiotów dopuszczonych
do konkursu. Z pośród 201 ofert
wyłoniono 69 projektów i 17 programów. Pięć skrzyń pomysłów
na polonijną aktywność równie
spektakularnie poddano ocenie.
Decyzje o wydatkowaniu pieniędzy z kieszeni podatników przeznaczonych na wparcie Rodaków

proponował minister Sikorski,
jego pragmatyczne podejście do
polskich mediów, organizacji
i liderów środowisk polskich to
przyjęte priorytety polityki rządu
– które już skutkują. Kładąc nacisk na współpracę gospodarczą,
promocję Polski w świecie MSZ
przewartościował rolę polskiej
diaspory. Jeśli na pierwszy plan
wysuwa się interes rządzących
i państwowe korzyści dla samej
Polski tym samym pozbawia się
opieki najbardziej potrzebujących- przecież nie są przydatni.
Jednocześnie przed Polakami na
wschodzie stawia się zadanie pozyskania wpływów w systemie
politycznym kraju zamieszkania,
co może być dla wielu organizacji
niebezpieczne. Wydaje się, że ministrowi Sikorskiemu nie zależy
na wspieraniu obecności Polaków
na wschodzie. Być może celem
jest załatanie polskiej dziury demograficznej i przyciągnięcie ich
do kraju, ale sam sposób jego realizacji jest szokujący.

"wdzięcznych" nazwach. Zawierają one projekty, poszczególne
pod-projekty, które podzielono
na zadania, lecz sami członkowie
SWP wiedzą o nich niewiele.
Dziwnym i niepokojącym wydaje
się fakt, że spoczywają w szafie
zamknięte na klucz. W szafie w
Domu Polonii na Krakowskim
Przedmieściu- o czym mogłam
przekonać się osobiście. Coś jeszcze jest w tej szafie ???.
Na posiedzeniu Sejmowej KŁPG
dnia 25 lica br. prezes SWP Longin Komołowski w swojej uspokajającej wypowiedzi wyraził
olbrzymie zadowolenie z obecnej
współpracy z MSZ. Deklarował
pełną gotowość organizacyjną
do realizacji nowego planu. Stowarzyszenie pozyskało na swoje
programy środki wielkości ok.
30 mln zł. Niestety plan oprócz
tytułów programów, które stworzono w zawiłym systemie projektów, pod-projektów i zadańdo dzisiejszego dnia - pozostaje
tajemnicą. W dniu 8 sierpnia w
Programie Pomost w Radio Wnet
p. Marek Różycki ze SWP odpowiadając na pytania słuchaczy
przybliżył funkcjonowanie organizacji i cele dotacji. Mimo publicznej deklaracji zarządu SWP
i prośby skierowanej do Prezesa
Komołowskiego
dokumentacja
nie została podana do publicznej
wiadomości, zaś MSZ na sugestię
programu Pomost w sprawie upublicznienia w/w informacji nie
wskazał miejsca ich publikacji.

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że w tym roku, już w maju
ukazało się opracowanie Biura
Polonijnego Kancelarii Senatu
RP informujące o działaniach Senatu RP na rzecz Polonii 20112012, obejmujące transparentnym
przekazem wszystkie projekty
zatwierdzone do realizacji w br.
Można m. in. przeczytać tam, że
w 2011 roku SWP objęło finansowym wsparciem 486 organizacji polskich i polonijnych w 50
krajach. O bieżącej współpracy

między MSZ a SWP niestety brak
danych.
Mimo deklaracji programowych
obcięto środki na polonijną edukację w szczególności dla młodych Polaków za wschodnimi
granicami. MSZ przesuwając pieniądze do krajowych uniwersytetów w tym niepublicznych uczelni
jak np. Fundacja Janka Muzykanta ( dofinansowanie 900 tyś.) zamknęło drogę do kontynuacji nauki kilku tysiącom stypendystów
ze wschodu. Dziś zabrakło funduszy na program stypendialny
Semper Polonia, który w dwóch
semestrach obejmował ok. 3 tyś
stypendystów.
Socjotechniczne rozwiązania rządu wywołują próżnię ideologiczną, katastrofalną w przestrzeni
edukacji, a zakłócenia w systemie
stypendialnym zaowocują dalszymi problemami. Młodzi Polacy ze
wschodu już czują się rozgoryczeni i oszukani. Straty ponosimy
wszyscy, a są one moralne i instytucjonalne.

poza granicami kraju podjęło aż!
40 ekspertów MSZ.
Obecnie okazuje się, że wbrew
oświadczeniom ministra R. Sikorskiego owi eksperci to pracownicy poszczególnych departamentów MSZ. Uznając publiczne
wystąpienie za wiążące zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych o wyjaśnienia. W
przesłanej dokumentacji wśród
grona w/w ekspertów zaledwie
5 osób stanowiło głos organizacji NGO. Oznacza to nikłą rolę
czynnika społecznego mającego
wpływ na podjęcie nie tylko decyzji w sprawie podziału środków jakimi dysponowało MSZ
ale także wypieranie NGO- sów
z ważnej roli integracji polskiej
diaspory.
Utylitarny charakter i praktyczny wymiar współpracy jaki za-

www.ksi.kresy.info.pl

W tej sytuacji szczególna rola
przypadła
Stowarzyszeniu
Wspólnota Polska- powołanemu do życia jeszcze przez prof.
Stelmachowskiego. W przyjętym
systemie największą ilość środków finansowych przekazano tej
organizacji. Sytuacja od wielu
lat w Stowarzyszeniu Wspólnota
Polska wydaje się w swych strukturach „stabilna”. Ponad 4 tysiące
członków, koła terenowe i oddziały krajowe to olbrzymi potencjał ludzi dobrej woli. SWP stoi
przed ważnym zadaniem - można
tak sądzić …lecz na zjazdach wyborczych członkom nie zaprezentowano konkretnych projektów.
Powstają być może tylko w centrali- i takie - SWP największy
beneficjent rządowych środkówprzedstawił w konkursie MSZ.
To
kilkanaście programów o
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Istnieje również inne wytłumaczenie tych zjawisk. W sposób
świadomy tłumacząc się problemami organizacyjnymi blokuje
się określone dotacje po to aby
wspierać określone organizacje
i instytucje, których działania są
zgodne z linią polityczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Bardzo wiele elementów wskazuje na to, że ministerstwu zależy na
niedrażnieniu Rosji przez wspieranie organizacji polskich na
wschodzie czyli rozgłośni radiowych i prasy mającej krytyczny
stosunek do tamtejszej i polskiej
rzeczywistości .
Powstała zatem specyficzna sytuacja, w której istnieją lepsze i
gorsze organizacje polskie, instytucje, gazety i redakcje radiowe
działające poza granicami kraju.
Powoduje to przede wszystkim
osłabienie polskiego żywiołu na
wschodzie i co więcej wywołuje
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spory w środowiskach polskicha co za tym idzie osłabi pozycję
Polaków za wschodnią granicą szczególnie w Rosji, na Ukrainie,
Litwie, Białorusi i Łotwie oraz w
Estonii.
Jednocześnie minister Sikorski
przypisując sobie prawo do sprawowania całkowitej opieki nad
polską diasporą za wszelkie nie-

utracili ojczyznę będzie miała
utrudniony bądź niemożliwy kontakt z polskim słowem. Jednocześnie widzimy, iż rodakom na
wschodzie zabraknie niezwykle
istotnych elementów życia kulturalnego i społecznego łączącego
ich z Macierzą. Straty będą niepowetowane i wielowymiarowe.
Ponieważ wydaje się niemożliwym, że zostaną odtworzone

Wszystko to niepokoi, gdyż MSZ
dysponuje publicznymi środkami
pochodzącymi z kieszeni polskich podatników. Przy czym Polacy pozostający poza granicami
kraju tylko w latach 2004- 2011
przekazali do Polski legalnymi
kanałami 115 mld zł. Zatem na
statystycznego członka polskiej
diaspory przypada 2 zł i 57 gr.
wydatkowane przez MSZ na
współpracę uwarunkowaną wzajemną korzyścią.
Obecny mechanizm uruchomiony przez ministra Sikorskiego już
skutkował burzą, która przetoczyła się przez media polskie ogarniając Kresy i Daleki Wschód.
Obserwujemy narodziny cenzury
mediów polskich na wschodzie, a
być może w dużej mierze to już
oznacza ich częściowy upadek.

powodzenia winą obarcza krajowe organizacje NGO. Konsulaty wchodząc w rolę NGO- sów
przejmują kompetencje fundacji,
które do tej pory wspierały Polaków za granicą. MSZ zakłada,
iż projekty inicjatyw medialnych
będą opiniowane przez Ambasadorów i Konsulów. W ten sposób
wypierając Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie rząd polski
stwarza zagrożenie legalności
bezpieczeństwa
finansowania.
Zatem, czy to jest nieświadome
działanie?
Oznacza to, że duża cześć Polaków, którzy z nie swojej winy

redakcje i programy radiowe.
Żadne media na świecie nie są samofinansujące, podstawą jest stałość warunków funkcjonowania.
Istotą rozwoju polskich redakcji
na wschodzie jest gwarancja perspektywy pracy. Zainwestowano
publiczne pieniądze w sprzęt,
siedzibę radia a teraz w otwartych konkursach zaprzepaszcza
się dorobek mediów polskich na
wschodzie pracujących- dodajmy
w większości społecznie. Brak
racjonalnej podstawy systemu
nowego planu spowodował , że
w wielu miejscach autonomiczne
rozgłośnie polskie zamilkną na
zawsze.

Najbardziej smutne jest to, że Ministerstwo Sprawa Zagranicznych
i minister Sikorski takie działania
prowadzą celowo. W odrodzonej
Polsce przez 22 lata opieka nad
Polakami pozostającymi poza
granicami była priorytetem. Narodowa solidarność i wsparcie
dotyczyło każdego bez wyjątku
– nie było w tym praktycyzmu.
Jeśli sięgniemy po dokumenty
przekazane przez MSZ posłom
widzimy, że kosztem Polaków na
wschodzie realizuje się polityczne ambicje. Konsulowie wkraczają w kompetencje NGO-sów , pomimo, że min. Cisek deklaruje, że
NGO-sy to najlepszy instrument
do wspierania Polaków na wschodzie. To jest pełzający zamach
kompetencyjny, to jest po cichu
dokonywana rewolucja, która ma
doprowadzić do tego, że media
będą w rękach konsulów.

kacyjnych i organizacji z terenu
byłego ZSSR. Wszystkie te działania mogą doprowadzić do depolonizacji Kresów.
Warto przypomnieć, że artykuł 6
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi o tym, że państwo polskie powinno wspierać Polaków
za granicą w utrzymywaniu łączności kulturowej z ojczyzną. Brak
finansowania polskich organizacji
utrudnia, a nawet uniemożliwia realizację tego celu.
Ten prosty fakt był znany decydentom, którzy z nadzwyczajnym
spokojem przyglądają się efektom
nowego planu. Trudno było oczekiwać, że uda się zorganizować w
sposób prawidłowy podział dotacji jeśli zmiana nastąpiła w ciągu
roku budżetowego a możliwość
wsparcia finansowego pojawiła
się realnie w drugiej połowie roku.
Przeforsowany Plan Współpracy z

Polonia i Polakami za granicami
realizowany w biegu to długofalowe działanie zmierzające do upolitycznienia wszystkich działań w
obrębie polskiej diaspory.
Na naszych oczach dokonuje się
zabieg inżynierii społecznej a jest
to eksperyment na żywej tkance
duszy Polaków najbardziej doświadczonych przez historię. Pamiętajmy, że jesteśmy w wolnym
kraju i nie tyko mamy moralny
obowiązek ale także powinność
wobec tych co pozostali po drugiej
stronie granicy by stanąć w obronie nie pozwalając na ich krzywdę.
Materiał nagraniowy z wizyty
Marka Różyckiego w Programie
Pomost do odsłuchania
h t t p : / / w w w. r a d i o w n e t . p l /
publikacje/w-gore-czy-wdolewaluacja-stowarzyszeniawspolnota-polskiej
hh

Problem polega na tym, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
które obecnie dzieli fundusze nie
widzi w przyjętej przez ministra
Sikorskiego polityce żadnego
zagrożenia, a co więcej uważa
że jest to element doskonalenia
nowego systemu, który ma być
znacznie lepszy niż funkcjonujący
dotychczas. MSZ wydaje komunikaty uspakajające powodujące
jednoczenie dezinformację co do
stanu realizacji nowego programu
współpracy z polską diasporą.
Wstrzymano rządowe wsparcie
dla znacznej ilości ośrodków edu-

Program POMOST w Radiu Wnet
Program POMOST w Radiu Wnet to autorski program
Zofii Wojciechowskiej. W audycji PROGRAM POMOST są Wasze sprawy - to zapis historii opowiedziany

przed mikrofonem. Każda miejscowość na Kresach jest
swoistym mikrokosmosem polskiej kultury. Program Pomost powstaje z myślą o Was - zawiera pamięć o mieszkańcach wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z
rzezi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich,
przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć
trudna ale tym bardziej warta ocalenia.

Gości i Państwa listy.
Pozdrawiam serdecznie - Zofia Wojciechowska. Radio
Wnet Program Pomost emisja on- line środa godzina
13.00. Do usłyszenia i przeczytania na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost

Zapraszam do podzielenia się swymi pamiętnikami,
czekamy na wiersze i piosenki z Kresów. W Programie
Pomost łączymy Polaków z całego świata. Czekam na

Radio Wnet sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 13,
00-071 Warszawa, Hotel Europejski pok. 263, 261
programpomost@gmail.com tel 608 475 240
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Program Pomost współpracuje z Kresowym Serwisem
Informacyjnym podając bieżące informacje.
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Z RODU ANHELLICH
Feliks Budzisz
Zygmunt Jan Rumel jest symbolem
męczeństwa ludności polskiej Kresów. Ucieleśnia najpiękniejsze cechy
oficera, konspiratora, poety: czynny
patriotyzm, odwagę, głęboką wrażliwość na tragiczne losy i gotowość
do najwyższych poświęceń dla ratowania rodaków przed zagładą, jaką
niósł ounowski nazizm. Zasługuje w pełni, by znaleźć się w kresowym Panteonie obok największych
narodowych bohaterów. Kresowianie obrali Jego świetlaną Postać na
patrona 70. rocznicy ludobójstwa
ludności Kresów, dokonanego przez
OUN-UPA, którą będziemy uroczyście obchodzić w następnym - 2013
r. w kraju i środowiskach Polonii. Z
myślą o obchodach tej niewyobrażalnie tragicznej dla całego Narodu
rocznicy przypominamy bohaterską
i tragiczną, dziś owianą już legendą,
postać Zygmunta Rumla. Proponuje
się, by obchodom tej rocznicy patronował również Ukrainiec dr hab.
Wiktor Poliszczuk (1925-2008) który swoją bogata twórczość naukową
poświęcił martyrologii Kresów Południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej.
Stanisław Pigoń w rozmowie z
Kazimierzem Wyką o Krzysztofie
Baczyńskim powiedział: Cóż, należymy do narodu, którego losem
jest strzelać z brylantów. Wiele lat
później podobne skrzydlate słowa
napisał Jarosław Iwaszkiewicz w
odniesieniu do Zygmunta Rumla
z okazji wydania jego zbiorku poezji: Jednym słowem był to jeden
z diamentów, którymi strzelano do
wroga. Diament ten mógł zabłysnąć
pierwszorzędnym blaskiem. To, co
pozostało po Rumlu, świadczy o tym
dobitnie… Nazwisko warte zapamiętania, bo oznacza ono niezwykłego młodzieńca, prawdziwego poetę
– a przy tym umysł i talent noszący
cechy wręcz oryginalne.
Zygmunt Jan Rumel urodził się 22
lutego 1915 r. w Piotrogradzie jako
syn Władysława Rumla i Janiny z
Tymińskich. Talent poetycki zapewne odziedziczył po matce pisującej
pod pseudonimem Liliana.

Ojciec, z wykształcenia inżynier
rolnictwa, był oficerem Wojska Polskiego. Za udział w kampanii 1920
r. został odznaczony Krzyżem Virtuti
Militari. Po wojnie osiadł jako osadnik wojskowy na Wołyniu w pobliżu
Wiśniowca, w powiecie krzemienieckim. Tam, na wsi wołyńskiej,
upłynęły lata dziecinne Zygmunta.
Szkołę średnią ukończył w Krzemieńcu – niegdyś słynne Liceum
Krzemienieckie, określane mianem
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Aten Wołyńskich. Bogate, szczytne
tradycje liceum, wspaniali nauczyciele, wysoki poziom zajęć rozwijały
u młodzieży szerokie zainteresowania naukowe, wrażliwość społeczną
i silne poczucie więzi koleżeńskiej,
a nade wszystko pragnienie służenia
społeczeństwu i ojczyźnie. Uczniowie i absolwenci liceum utrzymywali bliskie kontakty ze swoim środowiskiem, z młodzieżą wiejską,
zwłaszcza zrzeszoną w Wołyńskim
Związku Młodzieży Wiejskiej. Kontakty te umożliwiały licealistom bliższe poznanie regionu i uwrażliwiały
na ostre społeczne problemy wsi wołyńskiej.
Podczas nauki w liceum – pisze
Anna Kamieńska – Rumel mieszkał na stancji w dworku należącym
niegdyś do rodziny Juliusza Słowackiego. Tu czytał kolegom swoje
pierwsze wiersze. Był nie tylko poetą
młodzieży krzemienieckiej, cieszył
się również uznaniem jako utalentowany i zapalony młodzieżowy działacz i sportowiec. Po złożeniu egzaminów maturalnych w 1935 r. Rumel
podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Będąc studentem nadal utrzymywał kontakty
z młodzieżą wołyńską, zwłaszcza
zrzeszoną w WZMW, do którego w
dużym stopniu należała młodzież
ukraińska.
Dwujęzyczna społeczność wołyńska, współistnienie dwóch kultur,
polskiej i ukraińskiej, wzajemnie się
przenikających i wzbogacających,
wywarły głęboki wpływ na nieprzeciętną, wrażliwą osobowość Rumla
i jego twórczość, co znalazło poetycki wyraz w pięknym wierszu „Dwie
matki”:
„Dwie mi Matki – Ojczyzny hołubiły głowę –
Jedna grzebień bursztynu czesała we
włos,
Druga rafy porohów piorąc koralowe,
Zawodziła na lirach dolę ślepą –
los”…
Rumel był częstym gościem Uniwersytetu ludowego w Różynie, którym przed wojna kierował Kazimierz
Banach, działacz ludowy, przewodniczący WZMW. Znajomość Rumla
z Banachem przerodziła się z czasem
w przyjaźń i bliską współpracę w
okupacyjnej konspiracji.
Służbę wojskową odbył Rumel
na dywizyjnym kursie artylerii we
Włodzimierzu Wołyńskim, kampanię wrześniową przeszedł w stopniu podporucznika. Zaraz po klęsce
wrześniowej włączył się w działalność konspiracyjną w Warszawie.
Był jednym z aktywnych konspiratorów – organizatorów podziemnej
prasy ruchu ludowego Roch-BCh.
Przeżycia związane z ewakuacją
zdekonspirowanej w stolicy podziemnej drukarni stały się inspiracją
wiersza „Drukarnia”:
„Czarne literki w taśmach mitraliez,
Odbite rzędem na lustra stronic.
Głuche jest tętno tajnej drukarni,
Zmęczonej dłoni palący płomień.”
Swoje wiersze czytał Rumel na spotkaniach towarzyskich w konspiracyjnej Warszawie. Na jednym z nichwspomina jego żona Anna, aktorka
– podszedł do niej Leopold Staff i
powiedział: Niech pani chroni tego
chłopca – to będzie wielki poeta.
W 1941 r., po zajęciu Kresów
Wschodnich przez Niemców, Rumel
zgłasza się ochotniczo do pracy kon-

spiracyjnej na Wołyniu. Z przygotowaniami do tej szczególnie trudnej
konspiracji i przekroczenia Bugu,
granicy Generalnej Guberni, związany jest piękny wiersz „Przewodnica”:
Zakukała, zakukała mi znowu…
Przeszli, znikli – teraz idź – prowadź
Bóg.
Kukułeczko, zozuleńko, bądź zdrowa –
Moja rzeka jest już tu – chłodny
Bug.”
Do wiosny 1942 r. – pisze Kazimierz
Banach – Rumel nawiązywał liczne
kontakty konspiracyjne z wychowankami Liceum Krzemienieckiego
i Uniwersytetu Ludowego w Różynie, z przedwojennymi działaczami
ruchu ludowego, również
z Ukraińcami, przychylnie nastawionymi do Polaków. Wielu z nich
odniosło się do Rumla życzliwie,
udzielając mu pomocy i środków
transportowych. Nawiązywał również kontakty z polskimi kolejarzami, którzy przewozili na Wołyń
literaturę konspiracyjną, broń, leki,
korespondencję. W trudnej i wyjątkowo niebezpiecznej konspiracji
pomagała mu dzielnie żona Anna,
która w końcu stycznia 1942 r. została odkomenderowana na Wołyń
jako łączniczka Komendy Głównej BCh. W służbie tej pokonywała
niebezpieczne trasy, najpierw koleją
przez Lublin, Rejowiec, Hrubieszów,
a następnie pieszo przez wołyńskie
bezdroża, w jesienną słotę i śnieżne
zamiecie, dostarczając do punktów
kontaktowych prasę drukowaną w
tajnych warszawskich drukarniach.
Wiadomości zbierane przez Rumlów
o sytuacji ludności polskiej na Wołyniu były niepomyślne, wskazywały
jednoznacznie na pogarszającą się
sytuację mniejszości polskiej pod
nową okupacją hitlerowsko-ounowską. Wzmagała się antypolska propaganda, rozwijana przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i
administrację okupacyjna. Narastały
prześladowania ludności polskiej,
coraz częściej terroryści z OUN skrytobójczo mordowali pojedyncze polskie, osoby,a z czasem całe rodziny.
Ukraińska policja, będąca na służbie
u Niemców, dokonywała aresztowań
inteligencji polskiej, inwigilowanej
przez ukraińskich nacjonalistów, i
pacyfikacji polskich wsi pod byle
pozorem.
Informacje zebrane przez Rumlów
zostały wiosną 1942 przedyskutowane w centralnym kierownictwie
ruchu ludowego w Warszawie. W
wyniku dyskusji zdecydowano w
czerwcu tego roku o konieczności
organizowania na Wołyniu sieci
placówek ruchu ludowego, które w
razie potrzeby mogłyby wesprzeć
polską samoobronę. Tego zadania
podjęli się K. Banach, mianowany
delegatem Rządu na Wołyń, i Rumel
oraz przerzuceni na ten teren działacze ludowi. 21 listopada 1942 obaj
przekraczają Bug. Relację z przeprawy pozostawił Banach: O 9 wieczorem razem z Rumlem, leśniczym
i dwoma gajowymi udaliśmy się w
kierunku Bugu. Leśniczy i gajowi
uzbrojeni byli w broń długą, Rumel
i ja mieliśmy tylko visy. Wszyscy
mieliśmy ponadto chyba tylko po
jednym granacie. Padał gęsty śnieg.
W oddali Niemcy wystrzeliwali rakiety dla oświetlenia terenu. Rakiety
zbliżały się do nas. Leśniczy uświa-

domił mnie, że straży granicznej nie
należy się bać, bo jak tylko zacznie
się strzelanina, to oni zaraz wieją…
Dotarliśmy wreszcie do Bugu. Był
dość szeroki i bystro toczył swe
wody. Rumel przełamał dużą gałąź.
Był to sygnał dla oczekujących nas
po stronie wołyńskiej Bugu. Cisza.
Odczekaliśmy pewien czas. Rumel
znów przełamał gałąź. Tym razem
odpowiedziano przełamaniem gałęzi po drugiej stronie… Podpłynęła
łódź, a właściwie koryto wyżłobione w pniu drzewa. Pożegnaliśmy
leśniczego i gajowych – oddali nam
broń krótką i granaty. Powiedziałem im parę ciepłych słów podzięki
i uznania za ich ofiarność i odwagę.
Wszystko dla ojczyzny – odparł leśniczy. Wsiedliśmy z Rumłem do
wspomnianego koryta. Wiosłował
Petro – Ukrainiec. I tak około godziny 3 rano 22 listopada 1942 powróciłem wraz z Zygmuntem na ziemię
wołyńską. Zygmunt nigdy już stamtąd nie wrócił…
Na Wołyniu Rumel ze zdwojoną
energią kontynuuje trudną
konspiracyjną działalność, rozpoznaje
zmieniającą się radykalnie na gorszą
sytuację ludności polskiej, nawiązuje nowe kontakty, odnawia stare
– również z przychylnymi Polakom
Ukraińcami, planuje zręby przyszłych baz samoobrony. Nawiązuje
ścisłą współpracę z Inspektoratem
AK w Kowlu. Jako komendant BCh
na Wołyń Rumel wraz z Banachem i
miejscowymi działaczami ludowymi
ustalają skład Wołyńskiej Komendy
BCh i komend powiatowych. Dla
skuteczniejszego przeciwdziałania
antypolskiej, brunatnej propagandzie OUN uruchomiono na Wołyniu
drukarenkę z polskim i ukraińskim
zecerskim wyposażeniem. Skonstruował ją w Warszawie
i przetransportował do Kowla warszawski drukarz Władysław Brewczyński, który przy pomocy Marii
Suszyńskiej, szefa propagandy BCh
na Wołyń, drukował komunikaty i
apele do Ukraińców o zaprzestanie
mordów ludności polskiej. Drukarenka, zwana „wyżymaczką”, z którą
wiąże się wiele dramatycznych zdarzeń, pracowała najpierw w Różynie,
a następnie w Osieczniku, w obejściu
Juliana Leszczyńskiego. Na krótko
przed dramatyczną ewakuacją ludności polskiej z tej wsi do Zasmyckiej samoobrony, w sierpniu 1943
- zakończyła żywot w nieustalonych
okolicznościach.
W 1943 r. sytuacja ludności polskiej
na Wołyniu pogarszała się wprost
lawinowo. Bandy OUN-UPA wraz
z miejscowymi rezunami rozpoczęły masowe rzezie ludności polskiej.
Mordowały ludność całych wsi i
osad. Fale rzezi przemieszczały się
ze wschodnich powiatów do zachodnich. Latem zbliżyły się do polskich
skupisk w powiecie kowelskim. Hiobowe wieści paraliżowały ludność,
wzbudzając śmiertelną trwogę. Ginęły resztki nadziei na przetrwanie
w swoich zagrodach. W tej dramatycznej sytuacji Rumel, współdziałając z Inspektoratem Kowelskim AK,
usiłuje organizować samoobrony. W
pierwszej dekadzie lipca, kiedy banderowskie ludobójstwo osiągało apogeum, Rumel z polecenia Banacha,
delegata Rządu na Wołyń, podejmuje desperacki krok, by ratować polską ludność przed całkowitą zagładą,
by chociaż odwlec nieuchronną rzeź.
Razem ze swoim oficerem do zleceń
specjalnych, Krzysztofem Markiewiczem, z kowelskiej konspiracji,
udaję się na rozmowy z dowódcą
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północno-zachodniego zgrupowania UPA Jurijem Stelmaszczukiem
„Rudym”, odpowiedzialnym za kierowanie masowymi mordami ludności polskiej w powiatach: łuckim,
horochowskim,
włodzimierskim,
kowelskim i innych. Po drodze parlamentariusze zatrzymują się 7 lipca
w Radowiczach u rodziny Leśniewskich, której trzy miesiące temu, z 10
na 11 kwietnia, banderowcy Teodora
Szabatury
zamordowali ojca
i dwóch dorosłych synów. Szabatura był absolwentem szkoły SS w
lubelskich Trawnikach, następnie
komendantem policji ukraińskiej w
Kowlu; w kwietniu on i jego podkomendni zasilili UPA. Córki, Antonina i Jadwiga Leśniewskie, na próżno
przestrzegają parlamentariuszy przed
dalszą, wyjątkowo w tym czasie niebezpieczną podróżą. Mimo śmiertelnego ryzyka, Rumel
i Markiewicz decydują się wykonać
polecenie delegata Rządu. Po Radowiczach lotem błyskawicy rozeszła się wieść, że polscy oficerowie
będą rozmawiać z bulbowcami, jak
ich wówczas nazywano, na pewno
ze zbawiennym skutkiem. Zabłysła
iskierka nadziei…
Nasi parlamentariusze w odświeżonych u Leśniewskich polskich
mundurach, z naszytymi tam oficerskimi dystynkcjami, 8 lipca ruszają
w drogę, wiezie ich na rozmowy w
Wołczaku Tadeusz Rakowski (zginął
jako żołnierz WP 26 IV 1946 r. w zasadzce UPA pod Hrubieszowem), ale
do rozmów z niewiadomych powodów nie doszło. Wracają na nocleg
do Bud Ossowskich, polskiej wsi,
w której 30 VIII 1943 banderowcy
zamordowali 289 Polaków. Tutaj
również Polacy stanowczo odradzają wyjazd do sztabu UPA – wspomina mieszkaniec tej wsi Stanisław
Lemiński. Ale parlamentariusze nie
zmieniają swojej decyzji. Rumel
stanowczo oświadcza, że rozkaz to
święta rzecz i trzeba ratować ludność przed zagładą. Na pożegnanie
wręczył M. Lemińskiej tekst modlitwy, którą ona zapamiętała na całe
życie, ucząc jej swoje dzieci i wnuki. Oto fragment: Bądź wola Twoja!
Ale nie może być wolą Twoją, by
mord i krwawe rozpasanie rządziło
światem. Spraw, by za wolą Twoją
opustoszały więzienia, by leśne doły
przestały napełniać się trupami, by
szatan ucieleśniony w człowieku nie
świstał nad głowami naszymi biczem
grozy.
Drugi wyjazd parlamentariuszy
do sztabu UPA, tym razem do Kustycz, miał miejsce 10 lipca, powoził
mieszkaniec pobliskiej Kowalówki,
Witold Dobrowolski. Wszyscy trzej
zostali zatrzymani przez UPA i zamordowani w najokrutniejszy sposób – przez rozerwanie końmi. Mordu dokonali podwładni T. Szabatury.
W tak barbarzyński sposób atamani
UPA potraktowali parlamentariuszy
Rządu Rzeczypospolitej błagających wprost litości dla tysięcy dzieci
polskich, ich rodziców, staruszków.
Poćwiartowane zwłoki - jak podaje
Michał Fijałka, legendarny „Sokół”miejscowi Ukraińcy złożyli w lasku
sosnowym na brzegu jeziora za wsią
Kustycze, kilka kilometrów na południe od Turzyska. I tam w nieznanym
miejscu spoczywają do dzisiaj. Tak
zginął w wieku 28 lat nieprzeciętny
człowiek, oficer Wojska Polskiego,
o wielkiej odwadze i głębokim poczuciu obowiązku, komendant BCH
na Wołyń, utalentowany, wspaniale zapowiadający się poeta, jeszcze
jeden z „Pokolenia Kolumbów”,
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jeszcze jeden z „Rodu Anhellich.”
Wiele lat później żona poety Anna
pisała: Lasom zabużańskim przybyła
jeszcze jedna bezimienna mogiła –
nie kurhan, jaki sobie poległy poeta
zamarzył. Mogiła, której ślad zatarła przyroda. Obchody 70. rocznicy
ludobójstwa i męczeńskiej śmierci
Zygmunta Rumla i Jego Towarzyszy są szczególną okolicznością, by
odnaleźć, ekshumować Ich prochy
i godnie, uroczyście pochować na
Powązkach. Nie chce się wierzyć, że
nikt z mieszkańców Kustycz nie zna
miejsca, gdzie one spoczywają.
Tamtego tragicznego 10 lipca i 11
w niedzielę, wymordowano tysiące
ludności polskiej. W tę najkrwawszą niedzielę ludobójstwo osiągnęło
szatańskie apogeum. W tych dniach
w ponad 160 miejscowościach Wołynia, w tym w kilku kościołach banderowcy z miejscowymi rezunami
zamordowali kilka tysięcy osób, nie
oszczędzając nikogo kogo dopadli.

Były to rzezie na niespotykaną skalę,
liczbą ofiar i okrucieństwem przerastały ludzką wyobraźnię. Trzeba
podkreślić, że było to największe
nasilenie eksterminacji ludności polskiej trwającej od 1942 r. zakończonej akcją „Wisła” w 1947r.Taki był
rok 1943 na Wołyniu, rok śmierci,
pożogi, trwogi i paraliżującego lęku.
Ogień trawił tysiące zabudowań,
obracając w zgliszcza wielopokoleniowy dorobek polskiej ludności,
osiadłej tam przed wiekami. Rdzawe łuny pożarów budziły śmiertelną
trwogę, wskazując miejsca straszliwej zbrodni i złowieszcząc następne.
Ocaleli z pogromów dzieci, kobiety,
mężczyźni przedzierali się zbożami,
przez bagna i ostępy leśne do bezpieczniejszych miejsc lub dniami i
nocami trwali w ukryciu, tracąc nadzieję na przeżycie. Tropieni przez
zwyrodnialców z OUN-UPA, byli
bestialsko mordowani. I tylko ludziom silnym duchem i nadzieją, lu-

dziom z wyobraźnią i głębokim poczuciem odpowiedzialności za losy
współziomków zawdzięczać należy,
że poderwali i zorganizowali skazaną
na zagładę i wątpiącą ludność do desperackiej walki o fizyczne przetrwanie. Jednym z najwybitniejszych i
najbardziej oddanych organizatorów
tej walki był Zygmunt Rumel, który
w krańcowo dramatycznej sytuacji,
w obliczu śmiertelnego zagrożenia
nie uląkł się i nie zrezygnował z wykonania zadania najwyższej rangi –
ratowania skazanych na zagładę. W
Radowiczach ustalil z ppor Henrykiem Nadratowskim, że gdyby nie
wrócili, grupa młodzieży pod jego
dowództwem, powinna wyruszyć do
Zasmyk i tam zorganizować samoobronę. Tak też się stało. Dwunastu
śmiałków
z bronią w ręku wymaszerowało w
biały dzień 13 lipca do pobliskiej
polskiej wsi, gdzie w dramatycznych
okolicznościach powstała samoobro-

na, która szybko rosnąc w siłę i dając
początek legendarnej 27. Wołyńskiej
Dywizji, uratowała życie kilkudziesięciu tysiącom ludności polskiej.
Zygmunt Rumel z potrzeby dramatycznej sytuacji był żołnierzem i
konspiratorem, ale nawet w tym apokaliptycznym czasie nie przestawał
być poetą i to poetą wybiegającym
w przyszłość. Wierzył w człowieka i
jego zdolność doskonalenia się. Unikał tematów dramatycznych, czarnych, ponurych, chociaż na co dzień
stykał się z pożogą i śmiercią, z nienawiścią i masowym mordem. Swój
poetycki testament zawarł w wierszu
„Poema”, jednym z ostatnich, napisanym
w czerwcu, na krótko przed śmiercią:
„Poema by nam stworzyć polskie
nowe –
Jędrnej gwary społecznej pełne,
mocne, zdrowe,
Jare jako pszenica, jako chłopy żytnie,

W których Polska jak długa, szeroka
– zakwitnie.”
Żona Rumla, Anna, w marcu 1943
wróciła do Warszawy, brała udział
w Powstaniu jako sanitariuszka; w
latach 1949-59 grała w Teatrze „Wybrzeże”; zmarła 25 grudnia 1989 r. w
Domu Kombatanta w Warszawie.
Literatura:
Jarosław Iwaszkiewicz, Jeszcze jeden, „Życie Warszawy”,16 XI 1975;
Anna Kamieńska, Zygmunt Jan
Rumel, Nota biograficzna, Poezje.
Warszawa,1975; Anna Rumel, Wędrówki za Bug, w: Twierdzą nam
będzie każdy próg. Warszawa 1970;
Kazimierz Banach, Z dziejów Batalionów chłopskich, Warszawa 1970;
Michał Fijałka, 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Warszawa 1986;
Filip Ożarowski, Gdy płonął Wołyń,
Chicago 1996.

Rewolta pamięci
Redakcja

Od 27 kwietnia 2012 r. dostępny w
sprzedaży jest album „1943 WOŁYŃ 1944. Szkice”, zawierający
20 szkiców prof. Stanisława Kulona, które są artystyczną, niezwykle ekspresyjną wizją rzezi
wołyńskiej. Publikacja ta stanowi następne ziarnko prawdy w
usypywanym przez środowiska
kresowe i patriotyczne symbolicznym „kurhanie pamięci kresowej”.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
na swoim blogu napisał: „Polecam publikację, wobec której nie
można przejść obojętnie. Album
"1943 Wołyń 1944" prezentuje
cykl, składający się z 19 szkiców
wykonanych czarnym tuszem
na białym kartonie o wymiarach 42×29,6 cm, a także szkic
"Dziecięca kryjówka", wykonany
ołówkiem na białym kartonie o
wymiarach 29,6×42 cm, których
autorem jest Stanisław Kulon.
Wprowadzeniem do albumu jest
esej dr hab. Renaty Rogozińskiej.
Stron: 64
Format: 34×23 cm
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-926749-3-1

(Album można zamówić na stronie internetowej: www.biuropromocjisztuk.pl)
Stanisław Kulon urodził się w
1930 r. w Sobiesku na Kresach
Wschodnich, skąd jako dziesięcioletni chłopiec wraz z całą rodziną został deportowany przez
Rosjan na Ural. Stracił tam rodziców i troje rodzeństwa. Z pozostałymi przy życiu braćmi i siostrą
trafił do rosyjskich sierocińców,
skąd po wojnie powrócił do Polski. Kształcił się pod kierunkiem

prof. Antoniego Kenara w zakopiańskim Liceum Technik Plastycznych, które ukończył w 1952
r. W latach 1952-1958 studiował
na Wydziale Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w
pracowniach prof. Ludwiki Nitschowej i prof. Mariana Wnuka.
Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1958 r. Od 1988 do 2000 r.
był profesorem Wydziału Rzeźby
w swojej macierzystej uczelni.
Wydana przez Biuro Promocji
Sztuk książka jest artystycznym
rodzajem dokumentu, opowiada-

jącego historię XX-wiecznej Polski. Dramatu dziś często zapominanego, spychanego do zbiorowej
niepamięci. Wielka sztuka często
angażowała się w dawanie świadectwa prawdzie i mówiła, czasem drastycznie, o ludzkiej naturze – dobrej i złej, o nienawiści
i bohaterstwie. Szczególnie poruszające są te jej przejawy, które
dotyczą zwykłego człowieka. Tak
jest w przypadku ujętych w album
szkiców prof. Stanisława Kulona.
To, co jest siłą jego sztuki rzeźbiarskiej, płynące z jego własnych
przeżyć i doświadczeń pokolenia,
jest też obecne w szkicach cyklu
wołyńskiego. Nierzadko oglądający chce odwrócić wzrok, liczni
zadają sobie pytanie: czy to prawda? Autentyzm dobywający się z
rozedrganej kreski, wydobywającej drastyczne sceny, zawiera w
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sobie odpowiedź. – To jest świadectwo! Inne niż fotografie, opowieści bezpośrednich świadków,
ale jakby będące uniwersalizującą soczewką ludzkiego cierpienia
widzianego w perspektywie Męki
Pańskiej.
„Dzieło Stanisława Kulona […]
daje się wpisać w szersze zjawisko, które określa się niekiedy
mianem „rewolty pamięci”. Znamionuje je krytyka oficjalnych
wersji historii, odkrywanie zepchniętych w niepamięć fragmentów dziejów, rewindykowanie
śladów przeszłości wymazanej
i skonfiskowanej – pisze Renata
Rogozińska.
Za:
http://www.isakowicz.pl/
index.php?page=news&kid=8&nid=6765

www.ksi.kresy.info.pl
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Kresy na przedwojennych
kartkach pocztowych.
Redakcja
Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy kolejną nowość z serii
retro wydaną przez PWN, która
ukazała się już 23 sierpnia bieżącego roku. „Pocztówki z kresów
przedwojennej Polski” to tytuł
albumu opracowanego przez Piotra Jacka Jamskiego. Pocztówki z
Polski której już nie ma. Pozycja
bardzo cenna nie tylko dla tych co
jeszcze pamiętają tamte czasy ale
również dla młodszego pokolenia
które dopiero odkrywa Kresy. Jak
sam autor pisze jest to: : „Sentymentalna i wzruszająca podróż na
malownicze kresy rzeczpospolitej.
Wilno, Grodno, Brześć, Tarnopol,
Lwów, Dubno, Truskawiec czy Zaleszczyki to tylko wybrane miasta
poza obecnymi granicami polski,
które poznajemy czytając korespondencję ojca kierowaną do córki od 1932 do 1939 roku. Pocztówki
przesłane z podróży przez polskiego inżyniera oddelegowanego
na wschodnie rubieże prezentują
jego zachwyt kresowymi miasta-

mi i miejscowościami, ich historią,
kulturą, zwyczajami, i sztuką. Na
początku lektury widzimy kresy
jako miejsce naznaczone wielkim
romantyzmem, znane z dzieł polskich poetów i pisarzy. Z czasem
ten obraz się przeobraża. Miejsco-

wi mieszkańcy opowiadają swoje historie, rozmowy skłaniają do
refleksji o życiowych wartościach
i postawach, które warto przekazywać kolejnym pokoleniom. Na
pocztówkach jak w fotoplastikonie
przewijają się najpiękniejsze obrazy przedwojennych Kresów, można
je obejrzeć na archiwalnych fotografiach i rycinach. Każdy, kto ma
korzenie na Kresach, ma je w sercu.
Dlatego na pewno łatwo znajdzie tu
prezentację miasta swoich przodków, by choć na chwilę poczuć magię Drugiej Rzeczpospolitej. Książka w magiczny sposób przenosi w
wyjątkowe miejsca, które cały czas
z sentymentem wspominają miłośnicy II Rzeczpospolitej”.
Około sto liścików załączonych do
pocztówek to bardzo ciekawa forma relacji z podróży odbywanej
nie tylko szlakami kolejowymi ale
prywatnym autobusem i pieszo. To
czego nie można zobaczyć na zdjęciach wyczytać można z barwnych
opisów.
Autor szczególną uwagę zwraca
na miejsca związane z naszą lite-

raturą. Dla przykładu odwiedził
zarówno dworek Mickiewiczów
w Nowogródku jak Słowackich w
Krzemieńcu, majątek Podbipiętów
w Iszczołnej i Bohatyrowicze znane z powieści Elizy Orzeszkowej
Nad Niemnem. Odwiedził miej-

sca znane ze słynnych bitew i takie co zapisały się w naszej historii narodowej z innych przyczyn.
Do tego czytelnik znajdzie wiele
anegdot, ciekawostek, opisów i legend. Książka napisana w sposób
uniwersalny bo można ją tak samo
czytać w całości jak i wyrywkowo .
Waldemar Kowalski w artykule „Urok Kresów na przedwojennych kartkach pocztowych”
(PAP) między innymi napisał:
„ …. Początkowo inżynier żałował,
że musiał opuścić rodzinne strony
dla pracy i był zdziwiony odmiennością kresowej "mowy, ubioru,
zachowania". Z biegiem czasu,
żyjąc na wschodnich rubieżach II
Rzeczpospolitej przeżywał fascynację terenami, które stopniowo odkrywał. (…)Wizyta w Mirze, gdzie
koegzystowali ze sobą przedstawiciele wielu nacji i religii, zdziwiła
polskiego inżyniera. "Istna Wieża
Babel, (...) nacje tutejsze nijak nie
mogą się porozumieć. Żydzi, Polacy, Białorusini, Rosjanie, Cyganie,
Karaimi, Litwini żyją obok siebie"
- zapisał na jednej z pocztówek.
(…) Bohater książki
nie stronił także od
miejsc związanych z
polską chwałą wojenną. Zwiedził m.in.
grodzieński zamek
- "ulubione miejsce
króla Stefana Batorego". "To stąd król
wyruszał na wyprawę ku Pskowowi,
hołdem poddańczym
pod murami tego
wielkiego miasta zakończoną" - zapisał
na pocztówce wysłanej córce. Duże
wrażenie na inżynierze zrobiła Żółkiew - miasto silnie
związane z polską
historią,
założone
przez hetmana Stefana Żółkiewskiego.
Podróżnik odwiedził też pole bitwy
pod Kostiuchnówką, gdzie w 1916
r. z Rosjanami walczyli polscy legioniści. Zatrzymał się także w
Zadwórzu zwanym "polskimi Termopilami", gdzie pod miejscowym
kurhanem odbywały się uroczy-

stości ku czci bohaterskich polskich żołnierzy poległych w 1920
r. w bitwie z bolszewikami. "Dokąd
istnieje Polska, pociągi mijające
zadwórski kurhan powinny gwizd
honorowy mu oddawać, by widokiem Pomnika Bohaterów pobudzać podróżnych, swych przyszłych
granic obrońców" - pisał wzruszony. Inżynier przesłał córce relację z
meczu piłkarskiego we Lwowie. Był
pod wrażeniem fascynacji lwowiaków piłką nożną, wielości klubów
piłkarskich w mieście oraz istniejących między ich kibicami animozji. "Córuś, toż to świat, o którego
istnieniu pojęcia nie miałem do tej
pory!" - wyznał. Oprócz opisów
krajoznawczych autor korespondencji przytoczył także wiele zasłyszanych opowieści i anegdot. "Jako
ciekawostkę powiem ci, że tu, pod
zaborem rosyjskim, dawniej miarą
piwa wiadro bywało (...). Podobnie
sprzedawało się za cara wódkę i
stąd poszło, że na wschodzie spirytualia wiadrami piją" - pisał do
córki”.
”. Nie można zakończyć tej prezentacjii bez słowa o autorze książki.
Piotr Jacek Jamski ( ur. 1072) historyk i fotograf sztuki pracuje w
Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W kręgu jego zainteresowań
badawczych znajduje się polska

kultura i sztuka nowożytna, ze
szczególnym
uwzględnieniem
obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prowadzi program poświęcony zbieraniu i opracowywaniu materiałów ikonograficznych
wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, a także prace dotyczące dokumentacji oraz historii
badań nad środkowoeuropejskim
dziedzictwem kulturowym. Optymizmem napawa tu fakt, że nad
utrwalaniem wiedzy o dziedzictwie
kresowym pracują następne pokolenia Polaków. Warto też zwrócić
uwagę, że partnerem promocji
książki jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.
ISBN: 978-83-01-17097-4
Format: 195 x 235 mm
Objętość: 272
Oprawa: twarda
Cena: 89,00
Tyle tytułem pierwszego wrażenia
z jaki spotkała się wyżej zaprezentowana publikacja. W następnych
wydaniach KSI zamierzamy jeszcze bardziej przybliżyć naszym
czytelnikom tą ciekawą pozycję
książkową. Polecamy ją każdemu
komu bliskie są nasze Kresy II RP
i wszystkim tym którzy do tej pory
nie mieli okazji poznać tego rozdziału z naszej narodowej historii.

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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Ucieczka z Sybiru
Redakcja

Mimo, że od upadku systemu komunistycznego w Europie wschodniej
minęło już przeszło dwadzieścia lat,
to nasza wiedza o wielu wydarzeniach
w krajach rządzonych przez komunistów wciąż nie jest pełna. Przykładem
tego jest sprawa deportacji obywateli polskich z Kresów Wschodnich
II RP. Do 1989 r. wspomnienia deportowanych ukazywały się tylko i
wyłącznie na emigracji bądź też w
wydawnictwach drugiego obiegu, docierających do stosunkowo wąskiego
kręgu odbiorców. Pamięć o tych wydarzeniach starały się kontynuować
osoby, które przeżyły wywózki oraz
ich rodziny. Dopiero po 1989 r. na
rynku księgarskim pojawiły się liczne
wspomnienia opisujące zesłańczy los.
17 września 1939 r. na Kresy wkroczyła Armia Czerwona niosąc śmierć
i zniszczenia. Szczególnie zagrożone
były rodziny urzędników państwowych, żołnierzy WP oraz wszyscy ci,
którzy mogli stanowić zagrożenie dla
nowego sowieckiego porządku. Już
na początku 1940 r. zaczęły krążyć
pogłoski o przygotowywanych deportacjach ludności polskiej. Jak doniosła
Gazeta pl. Rzeszów w swoim artykule „W Librze o ucieczce z Sybiru.
W 73. rocznicę napaści Rosjan” W
księgarni Libra w Rzeszowie (17 09
2012) odbyło się spotkanie promujące książkę Władysławy Pawłowskiej
"Ucieczka z Sybiru. Z miłości do
dziecka". Poprowadziła je Małgorzata
Jarosińska, historyk i autorka dziejów
rodziny Pawłowskich. Gościem specjalnym był ponad 70-letni Andrzej
Pawłowski, syn zmarłej już autorki.
"Jędruś", jak go określała Władysława, miał ok. 15 miesięcy, gdy jego
matka została zesłana na Sybir. - Mało
brakowało, a i on trafiłby do więzienia. Ale wmówiono żołnierzowi
NKWD, że dziecko zmarło na tyfus.
To cud, że nie zauważył go śpiącego

smacznie pod pierzyną w tym samym
pomieszczeniu - zaczyna opowieść
Małgorzata Jarosińska. W więzieniu
w Liniejewce niedaleko Pietropawłowska na Sybirze Władysława Pawłowska spędziła rok, od kwietnia 1940
do kwietnia 1941 roku. W tym czasie
do syna wysłała 75 listów. Wszystkie
się zachowały, dzięki Władysławowi
Millerowi, ojcu Władysławy, który
dobrze je ukrył. - W listach Władzia
opisywała drogę na zesłanie, wieś
Liniejewka, gdzie znajdowało się
więzienie, przyrodę, pracę w kołchozie, czy też nieustające poszukiwania
męża - oficera, który prawdopodobnie zginął w lesie katyńskim - kontynuuje Jarosińska. Listy często były
pełne humoru. - Nam Sybir kojarzy
się raczej smutno. Ale te kobiety i
dzieci również musiały sobie jakoś
tam oswajać rzeczywistość. Władzia
pisała raz, że cieszą się że pracują w
2. brygadzie, a nie w 1., bo mogłoby
im się zachcieć zanucić pieśń "My,
Pierwsza Brygada", to za to zesłaliby
ich w głąb Sybiru - opowiadała Jarosińska. Czasem też Pawłowska zawierała w korespondencji zaszyfrowane
wiadomości polityczne. - Napisała raz
o krwawym Józefie S. Ale cenzura się
nie zorientowała, o kogo chodzi i puściła to - podaje historyczka. - Może
cenzura nie wiedziała faktycznie, kim
jest Józef S. - zażartował ktoś z publiczności. - A wiecie Państwo, czego
najbardziej brakowało tym kobietom?
Wcale nie jedzenia, a mydła i papieru. Kostki mydła od święta dostawały.
Papier też był na wagę złota. Władzia
wykorzystywała do ostatnich milimetrów te karteluszki, na których pisała
listy. Dość ciężko się je dlatego czyta
w oryginale - kontynuowała opowieść
o Władzi Jarosińska. Na spotkaniu autorskim z Małgorzatą Jarosińską, która zredagowała książkę ,,Ucieczka z
Sybiru", obecny był sam Jędruś - dziś
ponad 70-letni Andrzej Pawłowski, na
stałe mieszkający w Rzeszowie. Data

spotkania też szczególna - 17 września, czyli rocznica najazdu Armii
Czerwonej na Polskę w 1939 roku.
Spotkanie odbyło się w siedzibie
księgarni Libra przy Jagiellońskiej 14
w Rzeszowie. (http://rzeszow.gazeta.
pl/rzeszow/1,34961,12503333,W_
Librze_o_ucieczce_z_Sybiru__W_73__rocznice_napasci.html#opinions#ixzz27Z9wUZap)
Tę niezwykłą historię napisało życie.
Jej główną bohaterką jest młoda kobieta, Władysława Pawłowska, która
wiosną 1940 r., w czasie tzw. drugiej deportacji została wywieziona z
Brodów do Liniejewki w północnym
Kazachstanie. Tęsknota i miłość do
małego synka skłoniły Władysławę
do bohaterskiej ucieczki z Sybiru. To
myśl o nim i wiara w Bożą Opatrzność pozwoliła jej przetrwać zesłanie,
sowieckie więzienie, głód, upodlenie i
zaprowadziła z powrotem na rodzimą
ziemię. Poniżej prezentujemy fragment jednego z listó do syna: Synuniu mój malutki, ojciec Twój, matka
i wujkowie cierpią dlatego, byś Ty
już nigdy nie potrzebował cierpieć.
Wywalczą Ci i wycierpią tę dobrą i
spokojną przyszłość. Kiedyś gdy Bozia wszystko odmieni i powrócimy,
mateńka Twoja weźmie Cię na kolana
i opowiadać będzie jak to jest na Sybirze. Jakie tu stepy olbrzymie, nad którymi latają masami jastrzębie i wiatry
wieją ogromne. Jak jeżdżą Kozacy,
Kirgizi o twarzach tajemniczych, w
olbrzymich czapach futrzanych z nahajami w rękach... Jak mateńka Twoja
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pracowała na stepach Azji i do malutkiego Jędrusia tęskniła, patrzyła zawsze na zachód, czy wiatr jej czegoś
nie przyniesie od synunia malutkiego.
Będzie to wtedy śliczną bajką.[…]
Książka, podzielona na trzy części,
jest historią kobiety, wywiezionej
do Kazachstanu. W Polsce, razem z
jej rodzicami, został jej malutki syn.
Kobieta postanawia uciec, by do niego wrócić. Pierwsza część to relacja
z ucieczki. W drugiej opowiedziana
jest historia jej rodziny, w tym męża
- oficera. Trzecia natomiast to listy
wysyłane z Kazachstanu do rodziców.
Najczęściej przewijające się w listach
wątki to tęsknota za synem i mężem,
od którego już dawno nie było żadnych wiadomości. Władysława nie

wie, został on zamordowany w Katyniu. Książek, będących relacjami z
zsyłki na Syberię, zostało wydanych
już wiele. Każda jednak opowiada
inną historię, jest zapisem innego dramatu. Myślimy, że warto sięgnąć po
ten wydany przed kilkoma dniami
tytuł.
Liczba stron: 204
Format: 160x240 mm
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-63526-17-7
W najbliższych numerach KSI wrócimy do tej publikacji aby jeszcze
bardziej przybliżyć ją naszym czytelnikom. Każda taka pozycja to
następny dowód naszej trudnej historii trwały przekaz dla następnych
pokoleń.
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OSTRÓG nad Horyniem
Redakcja

Ostróg należy do najstarszych
grodów Wołynia, a pierwsza
wzmianka o nim pochodzi z r.
1100. W szczególności Nestor
w swojej kronice wspomina o
Ostrogu jako o mieście z zamkiem, który należał do wnuka
Jarosława, ks. Dawida Igorowicza razem z zamkami w Dubnie,
Zasławiu, Czartorysku i Drohobużu. W wieku XIII w czasie najazdów tatarskich zapewne został
Ostróg zniszczony jak wszystkie
inne grody wołyńskie, a zaczął się
podnosić dopiero w początkach
XIV wieku za rządów litewskich.
Z nadania ks. Lubarta Giedyminowicza przechodzi Ostróg na ród
ks. Ostrogskich, a odtąd losy miasta wiążą się ściśle z dziejami tej
rodziny. Szczególnie zasłużonymi
dla rozwoju miasta byli ks. Daniło, który odbudował zamek, ks.
Fiedor, który fundował kościół,
ks. Wasyl Piękny, który ufortyfikował zamek, wzniósł cerkiew
zamkową i ratusz, ks. Konstanty
I, który fundował murowaną cerkiew zamkową, a wreszcie Konstanty II który uczynił z Ostroga
wybitne ognisko oświaty, zakładając tu szkoły i drukarnie. Z jego
śmiercią w r. 1608 rozpoczyna się
powolny upadek Ostroga, a postępuje on dalej, gdy w r. 1626
po wygaśnięciu ks. Ostrogskich
przestał być główną rezydencją
tej magnackiej rodziny. Ostatni z
Ostrogskich ks. Janusz, w swoim
czasie najbogatszy magnat Wołynia i całej Polski, utworzył w początkach XVII wieku ordynację
Ostrogską, która była największa
w Polsce. Składała się z 24 miast
i zamków, oraz 392 wsi. Wojny
kozackie w r. 1648 rozpoczęły ruinę Ostroga. Spalony kilkakrotnie
przez Kozaków i Tatarów zaczął
się Ostróg chylić ku upadkowi,
tembardziej, że ustawiczne działy ordynacji ostrogskiej oddawały go w coraz to inne ręce, które
już nie mogły dźwignąć starożytnego grodu z upadku. Ostatnia z
Ostrogskich ks. Anna Chodkiewiczowa fundowała w Ostrogu w
1624 r. kolegium jezuickie, którego szkoły słynęły na Wołyniu w
XVII i XVIII wieku. Na podstawie transakcji kolbuszowskiej w
r. 1753 Ostróg wraz z Mizoczem
dostał się Małachowskim, a w r.
1772 przeszedł na Jabłonowskich.
W czasie rozbiorów Polski zajmował na Wołyniu piąte miejsce
po Dubnie, Zasławiu, Połonnem
i Lubarze. Dobra tutejsze skonfiskowali Rosjanie ks. Jabłonowskim w r. 1863 za udział w
powstaniu. (…) Miasto leży na lewym brzegu Wilji, 2 km. powyżej
jej ujścia do Horynia, częściowo
na równinie nad rzeką, częściowo
zaś na wzgórzach. Przedstawia się
ono bardzo malowniczo od strony
wschodniej z położonego za Wilją przedmieścia "Nowy Ostróg".
W ogólnym widoku miasta rzuca się przede wszystkiem w oczy
dawny zamek, stojący na wzgórzu, oraz złocone kopuły soboru.
Pięknym jest też widok na miasto
od strony południowej, z drogi do
Międzyrzecza. Tak pisał dr Mieczysław Orłowicz w „ILUSTROWANYM PRZEWODNIKU PO
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WOŁYNIU ” wydanym w 1 9
2 9 r. w Łucku. Stanisław Nicieja autor cyklu artykułów „Moje
Kresy” pisze o tych stronach już
z innej perspektywy czasowej.
Gdy dojeżdża się do południowo-wschodnich krańców Wołynia od
strony Łucka i Dubna, nagle na
horyzoncie objawia się kłujący w
oczy błysk czterech złotych kopuł ogromnej cerkwi na wzgórzu
zamkowym.

dając ducha obrońcom i wystawiając się na ogień wroga niczym
legendarny Kordecki na Jasnej
Górze”. Również Henryk Cybulski w słynnej książce "Czerwone
noce” o samoobronie Polaków
na Wołyniu z wielkim uznaniem
pisał o roztropności i bohaterstwie ks. Kranca. Po wkroczeniu do Ostroga Armii Czerwonej
obrońcy złożyli broń i ponad 900
młodych mężczyzn wstąpiło do

To Ostróg nad Horyniem, legendarne miasteczko, gdzie granica
II Rzeczypospolitej ocierała się
o Rosję bolszewicką. Malowali i
fotografowali ten widok z zamkiem-fortecą, kościołem i cerkwią stojącymi w sąsiedztwie,
liczni artyści. Jeszcze częściej
opisywali to miejsce pisarze, podróżnicy i reporterzy. W polskie
dzieje Ostroga wpisana jest też
piękna postać księdza kapucyna
Remigiusza Kranca (1910-1977),
który pod koniec II wojny światowej zasłynął rozwagą i bohaterstwem. Obronił bowiem klasztor
ostrogski, a w nim 6 tysięcy Polaków otoczonych przez sotnię banderowców. Dramat rozegrał się
w styczniu 1944 r. Ostróg leżał z
dala od głównych szlaków komunikacyjnych, kolei i szos. Kiedy
zbliżał się front, armia hitlerowska w popłochu opuściła miasto,
a Armia Czerwona, nie mając
dokładnego rozpoznania, co się
dzieje na przedpolu, nie weszła
na opuszczony teren. Wytworzyła się więc sytuacja bezpańskiej
tymczasowości, którą postanowili wykorzystać Ukraińcy, siejący wśród Polaków na Wołyniu
strach i pożogę. W nocy 16 stycznia 1944 r. banderowcy weszli
na przedmieścia Ostroga, paląc i
mordując w sposób bestialski w
łóżkach kilkadziesiąt polskich rodzin. Następnego dnia na kazaniu
niedzielnym ks. Remigiusz Kranc
wezwał wszystkich Polaków,
aby skupili się i stworzyli warowny obóz przy zabudowaniach
klasztoru i w pobliskim gmachu
więzienia. Wezwanie odbiło się
szerokim echem po okolicy i zadziałało jak magnes. Pod klasztor
przybyło tysiące mężczyzn i kobiet z dziećmi oraz z dobytkiem.
Stworzono obóz, który przez trzy
tygodnie skutecznie opierał się
atakującym banderowcom. Nad
klasztorem powiewał sztandar i
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Cezary Leżański w książce
"Ostatnia szarża”, pisząc o tej
samoobronie, stwierdził: "Rej
wodził ks. Remigiusz Kranc, do-

armii Berlinga. Remigiusz Kranc
przekazał też na ręce gen. Karola
Świerczewskiego sztandar z Matką Boską Częstochowska, a ten
– jak zapisał kronikarz – ucałował sztandar i powiedział, że będzie on symbolem zjednoczenia
wszystkich Polaków walczących
z Niemcami: "Sztandar ten stanie
się jednym z naszych bojowych
sztandarów”. Nie wiem, jaki był
dalszy los tego sztandaru, w każdym razie Kranc w dobrej wierze
błogosławił młodych Polaków,
którzy wstępowali do armii Berlinga. Władze sowieckie w uznaniu zasług mianowały Kranca wiceburmistrzem Ostroga, a władze
polskie odznaczyły go Krzyżem
Walecznych, stwierdzając, że
swoim działaniem uratował tysiące ludzkich istnień od niechybnej
śmierci. Obszernie pisała o tym
23 maja 1944 r. jedna z gazet polskich, "Głos Żołnierza”, wychodząca wówczas w Kijowie. Gdy
Sowieci zaczęli aresztować akowców i wywozić ludność z okolic
Ostroga w głąb Rosji, Kranc zaczął interweniować. Udał się do
Lublina, do gen. Berlinga i Andrzeja Witosa (brata Wincentego,
w tym czasie ministra reform rolnych w rządzie lubelskim). Swą
bezpardonową postawą obrońcy
bezprawnie aresztowanych naraził się jednak NKWD i 13 stycznia 1945 r., nie zważając na jego
zasługi, aresztowano go i wywieziono na Kołymę do pracy w
kopalni złota, gdzie spędził trzy
lata. Po wojnie był duszpasterzem
w Skomielnej, Tenczynie, Gorzowie Wielkopolskim, Pile i Wałczu
. ( Fragment z artykułu Stanisława Nicieji „Halszka z Ostroga”
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20101227/REPORTAZ/274943945 )
Bez wątpienia wśród naszych
czytelników znajdą się i tacy którzy są w jakiś sposób związani
lub zainteresowani tym wspaniałym miastem i ludźmi kiedyś
tam mieszkającymi. Dlatego w
tym miejscu pragniemy poinformować, że w Szczecinie ukazuje
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się kwartalnik; „ OSTRÓG- BIULETYN KOŁA PRZYJACIÓŁ
OSTROGA n/HORYNIEM ”.
W naszych rękach znajduje się
NR. 79/80 i z przyjemnością przybliżymy go naszym czytelnikom.
W numerze znajdziemy między
innymi artykuły : Historia harcerstwa polskiego, Obrona Kresów
Wschodnich II RP, Ze wspomnień
ułana, Pogrzeb ofiar ukraińskich
nacjonalistów, Polska jest, póty
my żyjemy i inne. W oczy rzuca
się artykuł „Najmłodszy Żołnierz
Generała Andersa”. Zaczyna się
słowami „29 czerwca 1940 roku,

/ Nad Horyniem, przy ujsciu Wilii lezy Ostróg,

z soboty na niedzielę, Krzysztof Flizak – ośmioletni wówczas
chłopiec został wraz z matką i
siostrą w bydlęcych wagonach
wywiezieni na Sybir. Cały świat
stanął w płomieniach, a mały
Krzyś- podobnie jak tysiące innych polskich dzieci – przeszedł
przez „drogę krzyżową” naszego
narodu”. Warto poznać długą
drogę Krzysia udokumentowaną
ciekawymi zdjęciami. Krzysztof
Flizak kapitan 8 Armii Stanów
Zjednoczonych w stanie spoczynku od 1 października 2009 r. jest
Honorowym Członkiem Żołnierzy Rezerwy WP.

Biuletyn opracowywany jest wysiłkiem społecznym kolegium redakcyjnego w składzie: Barbara
T. Domińczak, Tadeusz Kawecki, Tadeusz Kosiński i Szczepan
Ostrowski. Skład i grafika: Łucja
Kuriata – Lewicka. Redaktor naczelny, kolportaż : Zbigniew Piasecki Tel. 91 629 85 87 e-mail;
redostrog2@wp.pl
Wszelkie zapytania można uzyskać pod w/w adresem.
http://ua.pogranicze.eu/index.
php?categoryid=22&p2_articleid=139

CZARNEJ KSIĘGI KRESÓW CIĄG DALSZY
Aleksander Szumański
Po zmowie niemiecko – sowieckiej, Polska we wrześniu 1939 roku
przestała istnieć jako niepodległe,
suwerenne państwo. Po dokonanym
przez Stany Zjednoczone ,Wielką
Brytanię i Związek Sowiecki w
Teheranie, Poczdamie i Jałcie IV
rozbioru Polski, po zakończeniu II
wojny światowej Polska utraciła
Kresy Południowo - Wschodnie na
rzecz Związku Sowieckiego.
Gdy w kilkanaście dni po napadzie
Hitlera na Polskę powstała słynna
"Sonderaktion Krakau" / 6 listopada 1939 roku / w czasie której
aresztowano i w większości zadręczono i zamęczono w niemieckim
obozie koncentracyjnym profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Akademii Górniczo-Hutniczej i
Politechniki Krakowskiej, stało się
oczywiste, iż wróg unicestwia intelektualną siłę narodu, aby pozbawić
go jego przywództwa.
Niedługo po "Sonderaktion Krakau"
Niemcy, przy udziale ukraińskich
nacjonalistów dowodzonych przez
Banderę i Szuszkiewicza zorganizowali 4 lipca 1941 na stokach Góry
Kadeckiej - Wzgórz Wuleckich
we Lwowie "Sonderaction Lemberg", gdzie stracono 45 profesorów lwowskich wyższych uczelni,
a wśród nich trzykrotnego premiera II RP prof. Kazimierza Bartla.
Ci intelektualiści, którzy uniknęli
śmierci z rąk zbrodniczego niemiecko - ukraińskiego batalionu SS-Galizien "Nachtigall" / „Słowiki” / byli
wyszukiwani, aresztowani i ginęli z
rąk siepaczy.
Szef grupy operacyjnej Einsatzkommando sturmbannführer SS Brunon
Müller powiedział wówczas polskim uczonym:
„Tutejszy uniwersytet rozpoczął
rok akademicki bez wcześniejszego
uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to wyraz złej woli. Ponadto jest powszechnie wiadomo,
że nauczyciele zawsze byli wrogo
nastawieni do niemieckiej nauki. W
związku z tym, wszyscy, poza trzema obecnymi kobietami (!), zostaną
wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet wypowiedzi na ten temat są wykluczone. Kto odważy się na opór
wobec wykonania mojego rozkazu,
zostanie zastrzelony”.
Hans Frank generalny gubernator w

dniu 6 lutego 1940 roku udzielił wywiadu dla „Völkischer Beobachter”:
„gdybym o każdych siedmiu rozstrzelanych Polakach chciał rozwieszać plakaty, to w Polsce nie starczyłoby lasów na wyprodukowanie
papieru na takie plakaty”.
Pomimo takiej groźby profesor
Stanisław Estreicher próbował
wypowiedzieć się, ale nie został
dopuszczony do głosu, a rektora Lehr-Spławińskiego uciszono
stwierdzeniem, że to on będzie
aresztowany jako pierwszy. Zgodnie z zapowiedzią zwolniono do
domu dwie obecne na sali profesor:
Helenę Willman-Grabowską i Jadwigę Wołoszyńską – po opuszczeniu terenu uniwersytetu powiadomiły one
rodziny zebranych o aresztowaniach.
Łącznie w ramach akcji uwięziono
183 osoby z Uniwersytetu Jagiellońskiego – 142 wykładowców i 3
studentów,
Akademii Górniczej – 21,
Akademii Handlowej – 3,
Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie – 1,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 1,
szkół średnich – 6
oraz 6 innych przypadkowych osób.
Osadzono ich najpierw w więzieniu
na Montelupich, rano nastąpiła kolejna zmiana miejsce zakwaterowania. Około dziewiątej załadowano
transport i przeniesiono aresztowanych do koszar 20. pułku piechoty
przy ul. Mazowieckiej w Krakowie (obecnie koszary 16 batalionu
powietrzno - desantowego przy ul.
Wrocławskiej). Po zwolnieniu 11
osób, w tym Fryderyka Zolla(!)(dziadka prof. Andrzeja Zolla – masona z listy Rotary Club), 27 listopada 1939 wywiezieni zostali przez
Wrocław i Berlin do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

zdrowia i przyspieszonej śmierci.
Pierwszą ofiarą śmiertelną akcji był
profesor Akademii Górniczej Antoni Meyer, który zmarł 24 grudnia
1939. Cztery dni później zmarł były
rektor UJ Stanisław Estreicher. W
następnych tygodniach zmarli m.in.
zoolog Michał Siedlecki, anatom
Kazimierz Kostanecki, historyk literatury Ignacy Chrzanowski.
Po międzynarodowych protestach
(w tym przede wszystkim osobistej
interwencji Benito Mussoliniego u
Hitlera) 101 uwięzionych zostało 8
lutego 1940 roku zwolnionych. Niektórzy z nich wycieńczeni warunkami obozowymi, lub z powodu znacznego pogorszenia stanu zdrowia
zmarli w różnych okresach po zwolnieniu (jak np. 19 lutego 1940 roku,
w kilka dni po zwolnieniu, prof.
Jan Włodek). Pozostałych (głównie
młodszych naukowców), 4 marca,
wywieziono do obozu koncentracyjnego Dachau, skąd po 19 miesiącach
również większość zwolniono. Niektórzy z naukowców (Wiktor Ormicki) zostali zamordowani.
Wiktor Rudolf Ormicki (do 1924
roku Wiktor Rudolf Nussbaum) (ur.
1 stycznia 1898 w Krakowie, zamordowany 17 września 1941 roku w
obozie Mauthausen) – polski geograf
i wykładowca.

W obozie koncentracyjnym Sachsenhausen profesorów "powitał"
komendant tego obozu Rudolf
Hoss: "wszyscy jesteście gównem
Pangermańskiej Rzeszy. Obóz dla
internowanych jest jedną kupą gówna, gdzie wszyscy macie zdechnąć.
Jedyną drogą ku wolności jest dla
was komin krematorium".

Był docentem w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mianowanie go profesorem
tytularnym. Aresztowany 6 listopada
1939 roku (Sonderaktion Krakau)
wraz z innymi profesorami uczelni,
osadzony w obozie koncentracyjnym
Sachsenhausen, w 1940 roku przeniesiony do Dachau, gdzie z własnej
woli przyznał się do żydowskiego
pochodzenia, a następnie do Gusen
(filia obozu Mauthausen). Pracując
w kompanii karnej w kamieniołomie, uczestniczył w potajemnym
życiu naukowym obozu. Prowadził
pogadanki dotyczącego głównie krajów, w których toczył się wówczas
działania wojenne. Tuż przed śmiercią ukończył manuskrypt książki "O
zagadnieniach zaludnienia kuli ziemskiej". Skazany na śmierć, "w drodze
łaski" pozwolono mu wybrać między
utopieniem a powieszeniem. Powieszony 17 września 1941 roku.

Wśród zatrzymanych byli też wiekowi, schorowani i emerytowani
naukowcy, co w warunkach obozu
koncentracyjnego
doprowadzało
do znacznego pogorszenia stanu

Rudolf Ormicki był jednym z twórców polskiego regionalizmu i antropogeografii. Przez ówczesnych
geografów nazywany ojcem polskiej
geografii ludności.

Strona 24 - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 października 2012

Wszystkie dokonane zbrodnie (w
tym Katyń – NKWD) znane były doskonale aliantom II wojny światowej
– Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, a jednak zgodziły się na oddanie Polski powtórnie mordercom
NKWD, z odebraniem Polsce jej
historycznych ziem – Kresów Południowo - Wschodnich ze Lwowem.
Unicestwienie siły narodu można dokonać przez mord fizyczny jego siły
intelektualnej, jak czynili to bolszewicy i hitlerowcy, można też naród
unicestwić mordem intelektualnym
pozbawiając go możliwości edukacji i odcinając mu środki przekazu.
Tak właśnie postępuje obecnie rządząca ekipa, redukując liczbę szkół,
likwidując godziny nauczania historii i wprowadzając własne „porządki
edukacyjne i medialne” na polskich
Kresach.
Kresowych Polaków obecnie nazywa się w ekipie Tuska „Polonią”,
nie bacząc na to, iż są to obywatele
polscy. Tej „Polonii” kresowej zamyka się radiowe i gazetowe środki komunikacji medialnej, kłamiąc
niewiarygodnie, iż jest to akcja
jednorazowej zmiany płatnika, konkursowa i tym podobne oszustwa
dokonywane na naszych wschodnich ziomkach. Minister spraw zagranicznych dopieszcza na swoich
placówkach dyplomatycznych szajki esbeckie i śmieje się w kułak pytany o środki na utrzymanie mediów
kresowych. Sejm RP. nie wypowiada się w sposób jednoznaczny na ten
dramat intelektualny i edukacyjny
Polaków zamieszkujących polskie
przecież Kresy.
Polskie przecież Kresy przeżywają
obecnie dramat intelektualny i edukacyjny. Z braku środków upadają
gazety i Radio Lwów. Dramatyczny
list otwarty napisała prezes Radia
Lwów Teresa Pakosz:
POLACY BEZ POLSKI
LIST OTWARTY PREZES RADIA LWÓW TERESY PAKOSZ
Przeżywamy ostatnie dni swojej
działalności. Chodzi o media i polskie organizacje na Ukrainie, jak
i ogólnie na Wschodzie. Tak zadecydował rząd polski, wyjąwszy nas
spod opieki Senatu. Jesteśmy zdani
na samych siebie, ponieważ MSZ
stwierdziło, że nie będzie i być nie
może długofalowej pomocy dla
polskich organizacji na Ukrainie
(powiedział 18 lipca wiceminister

spraw zagranicznych Janusz Cisek
podczas spotkania z Polakami we
Lwowie).
Tym stwierdzeniem rząd polski
przekreślił prawie dwudziestoletnie
starania Polaków mieszkających
na Ukrainie o utrzymanie tożsamości narodowej i krzewienie kultury
Polskiej, ochronę dziedzictwa narodowego i budowanie naszej małej
wspólnoty kresowej, jak również
dwudziestoletnie nakłady polskiego
podatnika na te cele.
Drastyczne cięcia rządu polskiego
boleśnie dotknęły wszystkich sfer
życia Polaków na Ukrainie: edukacji, szkolnictwa, pomocy stypendialnej dla studentów, wydarzeń
kulturalnych, festiwali, szkoleń, obchodów rocznic patriotycznych, wydawania gazet, emisji audycji radiowych i programów telewizyjnych,
prowadzenia portali internetowych,
utrzymania ośrodków kultury.
Żadna z polskich organizacji nie
otrzymała ani jednej złotówki poza
wątłymi obietnicami. Obecnie
wszystkie redakcje są zadłużone
na niewypłacalne dla nich kwoty,
niektóre z nich już zawiesiły swoją
działalność. My jak dotąd nadal prowadzimy emisję audycji radiowych
cztery godziny tygodniowo, narażając się na procesy sądowe o niewypłacalność.
Albowiem to Polskie Towarzystwo
Radiowe zawarło umowę o emisji
ze swoim emitentem - lwowską rozgłośnią Radia „Nezałeżnist”. Nie ma
natomiast żadnej umowy z Fundacją
Pomoc Polakom na Wschodzie, czy
też z MSZ. Umowy były zawierane
dwa razy do roku. I tu leży istota
naszej niewypłacalności. Nie przewidziane są bowiem długofalowe
umowy o współpracy. Od początku
stycznia jesteśmy dłużni ukraińskiemu emitentowi około 7 tysięcy dolarów. Dług rośnie z każdą audycją.
Kwota obiecana nam stanowi 55
tys. złotych, ale ugrzęzła w korytarzach pomiędzy MSZ i Funduszem
Pomocy Polakom na Wschodzie .
Obawiamy się, że zanim ta kwota
znajdzie się na naszym koncie, zakończy się rok budżetowy, środki
nie zostaną rozdysponowane, MSZ
zaoszczędzi pieniądze, a my zaoszczędzimy sobie pracy społecznej,
natomiast prezes Polskiego Towarzystwa Radiowego (PTR) wyląduje
za kratkami.
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
Z taką perspektywą bierzemy się do
opracowywania kolejnej audycji.
Robić czy nie robić? Oto jest pytanie, które stawiamy sobie oraz czynnikom odpowiedzialnym za stan
rzeczy, tylko tak do końca nie wiemy, kto jest za to odpowiedzialny.
W roku 2012 decydenci ( kto - nie
wiemy) zmienili formułę pomocy
Polakom poza granicami kraju.
Teraz o udzieleniu lub nieudzieleniu
pomocy decyduje 40 nieznanych
nam osób (w drodze konkursu), które jak się okazuje, nie mają pojęcia o
sytuacji i życiu Polaków na Ukrainie
i jest im obojętne, czy będzie polska
gazeta i polski program czy też nie.
Nie rozumiemy dlaczego polskie
media na Wschodzie powinne konkurować między sobą o środki finansowe, które mają być przyznane
tak ważnej polskiej inicjatywie jak
radio czy gazeta, gdyż jest to jedna
z bardzo niewielu możliwości dotarcia Polaka do polskiego słowa.
To Polskie Radio Lwów informuje
słuchaczy o wydarzeniach w kraju i
za granicą, przedstawia kalejdoskop
postaci zasłużonych dla kultury, historii i nauki polskiej, opowiada o
zachowanym dziedzictwie kulturowym Kresów i Polski. Są to podróże
radiowe w czasie i przestrzeni, są to
wywiady i reportaże z aktorami sceny polskiej i reżyserami filmowymi,
audycje o historii Polski, spacery po
Lwowie i Warszawie, relacje z obchodów rocznic, upamiętnienia wydarzeń
dotyczących polskiej historii i kultury.
Przez 20 lat w czynie społecznym, kontynuując tradycję naszych
przodków, opracowywaliśmy audycje w języku polskim. To setki
nieprzespanych nocy i niezliczona
ilość godzin oderwanych od rodziny i pracy zawodowej, to ofiarność
dwudziestoosobowego zespołu.
To są pieniądze polskiego podatnika, włożone w nasze studio i bardzo
kosztowny sprzęt. Działalność Polskiego Radia Lwów brutalnie przerwała wojna.
Po 53 latach przerwy, w 1992 roku,
na nowo zabrzmiał polski głos w
eterze. Nie mogliśmy nie skorzystać
z takiej szansy. Powinność i umiłowanie mowy polskiej oraz chęć
odrodzenia polskich tradycji nakazywały podjąć wyzwanie.
Czyżby po 20 latach nieprzerywalnego nadawania polskich audycji
miały one zniknąć z mapy kulturalnej Lwowa i Kresów?
Europa cieszy się trwałym pokojem,
zaś wojna toczy się na szczeblu wysokich korytarzy MSZ. Dlaczego jej
ofiarą mają paść Polacy na Wschodzie?
Wszak jesteśmy z miasta Ślubów
Króla Jana Kazimierza, zamieszkania króla Jana III Sobieskiego, miasta Mariana Hemara, Leopolda Staffa i Jana Kasprowicza, twórczyni
Roty Marii Konopnickiej, dramatopisarzy Gabrieli Zapolskiej i Aleksandra Fredry, pisarza ze słońcem
w herbie Kornela Makuszyńskiego,
niezłomnego Zbigniewa Herberta,
twórcy szkoły matematycznej Stefana Banacha, szkoły filozoficznej
Kazimierza Twardowskiego.
Czy nasze miasto Lwów, będące
ogniskiem nauki i zarzewiem nie-
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podległości, nie zasługuje na to, aby
jego mieszkańcy słyszeli w mowie
poetów Kornela Ujejskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Władysława
Bełzy (który w Katechizmie Polskiego Dziecka pisał: A w co wierzysz? W Polskę wierzę!), pisarzy
Jana Parandowskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego o tym, co w
polskim narodzie najświetniejsze i
najgodniejsze?
O tym, że tu uczyli prawnicy Oswald
Balcer i Juliusz Makarewicz, ze tu
powstało Ossolineum, Harcerstwo
Polskie i piłka nożna?
Jesteśmy z miasta Semper Fidelis.
I Tych, którzy to rozumieją, prosimy
o pomoc. Prosimy o sfinansowanie
polskich audycji we Lwowie. Bez
nich Lwów nie będzie Lwowem,
Polacy staną się Ukraińcami polskiego pochodzenia, a śladów polskości
będziemy szukać tylko na cmentarzach, ponieważ nosiciele mowy polskiej zaginą w obcym morzu.
Nieobojętnych wobec losu polskich
audycji we Lwowie prosimy o pomoc.
Pomoc prosimy kierować na konto:
Kredobank, Kod Nr. 26004012490,
МФО 325365 adres banku: 79017
m. Lwów, ul. Lewickiego 67
z koniecznym dopiskiem CHARITABLE HELP (pomoc charytatywna).
Kontakt z nami: radio-lwow@wp.pl
prezes Radia Lwów Teresa Pakosz.
Poczynania Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na Kresach chluby
Polsce i Polakom nie przynoszą.
Na całym świecie wieść się niesie o
polskich antysemitach, szmalcownikach, rabusiach i mordercach Żydów
w czasie Holocaustu. Dr Alina Cała
pracownik naukowy Żydowskiego
Instytutu Historycznego podaje w
wywiadzie medialnym („Rzeczpospolita” 29 maja 2009 roku):
„POLACY JAKO NARÓD NIE
ZDALI EGZAMINU”
W pewnym sensie Polacy są odpowiedzialni za śmierć wszystkich
3 milionów Żydów – obywateli II
RP – mówi historyk z Żydowskiego
Instytutu Historycznego Alina Cała.
Rz: Czy Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust?
Alina Cała: W pewnym stopniu tak.
Przyczyną tego był przedwojenny
antysemityzm, który nie przygotował ich moralnie do tego, co miało
się dziać podczas Zagłady. Nośnikiem tego antysemityzmu były dwie
instytucje. Ugrupowania tworzące
obóz narodowy oraz Kościół katolicki. Ten ostatni mniej więcej od
1935 roku zaczął sprzyjać endecji.
W efekcie wysokonakładowe pisma
konfesyjne zaczęły głosić propagandę antysemicką. Choćby „Mały
Dziennik” Kolbego(o. Maksymiliana Kolbe).
Skandal z ubeckim Ministerstwem
Spraw zagranicznych trwa! ( patrz
„Esbecka szajka pod okiem Sikorskiego” – „Gigantyczna afera w
polskiej dyplomacji” http://niezalezna.pl/31584-esbecka-szajka-pod-okiem-sikorskiego
Konsulat polski w Łucku – stolicy
męczeńskiego Wołynia - sprzedaje
polskie wizy m.in. prostytutkom!

(patrz „Konsulat w Łucku – bezprawie i samowola” –
http://media.wp.pl/kat,1022943,wid,14826417,wiadomosc.html?ticaid=1f33f
TAJNA AGENCJA SPRAW ZAGRANICZNYCH
Nie ja wymyśliłem ten podtytuł. Tytuł wymyślił się sam.
W ślad za istniejącym wstydem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
red. Włodzimierz Knap „Dziennik
Polski” podjął temat.
To oznacza, że co jedenasty aktywny dzisiaj dyplomata III RP, który pracuje poza granicami Polski
współpracował z cywilnymi bądź
wojskowymi (WSI) służbami PRL.
W owej grupie jest siedmiu ambasadorów lub konsulów, a więc osób
stojących na czele polskich placówek dyplomatycznych.
Który z nich handlował polskim
wizami w Łucku, czy we Lwowie?
Który z nich zajmował się sutenerstwem, skoro tak łatwo ukraińskie
prostytutki pracują w Polsce, Danii,
Hiszpanii, czy w Niemczech?
Oto jest pytanie. Z rozbrajającą
szczerością dane o dyplomatach
umoczonych w służby peerelowskie podała Grażyna Bernatowicz
wiceminister spraw zagranicznych,
zapewne zmuszona wstydem zmieszanym z farbą, która już nie chce
puścić z emblematu – „dorżnąć
watahę” Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.
Tekst „Esbecka szajka pod okiem
Sikorskiego”
http://niezalezna.
pl/31584-esbecka-szajka-pod-okiem-sikorskiego m.in.podaje:
„…wizy Schengen do Francji, Danii, czy Niemiec dostawały osoby trudniące się nierządem, objęte
zakazem wjazdu do tych krajów.
Obywatele ukraińscy byli zmuszani
do płacenia haraczu za załatwienie
wiz. Przez granicę przewożono nielegalnie dzieci…w konsulacie RP w
Łucku na Ukrainie działała szajka
kierowana przez byłych esbeków,
a osłaniana przez polskie służby
specjalne…dotarliśmy do Ukrainki,
która starała się o wizę legalnie, ale
zmuszono ją do zapłacenia haraczu…funkcjonariusz BOR poinformował mnie…że moje zaproszenie
nic nie znaczy i że na tej podstawie
wizy nie dostanę… ze wskazaniem
do „pani Ludy”. Poszłam tam….
rozmowę ze mną zaczęto od kwoty
400 – 500 euro…”
„… w nocy przygotowują dokumenty, znoszą do zaufanych ludzi
w konkretnych okienkach. Nie tylko wizami handlują. Karty Polaka
też sprzedają za 700 euro. Można
spotkać ogłoszenia na mieście i na
Fecebooku. Za łapówki załatwiają
też wizy (na podstawie fikcyjnych
zaproszeń). Konsulat raj dla prostytutek…”.
Proceder trwa pod okiem konsula
Sylwestra Szostaka nadzorującego
wydawanie wiz w konsulacie(„Gazeta Polska” 8 sierpnia 2012).
Bernatowicz poinformowała, że
obecnie z osób pracujących w polskiej dyplomacji ok. 60% podlega
lustracji.

Dlaczego 60% polskich dyplomatów nie zostało zlustrowanych przed
objęciem służby - Bernatowicz nie
poinformowała polskiej i światowej
opinii publicznej.
Fakt zatrudnienia w polskiej dyplomacji współpracowników peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa został
ujawniony w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. O przedstawienie informacji
dotyczących obecnego stanu zatrudnienia w MSZ funkcjonariuszy
i tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych wystąpili w czasie posiedzenia komisji
posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Minister Grażyna Bernatowicz usiłowała przekonywać członków komisji, że o zatrudnieniu w polskiej
dyplomacji przede wszystkim decydujące znaczenie mają kwalifikacje.
W czasie swojego wystąpienia Bernatowicz nie sprecyzowała o jakie
kwalifikacje chodzi. Czy wyłącznie
moralne?
Członkowie komisji dowiedzieli się od Bernatowicz, iż polityka
personalna w MSZ jest realizowana zgodnie z prawem oraz zasadami zarządzania zasobami ludzkimi,
gdzie najważniejszym kryterium
jest posiadanie właściwych kompetencji merytorycznych.
Zachodzi pytanie, czy współpraca
z komunistycznym wywiadem, lub
sutenerstwo, to wystarczające kwalifikacje dyplomatyczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Dyplomaci umocowani dla handlu
wizami przeznaczonymi dla ukraińskich prostytutek uprawiali sutenerstwo – czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez
inną osobę.
Zwykle jest to powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do
uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania
prostytucji), a czasami z innymi
przestępstwami, jak handel ludźmi
oraz stosowanie gróźb i przemocy
wobec prostytutek. Oprócz indywidualnych sutenerów, jest to jedno z
pól działalności, którą zajmują się
zorganizowane grupy przestępcze.
W Polsce sutenerstwo (podobnie jak
stręczycielstwo i kuplerstwo) jest
przestępstwem, opisanym w art. 204
§ 2 Kodeksu karnego, zagrożonym
karą do 3 lat pozbawienia wolności
(lub karą do 10 lat, jeśli osoba prostytuująca się jest małoletnia). Jest
to również przestępstwo w wielu
krajach świata.
Przestępcy trudniący się sutenerstwem nazywani są sutenerami, lub
potocznie alfonsami. To ostatnie
określenie pochodzi od głównego
bohatera wydanej w 1873 r. powieści Aleksandra Dumasa (syna)
pt. Monsieur Alphonse, który trudnił się tym procederem. Wcześniej
sutenerów w slangu przestępczym
określano słowem "luj", co z kolei
pochodziło od francuskiej wersji
imienia Ludwik (Louis).
Bernatowicz zwróciła uwagę, że żaden z przepisów prawa nie nakazuje
pracodawcy zwolnienia, lub niezatrudnienia pracowników, którzy
złożyli zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Przekonywała,
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że usuwanie ze służby zagranicznej
osób, które przyznały się w swoich
oświadczeniach do współpracy jest
trudne z prawnego punktu widzenia.
Dr hab. Krzysztof Szczerski, były
wiceminister spraw zagranicznych,
wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest zaskoczony liczbą
podanych przez Bernatowicz tajnych współpracowników, która
potwierdziła jego opinię o polityce
personalnej ministra Radosława Sikorskiego, kierującego się zasadą
utrzymania status quo na kierowniczych stanowiskach w swoim resorcie. Minister Sikorski preferuje
ludzi o rodowodzie PRL-owskim,
choć sam mieni się najgorętszym
przeciwnikiem komunizmu.
Krzysztof Szczerski uważa, że osoby które były zaangażowane po
stronie państwa komunistycznego nie powinny dzisiaj pracować
w dyplomacji III RP. Tacy ludzie
służyli temu, aby Polska była państwem zniewolonym przez Związek
Sowiecki, krajem zacofanym pod
każdym względem. Jego zdaniem
ludzi związanych z PRL-owskimi
służbami specjalnymi, a zatrudnionych obecnie w MSZ, z uwagi na
ich oddanie władzom komunistycznym nie należy traktować dzisiaj jak
normalnych urzędników. Tymczasem w MSZ, na czele którego stoi
Radosław Sikorski, takie osoby są
nie tylko tolerowane, ale wręcz preferowane – a od upadku komunizmu
minęło prawie ćwierć wieku - mówi
Krzysztof Szczerski.
Natomiast Bernatowicz przekonuje,
że osoby które były współpracownikami peerelowskich służb bezpieczeństwa, a teraz zajmują wysokie
stanowiska państwowe w polskiej
dyplomacji to profesjonaliści, których nie można dyskryminować i
przez długi okres życia poświadczyli oddanie temu krajowi, który dzisiaj mamy!
Bernatowicz w swoim oświadczeniu
sejmowym nie podała kwot, których
nie otrzymały polskie kresowe media, ani przyczyn w jaki inny sposób
rozdysponowano milionowe środki
przeznaczone na doroczny, określony cel utrzymania polskich mediów
na Kresach.
W dorocznym Światowym Forum
Mediów Polonijnych 2012, w tym
roku po raz dwudziesty odbywającym się w Małopolsce nie odbyła
się doroczna konferencja prasowa z
udziałem przedstawicieli MSZ i Senatu RP, zapewne mające na uwadze
obecność 160 dziennikarzy z całego
świata. Wprawdzie w zaproszeniach
na Forum dziennikarskie wymieniono imiennie patronat honorowy:
BOGDAN BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP,
RADOSŁAW SIKORSKI - Minister Spraw Zagranicznych,
BOGDAN ZDROJEWSKI - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
STANISŁAW GAWŁOWSKI – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
lecz nikogo z przedstawicieli władz
na Forum nie było. Doroczna konferencja prasowa się nie odbyła.
Swoje wystąpienia w sprawie finansowania mediów kresowych przy-
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gotowało wielu dziennikarzy, w tej
liczbie prezes Radia Lwów Teresa
Pakosz, jak i niżej podpisany (Aleksander Szumański „Głos Polski”
Toronto, „Kurier” Chicago, „Lwowskie Spotkania”).
Nie było mi więc dane zadać pytania MSZ i Senatowi RP dlaczego
wstrzymano finansowanie m.in. patriotycznej polskiej lwowskiej gazety „Lwowskie Spotkania”?
Tymczasem „Gazeta Polska Codziennie”, w tytule red. Doroty
Kani i red. Tadeusza Święchowicza „Służby PRL-u w aferze Amber
Gold”,
http://lubczasopismo.salon24.pl/
krecianora/post/445200,sluzby-prl-u-w-aferze-amber-gold podaje:
„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania
biznesowe i towarzyskie Marcina.
P prezesa Amber Gold. Wśród nich
pojawia się nazwisko Mariusza Olecha, który w czasach PRL-u przemycał złoto z Polski do RFN-u. Z
dokumentów do których dotarła
„Gazeta Polska”, wynika, że Olech
był chroniony przez gdańską prokuraturę, a jego interesy w RFN-ie były
nadzorowane przez Departament I
MSW (wywiad cywilny PRL-u) i II
zarząd Sztabu Generalnego
(wywiad wojskowy PRL-u).
Mariusz Olech współfinansował nie-

które przedsięwzięcia Kongresu Liberalno-Demokratycznego; do dziś
jest zaprzyjaźniony z wywodzącymi
się z Gdańska czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej. Jednym ze znajomych Olecha był m.in.
senator KLD Andrzej Rzeźniczak,
który w 1989 roku założył prywatną
Agencję Lokacyjną – w rzeczywistości była ona piramidą finansową
ochranianą przez służby specjalne
PRL-u. Skazany w 2004 roku na
karę więzienia, ukrywał się przez
sześć lat – został zatrzymany w
2010 roku. Przewieziony do aresztu śledczego w Chojnicach zmarł w
niewyjaśnionych okolicznościach.
Kierownictwo aresztu jako oficjalną
przyczynę zgonu podało zatrzymanie akcji serca.
Mariusz Olech zaprzecza by znał się
z Marcinem P. ale z naszych ustaleń
wynika, że zarówno w jego przedsięwzięciach, jak i w Amber Gold
pojawiają się ci sami ludzie, którzy
wywodzą się ze służb specjalnych
PRL-u”.
W przedsięwzięciach Mariusza Olecha oraz Amber Gold pojawiają się ci
sami ludzie, którzy wywodzą się ze
służb specjalnych PRL-u. Czy byli
funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych chronili
Marcina P. i partycypowali w jego
interesie? To właśnie m.in. sprawdza gdańska prokuratura i Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Wiadomo, że Marcin P. trzykrotnie

przebywał w areszcie: w 2004 r .
spędził w nim 4 miesiące, w 2007 r.
– miesiąc. W roku 2009 od 7 kwietnia do 4 czerwca przebywał w zakładzie karnym. Potwierdził to nam
oficer prasowy Aresztu Śledczego w
Słupsku Sławomir Maler. Marcin P.
przez cały czas karę odbywał w zakładzie typu półotwartego w Ustce.
Trafił tam w ramach kary zastępczej
– otrzymał 75 dni za niezapłacenie
grzywny. O możliwości odbywania
kary więzienia w zakładzie półotwartym decyduje komisja penitencjarna. Pozwoliła ona Marcinowi P. skorzystać z tego przywileju.
Marcin P. trafił w 2009 r. do aresztu
śledczego w Słupsku, ale skierowano go nad samo morze do Oddziału
zewnętrznego w Ustce. Niektórzy
osadzeni za dobre sprawowanie
mogą pracować na zewnątrz aresztu w ramach resocjalizacji. Marcin
P. pracował w ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, który
pełnił też funkcję domu wczasowego. Mieszkańcy Ustki nazywali
ten ośrodek zwyczajnym „Posejdonem”. W trzykondygnacyjnym
budynku było ponad 200 miejsc
noclegowych i sala konferencyjna.
W skład kompleksu wchodziły też
domki kempingowe. Poza działalnością szkoleniową ośrodek prowadził również działania komercyjne,
przyjmując latem wczasowiczów i
kolonistów. Jak dowiedzieliśmy się
w tym Ośrodku, Marcin P. pracował
tam jako asystent animatora kulturalno – oświatowego, zajmując się

pracami fizycznymi i porządkowymi, sprzątał pomieszczenia, zmywał
ubikacje, pomagał przygotowywać
imprezy, przenosił stoły, przygotowywał ogniska etc. – Normalnie
sprzątał, zasuwał jak każdy inny
osadzony. Niczym szczególnym
się nie wyróżniał – powiedział nam
pracownik ośrodka pragnący zachować anonimowość.

rupcyjnymi rządu Tuska i blisko
200 tysiącami naszych rodaków zamordowanych bestialsko przez bandy ukraińskie OUN – UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Marcin P. podczas pracy w ośrodku
w Ustce nie sprawiał ponoć żadnych kłopotów i miał dobrą opinię.
Za swoją prace otrzymywał nawet
wynagrodzenie w wysokości 572 zł
i 89 gr. I były to jedyne pieniądze
jakie wykazał w deklaracji podatkowej za 2009 rok. Marcin P. nie
odsiedział całego zasądzonego wyroku. Wyszedł z zakładu karnego
na mocy decyzji sądu okręgowego,
który zgodził się na przerwę w odbywaniu kary. Potem dzięki Amber
Gold stał się milionerem”.

Upominając się o media polonijne na
Kresach należy przypomnieć jak ze
szczególnym okrucieństwem mordowali nacjonaliści UPA –OUN 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.

Ambasady polskie promując antypolskie tytuły, na siedem głównych
opracowań pięć mówi o polskich
szmalcownikach, rabusiach żydowskich majątków i antysemitach. A w
dodatku wydawcą książki jest oficyna „Rytm” byłego oficera SB Mariana Kotarskiego vel Pękalskiego.
Tytuł „Piekło wyborów”.

Ekipa Tuska stwarza nową formę
okupacji Polski. Obce narodowi siły
wewnętrzne i zewnętrzne dążą aby
utracił on źródło swojej spoistości
i przestał być wrażliwy na własną
tożsamość ukształtowaną przez
wiekowe dziedzictwo kulturowe i
religijne. Te same siły zawładnęły
Kościołem od wewnątrz.

Chętnie natomiast zamiata się pod
dywan uchwalenie 11 lipca Dniem
Pamięci Męczeństwa Kresowian,
łącznie ze wszystkimi aferami ko-

Radosław Sikorski zespolony z
tymi siłami, pozbawiając kresowian
środków edukacyjnych już „dorżnął
watahę”!

Meandry prometeizmu,
czyli rozważania nad śmiercią

Tadeusza Hołówki
BOHDAN PIĘTKA
Tadeusz Hołówko ps. Kirgiz (18891931). Czołowy działacz ruchu prometejskiego, poseł BBWR, naczelnik wydziału wschodniego MSZ.
Wielki orędownik współpracy
polsko-ukraińskiej przeciw ZSRR
(Rosji). Zamordowany 29 sierpnia
1931 roku w Truskawcu przez terrorystów z Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów.

/ Fot. www.dzieje.pl

Wieczór 29 sierpnia 1931 roku
w Truskawcu nie zapowiadał się
niczym szczególnym. Ten kurort
położony 90 km na południowy
zachód od Lwowa i 8 km od Drohobycza – znany głównie z wody
mineralnej „Naftusia” – zapewne
już pustoszał w ostatnich dniach
wakacji. Truskawiec był jednym
z ulubionych miejsc wypoczynku elit II Rzeczypospolitej, czyli jak wtedy mówiono „dobrego
towarzystwa”. Bywali tam Józef
Piłsudski, prezydenci, premierzy,
ministrowie, posłowie, arystokraci, artyści, naukowcy i goście zagraniczni odwiedzający Polskę w
delegacjach rządowych. Kurort liczył sobie 286 willi i pensjonatów
oraz trzykrotnie otrzymał w II RP
złoty medal jako najlepsze uzdrowisko Polski.
Wieczorem 29 sierpnia 1931 roku
w jednym z pensjonatów układał się do odpoczynku 42-letni
mężczyzna. Pensjonat, w którym
przebywał ów mężczyzna był
prowadzony przez siostry unickie
– Ukrainki. Mężczyzna był Polakiem, ale wybrał na miejsce urlopu pensjonat ukraiński ze względu

na ogromną sympatię, jaką darzył
naród ukraiński, kulturę ukraińską
i w ogóle wszystko, co ukraińskie.
Sympatia ta wynikała zarówno z
zapatrywań osobistych jaki i z ideologii politycznej, której był orędownikiem. Tak. Mężczyzna ten
był politykiem, znanym i szanowanym. Przebywał w Truskawcu już
od dwóch tygodni. Nie pojechał do
Zoppot, ani do Zakopanego, ani do
Karlowych Varów, ani do Wenecji,
chociaż było go na to stać. Wybrał jak zawsze zapadłą, kresową,
ukraińską prowincję. Czy mógł
inaczej? Chyba nie. Mieszkał w
pensjonacie z osobami ze świata
dyplomatycznego i urzędowego, a
także z politykami ukraińskimi…
Dni urlopu mijały mu leniwie
i człowiek ten zupełnie nie był
świadomy nadciągającego niebezpieczeństwa. Gdyby zjawił się
przed nim np. archanioł Gabriel
i powiedział mu, że wydano na
niego wyrok śmierci, że od wielu
dni jest obserwowany i że śmiertelne niebezpieczeństwo grozi mu
ze strony Ukraińców, mężczyzna
ten by w to nie uwierzył, nawet
poważnie by się zdenerwował i
wysłałaby archanioła Gabriela
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do diabła. Niebezpieczeństwo ze
strony Ukraińców? Jemu? Co za
bzdura! Nie było w Polsce większego niż on przyjaciela narodu
ukraińskiego. Bronił tego narodu
na sali sejmowej i w publicystyce.
Snuł wielkie plany polsko-ukraińskiej współpracy, która będzie
zaczynem odbudowy Polski w
granicach
przedrozbiorowych,
początkiem wyzwolenia narodów
spod panowania sowieckiego, wypchnięcia Rosji bolszewickiej z
Europy.
W sobotni wieczór 29 sierpnia
1931 roku nadciągnęły nad Truskawiec czarne, deszczowe chmury znad pobliskich Gorganów i rozpoczęła się nieprzyjemna ulewa.
W tej sytuacji mężczyzna zmienił
plany i nie poszedł na tradycyjny
wieczorny spacer, ewentualnie do
kawiarni, czy na bilard do klubu.
Po godzinie 19-tej przebrał się do
snu, ale było za wcześnie, żeby
spać. Położył się więc do łóżka i
zaczął czytać książkę. Co czytał?
O czym myślał w ostatnich minutach życia? Nie dowiemy się, tak
jak nie dowiemy się wielu innych
rzeczy z historii, których chcielibyśmy się dowiedzieć.

Była godzina 19.30. Ktoś niepostrzeżenie nacisnął klamkę i po
cichu otworzył drzwi. Do pokoju bezszelestnie wślizgnęło się
dwóch młodych mężczyzn i chwilę potem stanęło przed łóżkiem.
Czy mężczyzna czytający książkę
zdążył ich zauważyć? Czy jeszcze
zdążył powiedzieć jakieś słowo?
Czy tylko zdołał w zdumieniu
otworzyć usta do krzyku, który
uwiązł mu w gardle. Jeden z mężczyzn, którzy weszli do pokoju
błyskawicznie wydobył rewolwer
i strzelił trzy razy do mężczyzny
leżącego w łóżku i czytającego
książkę. Jedna z kul trafiła go w
głowę, dwie utkwiły w plecach.
Drugi z zabójców dobył kindżał i
wbił go ofierze w serce aż po rękojeść tak, że ostrze wyszło na drugą
stronę ciała. Zabójcy natychmiast
opuścili pokój, niemal wpadając
na zaalarmowanych odgłosami
strzałów mieszkańców pensjonatu – służbę oraz gości, którzy
wybiegli z sąsiednich pokojów. W
zamieszaniu mordercy zdołali jednak opuścić pensjonat i zniknęli w
ciemnościach nocy oraz ulewnym
deszczu.
Na widok leżącego w kałuży krwi
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i przebitego na wylot sztyletem
człowieka rozległy się krzyki
przerażenia i płacz kobiet. Nikt z
urlopowiczów nie spodziewał się
nawet w najczarniejszym śnie takiego koszmaru. Nie mogli uwierzyć w to, co widzieli, nie rozumieli. Wielu zapewne pytało: kto
i dlaczego? Ludzie ci jeszcze nie
wiedzieli, że w ten okropny deszczowy wieczór w Truskawcu rozpoczęła się wojna. Wojna, którą
narodowi polskiemu wypowiedziała Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów i której apogeum
przypadnie na lata 1943-1944, kiedy na Wołyniu, Podolu i Pokuciu
zginą dziesiątki tysięcy polskich
mężczyzn, kobiet i dzieci zarąbanych siekierami, przebijanych
widłami, kosami i nożami, rozcinanych piłami, wrzucanych do
studni, palonych żywcem.
Mężczyzna trafiony trzema kulami i przebity kindżałem nazywał
się Tadeusz Hołówko. Był posłem
Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem, zastępcą prezesa Klubu
Parlamentarnego BBWR i naczelnikiem wydziału wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Nade wszystko jednak był wpływowym działaczem i faktycznym
liderem tzw. ruchu prometejskiego
w Polsce, współtwórcą ideologii
piłsudczykowskiej i prometejskiej, bliskim współpracownikiem
Józefa Piłsudskiego, a w przeszłości współorganizatorem Polskiej
Organizacji Wojskowej, działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Niezawisłości
Narodowej oraz wiceministrem
propagandy w rządzie Ignacego
Daszyńskiego.
Mordercami Tadeusza Hołówki
byli Ukraińcy Dmytro Danyłyszyn i Wasyl Biłas. Pierwszy miał
24 lata, ukończył trzy klasy szkoły powszechnej i pracował jako
pomocnik szewca. Drugi miał 20
lat, prawdopodobnie nie chodził
do żadnej szkoły, a pracował jako
sprzedawca jarmarczny. Obaj byli
terrorystami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Zabójstwo
Hołówki nie było ich pierwszą
akcją. Wcześniej uczestniczyli w
tzw. akcjach ekspropriacyjnych
(napady na polskich listonoszy),
natomiast rok po zabójstwie Hołówki wzięli udział w napadzie
na urząd pocztowy w Gródku Jagiellońskim. Organizacja miała
do nich zaufanie, stąd powierzyła
im nie byle jakie zadanie, jakim
było zabójstwa ważnego polskiego polityka. Decyzja o zabójstwie
Hołówki zapadła w gronie trzech
ludzi: Iwana Harbusewycza (prowidnyk krajowy OUN), Zenona

Kossaka (referent organizacyjny
Krajowej Egzekutywy OUN) i Romana Szuchewycza (szef referatu
bojowego Krajowej Egzekutywy
OUN, przyszły twórca i dowódca
Ukraińskiej Powstańczej Armii).
Informację o pobycie Hołówki w
Truskawcu uzyskał Zenon Kossak.
Informatorem był Ołeksa Bunij –
członek OUN i odźwierny w pensjonacie prowadzonym przez zakonnice greckokatolickie. Kossak
natychmiast powiadomił Szuchewycza, a ten Harbusewycza. Wyrok śmierci na Hołówkę podpisali
wszyscy trzej. Akcję zaplanował
i nadzorował Szuchewycz, który
przybył w tym celu do Drohobycza. Opracowanie planu zbrodni w
oparciu o dostarczony przez Bunija opis pensjonatu i topografię Truskawca zajęło mu około tygodnia
czasu. Zbrodnia udała się znakomicie dzięki sprzyjającym jej warunkom atmosferycznym (podczas
ulewy pościg był utrudniony) oraz
współdziałaniu odźwiernego Bunija, który wpuścił zamachowców
do pensjonatu.
Dlaczego na ofiarę wybrano polityka polskiego, który był najbardziej przyjaźnie nastawiony do
Ukraińców? Utworzona w 1929
roku Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów przyjęła za metody swojego działania „twórczy
terror” i „rewolucyjne uderzenie”. Jakiekolwiek porozumienie
z Polską było z góry wykluczone.
OUN miała stosować tylko jeden
środek polityczny – terror. Na
ofiarę pierwszego „rewolucyjnego
uderzenia” wybrano polityka polskiego-ukrainofila właśnie po to,
by z góry pogrzebać najmniejszą
nawet możliwość kompromisu.
Skoro OUN morduje Polaka-ukrainofila, to jasno stawia sprawę –
my z wami żadnego porozumienia
nie chcemy, pragniemy tylko wojny, „twórczego terroru”, a w tym
„twórczym terrorze” wykuje się
„samostijna Ukraina”.
Tadeusz Hołówko miał opinię najbardziej proukraińskiego polityka polskiego i nie była to opinia
gołosłowna. Hołówko opowiadał
się za rozwojem spółdzielczości
ukraińskiej, wspierał działalność
ukraińskich towarzystw kulturalno-oświatowych, jak „Proświta”,
„Ridna Szkoła”, „Narodnyj Dim”,
„Ridna Chata”, „Silśkyj Hospodar”, młodzieżowych i sportowych – „Płast” (kuźnica antypolskich kadr nacjonalistycznych),
„Łuh”, „Sicz”, był wreszcie za nauczaniem języka ukraińskiego we
wszystkich szkołach Małopolski
Wschodniej, bez względu na narodowość uczącej się młodzieży.

Jego starania rzeczywiście przyniosły efekt w postaci obowiązkowej nauki języka ukraińskiego,
także dla młodzieży polskiej, na
terenach zamieszkanych przez
Ukraińców.
Z tych względów zabójstwo Hołówki przez OUN stanowiło szok
dla społeczeństwa polskiego. Ale
zbrodnia ta była przede wszystkim kompromitacją ideologii i
koncepcji ruchu prometejskiego,
czego nie chciano dostrzec wtedy
i nie chcą tego zauważyć również
współcześni epigoni prometeizmu.
Czym był prometeizm? Był to
międzynarodowy ruch polityczny
i intelektualny w Europie międzywojennej skierowany przeciw
ZSRR. Stawiał sobie za cel obalenie bolszewizmu i wyzwolenie
narodów będących pod panowaniem ZSRR. Ruch prometejski
powstał w znacznej mierze dzięki
działaniom Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na Emigracji w
Warszawie i Paryżu. Wspierały go
emigracyjne rządy: gruziński (Paryż), azerski (Istambuł), kubański
(Praga), doński (Praga), kaukaski
(Istambuł), ormiański (Paryż),
krymski, Idel-Uralu i turkiestański (Istambuł, Paryż, Warszawa).
W 1926 roku założono w Paryżu
organizację „Prometeusz”, oprócz
której działały także Komitet
Przyjaźni Narodów Kaukazu, Turkiestanu i Ukrainy, oraz stowarzyszenie „France-Orient”, założone
przez Jana Karaszewicza-Tokarzewskiego (1885-1954).
W Polsce ruch prometejski był
wspierany przez obóz piłsudczykowski, a jego ideologia wpisywała się w cele i koncepcje polityki
wschodniej Piłsudskiego, zmierzającej do odepchnięcia ZSRR
(Rosji) jak najdalej od granic Polski i stworzenia federacji polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiej
na wzór I Rzeczypospolitej. Jedną z instytucji, które wspierały
ten ruch był Instytut Wschodni w
Warszawie, kierowany przez Stanisława Siedleckiego i Jana Kucharzewskiego. Ruch prometejski
współpracował także z Instytutem
Naukowo-Badawczym
Europy
Wschodniej w Wilnie (Jan Michał Rozwadowski, Stanisław Kętrzyński) i z Oddziałem II Sztabu
Głównego. Czołowymi działaczami prometejskimi w Warszawie
byli Ukraińcy Roman Smal-Stocki
(wieloletni przewodniczący klubu „Prometeusz”), Wołodymyr
Salśkyj i Pawło Szandruk, Gruzin
Noe Ramiszwili oraz Polak Tadeusz Hołówko. Polscy prometeiści
z Hołówką na czele, wspierając
m.in. nacjonalizm ukraiński prze-

ciw ZSRR, nie potrafili (a może
nie chcieli) zauważyć skrajnie
antypolskiego oblicza tego nacjonalizmu. Nie rozumieli przemian,
jakie nastąpiły w łonie nacjonalizmu ukraińskiego pod koniec lat
20., które to przemiany pchnęły go
w stronę faszyzmu i skrajnego antypolonizmu.
Prometeizm okazał się dla Polski kierunkiem szkodliwym. Prometeiści polscy ponoszą w dużej
mierze winę za niekonsekwentną
politykę II Rzeczypospolitej wobec nacjonalizmu ukraińskiego,
za brak szybkiej i zdecydowanej
reakcji wobec działalności OUN.
Gdyby taka reakcja nastąpiła we
właściwym czasie (mam na myśli
skazanie na śmierć Bandery, Szuchewycza i innych ekstremistów
OUN), być może nie byłoby ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego
w latach 1943-1944. Sam Hołówko padł tragiczną ofiarą własnych
złudzeń.
Po drugiej wojnie światowej prometeizm stał się jednym z narzędzi antysowieckiej i antykomunistycznej krucjaty USA, a jego
animatorami z ramienia CIA zostali… banderowcy i chorwaccy
ustasze. Nie kto inny jak Jarosław
Stećko – „premier” niedoszłego
„rządu” banderowskiego proklamowanego 30 czerwca 1941 roku
we Lwowie – a potem jego żona
Sława Stećko kierowali Antybolszewickim Blokiem Narodów,
który kontynuował tradycje prometeizmu w warunkach „zimnej
wojny”. Współpracę z tą organizację nawiązała w latach 80. Konfederacja Polski Niepodległej i w ten
sposób prometeizm znowu zawitał
pod polską strzechę.
Wydawało się, że po upadku
ZSRR i obozu socjalistycznego
ruch ten powinien umrzeć śmiercią naturalną. A jednak nie umarł.
Został wpisany w antyrosyjską politykę tzw. neokonserwatystów w
USA i ma się całkiem dobrze. W
Polsce eksponowanym ośrodkiem
ruchu neoprometejskiego stało się
środowisko polityczne skupione
wokół Jarosława Kaczyńskiego
(ale w pewnym okresie było nim
także np. środowisko „Gazety Wyborczej”). Nie był przypadkiem
udział całej armii emisariuszy
Prawa i Sprawiedliwości oraz nieboszczki Unii Wolności w Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie
i nie była przypadkiem heroiczna
szarża Lecha Kaczyńskiego do
Gruzji w sierpniu 2008 roku.
Chciałbym zostać dobrze zrozumiany. Nie jestem wrogiem Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i

Sprawiedliwości. Nie opowiadam
się po żadnej ze stron konfliktu
politycznego w Polsce. Nie jestem
też płatnym agentem Rosji. Uważam tylko, że trzeba dobrze znać
historię i wyciągać z niej wnioski.
Fałszywa historia jest bowiem nauczycielką fałszywej polityki, jak
trafnie zauważył wielki polski historyk Józef Szujski (1835-1883).
Ofiarą prometejskich złudzeń
obozu piłsudczykowskiego padł
tylko Tadeusz Hołówko. Obecnie
sprawa jest poważniejsza. Ofiarą
neoprometejskich złudzeń obozu
Jarosława Kaczyńskiego (ale nie
tylko, bo w obozie Platformy Obywatelskiej też są wyznawcy tych
złudzeń) padła mniejszość polska
na Białorusi, którą na polecenie
USA wykorzystano jako siłę opozycyjną wobec władzy Aleksandra Łukaszenki, co doprowadziło
do rozbicia tamtejszego Związku
Polaków i ściągnęło represje wobec jednej z jego frakcji. Ofiarą
neoprometejskich złudzeń padła
mniejszość polska na Litwie, ponieważ spuszczony z łańcucha
nacjonalizm litewski okazał się
tradycyjnie bardziej antypolski niż
antyrosyjski, a władze polskie w
imię neoprometejskich złudzeń nie
chcą bronić praw Polaków na Litwie. Na ołtarzu neoprometejskich
złudzeń polska klasa polityczna
położyła prawdę o ludobójstwie
wołyńsko-małopolskim i sprawę
jego upamiętnienia. Gdyby ludobójstwo
wołyńsko-małopolskie
popełniła Rosja (ZSRR), polska
klasa polityczna nie miałaby problemu – pomniki ofiar stałyby w
każdej wsi i w każdym miasteczku, nie mówiąc o większych miastach. Ale że ludobójstwo popełnili
Ukraińcy, „problem” jest. Zamiata
się go wszelkimi możliwymi sposobami pod dywan, zakłamuje
najbardziej skomplikowaną ekwilibrystką, unika jak tylko można.
Wreszcie ofiarą neoprometejskich
złudzeń polskiej klasy politycznej
padły resztki mniejszości polskiej
na Ukrainie. Z powodu „braku pieniędzy”, których nie znalazły polski MSZ i polski Senat, zamykane
są kolejne polskie tytuły na Ukrainie, a ostatnio zamilkło polskie
radio we Lwowie.
Prominentny przedstawiciel opcji
neoprometejskiej i proamerykańskiej w PiS, Mariusz Kamiński,
powiedział w jednym z wywiadów, że jak dojdą do władzy, to
będą prowadzić „aktywną” politykę wschodnią i wspierać Ukrainę
za wszelką cenę. Za wszelką cenę,
to znaczy za jaką?

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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WŁADZE POLSKI A UCHWAŁA OUN
Czesław Buczkowski
Pochodzę z Kresów Wschodnich.
Jako "dziecko wojny" przeżyłem
kilka wstrząsów życiowych. Dwukrotnie – wraz z Rodziną uratowaliśmy się od śmierci z rąk band
OUN-UPA, uciekinierka, trzyletnia
tułaczka, powrót na zgliszcza, bieda
i ciężka praca całej rodziny.
Po przejściu na emeryturę zacząłem wracać do przeszłości.
Przeczytałem sporo książek o
zbrodniach ludobójstwa na obywatelach polskich Kresów i Małopolski Wschodniej II RP, dokonanych
przez OUN-UPA, zapoznałem się
z treścią zapisów internetowych o
tych zbrodniach, nawiązałem kontakty z organizacjami Kresowian i
ich potomków. Szokiem dla mnie
było poznanie ogromu tych zbrodni
(ok. 200 tys. zamordowanych i ok.1
mln. wypędzonych, z rabowaniem
i niszczeniem mienia oraz zacieraniem śladów na wielką skalę), a
także ich okrucieństwo (135 okrutnych sposobów mordowania ofiar).
Wtedy podjąłem działania na rzecz
ujawnienia, usankcjonowania i upamiętnienia tych zbrodni. Gdy zacząłem śledzić wiadomości z Ukrainy, wstrząsnęły mną informacje
o heroizowaniu organizacji OUN-UPA i kierujących nimi zbrodniarzy, ze stawianiem im pomników
włącznie. 				
				
Wysyłaliśmy pisma do Prezydenta
Komorowskiego i jego doradcy –
historyka, ministra Nałęcza oraz do
Rzecznika Praw Obywatelskich, w
sprawie konieczności ujawnienia
zbrodni OUN-UPA, ich rozliczenia i upamiętnienia, a także, przeciwdziałania odradzającemu się na
Ukrainie – wrogiemu Polsce, nacjonalizmowi. Niestety, otrzymaliśmy
odpowiedzi "bez odpowiedzi". Minister Nałęcz w ogóle nie odpowiedział na żaden z pięciu listów..? 		

zadbała o pamięć o nich chociażby
tak jak o ofiary katyńskie?"
I kolejne pytanie: "Co czuli potomkowie Wołyniaków, słysząc wystąpienie prezydenta Komorowskiego
na czwartym cmentarzu katyńskim,
podczas gdy oni ciągle nie mają
żadnego takiego? Czy dożyją podobnego wydarzenia jak otwarcie
cmentarza w Bykowni? Z udziałem
licznych ministrów, mediów, weteranów ze sztandarami i biskupa polowego?"

Tak, Kresowianie chcą bardzo aby
władze ujawniły prawdę o zbrodni
ludobójstwa na Kresach ale władze
nie chcą, a nawet torpedują uchwalenie ustawy ustalającej dzień 11
lipca (rocznica "krwawej niedzieli"
na Wołyniu) "Dniem pamięci Męczeństwa Kresowian" .
Władze Ukrainy postępują inaczej.
W miesiącu kwietniu b.r., przypadła
65 rocznica Akcji Wisła (24 kwietnia 1947r. Polska podjęła decyzję
o Akcji Wisła). Prezydent Janukowycz wydał obywatelom Ukrainy
polecenie jak należy obchodzić tę
rocznicę. W jego wytycznych dla
premiera i wojewodów nazwano
te obchody żałobnymi; taka nazwa
sugeruje, że w czasie operacji Wisła
masowo ginęli cywile, co jest fałszem. Związek Ukraińców w Polsce
wniósł 19 marca 2010 roku skargę
do ETPC w Strasburgu przeciwko
państwu polskiemu; wnioskodawcy
motywowali skargę tak jakby Akcji
Wisła była ludobójstwem?			
		
Na pismo które napisałem do prezydenta Komorowskiego, w sprawie
fałszowania przez Ukrainę faktów
związanych z Akcją Wisła, otrzymałem z Kancelarii Prezydenta odpowiedź "bez odpowiedzi".		
				
W dniu 09 września b.r. o godz.
17,50 regionalna TVP Lublin nadała
audycję "Z Archiwum IPN – AkPrezydent nasz i rząd od wielu lat cja Wisła", w której podano szereg
zajmują się problemami wielokrot- fałszywych informacji dotyczących
nie mniejszej – katyńskiej zbrodni rzekomego napadu przez polskich
wojennej, a zatajają nadal fakty do- żołnierzy na ukraińską wieś Wierztyczące zbrodni OUN-UPA. Podob- bica.
nie zachowują się - posłuszne im Jest wiele przykładów świadcząmedia publiczne.
cych, że zarówno ukraińscy histoSą jednak w Polsce media, które do- rycy jak i politycy fałszują historię
strzegają ten problem i ujawniają go wybielając fakty bądź im jawnie
opinii publicznej. Zacytuję kilka py- zaprzeczając; jest też wiele przytań jakie na temat ukrywania zbrod- kładów rozwoju nacjonalistycznego
ni przez nasze władze zadał Redak- ruchu antypolskiego na Ukrainie.
tor Naczelny tygodnika "Przegląd" Jednym z przykładów to wiec naPan Jerzy Domański, w świetnym cjonalistów odbyty w Dniu Pojedartykule "NOWE KŁAMSTWA nania Ukrainy w 2011 r. we LwoWYPIERAJA STARE" ("Przegląd" wie, na którym kierowano do Polski
nr 39(665) z 30 września 2012 r., str. żądania zwrotu Ukrainie rdzennych
3):
polskich ziem. We Lwowie odby"Czy Andrzej Kunert, sekretarz wają się też marsze nacjonalistów z
Rady Ochrony Pamięci, Walk i Mę- pochodniami.
czeństwa (...)może w czasie otwar- Kilkanaście dni temu pożyczyłem
cia cmentarza wojennego w Kijo- książkę prof. Wiktora Poliszczuka,
wie-Bykowni nawet nie zająknąć pt: "Manowce polskich historysię o innych ofiarach niż 3435 po- ków", Toronto 1999. Załącznikiem
chowanych tam polskich obywate- do tej książki jest tekst „Fragmenli? Przecież dobrze wie, ze na tejże ty
UCHWAŁY KRAJOWEGO
ziemi ukraińskiej nie ma miejsc pa- PROWODU OUN z 22.06.1990 r.”
mięci dla prawie 200 tys. bestialsko Fragmenty te dotyczą stosunku do
pomordowanych polskich chłopów. Polski i Polaków. Tekst jest pisany
Co zostało po nich na Wołyniu i Ma- na maszynie z ukraińskimi literami.
łopolsce Wschodniej?" 			 				
Wstrząsnęło mną gdy przeczytałem
W dalszej treści Autor pyta: "Ile treść tej uchwały. Zawiera ona wytrzeba zarżniętych na dziesiątki spo- tyczne dla Ukraińców do działania
sobów chłopskich rodzin, by Polska przeciwko Polsce. Gdy się porówna

informacje jakie napływają z Ukrainy oraz z działalności Związku
Ukraińców w Polsce, a także obserwacje działań Ukraińców na terenie Polski, ich wpływu na polskich
polityków i polskie media, nasuwa
się skojarzenie, że postanowienia
tej uchwały są już realizowane w
praktyce. Pragnę przypomnieć, że
Ludobójstwo na Kresach w latach
1941-1947 zostało zaplanowane w
Uchwale OUN z 1929 r. W okresie
dziesięciolecia 1929-1939 ukraińscy nacjonaliści dobrze się przygotowali do wyrżnięcia około 200 tys.
obywateli polskich Kresów i wypędzenia pozostałych przy życiu, dla
powołania samostijnej Ukrainy.
Uważam iż publikowanie tekstu fragmentów uchwały OUN z
22.06.1990 r, jest koniecznością.
Oto tekst tej uchwały:

Fragmenty
"UCHWAŁY
KRAJOWEGO PROWODU OUN" z 22.06.1990 r.*
OUN jako awangarda narodu, wykorzystuje wszystkie partie polityczne oraz komitety cerkiewne
Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej,
której księża sprzyjają OUN.
Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Krajowego Prowodu,
każda ukraińska rodzina w diasporze wpłaca po 1.000 dol. USA na
fundusz "Wyzwolenia Ukrainy".
Przegranie przez "Ruch" wyborów
na Ukrainie uważać należy jako
śmierć ukrainizmu nad Dnieprem.
Sprawy polskie: 			
1. Na Ukrainie, ze szczególnym
uwzględnieniem Ukrainy Zachodniej; 		
2. W Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem Ukrainy Zakurzońskiej.
1. Popieramy gorąco wysiłki wyzwoleńcze narodów bałtyckich –
Litwy, Łotwy i Estonii, popieramy
wysiłki wyzwoleńcze Mołdawian,
Gruzinów i Ormian. Solidaryzujemy się z walką o wolność bratniego
narodu białoruskiego, pamiętając
jednocześnie, że wywodzi się on z
naszego ukraińskiego gniazda-Kijowskiej Rusi, i do tego gniazda w
przyszłości powinien wrócić.
...Z postkomunistyczną Polską należy utrzymywać stosunki przyjazne i na zasadzie wzajemności. Aby
nie drażnić Polaków i rządu należy
przyznać im na Ukrainie pewne
uprawnienia w zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie, aby te koncesje nie poszły
zbyt daleko. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem
politycznym. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt
widzenia na historię i na stosunki
ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do
głoszenia, że Lwów, Terespol, Stanisławów, Krzemieniec i in., kiedykolwiek odgrywały rolę polskich
ośrodków kultury. Zawsze były to
ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy
nie odgrywali w nich najmniejszej
roli, a to, co o nich głosi się dzisiaj,
zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy.
Młodzież polską wciągać do patriotycznych akcji związanych z rocznicami patriotycznymi – w tym zwią-
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zanymi ze sławnymi dziejami UPA.
Pozwoli to nie tylko zachwiać wiarę
w polską propagandę państwową,
ale także doprowadzić do rychłej
ukrainizacji polskiej młodzieży, zrażonej kłamstwami polskiej propagandy odnośnie UPA..
Koncesje w sprawie szkolnictwa
polskiego i kultury uzależnić od
podobnych koncesji udzielanych
Ukraińcom w Polsce. Głosić, że w
Polsce mieszka jeden milion Ukraińców, utrudniać Polakom odbudowę cmentarza Orląt, ale niezbyt
nachalnie, aby nie dać im do rąk
międzynarodowego atutu propagandowego, że nasze starania o wejście
do Europy nie są szczere (chodzi o
to, że cmentarz Orląt jest cmentarzem wojskowym, tedy zgodnie z
konwencją międzynarodową jest
pod ochroną prawa międzynarodowego).
Oddawanie Polakom kościołów
uzależnić od oddawania Ukraińcom
w Polsce obiektów cerkiewnych, a
przede wszystkim oddanie przez
Polaków Ukraińskiej Katolickiej
Cerkwi katedry greckokatolickiej w
książęcym grodzie Przemyślu. Nie
zaszkodzi tego faktu łączyć ze zwróceniem Polakom kościoła św. Elżbiety we Lwowie, a także obiektów
kościelnych w Tarnopolu i Stanisławowie. Nie można pod żadnym pozorem dopuścić do reaktywowania
polskiej hierarchii, czyli powrotu
na nasze ziemie polskich biskupów.
To mogłoby oznaczać na przyszłość
niebezpieczeństwo odrodzenia na
Ukrainie (Zachodniej) niepożądanej
polskości i polskiego szowinizmu o
ambicjach politycznych. Obrządek
łaciński na Ukrainie podporządkować hierarchii Ukraińskiej Cerkwi
Katolickiej i jej patriarsze z siedzibą
na Górze św. Jura we Lwowie.
Sporządzić i systematycznie uzupełniać spisy Polaków mieszkających na Ukrainie Zachodniej. Spisy
te oraz adresy służyć będą sprawie
ścisłej kontroli ich poczynań. Znając
historię i zdolności konspiracyjne
Polaków nie można wykluczyć, że
w przyszłości zachcą konspirować
przeciwko samostijnej Ukrainie.
Nie można też wykluczyć, że znajdą
się w Polsce siły rewizjonistyczne,
które zechcą Ukraińcom odebrać
Lwów. Pomocnymi w tym mogą
być właśnie konspirujący Polacy.
Dlatego w najbliższej przyszłości,
gdy Ukraina pozbędzie się swoich
własnych komunistów, ujawnieni
Polacy powinni złożyć przysięgę
lojalności i wierności samostijnej
Ukrainie. To samo uczynić winni
polscy księża, zakonnicy i zakonnice.
Nie utrudniać Polakom wyjazdów
do Polski na pobyt stały, lecz je
ułatwiać. Pamiętajmy, że odwiecznym celem Ukraińców i naczelnym
OUN była depolonizacja ziem zasiedlonych od kilku pokoleń przez
Polaków. Ułatwiając maksymalnie
wyjazdy do Polski, należy równocześnie ułatwiać im czasowe kontakty z krewnymi i znajomymi w
Polsce. Młodym, którzy odwiedzają
krewnych i znajomych w Polsce,
utrudnić wstęp na wyższe uczelnie.
W ogóle ograniczyć studia Polakom
i nie dopuszczać do powstania silnej
warstwy inteligencji.
Przeciwstawiać

się

wszelkiemu

zbliżeniu Polaków do Rosjan zarówno na Ukrainie jak i w Polsce,
podsycać wrogość Polaków do Rosjan i odwrotnie, pamiętając, że ścisły sojusz rosyjsko-polski jest poważnym zagrożeniem dla Ukrainy i
jej całości terytorialnej...
2. Mamy wiele dobrych przykładów
z przeszłości wspólnej walki ukraińskiej, prowadzonej przeciwko komunizmowi. Te dobre tradycje należy kultywować, zacieśniając więzy
z tymi organizacjami, które mają
realistyczne podejście do stosunków
ukraińsko-polskich. Wykazywać,
że we wspólnej walce z komuną
Ukraińcy byli stroną aktywną i inspirującą. Innymi słowy, aby Polacy
uznawali przywódczą rolę Ukraińców. Eliminować wszelkie polskie
próby zmierzające do potępienia
UPA za rzekome znęcanie się jej na
Polakach. Wykazywać, że UPA nie
tylko nie znęcała się nad Polakami,
ale przeciwnie, brała ich w obronę
przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy byli też w UPA. Mordy,
którym zaprzeczać nie można, były
dziełem sowieckiej partyzantki lub
luźnych band, z którymi UPA nie
miała nic wspólnego, pomniejszanie roli wyzwoleńczej UPA w skali
europejskiej jest niedopuszczalne.
Wszelkimi siłami dążyć do tego,
żeby w różnych naszych kontaktach
z Polakami strona polska przyznawała, że były też przykłady palenia wsi ukraińskich i mordowania
Ukraińców przez AK, wykazywać
podobieństwo między UPA i AK,
podkreślając wyższość pod każdym
względem UPA nad AK. Wymuszać
na Polakach przyznawanie się do
anty ukraińskiej akcji, potępienia
przez nich samych pacyfikacji i rewindykacji przed wojną i haniebnej
operacji Wisła po wojnie. Wszystkie
te akcje przyniosły wiele cierpień i
krwi narodowi ukraińskiemu. Podkreślać to w komunikatach, które
koniecznie muszą być publikowane w językach obcych, zwłaszcza
w angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.
Zmierzać do tego, aby miarodajne
czynniki polskie na emigracji zrzekły się wszelkich zamiarów i myśli
rewindykacji względem Ukrainy,
a sprawę Ukrainy Zacurzońskiej
(Zasanie, Chełmszczyzna, Podlasie i Łemkowszczyzna) pozostawić otwartą, sugerując, że zostanie
ona załatwiona z korzyścią dla obu
stron przez narodowe rządy w pełni suwerennych państw samostijnej
Ukrainy i postkomunistycznej Polski.
Na takim stanowisku stoi
już obecnie Konfederacja Polski
Niepodległej. Tę organizację i jej
ludzi należy wspierać.		
W takim też duchu należy urabiać
polską opinię publiczną na obczyźnie, za pośrednictwem polskich
organizacji i będących w polskich
rękach środków informacji. W tym
celu należy przenikać do polskich
organizacji tam, gdzie jest to możliwe i lansować nasz punkt widzenia cierpliwie ale uparcie, zyskiwać
zwolenników wśród Polaków, a
tam, gdzie to najbardziej celowe,
nie żałować środków z Funduszu
Wyzwolenia Ukrainy.		
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
Kupować audycje w polskim radiu
oraz miejsca w polskich gazetach.
Wchodzić do polskich zespołów redakcyjnych. Dyskusje prowadzić w
duchu heroizmu UPA i nie kwestionowanej ukraińskości Ukrainy Zacurzońskiej ze stolicą w książęcym
grodzie Przemyślu.
3. Obecna Polska przeżywa dobę
swojego ponownego odrodzenia,
której siłą sprawczą jest ruch znany
na świecie pod nazwą Solidarności.
Ruch ten zdobył sobie międzynarodową sławę jako rozsadnik komunizmu na świecie. Taka opinia o
Solidarności krzywdzi nas i nie jest
nam potrzebna. Nasza propaganda
powinna iść w kierunku wykazania, że Solidarność nie była tą siłą
sprawczą, lecz UPA, która zainspirowała siły antykomunistyczne do
działania. UPA walczyła z bolszewią ponad dziesięć lat i jej duch
żywy nigdy nie wygasł. Duch UPA
zapłodnił Solidarność do czynu.
Tak powinien rozumować każdy
Ukrainiec, tak samo powinien rozumować świat i my mamy światu w
tym pomóc, bo inaczej znowu naszą
chwałę przypiszą sobie Polacy.
				
Stosunek zdrowych sił ukraińskich
do obecnej polskiej rzeczywistości powinien być zróżnicowany i
uzależniony od naszych interesów.
Polska jest Ukrainie potrzebna
jako sojusznik do rozbicia ZSRR.
W tym celu należy popierać w
Polsce wszystkimi siłami wszystko co ma posmak antyrosyjski.
Katyń, wywózki na Sybir, zbrodnie NKWD i UB. Taki stan rzeczy
odwraca uwagę Polaków od UPA,
którą polscy komuniści przedstawili narodowi polskiemu nie jako
ruch narodowo-wyzwoleńczy, lecz
jako bandy.
Podkreślać z całą mocą, że pełne
wyzwolenie Polski nie jest możliwe bez samostijnej Ukrainy (vide
Michnik). Oznacza to pełne zaufanie Polaków do anty moskiewskiej
polityki Ukraińców, pozwoli na ich
zupełny bezkrytycyzm i na ich pełne zaangażowanie po naszej stronie. Zaangażowanie to ma pomóc
w umocnieniu pozycji Ukrainy i
osłabieniu Polski, co pozwoli w
przyszłości podporządkować państwo polskie ukraińskim interesom
narodowym.
Najpilniejsze zadanie na najbliższą
przyszłość: doprowadzić do tego
żeby władze polskie jednostronnie
przyznały (złożyły deklarację), że
względem samodzielnej Ukrainy
nie wysuwają i nie będą wysuwać
w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych, a tym samym zrzekają się wszelkich pretensji do ziem
utraconych na wschodzie w wyniku sowieckiej inwazji dokonanej
na okupowane przez Polskę terytoria ukraińskie 17 września 1939r.
Takie oświadczenie jeśli będzie,
należy silnie rozpropagować w
różnych językach obcych. To bardzo ważne dla naszych posunięć
przyszłościowych. My ze swej
strony przyznamy słuszność takiemu stanowisku oświadczając, że
kwestia granic, które wytyczył bez
naszego udziału (tj. Polski i Ukrainy) układ jałtański (nie mówić
o czyją krzywdę chodzi) powinna być załatwiona w przyszłości
przez rządy suwerennych państw
Ukrainy i Polski. Gdy zaś do tego
już dojdzie, to my odczytamy owo
jednostronne oświadczenie: tak,
wy nie macie roszczeń terytorial-
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nych i mieć nie możecie, ale my
je mamy. Polacy bowiem zdają
sobie sprawę, że okupują część
historycznych i etnograficznych
ziem ukraińskich, a nic odwrotnie.
Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą
dla ukraińskiego pojednania zwrócenie Ukraińcom ziem, które są
przez nas nazywane Ukrainą Zacurzońską. Wtedy, gdy te dwa fakty
zestawić, to świat nam, a nie Polsce przyzna rację. Ważne jest także
w obecnej chwili postawienie na
porządku dziennym tzw Akcji Wisła.
Dążyć aby stanęła ona na
forum polskiego parlamentu i żeby
sami Polacy ją potępili jako ludobójczą. Inicjatorem tej sprawy nie
może być Mokry, lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć na to 15-20 tyś.
USD. Gdy to już się stanie to wieść
o tym z odpowiednim komentarzem w językach obcych powinna obejść cały świat. Zainicjować
wiece potępiające polskie zbrodnie
popełnione na narodzie ukraińskim
przez różne cudzoziemskie organizacje.				
Nasz komentarz do tego powinien
nawiązywać do ucisku polskiego
przed wojną na obszarze polskiej
okupacji ziem ukraińskich (Zamojszczyzna, pacyfikacje, likwidacja szkolnictwa i kultury, ucisk
narodowy), sławne działania UPA
w walce z Niemcami i komuną w
Bolszewii i w Polsce.
Podnieść, że sami Polacy oddają
hołd bohaterskiej UPA, prekursorki Solidarności i potępiają komunistyczną Akcję Wisła, znęcanie
się nad ukraińską ludnością. Wykazywać ukraińskość Zacurzonii
zgodnie z granicą nakreśloną przez
OUN-UPA. W tym celu prowadzić
propagandę na rzecz historyczności i etnograficzności ziem ukraińskich okupowanych obecnie przez
Polskę, a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską
walczyła UPA – razem z patriotycznymi siłami polskimi WIN.
Wynika z tego, że patriotyczne siły
polskie uznawały rolę UPA i jej
prawo do ziem Zacurzonii. Mocno
podkreślać, że takie jest stanowisko patriotycznych sił Polski obecnie.
Wyciszać wszystko co nas dzieli,
w tym także negatywne patrzenie
na UPA. Podkreślać także, iż takie
same jest również stanowisko papieża i udowodnić, ze gdyby było
inaczej, to nie przyznałby Mokremu nagrody im. Jana Pawła II za
krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim. Podnosić przyznanie nagrody Ukraińcowi za artykuły zamieszczone

na łamach "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znak", a w propagandzie światowej głosić, że reprezentują one najzdrowsze siły narodu
polskiego, na które tylko Europa
może się orientować. Problematyka rewolucyjnej OUN – awangardy narodu ukraińskiego – powinna
być tam zawsze obecna. Głosić
prawdę bardziej znanych wydarzeń
dziejowych (Grunwald, Wiedeń,
Warszawa 1920, Monte Cassino),
podkreślając, że odniesione tam
zwycięstwa były głównie dziełem
Ukraińców, a nie Polaków. Polacy
odegrali w nich rolę drugorzędną.		
				
Stanowczo rozprawiać się z anty
ukraińskimi poglądami na historię
działalności UPA – E. Prusa, W.
Hryniewieckiego, J. Sobiesiaka,
H. Cybulskiego, ks. Kuczyńskiego,
W. Romanowskiego, J. Popiela, M.
Fijałki, ks. Szetelnickiego, J. Gietrycha, Z. Alberta, A. Oliwy, W.
Kalabińskiego, J. Węgierskiego, S.
Myślińskiego, M. Juchniewicza, W.
Szoty, J. Turowskiego, Siemaszki i
J. Sereta. Najlepiej robić to piórem
samych Polaków, wśród których
znajdą się osoby sprzedajne (obiecać wysokie honoraria i stypendia
zagraniczne). Wskazane jest opanowanie niektórych polskich pism,
w tym "Sempet Fidelis", "Tak i
nie" i in. Wejść do władz Archiwum Wschodniego, infiltrować
Główną Komisję Badania Zbrodni
Hitlerowskich (GKBZHwP), przeszkadzać w zbieraniu obciążających Ukraińców materiałów z wydarzeń drugiej wojny światowej,
nie dopuszczać do publikowania
materiałów obciążających ukraiński nacjonalizm rewolucyjny OUN.
Zestawić ściśle poufne listy osób
(nazwiska i adresy) nieprzychylnych ruchowi rewolucyjnemu. Zestawić także listę Polaków, którzy
są przychylni rewolucyjnej OUN.
Listy, jako dokumenty ważnej wagi
państwowej dostarczyć Prowodowi Krajowemu.
Dążyć wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru Zacurzonii, podkreślając, że samostijna Ukraina
nigdy z tych ziem nie zrezygnuje
i w odpowiednim momencie o nie
się upomni. Jeżeli Polacy będą się
upierać, to Ukraina względem nich
użyje siły zbrojnej.
Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski ukraińskiej katedry w
książęcym grodzie Przemyślu. Tu
powinno znaleźć się biskupstwo
Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi
oraz powinny osiedlić się ukraińskie zakony.		

Poprzeć politycznie, moralnie i
finansowo fundację im. św. Włodzimierza Chrzciciela, założoną
w Krakowie przez Mokrego. Roli
Mokrego nie eksponować, aby
nie utrudnić mu działalności parlamentarnej. Nas interesuje punkt
programu fundacji, który mówi o
gromadzeniu dowodów o zbrodniach Polaków, popełnionych na
Ukraińcach w okresie ostatniej
wojny i w pierwszych latach powojennych (Akcja Wisła). W naszej
propagandzie wykazywać, że podstawę Fundacji stanowi dar Watykanu, przekazany przez Ojca św. na
działalność duszpasterską grecko-katolicką. Jeżeli będą sprzeciwy
pewnych środowisk ukraińskich
czy polskich, to wówczas głosić na
cały świat, że Polacy to pseudo katolicy i działają wbrew życzeniom
papieża. Posługując się imieniem
Ojca św., doprowadzić stopniowo do przekształcenia Fundacji w
Instytut Ukraiński, a z czasem do
powołania na bazie tego instytutu
Uniwersytetu Ukraińskiego w Krakowie. Przed wojną Polacy nie
zezwolili na otwarcie Uniwersytetu
Ukraińskiego we Lwowie, my zaś
przełamiemy wszystkie opory i powołamy Uniwersytet Ukraiński w
starożytnej stolicy Polski.
Nigdy nie zależało nam na sile Polski i teraz nie zależy, wręcz przeciwnie, na jej osłabieniu wewnętrznym i międzynarodowym. Zależy
nam na tym, żeby w Polsce istniała
słaba służba wewnętrzna (i kierowana przez ludzi nam życzliwych)
i słaba, nieliczna armia. Z a l e ż y
nam także na rozbiciu narodu polskiego i osłabieniu Solidarności.
Należy zatem podsycać w łonie
narodu polskiego Górnoślązaków,
Kaszubów, Górali. Robić to należy w sposób, jak to czynili Polacy
żebraczej Polski przedwojennej z
Ukraińcami, Poleszukami, Hucułami i Łemkami.
				
Podsycać aktywność narodową
Ukraińców, Białorusinów, Żydów,
Czechów, Słowaków, a przede
wszystkim Niemców. Próby hamowania ich dynamizmu określać
jako ucisk, brak demokracji i polską nieszczerość w głoszeniu haseł
równości i wolności. Nie dopuszczać do zbliżenia polsko-niemieckiego. Podkreślać aktualność hasła
"Jak świat światem, Niemiec nie
będzie Polakowi bratem".
To wszystko ma służyć, a w przyszłości doprowadzić nawet do
zupełnej dekompozycji państwa
polskiego – co leży w interesie po-

lityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie rewolucyjna
OUN.
Obecna Polska nie powinna być
zbyt silna, ale też nie może być zbyt
słaba. Wobec zupełnego rozprężenia sieci polskiego kontrwywiadu,
z którego solidarnościowy rząd
wypędził wszystkich fachowców
pochodzących z nomenklatury, odbudować tajną sieć OUN i zacząć
kontrolować wszystkie dziedziny
życia w Rzeczypospolitej.
* - odpis Uchwały sporządzono z
tekstu załączonego do książki Wiktora Poliszczuka: "Manowce polskich historyków", Toronto 1999,
oraz skonfrontowano z tekstem stanowiącym fragment książki Wiktora Poliszczuka "Gorzka prawda",
Wydanie 5 – Warszawa 1997, str.
372-379).
Odpis sporządził: Czesław Buczkowski, Bielsko-Biała, wrzesień
2012 r.
POST SCRIPTUM
W książce „Gorzka prawda” pod
tekstem końcowym Uchwały OUN,
na str. 379 zamieszczony jest tekst
listu z Chicago, który odnosi się do
treści prezentowanej Uchwały. Oto
odpis tego listu:
Powyższy tekst po przetłumaczeniu Agencja Konsularna RP we
Lwowie, pismem z dnia 20 marca
1990 r. przesłała do Komisji Sejmowej d/s Polski w Warszawie, do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
dept. Prasy i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w
Warszawie i kilku innych miejsc.
Poza tym materiał został wydrukowany dnia 12-14 kwietnia 1991 r. w
gazecie "Polska Zbrojna", organie
Ministerstwa Obrony Narodowej.
W swoim piśmie konsul polski zaznacza: ...artykuł zawiera wyraźne antypolskie elementy i w moim
przekonaniu nie powinien zostać
bez odpowiedzi.
Nasze milczenie w tej sprawie idzie
właśnie po linii tych uchwał OUN:
Opanowanie prasy polskiej!
				
Koło Lwowian w Chicago.
Właśnie, proszę państwa: dodał
bym: Opanowanie polskich mediów i nie tylko..
					
Czesław Buczkowski.			
		

Kresowe korzenie

Wicher wojennej zawieruchy rozpędził Kresowian nie tylko po całej Polsce
ale i całym świecie. Mimo tragedii jaka dotknęła kresowe rodziny nie tak
łatwo pokonać tych twardych ludzi. Ze starych korzeni odrastały i odrastają
nowe jeszcze silniejsze. Przykładów mamy bardzo wiele i musimy je pokazywać na przekór tym wszystkim którzy chcą zadeptać naszą historię. Mateusz Biszop, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii na swoim blogu napisał:
„W 1940 roku Sowieci przesiedlili na Syberię kilkaset tysięcy Polaków z
Kresów Wschodnich. Wśród tej olbrzymiej ludzkiej masy znalazła się także
rodzina Natyńczyków. ............
Czytaj na stronie 51
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Państwo w państwie...???

Kto i dlaczego wykorzystuje OBROŃCÓW WOŁYNIA?
Andrzej Łukawski
Pozostało ich niewielu. 22 lipca
2012r., do miasta powołanego przez
Moskwę Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Chełma, przyjechała garstka, zaledwie kilkunastu.
Gdyby tylko nie ten fatalny termin
zebrania sprawozdawczego OW - 22
lipiec - eech.
Na „co dzień” zbierają się w kołach
które sami tworzyli. Tam wspominają
swoją młodość którą poświęcili walce
o wolną i niepodległą Polskę.
O kim mowa…? No właśnie.
Chcę dzisiaj napisać co nieco o
Obrońcach Wołynia jakimi są żołnierze ze słynnej/sławnej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej, największego regularnego
Wojska Polskiego działającego na terenie okupowanego Wołynia. Na Lubelszczyznę gdzie przybyli w ramach
akcji BURZA, przybyli zdziesiątkowani i wyczerpani walkami z okupantem niemieckim i sowieckim. Dodatkowo wywiązywali się z obowiązków
obrońców przed szalejącymi i siejącymi terroryzm oddziałami OUN-UPA
a walka z tyloma przeciwnikami jednocześnie nie była taka prosta, Wyczerpywała i wymagała najwyższego
poświęcenie i pomimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej w latach
wojennej pożogi, żołnierze 27 WDP
AK wzbudzali strach w szeregach
okupantów na tyle, że ostatni, sowiecki okupujący "sojusznik” dokonał na
Lubelszczyźnie podstępnego rozbrojenia dywizji zamiast z nią współdziałać. Na Lubelszczyźnie roku 1944
zakończył się więc szlak bojowy tej
wspanialej dywizji ale na tej samej
Lubelszczyźnie, Lubelszczyźnie lat
2000, żołnierzom środowiska przyszło ponownie toczyć walkę.
Tym razem podjęli walkę z utrwalaczem władzy ludowej który podstępnie ukradł im środowisko.
E.Pindych (bo o nim mowa), do szkoły oficerskiej KBW wstąpił ochoczo
pod koniec lat 40. Za działalność
utrwalacza władzy ludowej, otrzymał
od wojewódzkiego ZBoWiD legitymację kombatancką o nr. 0157260
podpisaną przez Pawła Dąbka.
22 stycznia 1998 r., na mocy decyzji
Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, kombatanctwa tego został jednak pozbawiony.
20 lutego 2003 r., już po ustawowym
5. letnim terminie, E. Pindych składa
do UdsKiOR wniosek o uchylenie decyzji własnej i Urząd wniosek (!!!!!!)
przyjmuje.
Próbowałem dowiedzieć się w
UdsKiOR co takiego miało wpływ na
to, że po ustawowym terminie przyjęto od utrwalacza władzy ludowej
wniosek, ale Urząd „chowa się” (cokolwiek miałoby to znaczyć), za ustawę o ochronie danych osobowych.
5 maja 2003, ze względu na brak
uprawnień kombatanckich E. Pindych zostaje skreślony przez OW z
listy nadania odznaki „Akcja Burza”.
Powodem skreślenia z listy był brak
stosownych uprawnień. Dziwne jest
jednak to, że nikt nie zbadał jak to
się stało, że E. Pindych mimo braku
stosownych uprawnień nadal działał
w lubelskim środowisku, więcej, jest
nawet v-ce prezesem i ubiega się o

odznaczenia. Dziwny jest brak konsekwencji i dlaczego nie wyrzucono
E. Pindycha z akowskiego stowarzyszenia?.
Nadal nie są wyjaśnione przesłanki
jakimi kierował się Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych mające wpływ na to, że
Eugeniuszowi Pindychowi, na mocy
decyzji z dnia 17 czerwca 2003 r.
uchylono decyzję własną Urzędu?
Przecież wpis z legitymacji ZBoWiD
E.Pindycha zawiera zapis "o utrwalaniu władzy ludowej", a za to przecież
został pozbawiony uprawnień kombatanckich i to raz na zawsze dyskredytuje go jako członka akowskiego
stowarzyszenia.
Jest inaczej a więc czy mamy do czynienia w państwie prawa z funkcjonowaniem „sobiepaństwem” gdzie
dawni ubecy mogą wszystko..??
Przykłady:
15 grudnia 2005 r., E.Pindych przejmuje a raczej przywłaszcza sobie
władzę w Lubelskim Środowisku 27
WDP AK. Postawą do przejęcia prezesury w tym środowisku jest świstek
papieru ( http://27wdpak.pl/lublin/
pin/ps.jpg ).
Czy w państwie prawa, zarządy
akowskich środowisk informują
członków o zmianach prezesa świstkiem papieru w stylu: "P.S. Informuję,
że teraz ja jestem prezesem".
Czyżby na tym właśnie polegały wybory u akowców?
Wzbudza to zrozumiały sprzeciw
żołnierzy środowiska, jednak E. Pindych, hojną ręką rozdaje "członkostwo zwyczajne" swoim „kolegom
po fachu” i rośnie w siłę. Dawni
ubecy i aparatczycy posiadają zdecydowaną a nawet przytłaczającą większość w środowisku. Zamiast zebrań
urządza się qui pro quo autoryzowane
przez Okręg Wołyński. Nie odbywają
się Statutowe spotkania koleżeńskie
a prawdziwi żołnierze 27 WDP AK
odstawieni są na boczny tor, na margines.
W sierpniu 2008 roku, ze strony http://
gwir.pl/media/82008s.pdf dowiadujemy się, że E.Pindych współtworzył
koło nr. 10 im. por. Daczkowskiego
którego jest aktywnym członkiem. W
tym kole zorganizowano mu nawet
uroczystość jubileuszową z okazji
ukończenia 80 lat. Biorąc pod uwagę
fakt, że por. Daczkowski brał udział
w likwidacji grupy Żelaznego, to
skandalem jest to, że E.Pindych od
lat i samozwańczo prezesuje „równolegle” akowskiemu stowarzyszeniu.
Z „Panu Bogu świeczkę, diabłowi
ogarek” wynika, że E.Pindych mocno utrwala pamięć o utrwalaczach
władzy ludowej i czy na tym miało
polegać uchylenie decyzji własnej
przez Kierownika UdsKiOR z dnia
22 stycznia 1998 r.?
Coś tu strasznie zgrzyta i zaczyna
śmierdzieć.? A może po to przywrócono E. Pindychowi uprawnienia
żeby połączył znakiem równości AL,
AK i KBW...?
Może kolejnym krokiem będzie postawienie tego znaku pomiędzy AK
a OUN-UPA, bo przecież mimo braku uprawnień, Pindych załatwił już
Ukraińcowi awans na pierwszy stopień oficerski w Wojsku Polskim.
15 stycznia 2009 odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

członków Środowiska Lubelskiego. Zebranie odbyło się w świetlicy
Domu Parafialnego Kościoła p. w.
Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej
7 w Lublinie. Wybrano nowy Zarząd
Środowiska do którego nie wszedł
E.Pindych. Nie pogodzony z tym faktem udaje się do Wolaka – ówczesnego prezesa OW ŚZZAK i uzyskuje od
niego „pełnomocnictwo” do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zebrania
w Lubelskim Środowisku Żołnierzy 27 WDP AK. Przeprowadza je, i
przez aklamacje (to kolejne kuriozum
i kpina z demokracji) zostaje wybrany prezesem. Powód „walnego” jest
błahy. Nowo wybrany prezes, ksiądz
Ostrowski nie był „uzwyczajniony”
a wniosek o zmianę statusu członkostwa księdza nie wiedzieć czemu
gdzieś" sobie „leżakował”.
Zbulwersowani takimi działaniami
żołnierze zdali sobie sprawę z własnej bezsilności. Widzą, że poparcie
Warszawy jakim cieszy się E.Pindych
osiągnęło wszelkie szczyty braku
przyzwoitości, łamany jest Statut
(prawo) a więc podejmują samodzielne ale bardzo chaotyczne działania
mające na celu odzyskanie środowiska które z takim trudem tworzyli. O
nieprawidłowościach w środowisku,
o finansowych „przekrętach prezesa”
powiadamiają prokuraturę, następnie
sąd, ale nic to nie daje, gdyż ich pisma i odwołania dalekie są od prawniczych procedur. Prokuratura i sąd
wskazują, że żołnierze nie są uprawnieni (nie są stroną) do wnoszenia
takich powiadomień a jedynie zarząd
środowiska lub Komisja Rewizyjna.
Dziwne, ale tak właśnie funkcjonuje
Polskie prawo.
E.Pindych zna każdy ruch żołnierzy,
zna efekt ich działań i postanawia
działać z wyprzedzeniem. Sam składa doniesienie do prokuratury w wyniku którego:
3 października 2009r. st.sierż. Jakub
Dziedziula z KP5 w Lublinie, wkracza po cywilnemu do mieszkania 88.
letniego Tadeusza Jasińskiego (skarbnik) i bez okazania żadnego nakazu/
upoważnienia (sprawdzałem w prokuraturze i wiem że nie wydano żadnego nakazu) dokonuje przeszukania
mieszkania i przejęcia 6. szt. pieczęci
organizacyjnych.
http://27wdpak.pl/lublin/pin/pieczecie.jpg
26 października 2009r., wobec bezsilności i bezradności na odzyskanie
zawłaszczonego przez E.Pindycha
środowiska, wobec milczenia prezesa OW Wolaka do którego wysyłali
„tonami” skargi, wobec bezprawnego przejęcia pieczęci [...], żołnierze
piszą list otwarty: http://27wdpak.pl/
pl/listy-do-serwisu/232-list-otwarty-onierzy-z-lublina List rozesłany jest
do równorzędnych środowisk OW w
Polsce oraz do Zarządu OW ŚZŻAK.
Ówczesny zarząd i były prezes do
dzisiaj milczą.
19 grudnia 2010 r. wobec totalnej
zmowy milczenia OW ŚZŻAK, ZG
ŚZŻAK oraz nieudolności Komisji
Rewizyjnej OW wraz z Sądem Koleżeńskim, żołnierze postanowili że
o swojej sytuacji poinformują prasę. W Kurierze Lubelskim ukazuję
się artykuł „Lubelscy żołnierze AK
zamienili karabiny na paragrafy”
http://www.kurierlubelski.pl/art-
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ykul/347248,lubelscy-zolnierze-akzamienili-karabiny-na-paragrafy,id,t.
html#material_1
Reakcja Pindycha i jego zastępcy Małeckiego polega na tym, że najpierw
publicznie grożą żołnierzom że za
„podskakiwanie” zostaną usunięci z szeregów akowskich, następnie
przesyłają do OW i Wolaka wniosek
o usunięcie "niewygodnych" żołnierzy ze środowiska. Taka procedura
jest ewidentnym łamaniem Statutu
ŚZŻAK i odświeżeniem stalinowskich metod.
W roku 2011, w OW odbył się zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym prezesurę utracił destruktor OW
Wolak. Nowy zarząd i nowy Prezes
OW Danilewicz, zawiesił, tzn, pozbawił prawomocności uchwałę Wolaka
wydalającą żołnierzy z lubelskiego
środowiska.
W 2012 roku, na corocznym zjeździe
sprawozdawczym OW które odbyło
się UWAGA!!!!! 22 lipca w Chełmie, Prezes Danilewicz, ze względu
na bardzo zły stan zdrowia złożył
dymisję i w konsekwencji podjęto
decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego
Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
OW. Główny cel to wybór nowych
władz.
Uchwałę o „nadzwyczajnym” podjęto
przy uczestnictwie zaledwie ok. kilkunastu żołnierzy 27 WDP AK, bo tylu
przyjechało do Chełma na coroczny
zjazd. Wg. niedostatecznych danych
(brak precyzyjnych danych całego
OW to pokłosie prezesury Wolaka)
stan żołnierzy obecnych w Chełmnie
to nawet niecałe 10% wszystkich żołnierzy OW.
Członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania nie biorę pod
uwagę, bo nie od dzisiaj wiadomo,
ze nadużywano prawa do zmiany statusu członków w OW. Jak mawiają
sami żołnierze 27 WDP AK, masowe nadanie uprawnień to "produkcja" maszynek do głosowania a to
nie ma nic wspólnego z etosem AK,
patriotyzmem i zapełnianiem białych
kart historii 27 WDP AK, Wołynia i
całych Kresów. Mimo bardzo bladej
frekwencji samych żołnierzy w Chełmie, z konsekwencją przystąpiono do
wykonania chełmskiej uchwały i w
dniu 20 września odbył się Nadzwyczajny Zjazd żołnierzy 27 WDP AK.
Zjazd Nadzwyczajny który miał odbudować po rezygnacjach v-ce prezesów i chorobie prezesa zarząd,
okazał się niewypałem, groteską i
pokazem braku znajomości Statutu.
W wyniku kuriozalnych wyborów,
we władzach OW nie ma dzisiaj
ŻADNEGO żołnierza 27 WDP AK
a przecież żołnierze jeszcze żyją i to
właśnie oni z takim mozołem tworzyli OW.
Hasło "dopóki żyje ostatni żołnierz
27 WDP AK, to właśnie on powinien być prezesem" lansowane przez
niektórych członków zarządu OW, to
pusty frazes i dzisiaj można je między
bajki włożyć.
Przedstawiciela prasy pod groźbą wezwania policji wyproszono ze zjazdu
ale wg. "przecieków" wiem, że nikt
nie sprawdzał mandatów tych którzy
zjechali „z terenu” by wziąć udział w
akcie głosowania i wyboru nowych
władz Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK
Mam wszelkie podstawy by stwier-

dzić, że znajomość Statutu ŚZŻAK
przez tzw. aktywistów z OW stoi na
niskim, żeby nie powiedzieć na żenującym poziomie. Statut to prawo a z
tego co mi wiadomo, prawo się przestrzega a nie łamie, naciąga, zmienia/
nagina dla własnych potrzeb.
Być może poznam protokół Komisji
Mandatowej a w nim protokół stwierdzający prawomocność zjazdu, bo
musi być to bardzo ciekawa lektura.
Może przecieknie do prasy cały protokół z samego zjazdu, bo byłby to
miernik praworządności i transparentności w działaniu władz z której
przykład powinny brać podległe OW
koła.
Podobno są przypadki, że do nowego
zarządu weszli ci którzy za prezesury
Danilewicza zrezygnowali z pracy w
zarządzie a więc coś w ludzkich mentalnościach nie funkcjonuje prawidłowo. Wg. filozofii Heraklita i jego
koncepcji zmiany jako centralnego
elementu świata (panta rhei - wszystko płynie) "niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki" a jednak
tak się stało.
Kilka dni po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu OW, w Lublinie odbyło się z blisko półrocznym opóźnieniem (Statut po raz kolejny się kłania)
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
w Lubelskim Środowisku Żołnierzy
27 WDP AK. Oczywiście nie zaproszono na zebranie żołnierzy którzy u
Pindycha i Małeckiego są „na cenzurowanym”.
Nowym (starym) prezesem wybrano
w Lubelskim Środowisku 27 WDP
AK absolwenta oficerskiej szkoły
KBW, bohatera skandalicznych publikacji, utrwalacza władzy ludowej,
kreatora niezgodnej z faktami historii
27 WDP AK, [...] Eugeniusza Pindycha o którym wyżej już pisałem.
W sprawozdaniu z działalności środowiska czytamy m.in.
„Zarząd
Okręgu
Wołyńskiego
ŚZŻAK zgodnie z naszym wnioskiem
i uchwałą nr. 1/2011 postanowieniem
z dnia 24 czerwca 2011r. dokonał
skreślenia z listy członków naszego Środowiska niżej wymienionych
członków: Pawła Bxxxxx, Ryszarda
Łxxxxxxx, Czesława Mxxxxxx, Teofila Nxxxxxx i Eugeniusza Pxxxxx
– za wielokrotne działania (także publiczne) na szkodę naszego Środowiska i imiennie członków Zarządu
naruszając tym samym przepisy & 17
ust. 1-4 i & 18 ust.5.”
To zapis ze sprawozdania w którym
dokonano fałszerstwa. Po pierwsze,
to cała uchwała została anulowana
i nie powinna być prezentowana w
jakiejkolwiek formie a po drugie, w
zapisie oryginalnym nie występuje
nazwisko Pana Teofila Nxxxx. Pan
Teofil jest bezczelnie dopisany za
ś.p. Tadeusza Jasińskiego którego pośmiertnie skreślono z listy członków.
Powyższa publikacja to próba usystematyzowania/ogarnięcia jakoś nawarstwiających się latami nieprawidłowości o których wszyscy wiedzieli,
jednak nikt nic nie zrobił żeby ukrócić
niektóre niezgodne z prawem i etosem AK działania. Nie może być państwa w państwie bo odkładane i tolerowane zaszłości, prędzej czy później
wybuchną z siłą afery Amber Gold.
A.Ł
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Dni Kresowe w Prabutach
Redakcja
Wyczytaliśmy w „Serwisie Informacyjnym Miasta i Gminy Prabuty” , że w Prabutach w dniach
6-7 września br. odbyła się:
„Konferencja popularno-naukowa poświęcona pamięci polskich
Kresów Wschodnich”. Podczas
konferencji upamiętniono przy
pomniku ofiar na Kresach, znajdującym się na cmentarzu komunalnym w Prabutach, pamięć zmarłych i pomordowanych.
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski
podczas wygłaszanej przez siebie
homilii zwrócił uwagę, że ofiarami
była nie tylko ludność polska, ale
również mieszkańcy narodowości ukraińskiej. Tym „sprawiedliwym” był poświęcony referat podczas ubiegłorocznej konferencji.
Burmistrz w swoim wystąpieniu
podkreślił potrzebę budowania
dialogu między narodami – polskim i ukraińskim na prawdzie,
nawet bolesnej. Bardzo istotne jest
to, żeby nie ulegać relatywizmowi
historycznemu, a przede wszystkim pamiętać o naszych rodakach,
którzy spoczywają na dawnych
Kresach II Rzeczypospolitej,
ponieważ „nie o zemstę wołają
ofiary, lecz o pamięć” jak głosi
inskrypcja na pomniku cmentarza
rakowickiego w Krakowie.
Organizatorem konferencji było
Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków, którego Prezesem jest p.
Andrzej Mosiejczyk. Pan Prezes w
swoim wystąpieniu podziękował
serdecznie prelegentom za przyjęcie zaproszenia oraz instytucjom,
które sfinansowały tegoroczną
uroczystość Miastu i Gminie Prabuty oraz Fundacji Filantropijnej
„Projekt” z Kwidzyna. Współorganizatorami konferencji był
Związek Harcerstwa Polskiego
Szczep Prabuty, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, którym
również serdecznie podziękował.
Podziękowania otrzymały także
instytucje i osoby dzięki którym
możliwe było zaproszenie do pobytu w Prabutach młodzieży z
harcerstwa polskiego na Ukrainie,
którzy zajmują się opieką nad polskimi cmentarzami.
Prelegentami tegorocznej konferencji byli:
1.dr Monika Tomkiewicz – IPN
Gdańsk – Represje na żołnierzach
AK okręgu wileńskiego w okresie
okupacji niemieckiej 1941 – 1944
2.Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski
– Przygotowania do 70 rocznicy
ludobójstwa na Kresach
3. Małgorzata Longinus – Społeczność akademicka Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie (USB).
Przyczynki do emigracyjnych losów profesorów oraz wychowanków USB w Wilnie po 1940 roku
4.Bogdan Pawłowski Burmistrz
Miasta i Gminy Prabuty - Wspomnienia z podróży po Kresach.
Prezes Stowarzyszenia Kresowiaków zapowiedział organizację
konferencji w roku przyszłym w
przypadającą 70 rocznicę ludobójstwa na Kresach Wschodnich.
Obszerny fotoreportaż z Konferencji:

www.ksi.kresy.info.pl

http://www.prabuty.pl/prabuty/
content/view/2320/18/
Ks. T. Isakowicz-Zaleski na swojej stronie zamieścił informację:
„W pierwszym dniu w intencji
pomordowanych Kresowian odprawiona została msza św. w prabuckiej katedrze, w czasie której
głosiłem kazanie”.

Konferencja odbyła się w przepełnionej po brzegi auli Domu Kultury.
Pamięci
Polskich
Wschodnich

Kresów

Po raz czwarty z inicjatywy Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków organizowana jest konferencja popularno – naukowa
poświęcona pamięci Polskich
Kresów Wschodnich. Tegoroczna
Konferencja odbyła się 7 września
w Domu Kultury w Prabutach.
Dzień wcześniej, zgodnie z przyjętą tradycją złożono kwiaty na
cmentarzu komunalnym w Prabutach, pod pomnikiem pomordowanych na Kresach Wschodnich. W
intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN – UPA odprawiona została w prabuckiej konkatedrze pod wezwaniem Świętego
Wojciecha, uroczysta msza święta.
O represjach na Wileńszczyźnie
Program tegorocznej konferencji poświęcony został również
represjom i zbrodniom dokonanym na Wileńszczyźnie. Historię
tą przybliżyła zebranym dr Monika Tomkiewicz z gdańskiego
Oddziału IPN w swoim referacie
„Represje na żołnierzach Armii
Krajowej Okręgu Wileńskiego
w okresie okupacji niemieckiej
1941 – 1944”. W czerwcu 1941
roku, kiedy oddziały Wermachtu w pościgu za Armią Czerwoną
wyzwalał tereny Wileńszczyzny,
miejscowa ludność witała je jak
wybawicieli. Szybko jednak nowy
niemiecki okupant, dla umocnienia swojej władzy zaczął stosować
najbardziej brutalne środki represji. Skierowane one były zarówno
wobec oddziałów partyzanckich
Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, jak
i ludności za sprzyjanie partyzantom. Symbolem i epicentrum
zbrodni dokonywanych na tamtych terenach jest leżąca nieopodal
Wilna miejscowość Ponary. Tam

właśnie funkcjonariusze okupanta
niemieckiego i kolaborującej policji litewskiej (Lietuvos Szauliu
Sajunga), na miejsce masowych
egzekucji, wybrali dobrze zamaskowany teren niedokończonej
wielkiej bazy paliwowej. Od lipca
1941 do lipca 1944 Sonderkommanda, nad dołami przygotowa-

nymi wcześniej na zbiorniki paliwa, wykonywały wyroki śmierci
poprzez rozstrzelanie. Obok ofiar
poddanej eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej, w ponarskich dołach pogrzebanych
zostało wielu Polaków, członków
Związku Wolnych Polaków, partyzantów AK, młodzieży licealnej i
akademickiej, inteligencji, w tym
wybitnych przedstawicieli nauki.
W połowie 1944 roku w obliczu
zbliżającego się frontu, zbrodniarze przystępują do likwidacji ciał
pomordowanych, wykorzystując
do tego wielowarstwowe stosy
do spalania oraz płyty żeliwne
do rozdrabniania kości. W swojej
prelekcji dr Monika Tomkiewicz
posłużyła się bogatą multimedialną prezentacją dokumentów
źródłowych oraz zachowanymi
fragmentami kronik filmowych z
okresu wkroczenia wojsk niemieckich na Litwę i początków okupacji. Wśród dokumentów szczególne wrażenie robiły listy osób
przetrzymywanych w więzieniu
na Łukiszkach, z adnotacją o ich
dalszym losie, w większości informującą o wydanym wyroku śmierci oraz zdjęcia dołów w Ponarach.
Dr Monika Tomkiewicz jest autorką jedynej naukowej monografii
pt. „Zbrodnia w Ponarach 1941
-1944” poświęconej tamtym wydarzeniom. Dr Monika Tomkiewicz przypomniała też dalszy epizod tragicznej historii ruchu oporu
na Wileńszczyźnie, po wkroczeniu
latem 1944 roku wojsk sowieckich, które przejęły rolę oprawcy,
dokonując podstępnych aresztowań i mordów na oficerach AK.
Wśród aresztowanych partyzantów Armii Krajowej prowadzono
werbunek do Armii Berlinga. Dokonano też licznej zsyłki do Kaługi pod Moskwę, celem utworzenia
361 gwardyjskiego pułku piechoty
Temat historii Wileńszczyzny w
latach okupacji podjęła także w
swojej prelekcji na temat społeczności akademickiej Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie Mał-

gorzata Longinus – nauczycielka
historii w Gimnazjum w Rodowie
koło Prabut. Jako absolwentka
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, pielęgnuje
tradycje dawnego wysokiej rangi
polskiego ośrodka akademickiego
w Wilnie. W swoim wystąpieniu
przedstawiła emigracyjne losy
profesorów oraz wychowanków
Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie po roku 1940.
Relacja z podróży po Kresach
Wrażeniami ze swej sentymentalnej podróży na Kresy podzielił
się podczas konferencji Burmistrz
Prabut Bogdan Pawłowski. Prezentację swoją wzbogacił pokazem
licznych zdjęć wykonanych podczas wycieczki na Wołyń do miejscowości Sarny. Inspiracją tego
przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Prabut oraz organizacji Kresowian, było zaproszenie
proboszcza parafii Przemienienia
Pańskiego w Sarnach ks. Władysława Łukasiewicza. Ksiądz
Władysław Łukasiewicz rok temu
gościł w Prabutach. Tegoroczny
wyjazd do Sarn był formą rewizyty, a także okazją do uczczenia 20tej rocznicy odzyskania kościoła
w Sarnach. Z tej to okazji uczestnicy wycieczki przekazali parafii
ufundowaną tablicę pamiątkową.
Uczestnicy wycieczki odwiedzili
kilka niezwykle ciekawych miejsc
historycznych. Wspaniały Lwów
i jego liczne zabytki z nekropolią
łyczakowską, Krzemieniec, a także zamki i warownie: w Żółkwi,
Olesku, Podhorcach to wyjątkowe
perły na chwałę dawnej Rzeczpospolitej. Ale nie tylko w architekturze zamyka się historia. Uczestnicy wycieczki, co w szczególny
sposób pokazał w swoim slajdzie
Burmistrz Bogdan Pawłowski,
mieli okazję pochylić się nad grobami swoich przodków pomordowanych przez siepaczy z OUN
– UPA. Jednym z takich miejsc
jest dawna kolonia Ugły, spacyfikowana 12 maja 1943 roku. Drewniany krzyż z tablicą poświęconą
pamięci tamtej tragedii góruje nad
mogiłą skrywającą ciała 72 ofiar.
Spoczywają tam między innymi
zamordowani krewni rodziny państwa Grabków, z których wywodzi
się obecny Burmistrz Wschowy
oraz potomkowie - obecni mieszkańcy Prabut. Spoczywają też
między innymi przodkowie państwa Kraińskich i Mosiejczyków.
Kultywowaniu przez Kresowian z
Prabut pamięci ofiar represji stosowanych przez OUN – UPA przyświeca hasło: „Nie o zemstę lecz o
pamięć wołają ofiary”.
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O przygotowaniach do ważnej
Rocznicy
Stałym honorowym gościem prabuckich konferencji jest ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. W
wystąpieniu swoim przedstawił
koncepcję obchodów 70-tej Rocznicy Zbrodni Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Przypadać ona
będzie 11 lipca 2013 roku. W dniu
11 lipca 1943 roku (niedziela) w
wielu miejscowościach na Wołyniu siepacze OUN – UPA dokonali zbrodni o wyjątkowej skali na
ludności polskiej. Napastnicy w
wyjątkowo perfidny sposób zaatakowali bezbronną ludność, zgromadzoną w kościołach na niedzielnej mszy. Niedokończone „msze
wołyńskie” stanowią symbol przypominający największe zbrodnie
na Kresach Wschodnich w czasie
II wojny światowej. Mówimy tu
o kategorii zbrodni ludobójstwa
mówił ks. Tadeusz Isakowicz –
Zaleski. Nie należy tolerować niedomówień, przekłamań oraz definicyjnych eufemizmów, w kwestii
tej wielkiej tragedii narodowej.
Obchodom 70-tej rocznicy przyświecać będą trzy hasła:
- „pamięć”, jako uczczenie ofiar,
za to że byli wierni swojej ojczyźnie i swojej wierze katolickiej’
- „prawda”, czyli ujawnienie okoliczności i sprawców zbrodni, dla
tworzenia fundamentu, a nie iluzji
fałszywego pojednania,
- „przestroga” – ostrzeżenie dla
przyszłych pokoleń, przed skutkami tolerowania wszelkich zbrodni.
W tym miejscu ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski odniósł się do przyzwolenia na zbrodnie jakie Adolf
Hitler dał we wrześniu 1939 roku
swoim oficerom, używając między
innymi słów „któż dziś potępia
zbrodnie ludobójstwa dokonane na
Ormianach?”. W przygotowaniu
obchodów rocznicowych ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski nie liczy
na dobrą wolę ze strony prezydenta RP i rządu i nie przewiduje powstania ogólnopolskiego komitetu
organizacyjnego. Oczekuje więc
zaangażowania różnych organizacji Kresowian, organizacji wolnościowych, części samorządów
lokalnych. Formą uczczenia Rocznicy mają być liczne konferencje
popularno – naukowe, odprawiane
msze święte.
Tekst Andrzej Baczewski
Za:
http://www.isakowicz.pl/
index.php?page=news&kid=8&nid=6712
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24. godzinny protest przeciwko
dyskryminacji Polaków na Litwie
Andrzej Łukawski
7 września 2012 r., przed gmachem
Kancelarii Prezesa Rady ministrów
rozpoczął się 24 godzinny protest
przeciwko dyskryminacji Polaków
na Litwie w którym udział wzięli
m.in. przedstawiciele:
Federacji Organizacji Kresowych,
Stowarzyszenia Memoriae Fidelis,
Fundacji Wolności i Demokracji,
Prawicy Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Koliber, Młodzieży
Wszechpolskiej i innych.
W swoich wystąpieniach oskarżano
premiera o zaniechanie, bierność
oraz o niedotrzymanie obietnic.

akcję protestacyjną i złożyć APEL
do premiera Tuska w którym czytamy:

APEL
Szanowny Pan Donald
Tusk Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej
Polskiej
Szanowny Panie Premierze!

Zeszłoroczne obietnice Tuska zostały przyjęte przez Polaków ze wzruszeniem tym bardziej, że spektrum
obietnic było dość bogato wyeksponowane i wyartykułowane przez
premiera.
Mówcy podkreślali, że z zeszłorocznych obiecanek nie zrobiono nic.
Postanowiono więc zorganizować

Przebywając 4 września 2011 roku
w Wilnie, w symbolicznym dla Polaków miejscu bo pod Ostrą Bramą,
w kościele św. Teresy, złożył Pan,
Panie Premierze, zgromadzonym
tam Polakom, uroczyste, wygłoszone na stopniach ołtarza, przyrzeczenie:
„Polska jest także swoim rodakom
winna opiekę i wsparcie kiedy tylko oni tego potrzebują, wszędzie na
świecie, ale szczególnie tu: w Wilnie
i na Litwie [...] od dzisiaj chcę powiedzieć, że otoczymy szczególną
opieką wasze oczekiwania, marzenia i dążenia, także w kontekście
edukacji i oświaty, które stały się tak
gorącym tematem w ostatnich tygodniach tutaj na Litwie [...] Relacje
między Polską a Litwą będą tak
dobre jak dobre są relacje państwa
litewskiego z polską mniejszością
[...].
Realia polskiej edukacji na Litwie
będą pod szczególną ciągłą opieką
polskiego rządu. To Wam przyrzekam."
Od tej obietnicy minął rok. W tym
czasie władze litewskie podjęły
działania zdecydowanie pogarszające sytuację ludności polskiej na
Litwie, takie jak:
- wprowadzenie w życie wymierzo-

nej w szkolnictwo mniejszości narodowych (polskie) reforma oświaty,
przeciwko czemu protestowaliśmy;
- następne represje prawne i administracyjne mające na celu ograniczenie stosowania języka polskiego w
sferze publicznej (polskiego nazewnictwa ulic, marszrut autobusów,
szyldów sklepowych; rozmawiania
po polsku na terenie pracy);
- kolejne i jeszcze bardziej niekorzystne dla Polaków ustalenie granic i liczebności okręgów wyborczych, co negatywnie wpłynie na
liczebność polskiej reprezentacji
parlamentarnej w litewskim sejmie;
- antypolska propagandowa retoryka
najwyższych litewskich osobistości,
połączona z tolerowaniem manifestacji antypolskiego szowinizmu w
życiu publicznym.
Posunięcia te nie spotkały się ze
zdecydowaną, skuteczną i adekwatną do powagi sytuacji, reakcją polską, w tym Pana Premiera.
Powołana przed rokiem wspólna,
polsko-litewska komisja oświatowa bardzo szybko doprowadziła do
powstania swoistego protokółu rozbieżności... i zawiesiła swoją działalność. I był to chyba jedyny przejaw,
widocznego dla opinii publicznej w
Polsce, działania polskich władz na
rzecz poprawy sytuacji Polaków na
Litwie, bowiem wyprawki szkolne dla dzieci na Wileńszczyźnie
przyznano wyłącznie jednorazowo.
Podobnie niestały charakter miało
wsparcie techniczno-szkoleniowe
nauczycieli w polskich szkołach na
Litwie. Tymczasem strona litewska
wprowadza stałe rozwiązania systemowe, dążące w odwrotna,, stronę,
włącznie z próbami przekupstwa w
majestacie prawa (wyższe pensje
dla nauczycieli porzucających język
polski na lekcjach).
. W szczególności zaniedbano jakiekolwiek interwencje na forach euro-
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pejskich
- w Unii, Radzie Europy, OBWE.
W załączeniu przesyłamy Panu pismo w sprawie sytuacji Polaków na
Litwie wystosowane przez nas do
pana Knuta Vo!lebaeka. Wysokiego
Komisarza OBWE ds. Mniejszości
Narodowych. To są jednak inicjatywy społeczne, a nie państwowe.
Również poprzedni list do wysokiego komisarza, na którego działania
powołują się członkowie rządu, to
także inicjatywa społeczna. Nie
dostrzegamy też żadnych działań
(oprócz słów) ze strony rządu, które
popierałyby jego interwencje.
Ponadto prócz w/w inicjatyw jest
paradoksem, że jeden tylko młody
prawnik z Gdańska, pan Tomasz
Starski - autor petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw
językowych Polaków na Litwie zrobił dla Polaków na Wileńszczyźnie więcej niż całe Państwo Polskie.
Polskie władze nie podjęły także próby wykorzystania interesów
ekonomicznych Litwy w Polsce dla
poprawy sytuacji Polaków. A takie
możliwości były, choćby w trakcie
spotkania Pana Premiera z premierem Litwy Andriusem Kubiliusem
18 lipca w Warszawie.
Jeśli nastąpiło pogorszenie stosunków państwowych polsko-litewskich, to inicjatorem tegoż była Litwa (np. zachowania i wypowiedzi
pani prezydent Dalii Gribauskaite z
okazji szczytu NATO w Chicago).
Szanowny Panie Premierze!
Obietnica uczynienia z położenia
mniejszości polskiej na Litwie probierza państwowych stosunków
polsko-litewskich - to faktycznie
przecież znaczy cytowana przez nas
na początku Pańska wypowiedź została złożona, publicznie i w okolicznościach uroczystych, ponad rok
temu. W kwietniu tego roku przypomnieliśmy ja Panu Premierowi
w skierowanych do Pana pismach,
na które - na przykład na zawarty w
nich postulat powołania rządowo-sejmowej Komisji do zbadania
realizacji postanowień Traktatu
polsko-litewskiego wobec mniejszości - nie uzyskaliśmy do dziś odpowiedzi.

publicznie tego typu zobowiązanie,
liczył się z możliwością konieczności jego realizacji... i miał koncepcję
niezbędnych dla osiągnięcia tego
celu posunięć.
Wzywamy Pana, Panie Premierze,
do podjęcia skutecznych działań,
zwłaszcza w stosunku do władz
litewskich, a także na arenie międzynarodowej - dla zapewnienia naszym rodakom na Litwie należnych
im praw.
Z poważaniem
Adam Chajewski - Federacja Organizacji Kresowych,
Aleksander Szycht - Stowarzyszenie Memoriae Fidelis,
Michał Dworczyk - Fundacja Wolność i Demokracja,
Dr Krzysztof Kawęcki - Prawica
Rzeczypospolitej,
Seweryn Szwarocki - Stowarzyszenie KoLiber,
Robert Winnicki - Młodzież
Wszechpolska
Dziwne ale do Kancelarii Premiera
niestety nie wpuszczono przedstawicieli prasy, dlatego o "wrażenia"
z przekazywania APELU zapytałem
jednego z sygnatariuszy.
Rozmowa podczas składania APELU była raczej przyjemna a to o
czym rozmawialiśmy przyjęte było
ze zrozumieniem. Teraz oczekujemy jakiejś pozytywnej i stanowczej
reakcji premiera. To że było przyjemnie nie oznacza jednak że premier zareaguje natychmiast. Mamy
doświadczenie z Wilna, gdzie po
wyśmienitym wystąpieniu premiera
nic się nie wydarzyło - powiedział
Kresowemu Serwisowi Informacyjnemu Aleksander Szych po wyjściu
z kancelarii premiera.
Po proteście przed kancelaria premiera, uczestnicy protestu przeszli
pod budynek ambasady litewskiej.
Zakończenie protestu zaplanowano
na dzień następny tj. sobotę.

Sądzimy Panie Premierze, że najwyższy czas na realizację pańskiej
obietnicy. Nie jest naszym zadaniem sugerować Panu co ma lub
może Pan uczynić. Jesteśmy przekonani, że polski Premier, składając
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EUGENIUSZ CYDZIK LEGENDA
KRESOWEGO DZIEDZICTWA
Aleksander Szumański

Nie żyje Eugeniusz Cydzik - opiekun polskich mogił na Ziemi
Lwowskiej, jeden z inicjatorów
odbudowy Cmentarza Obrońców
Lwowa i upamiętnienia profesorów
lwowskiego Uniwersytetu Jana
Kazimierza, zamordowanych w
1941 roku przez nacjonalistyczny
ukraińsko- niemiecki batalion Nachtigall. Zmarł w poniedziałek we
Lwowie. Miał 90 lat.
Cydzik urodził się 26 grudnia 1921
r. w Misiewiczach koło Grodna, w
obronie którego walczył we wrześniu 1939 r. Był żołnierzem Armii
Krajowej i po 1945 roku. za przynależność do AK został skazany na
15 lat katorgi w sowieckich łagrach.
Po powrocie do Lwowa wspólnie z
żoną Czesławą Chudzik (zmarła w
2008 r.) zaangażowali się w opiekę
nad polskimi mogiłami i miejscami
pochówku Polaków we Lwowie i
na Ziemi Lwowskiej. Zainicjowali
m.in. odbudowę Cmentarza Obrońców Lwowa . Prace porządkowe na
tym cmentarzu Cydzik rozpoczął
już na początku lat 80.
W latach 1984-1991 pełnił funkcję
prezesa Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Grobami Wojskowymi,
później przez lata pełnił funkcję
honorowego prezesa. Był również
jednym z inicjatorów ustawienia w
1995 roku na Wzgórzach Wuleckich, w miejscu kaźni profesorów
Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, betonowego nagrobka i
żelaznego krzyża.
Cydzik był bardzo aktywny w środowisku polskim we Lwowie. W
2006 r. został wraz z żoną laureatem „Nagrody Kustosz Pamięci
Narodowej” przyznawanej przez
Instytut Pamięci Narodowej, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla dokumentowania
najnowszej historii i ocalania pamięci historycznej.
"Czesława i Eugeniusz Cydzikowie ze Lwowa to osoby najbardziej zaangażowane w opiekę nad
polskimi mogiłami i miejscami
pochówku Polaków we Lwowie
i na Ziemi Lwowskiej" - można
przeczytać na stronie internetowej IPN. Instytut zwraca również
uwagę, że Eugeniusz i Czesława
Cydzik wbrew wszelkim trudnościom i przeszkodom ratowali od
zniszczenia polskie mogiły i miejsca pamięci. Państwo Cydzikowie,
a wraz z nimi lwowscy Polacy, usuwali z Cmentarza Obrońców Lwowa gruzy i śmieci. „Pani Czesława
Cydzik własnoręcznie wykonywała
cegiełki, których sprzedaż zasilała
fundusz odbudowy" - przypomniał
IPN.
Przed wojną należał do harcerstwa,
przeszedł pełny kurs przysposobienia wojskowego. 1 września 1939 r.
zgłosił się na ochotnika do wojska.
Został przyjęty do służby pomocniczej w Grodnie, po 17 września
1939 roku brał czynny udział w
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obronie miasta. Po kapitulacji wyjechał, ukrywał się pod Warszawą,
do Grodna wrócił w 1941 r. W 1942
r. wstąpił do ZWZ/AK.

Służył w BIP, potem w Kedywie
(Kierownictwo Dywersji Komendy
Głównej Armii Krajowej) – wydzielony pion organizacyjny Armii
Krajowej).
Gromadził broń, wystawiał fałszywe dokumenty, był zwiadowcą.
Walczył w oddziałach partyzanckich w Zgrupowaniu Nadniemeńskim. W 1945 roku aresztowany
i skazany na 15 lat katorgi i 5 lat
pozbawienia praw obywatelskich.
Przebywał w więzieniu w Grodnie,
potem w Moskwie. Wyrok odbył
w Workucie, gdzie pracował początkowo przy robotach ziemnych
w tundrze, w kopalni węgla i jako
elektryk w łagrze dla więźniów politycznych.
Tam ożenił się z Czesławą Hnatów.
Zwolniony został w 1956 roku,
do roku 1957 pracował jako wolny robotnik, po zwolnieniu żony
wyjechał z nią do Lwowa. Eugeniusz Cydzik był bardzo aktywny
w środowisku polskim we Lwowie. Prace porządkowe Cmentarzu
Obrońców Lwowa rozpoczął już
na początku lat 80. W 1984 roku
powołał do życia Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi. Przez trzy kadencje był
wybierany prezesem tego Towarzystwa, a od 1991 roku był jego Honorowym Prezesem.
Mirosław Rowicki redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”
przeprowadził z Eugeniuszem Cydzikiem rozmowę („Kurier Galicyjski” 2 marca 2012):
Rozmawiamy z Eugeniuszem Cydzikiem – żołnierzem AK, więźniem radzieckich łagrów, założycielem i prezesem honorowym
Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Pod koniec ubiegłego roku obchodził pan piękny jubileusz 90-lecia.
Pańskimi przeżyciami można by
obdzielić kilka osób lub napisać filmowy scenariusz. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom niektóre
fakty z pańskiego bogatego życiorysu.
Moja rodzina pochodzi z Grodzieńszczyzny, z niewielkiego
zaścianka Cydziki. Mieliśmy tam
niewielki folwark. U nas nie mówiło się folwark, ani zaścianek, tylko
okolica. Były to osady zamieszkałe
przez drobną szlachtę, drobnych
ziemian, Polaków. Wsiami określano tereny zamieszkałe przez chłopów, głównie Białorusinów.
Mój dziadek ze strony ojca ukończył szkołę oficerską w Petersburgu i jako adiutant generała-gubernatora służył w Tyflisie w Gruzji
(obecnie - Tbilisi). Pradziadek brał
udział w Powstaniu Styczniowym.
Został zesłany na Syberię i zagi-

nął w kopalni w Nerczyńsku. Choć
jego majątek podlegał konfiskacie,
udało się go uratować. Jego córka
wyszła za mąż za Gorbaczewskiego, występowała pod innym nazwiskiem i majątek miał innego właściciela.

Po demobilizacji dziadek wrócił
do domu i zaczął gospodarzyć. Na
służbie udało mu się zaoszczędzić
trochę grosza. Dokupił ziemi, poszerzył i modernizował gospodarkę
– kupił trochę maszyn rolniczych.
Tam urodził się mój starszy brat
Antoni i moje dwie młodsze siostry, Alfreda i Bronisława. W 1920
roku ojciec wziął konia, zdjął ze
ściany szablę dziadka i poszedł
bronić ojczyzny przed bolszewikami. Szczęśliwie z tej wojny wrócił.
Dalej gospodarzył na folwarku.
Dzięki staraniu ojca, kurator szkolny naszego okręgu ks. Kuryłowicz
przysłał do nas nauczycielkę aby
dzieci mogły uczyć się na miejscu.
Pamiętam nazwisko mojej pierwszej nauczycielki – Hanna Łukosiówna, potem była Aleksandra
Wiśniewska. Ojciec dał nauczycielce utrzymanie i przeznaczył
jeden z pokoi na klasę. Schodziło
się do nas około 10 dzieci z okolicznych osad. Od dzieciństwa, jak
pamiętam, zawsze wszystko mnie
interesowało.
Są różne zbiegi okoliczności, które mogą zaważyć na naszym życiu.
W roku 1935, gdy było scalanie
gruntów, w naszym domu mieszkał
mierniczy. Całymi dniami chodził
po polach z teodolitem i obmierzał ziemię. Mama wysyłała mnie
do niego z jedzeniem. Zobaczyłem
teodolit, zacząłem mu się przyglądać. Gdy zauważył, że mnie to
interesuje, pokazał mi, jak się go
ustawia, poziomuje, jak prowadzi
się pomiary. Nie wiedziałem, że od
tego kiedyś będzie zależało moje
życie.
Po ukończeniu szkoły, poszedłem
do gimnazjum kupieckiego w
Grodnie. Byłem w 5 żeglarskiej
drużynie harcerskiej im. Romualda Traugutta. Na lekcjach z przysposobienia wojskowego, dawał
nam w kość instruktor Mazurek,
sierżant zawodowy 81 Pułku
Strzelców Grodzieńskich. Szczególnie, gdy mieliśmy zajęcia w
jednostce. Ale na zajęciach teoretycznych zauważył, że wiele rzeczy mnie interesuje. Zaczął dawać
mi dodatkowe zadania, wyjaśniał
rzeczy ponad programem: jak
oznaczyć odległość na podziałce
w lornetce, jak wysokość, czytanie
map i obliczenia balistyczne.
W 1939 roku brał Pan udział w
obronie Grodna?
Naturalnie. Przed wojną w Grodnie stacjonowały jednostki wojskowe (76 Pułk Piechoty, 81 Pułk
Strzelców Grodzieńskich i in.), ale
w 1939 roku zostały przeniesione
na linię frontu. W mieście pozostała policja, studenci i harcerze.

/ Cydzik - fot. PAP / Leszek Wróblewski

Początkowo szykowaliśmy obronę
przeciwko Niemcom od północy,
od Prus Wschodnich. Po 17 września zaczęliśmy szykować się do
obrony od wschodu.

na ułamkach grobów na Cmentarzu Orląt własnoręcznie wykonane
lampiony z motywami patriotycznymi. Tak też wychowywał swoje
dwie córki Krystynę i Wandę.

Wojska sowieckie do miasta weszły od zachodu, a wprowadzali
je dawni mieszkańcy Grodna –
Abraszkin, Margolis i Lipszyc.
Uciekli do Rosji, ale znając tereny, dokonali manewru okrążającego. Grodno trzymało się jednak
dwa dni – 20-22 września. Sowieci
stracili 10 czołgów, samochód-radiostację i około tysiąca żołnierzy.
Po upadku miasta koledzy z drużyny rozeszli się do domów, przeważnie na Litwę, wróciłem więc
do Cydzików.

Gdy powstało Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej,
jako jeden z pierwszych zaczął
aktywną działalność na rzecz odrodzenia Cmentarza Orląt i renowacji pochówków na Cmentarzu Janowskim, mogił żołnierzy
września 1939 roku, kwater powstańczych na Cmentarzu Łyczakowskim, kwatery w Polskich Termopilach – w Zadwórzu i innych
miejsc pamięci.

„Kurier Galicyjski” 20 września
2012 r. po śmierci Eugeniusza Cydzika wspomina:
Eugeniusz Cydzik 17 września, w
ten symboliczny dla Polski dzień,
we Lwowie po długiej chorobie
odszedł na wieczną wartę do Pana,
Eugeniusz Cydzik.
Urodzony na ziemi Grodzieńskiej,
po wejściu sowietów heroicznie
bronił tego miasta. Nie mógł pogodzić się z utratą niepodległości
i kolejnymi okupacjami Ojczyzny.
Walczył w oddziałach leśnych,
w AK – walczył tam, gdzie kierował go rozkaz, za co wielu po
wojnie zarzucało mu współpracę
z okupantem. Kres wojny nie położył końca walce. Kilka udanych
operacji w oddziałach leśnych, aż
aresztowanie i wyrok – 15 lat łagrów.
Trafia do Workuty na dalekiej północy. Pracuje w kopalni. Tu też
wykazuje się sprytem i swoją postawą uzyskuje zaufanie zarówno
współwięźniów, jak i władz. Daje
mu to namiastkę wolności w obrębie kopalnianych „posiołków”.
Kto wie, jak by potoczyły się jego
dalsze losy, gdyby tu nie spotkał
lwowskiej dziewczyny, Czesławy
Chudzik. Dzięki niej osiadł we
Lwowie i z tym miastem związał
swe życie.
Tu podjął walkę o zachowanie
pamięci o chlubnej historii Lwiego Grodu. To wspólnie z żoną na
pierwszego listopada umieszczali
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Był jednym z inicjatorów ustawienia w 1995 r. na Wzgórzach
Wuleckich, w miejscu kaźni profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, betonowego
nagrobka i żelaznego krzyża. Eugeniusz Cydzik był bardzo aktywny w środowisku polskim we Lwowie. W 2006 r. został wraz z żoną
laureatem Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawanej
przez Instytut Pamięci Narodowej,
a nadawanej osobom szczególnie
zasłużonym dla dokumentowania
najnowszej historii i ocalania pamięci historycznej.
W latach 1984-1991 pełnił funkcję
prezesa Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Grobami Wojskowymi,
później przez lata pełnił funkcję
honorowego prezesa. Miał wiele
planów. Mimo swego wieku wiele
jeszcze chciał zrobić dla upamiętnienia polskich żołnierzy poległych w okolicach Lwowa. Czekał, żeby tylko skończyła się zima,
żeby mógł wziąć się do działania.
Bezczynność nie była mu właściwa…
Niestety Bóg wydał mu rozkaz stawienia się przed jego oblicze. Jako
żołnierz wykonał go z honorem.
Cześć Jego Pamięci!
„Legendarny Kresowianin nie
żyje” takim tytułem red. Piotr
Ferenc – Chudy - „Gazeta Polska
Codziennie”- w środę 19 września
2012 roku żegna Eugeniusza Cydzika.
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Po raz pierwszy przyznano Nagrodę
im. Macieja Płażyńskiego. Uhonorowani
zostali dziennikarze i media służący Polonii.
Informacja prasowa
Warszawa, 19 września 2012 – Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im.
Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i
Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo
wyróżniono dziennikarzy z Rosji i
Niemiec. Jury wybrało zwycięzców
spośród 55 nominacji nadesłanych ze
wszystkich kontynentów.
W kategorii dziennikarz medium
polonijnego laureatką jest Barbara
Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego
szkolnictwa na Litwie.
W kategorii dziennikarz krajowy
publikujący na tematy polonijne laureatką jest Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Oddział Gdańsk, autorka
reportaży o Polakach mieszkających
w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto
Jury wyróżniło w tej kategorii Piotra
Cywińskiego z redakcji tygodnika
„Uważam Rze” za profesjonalne i
bezkompromisowe podejmowanie
trudnych tematów w artykułach „Bunt
straceńców” i „Tragarze obciążeń”.
W kategorii dziennikarz zagraniczny
publikujący na tematy Polonii laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w „NRC Handelsblad” na temat rządowych planów
wydalenia z Holandii bezrobotnych
Polaków, czym rozpoczęła dyskusję
w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest redakcja „Nowego Dziennika – Polish Daily News” z
Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo
służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii
redakcję dwumiesięcznika „Dom
Polski” wydawanego w Tomsku za
podtrzymywanie polskich tradycji na
terenie Syberii i całej Rosji.
Laureatów wyłoniło jury w składzie:
Jakub Płażyński (przewodniczący),
Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław
Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata
Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor
Muzeum Emigracji, sekretarz jury).
Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego
jest honorowana praca dziennikarzy
i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie
w pamięci Polaków osoby i dokonań
Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody
gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i
wicemarszałka Senatu RP, prezesa
Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
człowieka o szerokich horyzontach i
dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.
Nagroda jest przyznawana co roku za
pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dzienni-

karz krajowy publikujący na tematy
polonijne, dziennikarz zagraniczny
publikujący na temat Polonii oraz redakcja medium polonijnego.
Nagrody w każdej z trzech kategorii
dziennikarskich stanowią: statuetka
oraz nagroda finansowa w wysokości
dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego
powstała z inicjatywy Press Clubu
Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni,
marszałka województwa pomorskie-

go, oraz Fundacji Pomorskiej. Honorowe patronaty nad nagrodą objęli
Marszałek Senatu RP oraz Minister
Spraw Zagranicznych.
Wręczenie nagrody odbędzie się 20
października 2012 r. w Gdyni.
Szanowni Państwo,
jury Nagrody im. Macieja Płażyńskiego uhonorowało dziennikarzy i media
służące Polonii.
W załączeniu przesyłam informację
prasową oraz zdjęcie jury z prawem
do publikacji pod warunkiem podpisania: „fot. Jacek Marczewski, Press

Club Polska”.
Z poważaniem,
Marcin Lewicki
Prezes Zarządu
Press Club Polska
Fundacja Press Club
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
____

Kresowy Serwis Informacyjny
wraz z Programem POMOST
w Radiu WNET znaleźli się
wśród 55 nominowanych

Świątniki - spotkanie Wołynian
Ryszard Zaremba

Honorowi goście zajęli miejsce
przy organizatorach. Zaszczycili
nas swoją obecnością: ksiądz Władysław Czajka, proboszcz parafii w
Równem, generał Mirosław Hermaszewski, prof. dr hab. Władysław

II Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej rozpoczęli 15 września 2012 r. współgospodarze uroczystości: ksiądz Zbigniew
Słobodecki, proboszcz parafii w
Nasławicach oraz profesor Henryk Słowiński, wołyński żołnierz kombatant, prezes środowiska 27.
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej Wrocławiu i zarazem Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.

Filar - reprezentujący Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Wołyń, prof. Bogusław Paź
z Uniwersytetu Wrocławskiego,
Andrzej Szawan - Starosta Powiatu
Wrocławskiego.
Zdjęcie poniżej - Od lewej stoją ks.
Zbigniew Słobodecki, prof. Henryk
Słowiński, gen. Mirosław Hermaszewski, prof. Bogusław Paź, Starosta Powiatu werocławskiegi Andrzej Szawan.
Wśród gości byli też inni przyjaciele
Wołynian: poseł Michał Jaros, Dariusz Chmura - Burmistrz Wołowa,
Andrzej Holdenmajer - Burmistrz
Ścinawy
z
małżonką,
Tadeusz Kukiz – pisarz
kresowy, Piotr
Szelągowski - Prezes
Towarzystwa
Miłośników
Krzemieńca
z
Poznania,
Grzegorz Naumowicz
z
Uniwersytetu
Wrocławskie-
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go, Jadwiga Dębicka - Prezes Stowarzyszenia Ślęzański Krąg, Jerzy
Mużyło - Prezes Środowiska 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Szczecinie, sołtys
Edward Skiba ze Smardzowa.
Szczególnie gorąco witaliśmy Patronów Honorowych: żołnierzy
– kombatantów środowisk 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej z Wrocławia, Brzegu,

Warszawy i Szczecina.
Zdjęcie numer 20 Poczet sztandarowy 27 WDP AK z chorążym Julianem Jamrozem
Cieszyła nas obecność przedstawicieli i delegacji między innymi
z: Gliwic, Łagiewnik, Kamiennej
Góry, Krakowa, Obornik Śląskich,
Odolanowa, Opola, Poznania, Prawikowa, Pruszkowa, Skoków (w
województwie wielkopolskim), Sosnowca, Wrocławia, Żernik Wro-
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/ W tak znamienitym gronie rozpoczęliśmy Apel Pamięci.

cławskich, Żórawiny. Wśród gości
byli też członkowie Stowarzyszenia
Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia.
Oceniamy, że na naszej uroczystości było według szacunków 650-700
osób. Dzięki ks. Cezaremu Chwilczyńskiemu trwała transmisja bezpośrednia w Radio Rodzina z przebiegu spotkania.
Uroczystościom przed kościołem
(a później również w trakcie mszy
świętej) towarzyszył Obraz Matki
Boskiej z Lewacz, który do Świątnik przywiózł ks. proboszcz Mariusz Grzesiowski wraz z delegacja
mieszkańców Barkowa.
Mistrzem ceremonii był Jerzy Rudnicki (historyk, podróżnik kresowy,
dziennikarz).
Na czele pocztów sztandarowych
stał sztandar środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z chorążym sztandaru Józefem
Julianem Jamrozem z Brzegu.
Za kombatantami maszerowało 19
pocztów sztandarowych z Wołowa, Łagiewnik, Świątnik, Oleszna,
Wrocławia, Jordanowa Śląskiego,
Prus, Sobótki, Dzierżoniowa, Żernik Wrocławskich. Wartę Honorową
pod symbolicznym Krzyżem Wołyńskim zaciągnęli Harcerze ZHP z
Hufca w Łagiewnikach: Kamil Koślacz, Norbert Faltyn, Karol Kuriata
oraz dzieci członków TMKK Grzegorz i Mateusz Lech.

Chwilą ciszy i sztandarowym salutem oddaliśmy hołd:
- „Wieczna cześć i pamięć wszyst-
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kim mieszkańcom dawnego województwa wołyńskiego, którzy
spoczywają na cmentarzach i bezimiennych mogiłach Wołynia”
- „Wieczna cześć i pamięć ofiar
zamordowanych i zamęczonych
przez OUN - UPA oraz hitlerowskich i stalinowskich okupantów”
- „Cześć żołnierzom 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz
innych jednostek wojskowych,
które walczyły w obronie życia
na Wołyniu”
- „Cześć sprawiedliwym Ukraińcom, którzy za cenę własnego
życia i swoich bliskich ratowali
Polaków od zagłady z rąk UPA”

Później moderator przedstawił cel
spotkania mówiąc:
- „Spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć i podziękować żołnierzom
kombatantom z oddziałów samoobrony, oddziałów partyzanckich
AK „Wujka – Bomby”, „Gzymsa”,
„Łuny” i wielu innych oraz 27
WDP AK.
Dzisiaj jednoczymy szeregi, wymieniamy adresy, numery telefonów, by
razem działać na rzecz pamięci o
Wołyniu, by dbać o mogiły naszych
bliskich. Przedstawimy państwu
projekty pomników, które chcemy
postawić w Bereznem, Lewaczach,
Rudni Potaszni.
Jesteśmy tu razem, tak jak kiedyś
byli nasi bliscy na Wołyniu. Niestety,
teraz rozrzuceni przez zły los po całej
Polsce, po całym świecie.
Stoimy z podniesioną głową mówiąc: jesteśmy z Wołynia, ziemi azalii i przez pokolenia ziemi przyjaźni
między Polakami, Ukraińcami, Żydami, Czechami, Niemcami.
Jesteśmy potomkami Wołynian zawsze wiernych Polsce i Chrystusowi.
Ja jestem z Wołynia, jako świadek

Wołynia… nie umiem żyć na klęczkach, dlatego nigdy ja ani moi potomkowie nie damy umrzeć pamięci
o historii męczeństwa polskiego narodu, o LUDOBÓJSTWIE.
Będziemy o tym stale przypominać
rządom Rzeczpospolitej Polskiej,
politykom, historykom. Nie zgodzimy się nigdy na żadną poprawność
polityczną w tym zakresie – my
niesiemy wołanie o prawdę, tych,
którzy zginęli tylko za to, że byli
Polakami.
Jestem z Wołynia … chciałbym móc
wybaczyć ….”
Uroczystość apelową kończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
pod symbolicznym Krzyżem Wołynia. Następnie wyprowadzono poczty sztandarowe i Wartę Honorową.
Wszyscy udali się na mszę świętą.
Koncelebrowali ją księża: Władysław Czajka, Zbigniew Słobodecki
i proboszcz Wacław Kuriata, kapelan „Zasłuczan”. Nie umiem opisać
wzruszenia, jakie panowało podczas
mszy. Wzruszenia i łez wielu Wołynian. Ks. Władysław Czajka powiedział: „...dziś Wołyń jest tu, w
Świątnikach”.
Wszyscy po raz pierwszy mogli zobaczyć odrestaurowany dzięki parafianom i księdzu proboszczowi
obraz Matki Boskiej Bolesnej z Niewirkowa oraz dodający godności tej
uroczystości Obraz Matki Boskiej
z Lewacz. Te dwie Madonny Kresowe spotkały się po raz pierwszy
razem. W trakcie mszy prof. Henryk
Słowiński za szczególną pomoc dla
krzewienia pamięci 27 WDP AK
wręczył ks. Zbigniewowi Słobodeckiemu Honorową Odznakę Dywizji
oraz podziękował mieszkańcom
Świątnik za ciężką pracę włożoną w
organizację spotkania. Ksiądz proboszcz opisze w najbliższym czasie
szczegółową relację z obu mszy: sobotniej, 15 września oraz niedzielnej, 16 września.
Po mszy udaliśmy się wszyscy najpierw pod szkołę, aby na jej schodach zrobić zdjęcie pamiątkowe,
a później na szkolne boisko, gdzie
wystawione były namioty, parasole,
wiaty, stoiska i kuchnia kresowa.
Występy na scenie rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach.

Po Apelu Pamięci Schola z Pieszyc pod batutą Marka Marczyńskiego odśpiewała wraz ze zgromadzonymi na placu apelowym
„Rotę”. Następnie delegacja Koła
Zasłuczan TMKK w składzie:
Maria Chmurzyńska, Ryszard
Marcinkowski, Zbigniew Lech,
w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach
braci Filończuków, którzy z Niewirkowa przywieźli do Świątnik
Cudowny Obraz Matki Boskiej
Bolesnej Niewirkowskiej.

lub dziecko świadka, tego, co tam
się męczarnią. Nie chodziło o to tylko by zabić „Lacha”. „Lach” musiał
działo: LUDOBÓJSTWA. Śmierci
ponad 100 tysięcy, kobiet, starców,
dzieci, księży, których mordercy,
ukraińscy nacjonaliści z OUN UPA
mordowali tak, by śmierć była cierpieć by umrzeć.
Jestem z Wołynia … i wiem, że wielu z nas może podziękować za życie tym sprawiedliwym Ukraińcom,
którzy nas ocalili, którzy za żadną
cenę nie podnieśli ręki na sąsiada, na
życie drugiego człowieka. Jestem z

Na stoiskach TMKK rozdaliśmy
za darmo: 250 kserokopii dwustronicowej przypominającej życiorys
Zygmunta Rumla, 200 ulotek reklamujących największą gazetę elektroniczną, czyli Kresowy Serwis
Informacyjny, 250 kart z wierszami
Władysława Bełzy oraz można było
nabyć za drobną opłatą zdjęcia z
Cmentarzy Zasłucza. Udzielano też
informacji o działalności TMKK,
planowanym wyjeździe na Wołyń
oraz zbierano podpisy popierające
uznanie 11 lipca za Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian oraz dodrukiem książki prof. Bogusława Pazia
pt. Prawda historyczna a prawda
polityczna w badaniach naukowych.
Ludobójstwo na kresach południowo wschodniej Polski w latach 1939
– 1946. Stoisko obsługiwali: Maria
Chmurzyńska, Janina Wolsztyniak,
Ryszard Marcinkowski, Andrzej Patuszyński, Elżbieta Wojtala. Obok
TMKK swoje stoisko mieli żołnierze- kombatanci 27 WDP AK, gdzie
eksponowali różne wydawnictwa.
Pracował tam Ryszard Kłosiński z
kolegami.
Kuchnia kresowa wydawała smacz-
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ne posiłki. Czego tam nie było:
pierogi, karkówka w kapuście,
kiełbaski, kaszanki, żurek, chleb ze
smalcem, ogórki.
Te smakowitości własnoręcznie wykonały
mieszkanki Świątnik z własnych
produktów. Wszystko było pyszne!
Dziękujemy za kilkudniową pracę
w polowych warunkach.
W trakcie przerwy obiadowej przekazano naszym Gościom Honorowym teczki zawierające projekty
techniczne i graficzne pomników,
które TMKK chce postawić w 2013
r. w Bereznem, Lewaczach i Potaszni.
Następnie rozpoczął się panel historyczny. W szkolnej sali było blisko
200 osób. Wszyscy z olbrzymim
zainteresowaniem wysłuchali wystąpień gen. Mirosława Hermaszewskiego, prof. dr hab. Władysława Filara, prof. Bogusława Pazia i
na koniec kilku informacji Jerzego
Mużyło, Grzegorza Naumowicza i
Piotra Szelągowskiego. Ze szczególnym wzruszeniem słuchacze
odebrali wystąpienie prof. Władysława Filara, który prosił o pomoc
w krzewieniu pamięci o żołnierzach
27 WDP AK.

Pan profesor zgodził się zostać
Członkiem Honorowym Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej. Panie Profesorze: publicznie
obiecaliśmy, że nie zawiedziemy.
Zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, aby wypełnić posłanie Pana
Profesora, będziemy mówić i uczyć
o żołnierskich bohaterach z Wołynia.
Prof. Bogusław Paź zgodził się objąć nasze Towarzystwo konsultacjami naukowymi.
Bardzo dziękujemy gen. Mirosławowi Hermaszewskiemu za wyrażenie zgody na przystąpienie do
Honorowej Kapituły Opieki Nad
Cmentarzami Zasłucza. W skład
kapituły weszli: prof. Henryk Słowiński, Dariusz Chmura, Burmistrz
Wołowa oraz Ryszard Zaremba,
prezes TMKK. Pierwszym celem
będzie budowa lapidarium w Bereznem.
Po spotkaniu uczestnicy przeszli na
boisko, gdzie rozpoczęła się przy
ognisku część wieczorowa spotkania, czyli Śpiewnik Kresowy.
W tym czasie profesorzy Władysław Filar i Henryk Słowiński oraz
kombatanci udali się do kościoła.
Rozwinięto w nim Sztandar 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, który
prof. Filar przywiózł z Warszawy.
Sztandar oddał pokłon Cudownemu
Obrazowi Matki Boskiej Niewirkowskiej, a później wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Nocleg z wyżywieniem delegacjom
ze Szczecina, Poznania i Wrocławia
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zapewnił Adam Gardynik, Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Krzyżowicach. Bardzo dziękujemy nauczycielom i szefowi kuchni.
Miło było u Państwa gościć.
Następnego dnia – w niedzielę, 16.
września, o godz. 12.00 odbyła się
uroczysta msza święta koncelebrowana przez księży: biskupa Jana
Bagińskiego, Władysława Czajkę i
Zbigniewa Słobodeckiego.
Po mszy prof. Henryk Słowiński
uroczyście zakończył II Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Ziemi
Wołyńskiej.
Ks. proboszcz Zbigniew Słobodecki
zaapelował o rozpoczęcie formalnych starań o nadanie w przyszłym
roku tytułu Honorowego Obywatela
Świątnik dla 27. WDP AK.
My, jako współorganizatorzy jeste-

śmy szczęśliwi, że w Świątnikach
Honorowe Członkowstwo Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej
raczyli przyjąć:
- prof. dr hab. Władysław Filar;
- Michał Jaros, poseł na Sejm;
- Bogusław Szarwiło, redaktor naczelny Kresowego Serwisu Informacyjnego;
- Jerzy Mużyło, prezes środowiska
27. WDPAK w Szczecinie.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają nasze Towarzystwo. Przepraszamy za wpadki organizacyjne,
co niniejszym czynimy.
Tak jak w ubiegłym roku, pozwolę
sobie na koniec publicznie podziękować;
- ks. Zbigniewowi Słobodeckiemu,
Dyrektor Szkoły w Świątnikach
oraz nauczycielom, mieszkańcom
Świątnik wraz z Sołtysem,

- Andrzejowi Patuszyńskiemu, wiceprezesowi TMKK;
- Janinie Wolsztyniak, księgowej
TMKK, Marii Chmurzyńskiej, Markowi Górskiemu, Ryszardowi Marcinkowskiemu, Monice Zarembie,
Wojciechowi Orłowskiemu, Janinie
Lacel, Beacie i Leszkowi Sobczyńskim,, Edwardowi Skibie.
- Dyrektor Urszuli Przybyłek ze
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali do nas, do Świątnik, na II
Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej.
To dzięki Wam, to wszystko się udało.
Do zobaczenia za rok!

Co dalej z Radiem Lwów?
Zofia Wojciechowska

Lwów na radiowej mapie Europy
zaistniał 15 stycznia 1930 roku.
Moc nowootwartej radiostacji Polskiego Radia wynosiła wtedy półtora kilowata. Stacja pracowała na fali
średniej 385,1 m. Po miesiącu, dokładnie w piątek 13 lutego dokonano uroczystego otwarcia lwowskiej
rozgłośni. Miała ona swoją siedzibę
w dawnej kawiarni Ziemiańskiej
przy ulicy Batorego 6. W początkowym okresie regularne programy nadawane były w godzinach od
17.45 do 22.00. Czas antenowy zajmowały głównie transmisje programów z Krakowa i Warszawy. Równolegle prowadzone były prace przy
uruchamianiu nowej stacji o mocy
16 kW. Uruchomiono ją w grudniu
1930 roku. Po sześciu latach moc
radiostacji wzmocniono do 50 kW.
Od 1 września 1936 roku Radio
Lwów obecne było na fali średniej
377,4 m. Na rok 1939 planowano
ukończenie budowy własnego budynku radia przy ulicy Mochnackiego.Plany te zostały zniweczone
przez wybuch II Wojny Światowej.
Z okazji 5-lecia rozgłośni oraz setnego wydania najpopularniejszej
audycji Emanuel Schlechter napisał
wiersz-życzenia zatytułowane " Do
Wesołej Lwowskiej Fali", którego
ostania zwrotka brzmi:
Płyń "Wesoła falo" dalej
Ciągle naprzód wal i wal!
Daj Ci Boże w szczęściu, w zdrowiu
Dalszych sto wesołych fal!

Dziś po 20 LATACH ISTNIENIA
nadajemy Komunikat RADIA
LWÓW o szkodach spowodowanych nowym systemem finansowania.
Szukamy wyjścia z sytuacji, ślijmy listy do MSZ!
Oto komunikat:
Pragniemy zakomunikować naszym słuchaczom i sympatykom
Radia Lwów, iż otrzymaliśmy
od Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie kwotę 55 tysięcy złotych polskich na opłacenie
emisji za rok 2012. Dziękujemy
polskim podatnikom, którzy dołożyli się do naszego istnienia, a
także dysponentowi tych środków
Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Suma ta nie jest jednak
wystarczająca. Skracamy swoje
audycje we wrześniu do dwóch
godzin, zaś w ostatnim kwartale 2012 do trzech godzin tygodniowo. Informację o wysokości
kwoty otrzymaliśmy w końcu
lipca. Takie są skutki odebrania
pełnomocnictwa Senatowi RP na
rzecz MSZ: totalny chaos i brak
informacji oraz nieuwzględnienie
potrzeb organizacji polskich poza
granicami kraju.
Od 2007 roku nie mieliśmy żadnych szkoleń dziennikarskich z
powodu rzekomego braku środków w FPPnW. Przez wszystkie
lata swojego istnienia Fundacja

/ Polonia londyńska wręcza Orła Białego redakcji Polskiego Radia Lwów na 15
lecie Radia Lwów

/ Na zdjęciu Teresa Pakosz redaktor Radia Lwów wśród dziennikarzy polonijnych na XX Światowym Forum Mediów Polonijnych

była filarem naszego działania,
za co jesteśmy wdzięczni. Pomimo to, że jesteśmy partnerami,
wspólnie realizującymi programy
Fundacji, nasz punkt widzenia nie
jest uwzględniany.
Nie mamy dostępu do części naszych pomieszczeń, gdzie planowaliśmy zrobić muzeum, ponieważ FPPnW wbrew umowie
zmieniła zamki. Na subkoncie
Fundacji znajdują się środki przeznaczone na utworzenie polskiej
rozgłośni radiowej we Lwowie,
pochodzące ze składek społecznych – od 1998 roku, tych środków nie widzieliśmy nigdy. Na
nasze pisma w tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź, że nie jesteśmy dysponentami tych środków.
Nasza siedziba jest zagrożona
procesami sądowymi z powodu
długów za czynsz i usługi komunalne. A co, jeśli wyłączą nam tak
istotny w pracy dziennikarza te-
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lefon, internet bądź nie daj Boże
prąd. Czynniki z Polski nie przekazały potrzebnych pieniędzy na
utrzymanie lokalu. Nie otrzymaliśmy środków na archiwizację i
digitalizację naszego dwudziestoletniego dorobku, o co zabiegaliśmy przez szereg lat, oraz na
utworzenie Muzeum Radiofonii
Polskiej we Lwowie.
Społeczna Redakcja Radia Lwów
źródło www.radiolwow.org
05.09.2012
fot; Zofia Wojciechowska. Na
zdjęciu Teresa Pakosz redaktor
Radia Lwów wśród dziennikarzy
polonijnych na XX Światowym
Forum Mediów Polonijnych
foto 2 ;Polonia londyńska wręcza
Orła Białego redakcji Polskiego
Radia Lwów na 15 lecie Radia
Lwów

-Radio Lwow na antenie w każdą
sobotę od 9-00 do 12-00 do końca
2012 roku.na zywo
Program katolicki Radia Lwow
od 19-15 do 20-15 w każdą niedzielę
Pozdrawiam
red. Zofia Wojciechowska
w w w. r a d i o w n e t . p l / e t e r y / p r o gram-pomost
tel 518921104; 608 475 240
Radio Wnet sp. z o.o. ul.
Krakowskie Przedmieście 13,
00-071 Warszawa,
Hotel Europejski pok. 263, 261
Magazyn Polonia
www.magazynpolonia.com
www.kresy.info.pl
www.pokoleniakresowe.pl

www.ksi.kresy.info.pl

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

RADIO LWÓW ZAMILKŁO

Zofia Wojciechowska

Zajęto lokal polskiego Radia Lwów
we Lwowie z powodu niepłacenia
przez tę instytucję czynszu. Niemożność płacenia czynszu wynika
z opóźnienia dotacji przyznanych
przez MSZ. Sytuacja zagrożenia
Radia Lwów była znana ministerstwu i wielokrotnie sygnalizowana
przez działaczy polskich ze Lwowa.
Bezskutecznie. Ta sytuacja jest przykładem negatywnych skutków spowodowanych przez zmianę systemu
finansowania organizacji polskich za
wschodnią granicą.
Trudno wytłumaczyć sens działań
MSZ w kontekście ocieplenia polsko - ukraińskiego związanego z
organizacją Euro 2012 oraz otwarcia polskiej nekropolii w Bykowni.
A może nie ma żadnego ocieplenia
i wspieranie organizacji polskich na
Ukrainie, jest nie na rękę sternikowi
nawy polskiej polityki zagranicznej.
Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że
Polska finansuje działalność ukraińskich organizacji mniejszościowych
w naszym kraju np. Festiwal Mniejszości Narodowych w Węgorzewie
pt. "Taniec jednoczy" . Wyraźnie
widać kompletny brak symetrii oraz
brak myślenia perspektywicznego :
jak ma nas szanować Ukraina jeśli
my nie szanujemy samych siebie.

Rodzi się pytanie, czy sytuacja jest
do uratowania i kiedy Radio Lwów
rozpocznie nadawanie i czy w ogóle
będzie jeszcze nadawało. Ostatni komunikat Radia Lwów:

"Towarzystwo Radiowe społeczna
redakcja „Radio Lwów” (kwartalnik
„Lwowskie Spotkania” i Lwowskie
Stowarzyszenie przyjaciół sztuk
pięknych) alarmuje o niemożności
wykonywania swojej działalności.
Z powodu nieopłaconych rachunków za użytkowanie lokalu (czynsz,
wodę, prąd i gaz) wejście 25 września b. r. zostało oplombowane przez
ukraińskie służby komunalne. Ta absurdalna sytuacja powoduje trudności w użytkowaniu studia radiowego,
mieszczącego się w w/w lokalu. Lokal przy ul. Rylejewa 9/6 jest własnością Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie. Zgodnie z umową
pomiędzy FPPnW i PTR „Radio
Lwów” Fundacja zobowiązana jest
ponosić wszelkie opłaty związane
z użytkowaniem lokalu. Umowa,
podpisana w 2001 r. działa do 2017
r. Dalsze niepłacenie rachunków spowoduje odcięcie gazu, prądu, wody i
telefonu, a co za tym idzie – uszkodzenie wyremontowanego lokalu –
zepsucie pompy, pęknięcie rur i t.p.
Lokum kupione było z myślą o funkcjonowanie polskich organizacji. I
wg szacunkowych danych ze środ-

ków senackich, a więc podatnika
polskiego w remont i adaptację włożono ok 500 tys. PLN. Do tego dochodzi sprzęt komputerowy i profesjonalny radiowy. Ponadto ściany są
wyłożone kosztownym materiałem
dźwiękoszczelnym. Przy ostrych
mrozach ulegnie on zwilgotnieniu
i zniekształceniu. Nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby mienie
państwa polskiego zostało tak barbarzyńsko zniszczone.
Jest jeszcze moralny aspekt zagadnienia. Nasza redakcja istnieje 20
lat. Warunkiem użytkowania lokalu
jest nadawanie programów. Zaprzestanie emisji stawia w wątpliwość
potrzebę używania lokalu. W imię
czego trzeba rujnować to co z takim
trudem zostało zbudowane od podstaw, zebrane z ułomków świadectw
i wspomnień.
Nasz dorobek nie powinien być
zaprzepaszczony.
Jakie wyższe racje przemawiają za
tym, żeby polska redakcja we Lwowie przestała istnieć? W imię jakich
oszczędności niszczy się mienie
polskiego podatnika? Każdy kraj
na świecie łoży na promocję swojej
kultury. My czynimy to za darmo.
Pewne instrumenty jednak musimy
posiadać. Czy ktoś jest w stanie to
zauważyć? Miasto Lwów jest naj-

/ Lwów widok na miasto. Foto- CEM BELLIKLI
lepszą promocją Polski poza grani- 3 października z udziałem Adama
cami.
Lipińskiego szefa Sejmowej Komi_____
sji ŁPG oraz wysłuchania rozmów
nagranych 28 września z senatorem
Sytuacja Radia Lwów jest zaprze- Łukaszem Abgarowiczem PO. Wyczeniem twierdzenia MSZ o spraw- powiedzi zaproszonych do Programu
ności nowego systemu rozdziału Pomost parlamentarzystów adresuśrodków finansowych przeznaczo- jemy do mieszkających we Lwowie
nych dla Polonii. Program Pomost rodaków. Specjalnie dla KSI i napyta o interpelacje poselskie, które szego programu Poseł Artur Górski
zostały złożone do Sejmu RP w spra- (PiS) o roli Radia Lwów i znaczeniu
wie Radia Lwów. Razem z Rodaka- mediów polskojęzycznych dla Polami za wschodniej granicy łączy się ków mieszkających na Ukrainie.
myślą i słowem Adam Kwiatkowski
poseł PiS członek Sejmowej Komisji http://www.radiownet.pl/publikado spraw Łączności z Polakami za cje/parlamentarzysci-abgarowiczGranicą. Zapraszam do wysłucha- lipinski-gorski-i-kwiatkowski-conia audycji interwencyjnych dnia dalej-z-radiem-lwow

Interpelacja Artura Górskiego Posła na Sejm RP

w sprawie problemów Polskiego Radia Lwów w związku z zaniedbaniami rządowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie
Pan
Radek Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Ministrowi interpelację poselską w sprawie problemów Polskiego
Radia Lwów w związku z zaniedbaniami rządowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
W dniu 26.09.2012r. Lwowska Miejska Organizacja Społeczna „Polskie Towarzystwo Radiowe” wystosowała list do Pana
Ministra, w którym zwróciło się z prośbą o niezwłoczną interwencję w związku z pozbawieniem dostępu do lokalu mieszczącego się przy ul. Rylejewa 9/6. Z powodu nieopłacanych od dłuższego czasu przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
rachunków za użytkowanie lokalu (czynsz, woda, prąd, gaz), wej ście do niego zostało oplombowane przez ukraińskie służby
komunalne. Tym samym pomieszczenie redakcyjne stracił także kwartalnik „Lwowskie Spotkania”, a swoją siedzibę Lwowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Pięknych, które także alarmują o niemożności wykonywania swojej działalności.
Jak wynika z pisma przesłanego do MSZ, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” jako właściciel rzeczonego lokalu nie wywiązuje się z umowy z 5 grudnia
2001 r., na podstawie której został on użyczony LwowskiejMiejskiej Organizacji Społecznej „Polskie Towarzystwo Radiowe”. Zgodnie z umową, obowiązującą
do 2017r., Fundacja powinna pokrywać koszty związane z użytkowaniem lokalu.
W komentarzu redakcyjnym, który ukazał się na stroniewww.radiolwow.org
pod przytoczonym listem, czytamy, że według szacunkowych danych w remont i adaptację pomieszczeń włożono 500 tys. zł. Do tego dochodzi sprzęt komputerowy i profesjonalny sprzęt radiowy. Niewymierny jest niezaprzeczalny dorobek tego radia w umacnianiu polskości na Ukrainie. „Nasza redakcja istnieje od
20 lat. Warunkiem użytkowania lokalu jest nadawanie programów. Zaprzestanie emisji stawia w wątpliwość potrzebę użytkowania lokalu. W imię czego trzeba
rujnować to, co z takim trudem zostało zbudowane od podstaw, zebrane z ułomków świadectw i wspomnień. Nasz dorobek nie powinien zostać zaprzepaszczony.
Jakie wyższe racje przemawiają za tym, żeby polska redakcja we Lwowie przestała istnieć? W imię jakich oszczędności niszczy się mienie polskiego podatnika?”
– czytamy dramatyczne słowa.
W związku z powyższym mam pytania do Pana Ministra:
- Czy Pan Minister zna treść listu i podejmie pilne działania, by przekonać Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” do pilnego uregulowania zaległości, a jeśli
wymaga to nowej umowy (aneksu) między Fundacją a PTR, do jej szybkiego przygotowania i podpisania przez obie strony?
- Jakie działania podejmie Pan Minister, aby uratować Polskie Radio Lwów, jeśli takie pomocy odmówi – z powodu braku środków lub z innego powodu – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”?
Warszawa, dn. 28.09.2012 r.
Artur Górski
Poseł na Sejm RP
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Świątnickie Spotkanie Kresowe - cd
ks. Zbigniew Słobodecki

Po raz drugi Świątniki stały się
Świadkiem Spotkania Pokoleń
tych, którzy przybyli wygnani
przez butę bolszewickiego okupanta i uciekając przed terrorem UPA i
sowietów.
Ziemia Wołyńska to świadek prześladowań i tragicznych historii,
które różnie się kończyły.
Pod krzyżem pamięci mogliśmy
wspomnieć tych, których groby
rozsiane są na Kresach – Wołyniu, Wileńszczyźnie, Polesiu, woj.
lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, nowogródzkim, białostockim – o których wiemy gdzie
są, i tych, które już wiatr rozwiał
po stepach Ukrainy. Pierwsze łzy,
spotkania ciepłe słowa, że znów
dane było się spotkać.

Jak dumnie brzmi „Rota” , bo nie
rzucimy ziemi skąd Nasz Ród .
Spojrzenie na przybyły z pielgrzymką do Świątnik obraz Madonny z Lewacz – Królowej Korony Polskiej, jak mocno wpisuje
się w serce. U NMP Bolesnej Niwirkowsko - Świątnickiej – bo tak
się już Ją określa - spotykają się
ludzkie drogi, historie, wspomnienia. Spotyka się przeszłoś z teraźniejszością.

cza z Równego, a później Ks.
Wacława Kuriaty – Proboszcza z
Mirkowa zostaje zebrana ludzka
pomięć, ból ale i przebaczenie.

Żywym świadectwem dla potomnych staje się też Spotkanie w
Szkole czy też na przyszkolnym
placu, gdzie młodzi mogli wsłuchiwać się w świadectwo Starszych, a starsi ubogacać energia i
entuzjazmem Młodych.
Kresowa Biesiada po raz kolejny
potwierdziła słowa Jezusa Chrystusa „ Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Moje tam Ja jestem miedzy nimi.”
Niedzielny dzień Spotkania ubogaciła Odpustowa Eucharystia
ku czci NMP Bolesnej Patronki
kościoła w Świątnikach. Jej Cudowne korzenie Niwirkowskie
dały o sobie znać cudem pogody
zarówno w sobotę jak i niedzielę.
Ten uroczysty dzień to spotkanie
ze świadectwami . Pierwsze to
osoba bł. Jana Pawła II , którego
relikwie I-go Stopnia kropla krwi
zostały przez JE ks. Kardynała
Stanisława Dziwisza przyznane
dla tej świątyni . Wniesione na
tle śpiewu pieśni o Wadowicach,
„Polskich kwiatów” przez dzieci
ze świątnickiej szkoły podstawowej wycisnęły łzy w oczach

uczestników uroczystości. Zaś
homilia wygłoszona przez JE ks.
Bp. Jana Bagińskiego, który z
cudownym obrazem MB Bolesnej Niewirkowsko - Świątnickiej
związany jest przez sakrament
chrztu, I Komunię i sakrament
bierzmowania, zaś prymicje odprawił w ubiegłym roku podczas
I Spotkania w swoim 79 roku
życia, to szczególne świadectwo
wiary i odpowiedzialności za Życie Wspólnoty Kościoła.
Modlitwa za Wołyń odmówiona
po Komunii przez Głównego celebransa, ks. Władysława Czajkę
wycisnęła łzy.

Na ołtarzu Eucharystii zostają złożone przez bolejące Serce Maryi w
serce Chrystusa te wszystkie ludzkie sprawy, a w świadectwie wiary
Ks. Władysława Czajki – Probosz-

Warto dodać szczególne podziękowania dla Mieszkańców Świątnik i Parafii Nasławickiej za kresową gościnę i szczodrobliwość
serca. Jako Proboszcz wiem, że
dla Wołynian, dla Kresowian , dla
żołnierzy - kombatantów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej ta Wspólnota jest Rodziną a Kościół ich Domem.
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Złożyli meldunek Kresom
– zakończenie XII Rajdu Katyńskiego

Redakcja
-informacja prasowa
W sobotę, 22 września na Placu
Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie
odbyło się oficjalne zakończenie
XII Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Podczas 3 tygodni w
trasie 70 motocyklistów pokonało ponad 6,5 tys. km przez tereny
Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy
i Polski.
Zmęczeni, ale szczęśliwi po godz.
18.00 dotarli na Plac Piłsudskiego,
gdzie czekał już na nich tłum zgromadzonych – przyjaciół, rodziny,
motocykliści, przedstawiciele organizacji kombatanckich, grup rekonstrukcyjnych, poczty sztandarowe z warszawskich gimnazjów
i liceów. Wśród gości honorowych
w uroczystości wzięli udział m.in.:
Prymas Kardynał Józef Glemp,
Marszałek Zbigniew Romaszewski, Krzysztof Jaraczewski, wnuk
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki, dzieci Rotmistrza
Witolda Pileckiego, płk. Mariusz
Kudarek, przedstawiciel Dowód-

www.ksi.kresy.info.pl

cy Garnizonu Warszawa, Roman
Stępniewski, reprezentujący Gabinet Komendanta Głównego
Policji, Radca Jan Sobolewski z
ramienia Kierownika Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojciech Sawicki reprezentujący Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
- Dziękujemy wszystkim serdecznie
za przybycie, to dla nas niezwykle ważne. Szczególnie dziękuję
za wzorową postawę uczestnikom
Rajdu – powiedział Wiktor Węgrzyn, pomysłodawca i komandor
Rajdów Katyńskich. – W czasie
tych 3 tygodni spotykaliśmy się z
Polakami na Wschodzie, odwiedzaliśmy dzieci z domów dziecka,
zapalaliśmy znicze i składaliśmy
wieńce w miejscach pamięci. Ci
dzielni motocykliści, których tu
Państwo widzą, nie kryli wzruszenia i nieraz łza zakręciła im się w
oku – przyznał Wiktor Węgrzyn.
Każdego dnia spotkania z Polakami, podczas których motocykliści
byli witani bardzo serdecznie, z
otwartym sercem.
- Ani razu na trasie nie spotkała

nas żadna nieprzyjemna sytuacja.
Wręcz przeciwnie, wszyscy są nam
niezmiernie życzliwi. Pamiętam,
że na Wileńszczyźnie zobaczyliśmy
grupę ludzi pozdrawiających nas z
daleka z polskimi flagami. Podjechaliśmy do nich motocyklami, a
oni zaczęli rzucać nam biało-czerwone kwiaty pod koła. Byliśmy tym
mocno poruszeni – wspomina Leszek Rysak, komandor trasy XII
Rajdu Katyńskiego.
Jak opowiadają o tegorocznym
Rajdzie jego uczestnicy? Co ich
najbardziej wzruszyło, co zrobiło na nich największe wrażenie?
Każdy z nich po zastanowieniu ma
w głowie kilka takich historii.
- Nazwaliśmy to „cudem w Katyniu”. Po Mszy Świętej, kiedy
w jedno miejsce razem z ziemią
katyńską przesypywano ziemię z
Kazachstanu, przywiezioną przez
Włodka Lacha, organizatora wyprawy śladami łagrów sowieckich,
nagle niespodziewanie na niebie
pojawiła się tęcza. Zrobiło to na
nas ogromne wrażenie, było jasnym potwierdzeniem Bożej obecności, sensu przemierzania tysięcy
kilometrów, a także obecności dusz

tych, którzy w tych miejscach ginęli. Każdy z nas miał łzy w oczach –
powiedział Robert Karlak, uczestnik X i XII Rajdu Katyńskiego na
Hondzie Transalp.
Wśród rajdowców było wielu takich, którzy pojechali na Wschód
po raz pierwszy przyznając, że żałują iż zdecydowali się na to dopiero teraz.
- Motocykliści odwiedzają miejsca,
które powinien zobaczyć każdy
Polak, albo przynajmniej wiedzieć
o ich istnieniu. Najważniejsze było
dla mnie to, że mogłem to wszystko
przeżyć z moim synem, że wspólnie
mogliśmy dzielić zarówno wzruszenia, jak i trudy Rajdu, a poznając historię, poznawaliśmy siebie
samych i swoje korzenie – powiedział Wojciech Wiszniewski, jadący na BMW R1100 rt. – Już dziś
myślę o tym, jak przekonać żonę,
abym w przyszłym roku zabrał ze
sobą na XIII Rajd kolejne dziecko
– dodał Wojciech Wiszniewski.
XII Międzynarodowy Rajd Katyński rozpoczął się 1 września br. na
placu Piłsudskiego przed Grobem
Nieznanego Żołnierza w Warsza-
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wie. Wśród miejsc odwiedzanych
przez motocyklistów znalazły się
m.in.: Warszawa – Hajnówka –
Giby – Kowno – Kiejdany – Mejszagoła – Glinciszki – Pikliszki
– Zułów – Powiewiórka – Podbrodzie – Ponary – Rossa – Wilno –
Oszmiana – Lida – Krupa (Krupovo) – Surkonty – Roś – Wołkowysk
– Słonim – Baranowicze – Zaosie
– Świteź – Nowogródek – Naliboki
– Wołożyn – Bogdanowo – Mińsk
(Kuropaty) – Chatyń – Mochylew
– Lenino – Katyń – Smoleńsk (teren lotniska Siewiernyj) – Kłuszyn
– Miednoje – Moskwa – Kursk –
Charków (Piatichatki) – Kijów
(Bykownia) – Żytomierz – Berdyczów – Koziatyń – Chmielnik
– Latyczów – Brahiłów – Winnica – Bar – Kamieniec Podolski –
Chocim – Okopy Świętej Trójcy
– Jazłowiec – Dytiatyń – Huta Pieniacka – Zadwórze – Malechów
– Lwów – Żółkiew – Krzesimów
– Warszawa.
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
ma na celu organizowanie rajdów
motocyklowych do miejsc mordu
i pochówku bohaterów polskich
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członkiem Komitetu Honorowego
Stowarzyszenia oraz wielkim propagatorem i opiekunem motocyklowych wyjazdów do Katynia był
Kapelan Rodzin Katyńskich ŚP
Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski.
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
jest organizatorem Motocyklowego Zlotu Gwiaździstego im.
ks. Zdzisława Peszkowskiego
gdziekolwiek one się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o
golgocie polskich patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie.
Głównymi celami Stowarzyszenia
jest pielęgnowanie tradycji narodowych, a także udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie (na
terenie byłych republik ZSRR).
Stowarzyszenie Międzynarodowy Rajd Motocyklowy tworzy
Komitet Honorowy składający
się ze znamienitych osobistości,

m.in.:. Jego Eminencja ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Senior Polski; generał dr Wiesław
Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa; nadinspektor Marek Działoszyński – Komendant
Główny Policji; generał brygady Dominik Tracz – Komendant
Główny Straży Granicznej; Państwo Zofia Pilecka-Optułowicz
i Andrzej Pilecki – dzieci Rotmistrza Witolda Pileckiego; Pan
Krzysztof Jaraczewski – wnuk
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W skład Komitetu Honorowego

na Jasnej Górze, który rokrocznie gromadzi kilkadziesiąt tysięcy motocyklistów, pragnących w
ten sposób zainaugurować sezon
motocyklowy. To największe tego
typu wydarzenie w Europie (w
2011 roku na Jasną Górę przybyło
ponad 35 tys. motocykli i 50 tys.
osób).
Opracowanie: - Anna Ostrowska
Foto: Kresowy Serwis Informacyjny

wchodziły także osoby, które zginęły w katastrofie samolotu rządowego 10 kwietnia pod Smoleńskiem: ŚP Ryszard Kaczorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; ŚP Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
ŚP Generał Franciszek Gągor –
Szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego; ŚP Minister Janusz
Krupski – Kierownik Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; ŚP Maciej Płażyński – Prezes Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska". Aktywnym

BENEFIS ALEKSANDRA SZUMAŃSKIEGO
SZANOWNI PAŃSTWO 4 PAŹDZIERNIKA 2012 R. O GODZ. 18 00
W KRAKOWSKIM KLUBIE DZIENNIKARZY „POD GRUSZKĄ”
ODBĘDZIE SIĘ MÓJ BENEFIS OSIEMDZIESIĘCIOLECIA.
W PROGRAMIE ARTYSTYCZNYM WYSTĄPI ZESPÓŁ MUZYCZNY
„CHAWIRA” Z PIOSENKAMI LWOWSKIMI.
SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY
ALEKSANDER SZUMAŃSKI Z MAŁŻONKĄ
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Polscy kombatanci z Kresów
gościnnie w Ośrodku NIK w Goławicach

Maciej Prażmo

W ośrodku wypoczynkowym Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach
k. Pomiechówka pod Warszawą przebywała na dwutygodniowym turnusie
grupa ok. 40 polskich kombatantów z
Ukrainy, Białorusi i Litwy – z terenów
dawnych Kresów Wschodnich II
Rzeczpospolitej. Byli tam na zaproszenie NIK oraz Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN z Wrocławia - organizacji pozarządowej zajmującej się
tematyką Kresów i kombatantami.
Wśród pensjonariuszy
prezesi i
członkowie takich organizacji jak:
Klub Weteranów AK w Wilnie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
na Litwie, Stowarzyszenie Wrzesień
’39, Stowarzyszenia Żołnierzy AK na
Białorusi i Lwowskiego Towarzystwo
Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Podczas pobytu kombatanci mieli
okazję zwiedzić Warszawę i okolice. Były też spotkania w szkołach i z
mieszkańcami sąsiadujących z ośrodkiem miasteczek, z których rekrutowali się współpracujący z grupą wolontariusze. Wszędzie przyjmowano
ich z wielkim szacunkiem i honorami
godnymi bohaterów.
W sobotę 15-09-2012 Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN współorganizator pobytu (wraz z NIK) przygotował
dla weteranów uroczysty program z
udziałem zaproszonych gości – partnerów w akcjach, koordynatorów,
lokalnych współpracowników stowarzyszenia. Były pokazy, projekcje i
prezentacje. Przemówienia i podziękowania. Z racji ogólnopolskiego, a
sumie to międzynarodowego zasięgu
akcji „RODACY-BOHATEROM –
paczka …” dość szeroki był profil pokazywanych działań od zbiórki darów
po sam akt wręczania paczek. Wśród
prelegentów byłem i ja w podwójnej
roli, jako Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar,
oraz przedstawiciel redakcji Kresowego Serwisu Informacyjnego.
- Zaproszono mnie, jako koordynatora wiosennej edycji akcji „RODACY-BOHATEROM – Wielkanocna
paczka dla polskiego kombatanta na
Kresach” - Koordynowałem akcję na
Warmii i Mazurach. Uczestniczyłem
również w dostarczeniu paczek świątecznych Rodakom na Litwie. Prezentacją slajdów przekazałem przebieg
realizacji zadania.
W marcowej zbiórce na terenie Warmii i Mazur udział wzięli uczniowie
szkół z Olsztyna, Nidzicy i Pisza.
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Ponadto osoby prywatne i instytucje
poziomu wojewódzkiego – Departament Koordynacji Promocji i Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. W ostatnich dniach
marca 2012 na Litwę pojechało od nas
53 paczki indywidualne i 5 dużych. W
każdej paczce kartka z życzeniami dla
kombatanta. Ponadto książki i inne
upominki. Z całości Stowarzyszenie
Promujmy Kozłowo przygotowało
prezentacje multimedialną. To właśnie opracowanie jako Prezes Stowarzyszenia zaprezentowałem uczestnikom turnusu i innym zaproszonym
gościom. Z przyjemnością stwierdziłem, że prezentacja bardzo się kombatantom podobała. Wykorzystując
chwilę, gdy czekaliśmy na kolejnych
gości, pokazałem także krótki film z
naszej inicjatywy z 2009r. posadzenia
w Kozłowie „Dębów Pamięci”. Film
zrealizowany przez TV Działdowo.
Pokaz nagrodzono gromkimi oklaskami.
Spotkanie w Goławicach było dla
mnie okazją do odświeżenia starych
kontaktów, zawarcia nowych znajomości oraz zebrania materiałów dla
KSI. Co zresztą się świetnie udało.
Mam kilka zaproszeń do Wilna i od
nowych przyjaciół do Lwowa. W następnych wydaniach KSI zaprezentuję
ciekawe materiały pozyskane od poznanych tu kombatantów. W listopadzie ruszy też kolejna odsłona „Paczki
…” będzie to dobra okazja, by kolejny raz pojechać na Kresy. Nasi członkowie i wolontariusze już rozpytują
o szczegóły. Jednak te poznamy dopiero jesienią. Akcje rozpoczniemy
gdy już będzie wszystko wiadomo.
Tu ruch należy do Stowarzyszenia
ODRA-NIEMEN, które jest pomysłodawcą i głównym organizatorem
zbiórki. Po pokazach i prezentacjach
głos zabierali także kombatanci. Prelegentom odśpiewano wileńskie 100
lat! Tu na szczególną uwagę zasługuje
dwukrotne wystąpienie Weroniki Sebastianowicz Prezes Stowarzyszenia
Żołnierzy AK na Białorusi.

wszystko potrzebne. Ja zawsze powtarzam, nie jesteśmy na tyle głodni,
może nie mamy na co dzień wszystkiego co tu mają, może nie mamy tej
wędliny na co dzień, ale chleb mamy,
mleko mamy, mamy co mamy, ale z
głodu nie umieramy. Ale to tak ważne, że otwierasz ta paczkę i wiesz, że
to od Was, że to Rodacy zbierają. Że
to wy pamiętacie o nas. To bardzo jest
ważne.

Małą niespodziankę dla uczestników
turnusu przygotowali członkowie
Klubu Gazety Polskiej z Milanówka.
Były to upominki, które wraz z listem
intencyjnym wiele mówiącym o intencjach ofiarodawców. List otrzymali wszyscy kombatanci:
„Kochani Rodacy,
Z wielka radością powitaliśmy Was

W ciepłych słowach odniosła się ona
do działań podejmowanych w kraju
oraz ich wykonawców. Pani Weronika
mówiła w trakcie trwania prezentacji
inicjatyw, pomiędzy wystąpieniami:
Weronika Sebastianowicz:
– To tak jest, jak się otwiera paczkę,
to od razu bierzesz ta kartkę. Nie patrzysz co tam olej, cukier jakiś, tylko
kartkę. I tam pisze. Dziękuję Wam
bohaterowie za wolną Polskę i że
wy walczyliście i różne takie podziękowania. I to jest najważniejsze. I to
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Kresowiaków, polskich bohaterskich
żołnierzy Armii Krajowej, łagierników, w naszych progach – Milanówku i Grodzisku Mazowieckim. Dzięki
Wam przeżyliśmy piękną i niepowtarzalna lekcję historii. To dla nas wielki zaszczyt. Trudno wyrazić słowami
poczucie ogromnej wdzięczności i
świadomości ciążącego na nas długu
i odpowiedzialności. Całe Wasze życie, przeszłe i teraźniejsze, naznaczone jest walką i cierpieniem. Słowa
Pani Weroniki Sebastianowicz „nic
dla siebie, wszystko dla Ojczyzny”,
brzmią dla nas jak nakaz i wezwanie
do naśladowania. Dziś jeszcze raz
pragniemy podziękować za Waszą
obecność, za przyjazd do naszych
miast, za Wasze pełne poświęcenia
życie niezwykłej odwagi i niezłomnej postawy. Chcemy Was kochani
zapewnić, że ta wizyta na zawsze
pozostanie w naszych sercach i pamięci. Jesteście dla nas wzorem do
naśladowania i zarazem siłą do pracy na rzecz naszej kochanej Ojczyzny Polski. Dzięki Wam wspólnie ze
łzami w oczach możemy zaśpiewać
„Jeszcze Polska nie zginęła” i nasi
drodzy kochani Rodacy przyrzeka-
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my, że nie zginie puki my żyjemy.
Szczęść Wam Boże we wszystkim.
Małgorzata Podgórska-Paciorek
Iwona Stawicka-Matela
Edyta Żyła
Mirosław Paciorek
Roman Ignasiak
Paweł Kołkiewicz”.
Podziękowania otrzymali:
Franciszek Szamrej, Lida, żołnierz
„Krysi”,
Józef Nowik, Lida – Grodzieńzczyzna,
Alfred Radziewicz, Lida, żołnierz
„Krysi”,
Edward Akuszewicz, pod Lidą, żołnierz „Wagnera”,

Kpt Weronika Sebastianowicz, z Kidel koło Grodna,
Władysław Korkuć, Wilno,
Eugenia Alicynowa, Lwów,
Ania Surowicz, Lida,
Jadwiga Żuk, Brenowo na Grodzieńszczyźnie,
Maria Kurnaś,
Władysława Ochmanowicza, Wołkowysk na Grodzieńszczyźnie,
Wacław Pacyno, Wilno, Prezes Klubu Żołnierzy AK w Wilnie,
Grzegorz Bider, Lwów, Towarzystwo Polskich Kombatantów i Osób
Represjonowanych Miasta Lwowa,
Jadwiga Anna Lewicka, Lwów, Towarzystwo Polskich Kombatantów
i Osób Represjonowanych Miasta

Lwowa,
Stanisław Kawałek, Mościska pod
Lwowem,
Stefania Wójcik, Lwów, Towarzystwo jw.,
Wiesław Piątek, Wilno, Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów w
Wilnie, kombatant AK,
Władysław
Obuchowski,
grodzieńszczyzna,
Józef Bajgot, rejon szczuczyński,
Alfred Szota, Szczuczun, z zarządu
Żołnierzy AK na Białorusi,
Stanisław Radziewicz, Wilno AK,
Jan Mickiewicz, Wilno, AK II Brygada Wiktora Koryckiego ps. „Kaziuk”,
Zygmunt Łunkiewicz, Wilno, Klub
AK Wilno,
Aleksandra Budzyńska, Wilno,
Halina Kauza, córka legionisty,
Stanisław Poźniak, Wilno, Wiceprezes Klubu AK w Wilnie,
Leopold Ragiński, Wilno, Klub AK
w Wilnie, (wykołysani w kolebce J.
Piłsudskiego, podziękowania i pochylenie się nad naszymi rodzinami,
podziękowania za nasze poświęcenie, za pracę z dala od rodziny, życzenia zdrowia dla rodziny),
Tadeusza Stępkowskiego, Wilno,
Wrzesień 39,
Jonas Olszewski, Wilno, żołnierz
AK,
Edward Klonowski, Wilno, AK.
Na koniec części oficjalnej Prezes
Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN
z Wrocławia Ilona Gosiewska podziękowała wszystkim gościom za
współpracę zapraszając jednocześnie
do dalszej kooperacji. Głos na zakończenie zabrała ponownie Weronika Sebastianowicz:
- Kochani goście , drodzy nasi. Ja
by tak określiła to: dużo było opowieści, dużo opowiadań, dużo było
wywiadów. Mniej więcej już wiecie
o naszym życiu. Ale to tak wygląda jakby urodziliśmy się na ziemi
Rzeczypospolitej Polskiej, to takie
zdrowe powietrze, cichy Niemen i
żyliśmy sobie. I nagle czerwony kat
wyrwał kawałek tej duszy i ciała. I
ponad 70 lat nie możemy zaleczyć
to. Nie mamy takich leków. I tylko
teraz, tylko dzisiaj i nie tylko dzisiaj
już nastąpiło to znaleźliśmy te leki.
Zawdzięczając Wam, że Państwo
pamiętacie o nas. Chcecie wspierać nas. I naprawdę, ja nie wiem, to
takie szczęście być razem z Wami.
Państwo może trochę nie możecie
zrozumieć tego, jak pragniemy do tej
Ojczyzny, jak chcemy być razem, a
czasami nie mamy możliwości. Granica. Chociaż ta granica, to tylko dla
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granicy. A nas Polsków nikt nie rozdzieli. Jesteśmy jedna rodziną. Kochamy Ojczyznę, nasza wiarę, naszą
tradycję, nasza kulturę. I za wszystko
dziękuję Wam. … ja nie mogę, bo jestem wzruszona … - dodała ze łzami
w oczach.
Spotkanie już po części
oficjalnej zakończyła biesiada przy
ognisku. Opowieściom, wspomnieniom, śpiewom, pokazywaniu pamiątek i wspólnym zdjęciom nie
było końca. Było 100 lat dla Wilna, i
100 lat dla Lwowa. Nie zapomniano
też o Grodnie. Uczestnicy, mimo że
większość w sędziwym wieku, bawili się do późnych godzin.
Stowarzyszenie Promujmy
Kozłowo non omnis moriar informuje, iż w grudniu planowana jest kolejna wyprawa na Litwę z paczkami dla
kombatantów i pomocą socjalną dla
polskich rodzin. Wszystkich, którzy
chcieliby wesprzeć nas w działaniu i
naszych Rodaków na Litwie zapraszamy do współpracy. Kontakt Maciej Prażmo – 602 319 309, e-mail:
maciejp-rybidom@wp.pl .
Ps. dzień po spotkaniu dowiedzieliśmy się, że film z udziałem P. Weroniki Sebastianowicz został nagrodzony na Pierwszym Ogólnopolskim
Festiwalu Filmu Niezależnego w
Ełku „OKNO”.
http://www.eostroleka.pl/bohaterka-filmu-8222pani-weronika-i-jejchlopcy8221-8222nikt-nie-potrafikochac-i-zyc-dla-ojczyzny-tak-jakmy8221,art31307.html
Współproducentem filmu jest Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN
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Rondo Ofiar Wołynia w Przemyślu
Andrzej Zapałowski

Sukces lokalnych społeczników.
Uczczono ofiary ludobójstwa
OUN-UPA na Wołyniu w 1943 r.
Radni Miasta Przemyśla podjęli uchwałę nadającą jednemu z
nowo wybudowanych rond nazwy
im. Ofiar Wołynia. Na 34 sesji
rady rozpatrywano szereg uchwał
proponujących nadanie nazw dla
ulic, rond i obiektów mostowych
powstałych w związku z budową
drogi obwodowej. Budowana droga stworzyła możliwość wykazania
inicjatywy społecznej w ramach
której Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X
D.O.K." i Wspólnota Samorządowa Doliny Sany rozpoczęły zbieranie podpisów poparcia dla projektu społecznego upamiętniającego
tragiczne wydarzenia ludobójstwa
na Wołyniu. Ich symboliczną datą
jest „Krwawa Niedziela” z 11 lipca 1943 r. W 2013 roku mija 70
rocznica wydarzeń zapisujących
się jako czarne karty historii w relacjach polsko-ukraińskich.
Zbliżającą się 70 rocznica, oraz
fakt nadania imienia Ofiar Wołynia
jednemu z nowo powstałych rond
jest hołdem i upamiętnieniem ofiar
ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanych przez OUN - UPA
na Polakach, Czechach, Żydach,
Ormianach i Ukraińcach w czasie
II wojny światowej.
Tragiczny los Polaków na Kresach
Wschodnich zapoczątkowany na

Wołyniu, obejmujący także Małopolskę Wschodnią był tematem
przemilczanym,
niepoprawnym
politycznie w relacjach polsko-ukraińskich, często kładziony na
ołtarzu dobrosąsiedzkich stosunków. Sukcesu społecznej inicjatywy mieszkańców nie umniejsza
fakt, że sam projekt społeczny nie
został zaakceptowany. Stał się on,
bowiem bezpodstawny w wyniku
wcześniejszego głosowania nad
projektem prezydenckim uchwały
obejmującej nazewnictwo nowych
obiektów drogowych wybudowanych w ramach obwodnicy. Projekt
społeczny proponował nazwę Rondo im. Ofiar Wołynia dla dużego
skrzyżowania o ruchu okrężnym
ulic Lwowskiej, Zana i Wincentego
Pola. W wyniku jednak dalszego
głosowania nad poszczególnymi
nazwami kilku ulic, dwóch obiektów mostowych i dwóch rond - nazwa Rondo im. „Ofiar Wołynia”
została zaproponowana przez radnych jako poprawka do projektu
prezydenckiego i zaakceptowana
przez nich dla mniejszego ronda, zlokalizowanego przy dużym
obiekcie handlowym jakim jest
Galeria Sanowa. Inicjatorzy projektu społecznego mieli nadzieję, że taka nazwa ronda zachęci
mieszkańców i przejeżdżających
w pobliżu do zastanowienia się,
z czym jest związany Wołyń nie
tylko dla Polaków, ale też innych
narodowości. Nawiązując do słów
Biblii „Poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli" inicjatorzy żywią
nadzieję, że skończy się czas pomijania znaczenia tragicznych ofiar

naszych rodaków i innych narodowości okrutnie zamordowanych na
Kresach Wschodnich. Pamiętajmy,
że "Nie o zemstę, lecz o pamięć
wołają ofiary".
Inicjatorzy uchwały społecznej
pragną serdecznie podziękować:
* radnym całego klubu PiS, Regia
Civitas i Prezydentowi Robertowi
Chomie, radnemu niezależnemu
Januszowi Łukasiewiczowi i Rafałowi Oleszkowi z klubu PO głosującym na Sesji R.M. za nadaniem
nazwy Ronda im. Ofiar Wołynia,
* a przede wszystkim przedstawicielom Stowarzyszenia WSDS:

Danielowi Stołowskiemu, Marianowi Garwonie, Mariuszowi Piwko, Mariuszowi Partyce, członkom
Przemyskiego
Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., członkom Związku Sybiraków
o. Przemyski, za wielki trud i zaangażowanie w sprawie zbierania
podpisów i promowania naszej akcji. To właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu jedno z przemyskich
rond upamiętniać będzie ofiary,
którym należy się pamięć.
Cześć ich pamięci!
Dziękują w imieniu:

Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
Wspólnoty Samorządowej Doliny
Sanu,
i wszystkich mieszkańców, którzy
wsparli swoim głosem naszą inicjatywę
Mirosław Majkowski
Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X
DOK
Małgorzata Dachnowicz
Prezes Stowarzyszenia Wspólnoty
Samorządowej Doliny Sanu

Msza w Kościele św Michała z okazji Dnia
Sybiraka, oraz pod Pmnikiem Nekropolii
Kresowych w związku z agresją Sowietów
Wacław Kondrakiewicz
Świebodzińscy Sybiracy i Kresowianie 17 września dwukrotnie
uświęcili ofiary stalinowskiego totalitaryzmu i agresji Sowietów na Polskę, na dorocznej mszy Sybiraków
pod tablicą umieszczoną przez nich
w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła, i pod Pomnikiem Nekropolii
Kresowych w trakcie uroczystej eucharystii, i symbolicznego pochówku prochów z kresowych cmentarzy.
Homilię pod Pomnikiem Nekropolii
Kresowych wygłosił Ks. Dziekan
Zbigniew Matwiejów, a można jąwysłuchać na stronie internetowej
ŚZKOPP:
www.swiebodzinskizwiazekkresowian.pl
lub
http://www.youtube.com/watch?v=uLGwWQdZ6S8&feature=g-upl
Msza połączona była z uroczystm
złożeniem w krypcie pomnika urn z
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ziemią przywiezioną przez Kresowian
ze wschodnich cmentarzy.
Ziemię z Kuropat przywieżli w
2007r.Ludwik Zalewski i Zygmunt
Ostrowski, z Czkałowa i Pietrowki
w Kazachstanie Maria Jurkowska
z mężem (zam. Trzebiechów), z
Brzozdowców k/ Lwowa Maria
Bożek (Gorzów Wlkp.). Na tabli-
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cach k/ furty do ołtarza naszego pomnika pojawiły się też nowe napisy
miejscowości kresowych w tym Barysz k/ Buczacza - UPA wymordowało tam w 45 r. 123 Polaków, w
tym wiele kobiet i dzieci, Majdańska Huta (prawie wszystkich mieszkańców, 183. - zbrodniarze z UPA
spalili w stodole 12 lipca 43r. ) oraz
Stare Wasiliszki - miejsce urodzenia
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Cieszy nas szczególnie udział w
kresowej mszy pod pomnikiem,
młodzieży szkolnej z pocztami
sztandarowymi !!!
Wszystkim uczestnikom uroczystości, zwłaszcza zamiejscowym:
z Poznania, Gorzowa i Zielonej
Góry, Zbąszynka, Kosieczyna ,Lu-

zasłużonego dla Kresów Czesława
Wydrzyckiego (Niemena), w okolicy których działały bohatersko oddziały Okręgu Wileńskiego Armii
Krajowej - oddz.Krysia i Ponurego,
i wielu z żołnierzy wywieziono po

brzy , i innych miejscowości naszego powiatu, serdecznie dziękuję!

Z poważaniem : Prezes ŚZK OPP
mgr inż Wacław Kondrakiewicz

wojnie m.inn. do Kazachstanu (
np.Michał Filinowicz z rodziną),
a wielu poległo w bohaterskiej
obronie, np. we wsi Stankiewicze (
członkowie rodziny Kmitów ) niedaleko Wasiliszek.
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BYLIŚMY TAM …

ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH cz. 1
Redakcja
W tym roku mija 20 lat pracy organizatorów Forum na rzecz związków Polski z Polonią i Polakami
mieszkającymi poza granicami kraju oraz promocji Polski na świecie.
XX Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się w Małopolsce,
w której idea spotkań Polaków rozsianych po całym świecie się zrodziła oraz sąsiadującym z nią Województwie Podkarpackim. Podczas
tegorocznej, jubileuszowej edycji
szczególnie promowane były Małopolska i Podkarpacie. Te regiony
były już prezentowane polonijnym
dziennikarzom podczas pierwszych
edycji forum. Teraz, po latach, chcemy odkryć je przed nimi na nowo,
pokazać co zmieniło się od tamtego
czasu – wspomina Józef Komarewicz, rzecznik prasowy XX Forum.

Powitanie uczestników odbyło się w
Sali Lustrzanej, potem z gośćmi Forum spotkał się prezydent Tarnowa.
Dziennikarze polonijni podczas Forum odwiedzili dotychczas w Polsce
przeszło sto miejscowości i miejsc
historycznych. Forum to nie tylko
niepowtarzalna okazja do spotkań,
tych zawodowych i tych bardziej
prywatnych Polaków mieszkających
na co dzień w odległych zakątkach
ziemi, to również wymiar promocyjny. Forum umożliwia i ułatwia
pokazywanie firm, miast i regionów
poza granicami kraju. Każdego roku
Forum generuje ponad trzy tysiące
faktów medialnych w prasie, radiu,
telewizji i Internecie.
11 września 2012 roku w Tarnowie
rozpoczęło się jubileuszowe XX

Światowe Forum Mediów Polonijnych "Małopolska-Podkarpacie
2012". W uroczystej inauguracji
wzięła udział wicemarszałek Senatu
Maria Pańczyk-Pozdziej, a także senator Janina Sagatowska.
Zwracając się do dziennikarzy polonijnych wicemarszałek podkreśliła,
że forum jest dobrą okazją do spotkania z ludźmi, którzy wykonują
bardzo odpowiedzialną pracę. Podkreśliła, że dziennikarze polonijni
z jednej strony są zobowiązani do
dokumentowania życia polskich
środowisk poza granicami, z drugiej
zaś - promowania Polski, przypominania jej historii, tradycji, a nade
wszystko pokazywania rozwoju
i zmian, jakie się dokonują w naszym kraju.
Maria Pańczyk-Pozdziej przypomniała, że była przez wiele lat zwią-

zana z dziennikarstwem, pracując
w polskim radiu, z którym do dziś
współpracuje. "Bycie dziennikarzem to nie tylko zawód, ale przede
wszystkim pasja. Dzisiejsze dziennikarstwo jest łatwiejsze, ale nakłada dodatkowe obowiązki. Możliwość szybkiego przekazywania
informacji niesie bowiem ze sobą
zagrożenia. Nowoczesna technika
nakłada na dziennikarzy obowiązek
solidności i przyzwoitości, bo w pośpiechu łatwo pomylić, przeinaczyć
fakty. Jestem pełna podziwu dla
tych dziennikarzy, którzy uprawiają
swój zawód z pasją" - powiedziała
wicemarszałek Pańczyk-Pozdziej.
Odnosząc się do kwestii wspierania Polonii i Polaków żyjących za
granicą, w tym także mediów polonijnych, wicemarszałek Senatu

podkreśliła, że Senat przez ponad
20 lat sprawował opiekę nad Polonią i wspierał cenne inicjatywy środowisk polonijnych. W związku ze
zmianami w finansowaniu pomocy
dla Polonii w tym roku Senat dysponuje niewielkimi środkami, a od
przeszłego roku pieniądze te znajdą
się w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Na zakończenie wicemarszałek
Maria Pańczyk-Pozdziej złożyła w
imieniu Senatu gratulacje z okazji
jubileuszu zarówno organizatorom
Forum Mediów Polonijnych, jak i
gospodarzom Tarnowa i regionu.
Podczas uroczystej inauguracji XX
Forum Mediów Polonijnych wicemarszałek Senatu wręczyła nagrody Fidelis Poloniae 2012. Otrzymali je: Fundacja Polcul im. Jerzego
Bonieckiego z Australii oraz dziennikarz z USA Alex Storożyński.
Natomiast wyróżnienie "Anioła
Forum", organizatorów spotkań
dziennikarzy polonijnych dla osób
i instytucji, które wspierały tę ideę,
przyznano marszałkowi Senatu
Bogdanowi Borusewiczowi.
Blisko 130 dziennikarzy z Polski
i świata gości na Podkarpaciu w
ramach XX Światowego Forum
Mediów Polonijnych Małopolska
– Podkarpacie 2012. Pierwszego
dnia pobytu przedstawicieli polonijnych mediów w regionie przyjęła Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Anna Kowalska.
Polonijni dziennikarze przez dwa
dni poznawali przyrodnicze, turystyczne i gospodarcze atuty województwa.
„Cieszymy się, że możemy Państwa gościć na Podkarpaciu. Chcemy zaprezentować Państwu nasz
region, zmiany, jakie w nim zachodzą. Jest to dla nas wielka promocja, z którą wiążemy duże nadzieje.
Jednocześnie interesuje nas także
to, czym żyją Polacy poza granicami Ojczyzny” – mówiła witając
uczestników Forum Wicemarszałek Anna Kowalska.

wie. Była to okazja do zaprezentowania w „pigułce” atutów regionu
oraz rozmowy na tematy interesujące polonijnych dziennikarzy.
12 września goście Forum zwiedzili Rzeszów, Muzeum – Zamek
w Łańcucie, Zespół Pałacowo Parkowy w Zarzeczu oraz zabytki
Przeworska. 13 września dziennikarze poznawali gospodarcze oblicze Podkarpacia, między innymi
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park w Mielcu oraz
Polskich Zakładów Lotniczych SP
z o.o. – PZL Mielec.

Zagraniczni goście spotkali się w
Wicemarszałek Kowalską w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-

Arleta Sziller z polonijnego radia w
Windsor, w Kanadzie uczestniczy
w Forum po raz trzeci. Jak sama
mówi, udział w kolejnych jego
edycjach daje jej szansę bycia na
bieżąco z polskimi sprawami oraz
wymiany doświadczeń z kolegami
z innych krajów.
„Doceniam to, co robią regiony,
które nas goszczą. Cieszy nas bogaty program Forum, bo dzięki niemu możemy poznać wiele spraw
dotyczących polskich regionów i
przekazać te sprawy dalej naszym
słuchaczom, widzom i czytelni-
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kom” – mówi Arleta Sziller.
Światowe Forum Mediów Polonijnych to organizowane co roku
we wrześniu spotkania, w czasie
których polonijni dziennikarze poznają gospodarcze, kulturalne, oraz
turystyczne oferty poszczególnych
regionów Polski. Głównym przesłaniem imprezy jest promocja
Polski na świecie oraz współpraca
z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Co roku
dorobek Forum prezentowany jest
przez około 200 portali internetowych oraz wiele polonijnych
redakcji gazet, stacji radiowych i
telewizyjnych, z różnych miejsc
globu.
W tegorocznym XX – jubileuszowym Forum bierze udział 129
uczestników z 24 krajów, między
innymi: Austrii, Białorusi, Kanady, Łotwy, Mołdawii, Rosji, RPA,
Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i
Serbii. Od 10 do 17 września 2012
r. goście poznają Małopolskę oraz
Podkarpacie. W programie jubileuszowego Forum organizatorzy
szczególną wagę kładą na tematykę ochrony środowiska oraz spółdzielczości, która w tym roku - za
sprawą Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości proklamowanego
przez ONZ - zyskuje szczególną
rangę.
Uczestnicy Światowego Forum
Mediów Polonijnych na Podkarpaciu gościli po raz drugi. Po raz
pierwszy byli tu w 2001 roku.
Organizatorem Forum co roku jest
Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią.
fotorelacja Zofia Wojciechowska
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PATRIOTYZM
Anna Małgorzata Budzińska
na podstawie wspomnień Pani
Anastazji Paszkowskiej – cz. II
Jaki był ten patriotyzm? Przez wiele
lat zaborów świadomość narodową budowano skrycie, głównie w
domu, w rodzinie. W okresie międzywojennym patriotyzm wybuchł
z gwałtowną siłą na każdym polu
działalności Polaków. Patriotyzm
był czczony, eksponowany, głośno
manifestowany- nieraz zbyt mocno
i zbyt głośno według mnie. Może
jednak taki nachalny, przesadny patriotyzm był wtedy potrzebny, był
słuszny po latach niewoli?- zapewne coś w tym jest i nie możemy potępiać. Takie były czasy i potrzebna
była ta spontaniczna manifestacja.

„W trzeciej klasie nauczycielka już
uczyła nas piosenki historyczne,
no i wiersze zadawała z czytanki,
długie, na pamięć. Zapamiętałam
ich do tej pory”
Przysięga Kościuszki

Na Krakowskim Rynku wszystkie
dzwony biją
Cisną się mieszczanie z
wyciągniętą szyją
Na Krakowskim Rynku tam ludu
gromada
Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę
składa.
Zagrzmiały okrzyki jak tysięczne
działa
Swego bohatera wita Polska cała.
Wyszedł sam Kościuszko w
krakowskiej sukmanie
Odkrył jasne czoło na to powitanie.
Odkrył jasne czoło, klęknął na
kolana:
Ślubuje ci życie Ojczyzno kochana!
Ślubuję ci życie, ślubuję ci duszę,
za Bożą pomocą wolność wrócić
muszę.
A mówił te słowa w tak ogromnej
ciszy,
Zdało się, że Pan Bóg tę przysięgę
słyszy.
Zapłakał, zaszlochał naród dookoła
Wstał Kościuszko, wstrząsnął
krakuskę u czoła.

Pierwszym miejscem budowania
świadomości
narodowej
i
patriotyzmu była szkoła. Już od
najmłodszych lat uczono dzieci
patriotycznych wierszy i tworzono
łatwe do nauki wierszowanki
utrwalające historię Polski, a także
piosenki.
Mała Anastazja była chętna do
takiej nauki i łatwo jej przychodziło
zapamiętywanie tych wierszy, lecz
było zapewne wiele dzieci, którym
to przychodziło z trudnością, nie
rozumiały o co chodzi- wtedy w
ruch szła linijka.

A głosy buchnęły wśród rynku i
grodu:
Niech żyje Kościuszko, naczelnik
narodu!
Ej byłaż to chwila i święta i hoża
Cała Polska drgnęła od morza do
morza!
Piosenka o obronie Lwowa
O mamo otrzyj oczy
Z uśmiechem do mnie mów
Ta krew co z piersi broczy
To krew za nasz Lwów
Ja biłem się tak samo
Jak starsi, mamo chwal
Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal.
Z prawdziwym karabinem
U pierwszej stałem czas
O nie płacz za swym synem
Co za Ojczyznę padł.

Już w pierwszej klasie Anastazja tak
śpiewała:
Tam nad brzegiem Elstry co pod
Lipskiem płynie
tam nasz książę Józef nieszczęsny
zaginął
Elstro, Elstro, Elstro cóż nam
uczyniłaś,
że księcia Józefa w nurtach utopiłaś.
Idzie koń za trumną, żałobą okryty
nie umarł, nie żyje, ani ten zabity.
Książę Józef Poniatowski dobrze
Niemców kropił
tylko to nieszczęście, że nam się
utopił.
Znaleźli go Niemcy, wzięli sto
tysięcy,
żeby za żywego to sto razy więcej.
Natomiast w trzeciej klasie wiersze
były już dłuższe i zawierały
więcej wiadomości. Anastazja tak
wspomina w swoim pamiętniku:

Przyszły posły i rozjemcy:
„Ratuj Królu, giną Niemcy!

Turek na nas następuje
Szyjom naszym miecz gotuje
Naszym wierzom księżyc w nowiu
Naszym dziatkom chrzest z ołowiu
Jak zdobędą Wiedeń stary
Krwawej poczną uczyć wiary
I postawia ciężkie stopy
W samym sercu Europy
My siłami niemieckimi
Nie obronim naszej ziemi
Zginiem knechty i rycerze
Ratuj Królu bohaterze!”

trochę rozbity. Oprócz mojej Szkoły
Powszechnej im. Elizy Orzeszkowej
była Szkoła Polska Gimnazjum
Państwowe, druga szkoła męska
im. Stanisława Staszica, no i
Seminarium Nauczycielskie. Były
tez koszary Wojska Polskiego- 19
Pułk Ułanów Wołyńskich. Była tam
taka duża brama żelazna, wysoka,
oświetlona elektrycznością. Był też
Park Wojskowy – tam zawsze grała
orkiestra wojskowa. Chodziłyśmy
nieraz patrzeć na ćwiczenia
wojskowe- jak skakali na koniach
przez rowy, płoty, ogień. Ja nie
mogłam na to patrzeć bo się bardzo
bałam, ale chodziłam.

i dzieci, i ludzie. Ja bardzo lubiłam
kiedy wojsko maszerowało i
śpiewało:
Długo spała Polska święta , długo
Biały Orzeł spał,
Lecz się wzbudził i wspamiętał, że
on kiedyś wolność miał. (2 razy)
Dalej bracia do Bułata!- wszak nam
dzisiaj tylko żyć
Pokażemy, ze Sarmata umie jeszcze
wolnym być (2 razy)
Wiwat Gwardia Narodowa! Polskie
Wojsko tobie cześć!
Bądź gotowa, bądź gotowa dla
Ojczyzny życie nieść. (2 razy)
Z

tych

wspomnień

jasno

się

Król się porwał rozgniewany,
„Wara!- krzyknął-bisurmany!
Na to słońce co nam świeci
Trząść batrzówka naszych kmieci
Miecz mi dajcie, hej! Trębacze!
Niech olecę kraj, obaczę
Niech się Polska moja ruszy
Silnej dłoni, wielkiej duszy
Niech husaria skrzydła bierze
Niech stalowe lśnią pancerze,
Niech szablice błysną w ręku
Luzak z koniem, kosz w obręku
Za trzy doby hufce ruszą
I nie spoczną, klnę się duszą
Aż oczyszczą dom sąsiada
Od szarańczy co nam spada”
Posłyszała Polska Króla
Koń u żłobu uszy stula
Rycerz ostrzy miecz stalowy,
Kraju miły, bądź mi zdrowy.
Trąbią trąby w strony świata
Głos po polu z wiatrem lata
Szumi Wisła niespokojna
Bory szumią: Wojna! Wojna!

Nauczyłam się paru piosenek
żołnierskich: „ Jedzie , jedzie na
kasztance”, „Legiony to żołnierska
nuta”, Siwy strzelca strój”, „
Przybyli Ułani pod okienko”,
„Jeszcze jeden mazur dzisiaj”.
A w niedziele o wpół do 9 szłyśmy do
naszej szkoły i czekałyśmy aż wojsko
z orkiestrą szli też do kościoła i grali.
Myśmy się spieszyły naprzód i tak
słuchając muzyki maszerowałyśmy
do samego kościoła.

wyłania drugi element budowania
patriotyzmu i poczucia siły krajuto wojsko. Służba w wojsku była
powodem do dumy, wojsko miało
wielką rangę w społeczeństwie i
poważanie.
Kolejnym elementem był kościół.
Msze patriotyczne, z udziałem
wojska
i
dzieci
szkolnych
przyciągały tłumy i budowały
silną więź, wzmacniały poczucie

Przed kościołem wojsko jeszcze
robiło pokaz musztry, potem myśmy
wchodziły do kościoła, potem
wchodziło wojsko i wojskowa
orkiestra grała na chórze: „Kiedy
ranne wstają zorze”, i „Boże coś
Polskę”. Bardzo ładnie była ta
msza odprawiana. Wojsko śpiewało,

przynależności narodowej.
Ważny był tez wtedy wzór
waleczności, siły i odwagi. Takim
wzorem silnej ręki był Marszałek
Józef Piłsudski To nasz bohater
narodowy. Niestety oddawanie mu
hołdu przypominało nieraz
kult
jednostki

Jak grom lecą, jak grom walą,
Dziw, że świata nie obalą
Dziw, że się utrzymać mogą
Koń kopytem, mąż ostrogą
Naprzód wzięli namiot wroga
Co miecz zleciał bije trwoga
A po świecie okrzyk leci:
„Niechaj żyje Król Jan Trzeci!”
Szkolne wspomnienia Anastazji
zakończyliśmy na czwartej lasie.
Do piątej uczęszczała już w strogu,
mieszkała u cioci, w mieście.

Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal
Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal.
O mamo czy jesteś ze mną?
Nie słyszę twoich słów
W oczach mi trochę ciemno
Obroniliśmy Lwów
Zostaniesz biedna sama
Baczność! Za Lwów! Cel, pal!
Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal.
Nawet dzisiaj gdy czyta się ten
wiersz- piosenkę to wzruszenie
za gardło ściska… Pani Anastazja
pisze dalej: „Dużo już wierszy
zapomniałam, ale te, które dobrze
się nauczyłam to do dziś w mojej
głowie pozostały- jeszcze ten wiersz
historyczny:
A za tego Króla Jana
Co to po łbach bił pogana

/ Pani Anastazja- fot. udostępniona przez A.
Paszkowską

„Miasto Ostróg nie było tak duże.
Połowa miasta była w Polsce,
a druga połowa w Rosji.Było to
miasto ładne , dużo zieleni, leżało
nad rzeka Horyń i Willą. Był tam
kościół katolicki pod imieniem
Świętego Antoniego, odbywał się
tam wielki odpust 13 czerwca, no i
był kościół prawosławny-Sobor. Był
tez zamek księżniczki Halszki, ale
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do nauki, a pobyt w Ostrogu tak
rozwinął jej dumę narodową i
zdolności, że sama zaczęła pisać
patriotyczne wiersze:
Polska
Polsko nasza Polsko! Ojczyzno miła
Tyś była zabita, krew swoja wylała
Lecz tyś chyba święta
Boś z martwych powstała.
Z martwych powstała , wolność
odzyskała
Boś nas swoich dzieci serdecznie
kochała
Kochamy i Ciebie nasza matko miła
Tyś nas wychowała, tyś nas
wykarmiła.
Pamiętamy te lata jak wrogowie cię
nam odebrali,
Myśmy się modlili, tęsknili na tobą,
płakali.
Będziemy bronić ciebie, droga nasza
Polsko
Bośmy twoje dzieci, bośmy twoje
wojsko
Zanosimy modły przed wszystkie
ołtarze:
Naszej wolnej Polsce pobłogosław
Boże.

Prysły już potrójne peta
wolność naszym dziś udziałem
więc niech każdy zapamięta
służyć Polsce duszą i ciałem
Wiwat maj, Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj. 2x
Nierząd braci naszych cisnął
gnuśność w ręku króla spała
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała
Wiwat maj, Trzeci Maj!
Wiwat wielki Kołłątaj.
Hasło brzmi: w pracy trwaj!
Tego uczy Trzeci Maj.
Powróćmy znów do wspomnień
pani Anastazji:
„W 1924 roku do Ostroga przyjechał
Marszałek Józef Piłsudski. Jaka to
była uroczystość!

Całe miasto było wysypane
tatarakiem, przybrane czerwono
białymi chorągwiami i kwiatami.
Na dużym placu była zrobiona taka
wysoka trybuna z brzózek, tataraku,
kwiatów i chorągiewek. Orkiestra
wojskowa i strażacka grała, było
dużo wojska. Przyszły wszystkie
dzieci ze szkół z miasta i wiosek,
przyszło wiele ludzi i wszyscy
nieśliśmy chorągiewki i witaliśmy
Piłsudskiego.
Na tę wysoka trybunę wszedł
Piłsudski i miał przemowę do
wojska, uczniów i wszystkich innych.
Dzieci śpiewały, pamiętam to do
dziś:
Trzeci Maj, wielki dzień, to Polaków
zorza
Ocucona Polska wstała od morza
do morza
Trzeci Maj, wielki dzień, święto nad
świętami
odtąd czcić go wszyscy będziem,
będziem Polakami....
- dalej zapomniałam.

Dużo jeszcze innych piosenek
było śpiewanych. Orkiestry grały,
wojsko tez pięknie śpiewało,
wszyscy klaskali, śmieli się. Dzieci
otrzymywały cukierki, ja dostałam
dwa, dobre były, czekoladowe.

Po wojnie pani Anastazja nie
zaprzestała
pisania.
Spisała
wspomnienia, a także tworzyła
wiersze do późnej starości.
Przeczytajmy
te
historycznopatriotyczne, wzorowane na tych,
które uczyła się w szkole:
Historia Polaków kresowych wg
pani Anastazji

Wesoło było i dobrze mnie w tym
mieście Ostrogu. Należałam do
harcerzy, miałam dużo koleżanek
i kolegów i już nie musiałam paść
bydła, gęsi i pracować po szkole.
Odrobiłam lekcje i mogłam się
bawić do wieczora. Ale co dobre
szybko mija. Nadszedł koniec roku
szkolnego i pojechałam do domu.
Tam mnie czekała praca- musiałam
pomagać przy obrządku, paść
krowy, w polu snopy znosić, plewić
w ogrodzie. Pamiętam miałam
pożyczoną książkę z biblioteki,
chciałam ją dokończyć, żeby
odnieść. Przysiadłam i czytam.
Babcia przyszła, wyrwała mi tę
książkę i po plecach uderzyła tą
książką i powiedziała:
- Idź do roboty! Książka tobie jeść
nie da!

Straszna i smutna jest ta historia
I smutna cała jej treść
Choć dobrze teraz tu żyjemy
To biedę znamy tez
I te rodzinne strony
To wspominamy wciąż.
Że Kresy wspominamy
Nie jest nic dziwnego
Bo my przecież tam żyli od dziecka
małego.
Tam się rodzili, do szkoły chodzili
Tam się bawili, tam pracowali,
Tam żyli , tam umierali
Dlatego te czasy w pamięci zostały.
Pamiętam jak matka w progu stała
Z wieczerza na dzieci czekała.
Słoneczko już zachodzi , nadszedł
spoczynku czas
Dzieci z pola wracały, choć były
pracą zmęczone
To śmiały się i śpiewały
Na swoje ręce, nogi brudne,
podrapane
Uwagi nie zwracały!
Bo cóż tam praca młodemu
Jak radość w sercu trwa
Do pracy i zabawy każdy młody
chęć ma.
My o samochodach nigdy nie
marzyli
Gdzie było trzeba piechotą chodzili.
Telewizji, radia tez wcale nie znali,
Że nam było smutno tez nie
narzekali.
Latem żeśmy boso chodzili, buty
szanowali
I choć mieliśmy biedę to nie

No, robiłam wszystko, pracowałam,
ale moja myśl to żeby się dalej
uczyć…”
Tak, Anastazja była zdolna i chętna

narzekali.
Zawsze żeśmy ciężko pracowali,
wesoło śpiewali

I druga piosenka:
Witaj majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenka
pamięć twoja nie zaginie.
Wiwat maj, Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj. 2x
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I tak nam te czasy spokojnie mijały.
Ze nadejdzie wojna żeśmy wcale nie
myśleli.
Lecz nadeszła wojna! Straszny czas!
Bo Niemcy i Rosjanie napadli na
kraj nasz.
Ukraińcy skorzystali
Do Polaków się zabrali
W straszny sposób mordowali
Wszystko zabierali.
A wioski i kościoły palili,
Żeby już Polacy do nich nie wrócili.
A biedni Polacy ze strachu uciekali
Gdzie tylko mogli to tam się chowali
Do miast uciekali!
A w miastach Niemcy łapanki robili
I do Niemiec na roboty wszystkich
wywozili.
Niektórzy z nas zginęli, niektórzy
zostali
I po całym świecie się rozjechali.
A myśmy na zachód Polski tu
przyjechali.
I tu się osiedlili i tu dobrze żyjemy
Lecz w naszych sercach wciąż ten
ból czujemy.
Bo tam pozostały te rodzinne strony
Wszystkie nasze wioski, kościoły
spalone.
Tylko w miejscu pozostały
Te góry, lasy, pola i łąki zielone,
Te rzeki płynące, wierzbami
zdobione.
Wszystko w miejscu pozostało
Jakby tam na nas czekało…
Lecz my tam wracać już nie chcemy
Bo tu dobrze się czujemy!
Historia Kresów wg pani Anastazji
Tam na Kresach, hen daleko
Za Bugiem, za rzeką
Tam nasi Polacy mieszkali od wieku.
Gdy Bolesław Chrobry w Polsce
królował
To raz nabrał odwagi, do Kijowa
powędrował.
Wyjął miecz i w kijowska bramę
rąbnął
Aż iskry się posypały.
Brama z brzękiem zajęczała
A na mieczu Chrobrego szczerba
pozostała.
Ta ziemia na Kresach
To do Księstwa Litewskiego kiedyś
należała,
Od Bugu do Dniestru, Dniepru,
Dońca
Az po Okę sięgała.
Gdy litewski Książę Jagiełło
Polską Królowe Jadwigę pojął za
żonę
Wtedy Litwa z Polską zostały
złączone,
wtedy Polska tam powstała, bo
Jagiełłę Króla miała.
Szlachta polska tam jechała
Na tej ziemi się osiedlała
Pałace i dwory sobie budowała.
Żydzi tez tam najechali
Z tych krajów gdzie ich wyganiali.
Żadnej Ukrainy nigdy tam nie było.
Ukraiński naród to z Bałkanów
przybywali
I w górach się osiedlali
Czumakami, Hucułami, Łemkami
się nazywali.
Z czasem jak się rozmnażali
To po całym kraju już się osiedlali.
Rosjanie, Ukraińcy, Turki i Tatarzy
często te ziemię napadali,
Grabili, palili, mordowali
I te ziemie po kawałku rozdzierali
Lecz po każdej wojnie naród swój
tam zostawialii tak wszystkie te narody tam się
nazbierali
i z czasem się z sobą wymieszali.
Wielu królów Polska miała, którzy
nią rządzili,
Jedni Polskę rozszerzali, drudzy ja
tracili.
123 lata Polska nie istniała.
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Czy była zabita, czy tez może
spała?
Cudem się obudziła, wolność
odzyskała!
Chociaż dużo wrogów miała, to z
Bożą pomocą wolność odzyskała.
I już wszystkie w niej narody w
zgodzie z sobą żyli- nie bili się, nie
kłócili.
Ukraińcy z Polakami w dobrej
zgodzie żyli,
Młodzi razem się zbierali,
śpiewali, tańczyli,
do siebie się zalecali, kochali,
nawet się żenili.
Lecz Antychryst wyszedł z piekła
Świat zawojował,
Na Ziemi zrobił piekło a ludzi
zbuntował.
Ludzie rozum potracili
I w diabły się zamieniły.
Ci Ukraińcy, którzy kiedyś z
Polakami dobrze żyli,
To tak jakby wściekłe wilki na
sąsiadów się rzucili.
Kosy, widły, siekiery, noże brali
W straszny sposób mordowali.
Nawet nad małymi dziećmi litości
nie mieli.
Jednak choć Polaków mordowali,
I wszystkie narody z tej ziemi
wygnali
To i tak wtedy swojej Ukrainy tam
nie zbudowali.
Wiersze
patriotyczne
i
przedstawienia
w
szkole,
defilady
wojskowe,
pokazy
musztry i ćwiczeń, orkiestry
wojskowe,
patriotyczne
pieśni,
sztandary,
defilady,
uwielbienie i kult polskiego
Marszałka , msze i uroczystości
patriotyczne w kościele- taki był
patriotyzm kresowy w okresie
międzywojennym i taki chciałoby
wskrzesić na siłę wielu ludzi w
dzisiejszych czasach.
Hmmm-, to było potrzebne, to
było piękne i romantyczne, to było
ważne –tak, ale -wtedy!
Spójrzmy na tę lampę

/ Fot. A.M. Budzińska

Ona też była potrzebna, była
piękna i romantyczna, była ważna
dla ludzi- tak! -ale przed wojną.
Teraz okazjonalnie można ją
użyć dla zbudowania nastroju,
ale pracować i uczyć się przy
takim świetle nie sposób Czymże
jest więc dzisiaj patriotyzm i
umiłowanie Ojczyzny?
Proszę Czytelniku zastanów się
sam czym to jest dla Ciebie.
Ja mogę odpowiedzieć tylko za
siebie. Dla mnie umiłowanie
Ojczyzny to radość z bycia tutaj,
to radość z powrotów do siebie
po podróżach, to zachwyt nad
polskimi krajobrazami i ludźmi,
to pielęgnowanie
pamięci o
przodkach- ale nie na akademiach
„ku czci” a w sercach i czynach.
To także nauczanie młodych
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historii Polski nie tylko w szkole,
ale przy każdej okazji i różnymi
sposobami.
Patriotyzm
mój
jest
pozytywistyczny- to praca dla
Ojczyzny, dbanie o jej spokój i
piękno, o pokój – również miedzy
Polakami. To również ochrona jej
środowiska.
A najważniejsze to wychowywanie
naszych dzieci na dobrych ludzi,
tak- dobrych, bo to kwintesencja
człowieczeństwa.
Chciałabym, żeby Polacy byli
dobrymi ludźmi , umieli się cieszyć
własnym krajem i żeby potrafili
żyć tak normalnie, spokojnie, a
jednocześnie ciekawie.
Lubię ten widok gdy wracam do
domu z podróży pociągiem i neon
na budynku:„Dobry wieczór we
Wrocławiu”:

Cenię i
Polaków:

szanuję

wszystkich

Dziewiętnasty nie jest głupi.
Lance do boju...
Dziewiętnasty tym się chwali:
Na postojach wioski pali.
Lance do boju...
Gwałci panny, gwałci wdowy
Dziewiętnasty pułk morowy.
Lance do boju...
Same łotry i wisielce,
To są Jaworskiego strzelce.
Lance do boju...

OPOWIEŚCI

BABCI - CZĘŚĆ VII
Ewa Fulińska – Nadachowska
Zebrał i ułożył - Piotr Strzetelski

Bić, mordować - nic nowego,
Dla ułanów Jaworskiego.
Lance do boju...

/ Fot A.M. Budzińska

Zachwycam się każdym polskim
kwiatem i robaczkiem:

Wroga gnębić, wódkę pić,
Jaworczykiem trzeba być.
Lance do boju…
Żurawiejki to żartobliwe kuplety

Wprowadzenie

/ Fot. A.M. Budzińska

Uwielbiam zbliżać się i w ten
sposób do ziemi rodzinnej, lubię
wracać:

/ Fot. A.M. Budzińska

/ Fot. A.M. Budzińska

Kocham polskie krajobrazy, które
mijam po drodze:

To jest moja miłość do Ojczyzny,
to jest mój patriotyzm. Nie
chcę, żeby nasze dzieci musiały
oddawać życie dla Ojczyzny, nie
chcę, żeby Ojczyzna tego od nich
wymagała- nasze dzieci mają żyć
dla niej, a nie umierać! ! Po latach
niewoli, lub w czasie zagrożenia
wojennego zrozumiały był inny
patriotyzm. Teraz trzeba się wziąć
do pracy, a nie do „szabelki”.
A uroczystości, apele, ceremonie,
sztandary, porywające mowy?!
Może to ktoś lubi , na pewno jest
to potrzebne, ale tylko czasami
dla zbudowania nastroju- tak jak
ta lampa naftowa....
Na koniec jeszcze wstrząs
emocjonalny, rysa na szkle:
piosenka o 19 Pułku Ułanów
Wołyńskich, o tym samym, o
którym z nabożeństwem i dumą
mówiła pani Anastazja, a tutaj:
Żurawiejka
Dziewiętnasty to hołota,
nosi otok jak piechota.
Lance do boju, szable w dłoń
Bolszewika goń, goń, goń
Żura, żura, żura ma
Żurawiejka ty moja!

/ Fot. A.M. Budzińska

Słynny z mordów i pożarów,
Dziewiętnasty pułk batiarów.
Lance do boju...

układane dla poszczególnych
pułków kawalerii oceniające z
ironią i czarnym humorem ich
wojenne losy. Czy ta żurawiejka
o dziewiętnastym pułku zawierała
prawdę? Jaka jest więc prawda o
naszych kresowych ułanach? Czy
to dobry przykład patriotyzmu?
Jeśli jest w tym choć ziarno prawdy
to ja wolę mój prosty, bezkrwawy,
dobroduszny patriotyzm.
A Wy Czytelnicy?
Czy zastanawialiście się kiedyś
nad tym? Napiszcie, proszę.
Oprócz moich zdjęć umieściłam
też w artykule zdjęcia z zasobów
Internetu:
http://www.touchofart.eu/MariaGruza/mgr25-Marszalek-JPilsudski/ portret Piłsudskiego
h t t p : / / w w w. n a s z e m a l u c h y. p l /
artykul/klawiszem_po_lapach_
czyli_o_karach_fizycznych_w_
A3FE6548F71C4AAE0091F377F
linijką po łapach
h t t p : / / w w w. w k l o b u c k u . p l /
kategoria//1633,krzepice-uczcily73-rocznice-wybuchu-ii-wojnyswiatowej
ułani rekonstrukcja
Fot. Jarosław Jędrysiak
http://odkrywca.pl/forum_pics/
picsforum22/defilada2.jpg
defilada
http://hosting5803197.az.pl/
wojna-polsko-bolszewicka/
wojsko-polskie/jazda/ defilada w
Równem
http://www.duszki.pl/wolanie_z_
wolynia/wzw_ostroh.html
kościół w Ostrogu
http://karta.org.pl/fotooferty/
pilsudski/ppages/ppage18.htmPiłsudski z medalami
h t t p : / / w w w. f o t o h i s t o r i a . p l /
main.php?g2_itemId=137823
marszałek w Ostrogu

Swoich grabi, cudzych łupi
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Przedstawiam Państwu kolejną
już siódmą część „Opowieści babci” autorstwa pani Ewy Fulińskiej
Nadachowskiej. Już od pół roku
śledzimy na łamach KSI wspomnienia z lat przedwojennego Lwowa i
razem z dorastająca Ewą przeżywamy momenty nie tylko radości ale
i smutku. Kolejna okupacja miasta
trwa. Po wybuchu wojny z Rosją,
Niemcy raz jeszcze opanowali miasto, w którym kilka dni po jego zajęciu dokonują egzekucji na 24 profesorach wyższych uczelni Lwowa na
Wzgórzach Wuleckich. Z dokładnego opisu tamtych okupacyjnych dni
wyłania się obraz umęczonego miasta. Codzienne życie w pierwszych
miesiącach okupacji niemieckiej
było bardzo ciężkie. Jednak ludzie
w nim żyjący pomimo wprowadzonego terroru nie tylko nie zaprzestali walki, ale również starali się
w miarę normalnie żyć i pracować.
Zdarzały się nawet chwile radosne,
choćby zakup gęsi na „Krakidałach”. Wspólnie z Ewą śledzimy
życie miasta, odwiedzamy mieszkanie ortodoksyjnych żydowskich
krawców w Gettcie Lwowskim,
uczestniczymy w konspiracyjnych
zebraniach harcerskich w domu na
ul. Tokarskiego 82. Przeżywamy
również smutne chwile związane ze
śmiercią ojca Ewy – prof. Benedykta Fulińskiego. Poznajemy również
panią Stefanię Stipal, która kierowała tajnym nauczaniem na terenie
Lwowa oraz była komendantką chorągwi harcerek. Ewa w tym czasie
pracuje w konspiracji, jest łączniczką i cudem unika aresztowania. W
miarę upływu czasu praca wywiadowcza Ewy nabiera rozmachu.
Zapraszam wszystkich do dalszego śledzenia opowieści Pani Ewy o
dawnym przedwojennym i okupowanym Lwowie.
Codzienne życie pod okupacją
niemiecką.
Choć Rosjanie opuścili miasto, nie
dało się zapomnieć o ich niedawnej
obecności. Na jakieś dwa dni przed
wkroczeniem Niemców zaczęły
krążyć po mieście ponure pogłoski,
że coś niedobrego dzieje się w więzieniach. Niebawem okazało się,
że nie były one bezpodstawne. Po
wybuchu wojny z Niemcami nastą-

pił chaos w urzędach i instytucjach
kierowanych przez Rosjan. Wielu
z nich zaczęło w panice wyjeżdżać
ze Lwowa. W pewnym momencie
uciekła nawet straż więzienna. Nieliczni więźniowie, zorientowawszy się w sytuacji, zdołali uciec.
Do nich należał Staszek Węglarz.
Przywlókł się do domu wynędzniały, lecz szczęśliwy z odzyskanej
wolności. Władze sowieckie opanowały jednak częściowo zamieszanie
i straż więzienna wróciła. W tych
ostatnich dniach swej bytności w
mieście Sowieci aresztowali wielu
ludzi, których potem mordowali w
piwnicach więzień. Gdy odór rozkładających się ciał rozszedł się po
mieście, Niemcy otworzyli bramy
więzień. Wtedy znaleziono w piwnicach zmasakrowane ciała. Szczególnie tragiczne żniwo działalności
NKWD odkryto w więzieniu na
ulicy Łąckiego. Tam, nieszczęsny
ojciec znalazł wśród stosu trupów
ciało swej córki, kilkunastoletniej
harcerki, jednej z drużynowych,
Kasi Jagniewskiej. Jej pogrzeb stał
się manifestacją młodzieży Lwowa.
Społeczeństwo nie zdołało się jeszcze otrząsnąć po tym strasznym
odkryciu, gdy rozeszła się nowa
wstrząsająca wiadomość o potwornej zbrodni dokonanej tym razem
przez Niemców. 4-go lipca 1941
roku, a więc zaledwie kilka dni
po zajęciu miasta, rozstrzelano na
Wzgórzach Wóleckich 24 profesorów wyższych uczelni. Ojciec przeżył ciężko tę tragiczną śmierć ludzi
w większości dobrze mu znanych
z uczelni lub posiedzeń Polskiej
Akademii Umiejętności, której był
członkiem. Te i poprzednie przeżycia nadwerężyły w widoczny sposób jego zdrowie. Śledził przebieg
wojny i bardzo się nim przejmował.
Chcąc oderwać się od ponurej rzeczywistości uciekał w świat swego
dzieciństwa. Podjął na nowo zaczętą niegdyś i potem przerwaną pracę
nad rodzinną genealogią. Powyciągał zgromadzone dawniej różne
metryki urodzenia, ślubów, stare papiery majątkowe i inne dokumenty,
które służyły mu do stworzenia genealogii bliższej i dalszej rodziny. W
pogodne dni wiele godzin spędzał w
ogrodzie. Czasem towarzyszyła mu
Ewa. Tkwiąc myślami w dawnych
czasach opowiadał wtedy córce o
swoim dzieciństwie. Sięgał pamięcią do swoich dziadków. Szczególnie miło wspominał dziadka Adama
Widajewicza, ojca swojej matki.
Uczył on małego Benia wierszyków
i piosenek oraz pięknie opowiadał
bajki, które tato zapamiętał na całe
życie. Wierzył w zdolności wnuka i
przepowiadał mu wielką przyszłość.
Pradziad Adam Widajewicz ożenił
się z młodą wdową Julią Złonkiewiczową z domu Mir. W rodzinie Kańskich przechował się portret prababci Widajewiczowej pędzla Henusza
z podpisem: …”portret księżnej
Mir…”. Nie wiadomo, czy z tego
powodu panowało w rodzinie przekonanie, że była wysokiego rodu.
Tato nie potwierdzał jednak tego.
Prababcia Widajewiczowa cieszyła
się, jak to określał, wielką estymą u
swego męża i dzieci. Tato zapamiętał, że zawsze miała w ręku jakąś
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robótkę. W kieszeni sukni trzymała
woreczek ze ślazowymi cukierkami,
które hojnie rozdawała wnukom.
Panował w tej rodzinie szczególny
zwyczaj. Gdy dzieci pradziadków
zjeżdżały się przy jakiejś okazji,
każdy stawiał na stole szkatułkę, w
której trzymał prezenty i pamiątki
otrzymane od matki. Może były to
właśnie te robótki, z którymi nigdy
się nie rozstawała? Pokazywano
je sobie wzajemnie wspominając,
kiedy zostały ofiarowane. Potem
całowano je z namaszczeniem i
chowano z powrotem do skrzyneczki. Był to niespotykany, ale miły
przejaw szacunku i miłości do matki. Adamowie Widajewiczowie na
starość zamieszkali u swego syna
Bolesława, właściciela Wołcniowa
i Demenki Podniestrzańskiej, tak
często z sentymentem wspominanej przez Ewę z wakacji. Żyli dość
długo i umarli jedno po drugim w
tym samym roku. Pochowani zostali
we wspólnym grobie na cmentarzu
wiejskim w Wołcniowie.

Ojciec Taty też nie miał znaczniejszego wykształcenia. Nie wiadomo
nawet, czy ukończył jakieś szkoły.
Mogło być to wskutek zaniedbania
- był przecież półsierotą od drugiego roku życia. Tato stwierdził tylko,
że poprawnie pisał zarówno po polsku, jak po niemiecku. Jego ojciec
natomiast, pradziadek Józef Fuliński, figurował w rejestrach Uniwersytetu Lwowskiego, co udało
się stwierdzić przy kompletowaniu
rodzinnych dokumentów. Dziadek
Karol kochał niezmiernie syna, ufał
jego zdolnościom i był przekonany,
że osiągnie wysokie wykształcenie
i pozycję. Niestety, jedynie Babcia
doczekała doktoratu Taty. Umarła
po dłuższej chorobie, krótko po ślubie rodziców w ich domu. W Mamie
znalazła troskliwą opiekunkę i pokochała ją jak córkę.
Niekiedy schodził do ogrodu z
górnego mieszkania profesor matematyki Hugo Steinhaus. Będąc
żydowskiego pochodzenia czuł się
niepewnie i przemykał się ostrożnie

/ Julia z Mirów Widajewiczowa oraz Adam Widajewicz – dziadkowie Benedykta Fulińskiego

O rodzicach swoich wyrażał się
ojciec z najwyższym szacunkiem
i miłością. Był im wdzięczny za
to, że pomimo bardzo skromnych
środków materialnych starali się
zapewnić mu jak najlepsze warunki
do kształcenia. Gdy był w okresie
gimnazjalnym posiadali w Stanisławowie mały dom czynszowy. Tam,
najpiękniejszy pokój urządzili z
wielką starannością dla syna. Mieli go w domu już tylko jednego, bo
córka Karolina, wyszedłszy bardzo
młodo za mąż za Kazimierza Strzetelskiego, opuściła dom rodziców.
Kilkunastoletni Benek, chcąc ulżyć
choć trochę rodzicom, dawał korepetycje, jak to określał "okolicznym
żydkom". Już jako chłopiec odznaczał się pomysłowością i inicjatywą,
jak twierdził zarówno w dobrym jak
w złem, o czym miała świadczyć
sławetna wyprawa na tratwie zakończona tak niefortunnie. W swoim pokoju organizował kółka samokształceniowe z kolegami. Chłopcy
pogłębiali wiedzę z zakresu biologii,
geografii i historii, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów Polski.
Kraj był wtedy rozdarty na trzy zabory i znaczniejszą wiedzę o swojej
ojczyźnie można było zdobyć nie w
gimnazjum, lecz dokształcając się w
domu. To zamiłowanie do historii,
zwłaszcza kraju ojczystego, pozostało w nim na zawsze. Babcia Julia
Adelajda Fulińska nie była kobietą
tak wykształconą, jak babcia Wanda
Hauserowa. Miała jednak żywą inteligencję, wielką ciekawość świata
i głód wiedzy. W czasie tych zebrań
lubiła usiąść w kąciku pokoju z robótką w ręku i przysłuchiwać się
referatom i dyskusjom chłopców.
Potem rozmawiała o tym z synem,
który przekonał się, jak wiele korzystała poszerzając swoją wiedzę.
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po ścieżkach do darniowej ławeczki
ukrytej w zieleni. Tam prowadzili z
ojcem długie rozmowy. Mieszkający
na piętrze profesor Leon Chwistek
w trzy dni po wybuchu wojny między Niemcami a Sowietami uciekł
na wschód. Był przekonany (zapewne słusznie), że Niemcy aresztują
go, gdyż pisywał przed wojną antyhitlerowskie artykuły do pism. Żona
Chwistka była siostrą Steinhausa.
Przebywała w tym czasie u swojej
córki Aliny Dawidowiczowej w Borysławiu. Mieszkanie Chwistków
było więc puste. Steinhaus, w dwa
dni po wkroczeniu Niemców, uciekł
z własnego mieszkania i zamieszkał
na górze z żoną i matką staruszką.
Niemcy od razu wprowadzili nakaz noszenia przez Żydów opasek
z gwiazdami na rękawach. Rodzina
Steinhausów nie zastosowała się
do tego. Ich obecność w domu nie
mogła jednak ujść uwagi sąsiadów.
W końcu pewien Ukrainiec mieszkający kilka domów dalej zaczepił
Stefana i spytał, kto teraz przebywa
w mieszkaniu profesora Chwistka.
Stefan odpowiedział, że jacyś jego
krewni. Był to alarmujący sygnał.
Steinhausowie postarali się o lokum
na prowincji i zaopatrzeni zostali w
fałszywe papiery. Brakowało tylko
dokumentów dla staruszki. Wtedy
Ojciec wyciągnął metrykę swojej matki i ofiarował ją pani Steinhausowej. Napisał o tym profesor
Steinhaus w swoich pamiętnikach
(„Wspomnienia i zapiski”- str. 231)
i Alina z Chwistków Dawidowiczowa w książce wydanej wiele lat
po wojnie pod tytułem "Zeschnięte
liście i kwiat ". Staruszka przeżyła
spokojnie całą okupację jako Julia
Adelajda Widajewicz i umarła dopiero kilka lat po wojnie.
Codzienne życie w pierwszych mie-

siącach okupacji niemieckiej było
bardzo ciężkie. Brakowało żywności i pieniędzy. Jacek wpadł na pomysł wykorzystania wspaniałych
owoców, jakie właśnie zaczęły dojrzewać w ogrodzie. Wzięli razem z
Ewą duży kosz pełen półkilogramowych tubek soczystych ogromnych
renglod i dojrzewających gruszek
klapsów. Stanęli na rogu ulicy Kochanowskiego i jednej z bocznych.
Szybko zdobyli trochę grosza. Potem Jędrek i Jacek pracowali. Jacek
dostał nawet nieźle płatną pracę w
firmie budowlanej pewnego Austriaka. Z początku jednak nie było
pieniędzy nawet na chleb. Chodziło
się na tak zwane w gwarze lwowskiej "Krakidały" i sprzedawało
się tam różne rzeczy z domu, żeby
przeżyć. Za Teatrem Wielkim rozciągała się dzielnica zamieszkała
przed wojną głównie przez Żydów.
Tam właśnie był plac targowy krakowski, czyli wspomniane "Krakidały". Wyjeżdżało się też za miasto
na wiejskie targi, aby kupić trochę
mąki, jajek, słoniny. Raz Stefan z
Wojtkiem przywieźli prócz innych
produktów żywą gęś. Miała za parę
dni pójść na rożen. Tymczasem okazało się, że pisane jej było dłuższe
życie. Ojciec w tym czasie spędzał
całe dnie w ogrodzie. Był to okres
spadów jabłek. Tato podnosił je z
ziemi, odkrawał scyzorykiem małe
kawałki i podawał gęsi. Ptaszysko
nie opuszczało go ani na chwilę.
Gdy spacerował po ścieżkach ogrodu, majestatycznie kroczyło za nim.
Już drugiego dnia, gdy poszedł na
obiad, usłyszawszy jego głos przez
otwarte okno jadalni, gęś rozpostarła skrzydła i z głośnym gęganiem
usiłowała wzlecieć za nim do pokoju. Od tego czasu zostawiał na darniowej ławeczce swój płaszcz, który
zwykł był nosić w ogrodzie. Gęś
siadała przy nim i czekała włożywszy głowę pod skrzydło. Towarzyszyła Ojcu przy wszystkich czynnościach ogrodowych. Gdy odszedł
na dłużej, przechodziła zazwyczaj
przez dziurę w płocie do małego,
bardzo zaniedbanego, porośniętego
bujną trawą ogródka sąsiedniego
domu i szczypała soczyste przysmaki. Mama rozglądając się za nią od
czasu do czasu z balkonu wołała: Gęś, gdzie jesteś? – Gę, gę, gę – odzywało się ptaszysko unosząc głowę
wysoko ponad chwasty. Jesień miała się już ku końcowi i nadszedł kres
szczęśliwego życia sympatycznego
stworzenia. W nadchodzące mrozy
nie było gdzie trzymać gęsi, ani jak
jej żywić, więc chłopcy zdecydowali, że czas już zrobić z niej pieczeń
i wykonali wyrok. Ojciec nie chciał
o tym słyszeć i schował się w swym
gabinecie. Nie zszedł nawet w tym
dniu na obiad stwierdziwszy: - Nie
będę jadł przyjaciela. Ewa też zrezygnowała z posiłku. A podobno
pieczeń była znakomita.
Przez cały czas sowieckiej okupacji nie kupowało się żadnych nowych ubrań. Te stare poniszczyły
się znacznie. Zwłaszcza Ewa trochę
wyrosła i kupiony jeszcze przed
wojną szkolny płaszczyk był przykrótki, rękawy sięgały powyżej nadgarstków, brzegi wytarły się, a granat wypłowiał. Wojtek dowiedział
się od kogoś, że na ulicy Krakowskiej funkcjonuje jeszcze krawiecka
spółdzielnia żydowska dokonująca tanio przeróbek odzieży. Mieli
na to bardzo mało pieniędzy, więc
wraz ze swoimi płaszczami zabrali
koszyk ogrodowych owoców i wręczyli jako zadatek. Ewa nigdy nie

była w domu zamieszkałym przez
ortodoksyjnych Żydów i wydawało jej się, jakby zrobiła egzotyczną
wycieczkę. Przez mroczną sień i
strome drewniane schody, tak stare, że w deskach wyżłobione były
stopami wgłębienia, weszli do pracowni. Mieli wrażenie, że znaleźli
się w jakimś muzeum rękodzielniczym. Pod oknami stało rzędem
kilka maszyn do szycia - wydawało
się, że jeszcze z ubiegłego stulecia.
Siedzieli przy nich sami mężczyźni,
brodaci, w jarmułkach na głowach,
w czarnych chałatach, z opaskami,
na których wyszyte były pięcioramienne gwiazdy. Porozumiewali się
szeptem, tak że w pomieszczeniu
panowała cisza. Słychać było tylko
stukanie maszyn. Ta cisza zrobiła na
Ewie przykre wrażenie. Nie stykała się ze środowiskiem żydowskim
prawie wcale, lecz kojarzyło się jej
ono zawsze z hałaśliwością i wielką ruchliwością. Przodkowie tych
ludzi wywodzili się przecież z Azji,
zachowali więc bazarowy sposób
bycia. Teraz, zapewne wskutek zalęknienia, zachowywali się całkiem
odmiennie. Do wchodzących zwrócił się stary brodaty Żyd. Gdy powiedzieli, o co im chodzi i postawili
koszyk owoców na wielkim stole
krojniczym, zaczął bardzo dziękować. Ewa zapamiętała sobie jego
słowa wypowiedziane z charakterystycznym żydowskim akcentem. –
Mam córkę w wieku panienki, bardzo chorą. Ucieszy się jak przyniosę
jej owoce. Twierdził, że nie zależy
im tak na pieniądzach, jak na lepszym jedzeniu, gdyż nie mają nawet
gdzie kupić takich owoców. Przy
próbach i odbiorze prócz zapłaty rodzeństwo znowu przyniosło owoce
i bochenki chleba. Żydzi byli świetnymi krawcami. Płaszczyk Ewy
został przenicowany i przedłużony.
Nosiła go do końca wojny. Niedługo potem Niemcy odgrodzili murem
getto. Zginęło w nim około 150 tysięcy osób. Potem powstał jeszcze
ogromny obóz Janowski, w którym
poniosło śmierć około 700 tysięcy ludzi. Prócz Żydów, ginęli tam
Polacy, Ukraińcy, sowieccy jeńcy,
a nawet żołnierze włoscy, wymordowani po odstępstwie marszałka
Badoglio. Gdy Niemcy palili w get-

ni. Młodzież gimnazjalna i studencka gremialnie zapisywała się na te
kursy. Uczęszczał na nie także nieznany jeszcze wtedy Ewie, będący
już po sowieckiej maturze, Franek
Nadachowski. Ewa też zapisała się
na te kursy. Mieściły się one w bardzo dużej odległości od domu, bez
dojazdu i niektóre przedmioty wydawały jej się obce i bardzo trudne. Na szczęście pojawiła się nowa
okazja do dalszego kształcenia się, a
mianowicie tajne nauczanie.

W podziemiu
Zmienił się okupant, lecz nie znikła
konieczność walki z nim. Jesienią
1941 roku zaczęli przychodzić do
Ojca panowie na tajne zebrania.
Byli to członkowie organizacji pod
nazwą "Walka cywilna". Z Ojcem
jako przedstawicielem wyższych
uczelni omawiali organizację tajnego nauczania, a także inne formy
organizacji życia i obrony ludności
polskiej we Lwowie pod okupacją
niemiecką. Członkowie Walki Cywilnej wydawali pismo podziemne
pod tytułem "Wytrwamy". Ojciec
uczestniczył też w przygotowaniach
do wydawania pisma pod tytułem
"Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej".
Zebrania te i prace zakończyła nagła choroba i śmierć Taty z końcem
zimy 1942 roku.
Jędrek zaczął działać w organizacji
pomagającej Żydom. Znajdowali
się oni w tragicznej sytuacji. Dotyczyło to także małżeństw mieszanych. Pewnego dnia przyszedł do
Jędrka, bardzo zmartwiony, jego
starszy kolega ze studiów Zbigniew
Tokarski, bratanek profesora Juliana
Tokarskiego, przyjaciela Ojca. Był
on ożeniony z Żydówką i prosił o
jakieś fałszywe papiery (może dla
członka rodziny). Zapewne otrzymał je od Stefana, który jeszcze za
Sowietów organizował takie dokumenty. Robił to nadal. Kiedyś
pokazał Ewie, jak wykonywało się
pieczątki na zdjęciach i papierach.
Otóż gotowało się jajo na twardo.
Na białku odbijało się oryginalną
pieczątkę z prawdziwego dokumentu i przytykało jajko do fałszywego.
Pieczątka wychodziła jak prawdziwa, tyle że nieznacznie bledsza.

/

Ewa, Danusia Różycka i koleżanka Danusi nad skarpą od ul. Krasińskiego. W dali widać
kopiec Unii Lubelskiej.

cie stare domy (być może z ludźmi),
zabytkowe bożnice, nad miastem
snuły się przez wiele dni cuchnące
dymy. Ewa nie mogła wtedy pozbyć
się myśli o starym krawcu i jego
córce.
W domu zastanawiano się, co dalej
robić. Uczelnie zostały zamknięte, szkoły średnie także. Młodych
dręczyło uczucie traconego czasu.
Dość szybko zorganizowane zostały
kursy handlowe na wysokim poziomie, bo wykładowcami byli prawie
sami profesorowie wyższych uczel-
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Ewa nie straciła kontaktów z harcerkami przez cały czas okupacji sowieckiej, a po wkroczeniu
Niemców nasiliły się one znacznie.
Zjawiła się nowa drużynowa, inteligentna i interesująca dziewczyna
- Halina Jacuńska. Mieszkała też
na Tarnowskiego, kilkanaście domów poniżej, tuż przy schodkach
prowadzących na ulicę św. Jacka.
Nie miała bliskiej rodziny i żyła
sama w wynajętym pokoju. Często
popołudniami wpadała do Ewy, już
na czysto "prywatną" pogawędkę.
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BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
W ładny czas szły na spacer ulicą
Zieloną w górę, aż do lasku Węglińskiego schodzącego w dół ku
Pohulance. Przed wojną Halina
uczyła się w Liceum Krzemienieckim. Ciekawie o nim opowiadała,
a także o swoich przejściach po
wkroczeniu bolszewików do Krzemieńca. Przed wywozem uratowała
się uciekając opłotkami na dworzec
i przyjeżdżając do Lwowa. Ewa
chętnie słuchała jej opowiadań o
Krzemieńcu, gdyż mając jeszcze 11
lat zachwyciła się tym miastem. Jacek odbywał tam w okresie wakacji
praktykę architektoniczną. Reszta
rodziny spędzała w tym czasie lato
na Kniażynie. Nie było to daleko
od Krzemieńca, więc wybrano się
w krótkie odwiedziny. Nad miastem wznosiło się wzgórze zwane
górą królowej Bony, z malowniczymi ruinami warownego zamku
wybudowanego przez tę żonę Zygmunta Starego. Stąd roztaczał się
rozległy widok na miasto, zespoły
budynków i ogrodów liceum oraz
jedyny w swoim rodzaju krajobraz
podolski, z szachownicą pól poprzerzynanych głębokimi jarami.
W takim to jarze, wyobrażała sobie
Ewa, mógł znajdować się chutor
Horpyny, w którym trzymała Helenę Kurcewiczówną. Liceum Krzemienieckie miało sławę znakomitej
uczelni od dawna, jeszcze wtedy,
gdy profesorem w nim był Euzebiusz Słowacki, ojciec poety. Po
wojnie wielu wybitnych naukowców, nie otrzymawszy katedr w
odradzających się polskich uniwersytetach, wykładało w Krzemieńcu. Do nich należał znajomy Taty,
Opolski, znakomity badacz, z którego podręcznika geologii korzystali studenci uniwersytetów. On
oprowadzał przybyszów ze Lwowa
po pracowniach i ogrodach uczelni. Kształcenie tam odbywało się w
systemie pracownianym, a nie klasowym, co, nie tylko na owe czasy,
było metodą bardzo nowoczesną.
W pięknym parku otaczającym budynki liceum widać było młodych
ludzi grających na starannie utrzymanych kortach tenisowych. Tato
powiedział, że liceum przypomina
bardziej uczelnie amerykańskie
czy angielskie niż polskie. Samo
miasto było też urocze. Ewa zapamiętała ulicę, wzdłuż której ukryte
wśród sadów, przeważnie wiśniowych, bieliły się podobne do siebie domki. Każdy z nich miał mały
ganeczek z daszkiem wspartym na
grubych kolumienkach, przez co
przypominały szlacheckie dworki.
Zbiórki prowadzone przez Halinę
miały coś z ducha Liceum Krzemienieckiego. Odbywały się w
domu na Tarnowskiego 82, gdyż
wydawał się on najbezpieczniejszy.
Z początku młodziutkie harcerki
zajmowały się różnymi pracami
społecznymi, na przykład pomagały siostrom zakonnym w sierocińcu. Potem zorganizowane zostały
kursy pielęgniarskie, prowadzone
przez lekarza i fachową siostrę.
Miało to być przygotowanie na moment wycofywania się Niemców
i walk frontowych we Lwowie.
Ewa i Danusia Różycka odbywały nawet praktykę pielęgniarską w
przychodni lekarskiej dla ubogich,
zorganizowaną przez Marysię Wajdówną, narzeczoną Miecia Borodeja. Tam mogły wykorzystać nabyte umiejętności bandażowania i
wykonywania prostych zabiegów.
Towarzyszyły też chirurgowi jako
instrumentariuszki. Dawało to im

obu poczucie satysfakcji z przydatności szkolenia, jakie otrzymały, a
także zaspokajało ich wewnętrzną
potrzebę niesienia pomocy biednym mieszkańcom okupowanego
miasta. Na zakończenie odbył się
egzamin. Ewie wręczono wojskową torbę pielęgniarską z pełnym
wyposażeniem, którą miała zabrać
ze sobą i zgłosić się pod wskazany
adres w razie walk we Lwowie.
Wiosną 1942 roku Ewa została
łączniczką komendantki Chorągwi
Lwowskiej ,,Luny" (pseudonim
Stefanii Stipal). Wymienia ona Ewę
w swych wspomnieniach zamieszczonych w książkach: ,,Harcerki
1939 – 1945"(str. 508, 521) oraz
w wydanym w podziemiu w 1988
r. (w tak zwanym drugim obiegu)
"Leopolis" (str. 86, 88). Stefania
Stipal kierowała także tajnym nauczaniem na terenie Lwowa. Poleciła Ewie zorganizować komplet
z zaufanych koleżanek. Prócz Danusi Różyckiej, towarzyszki zabaw
i nauki od wczesnego dzieciństwa,
Kazi Rutkowskiej, która w późniejszym okresie związana była z
domem przez pracę konspiracyjną
i Krysi Dutkiewicz, znalazły się w
tej grupie na krótko jeszcze inne
koleżanki. W późniejszym okresie
Luna dołączyła do kompletu Halinkę Żygulską, Zbyszka Tabisza
i Adama Bluma. Ostatecznie grupa liczyła 7 osób. Był to jeden z
pierwszych kompletów tajnego nauczania w mieście. Lekcje odbywały się przeważnie na Tarnowskiego
82, a potem też u Danusi Różyckiej
na Krasińskiego, Krysi Dutkiewicz
przy Placu Prusa (dawniej św. Zofii) i sporadycznie u różnych nauczycieli - między innymi w domu
pani Stanisławy Uszyńskiej na Kolonii Profesorskiej.

Jako łączniczka Ewa przemierzała wielkie odległości na piechotę
lub tramwajem. Miała przy okazji
możliwość poznania dzielnic Lwowa, których inaczej pewnie nigdy
nie zobaczyłaby. Prócz malutkich
złożonych karteczek z nieznanymi jej wiadomościami, od czasu
do czasu zanosiła pieniądze dla
nauczycieli uczących na tajnych
kompletach oraz zaklejone koperty
z jakimiś nieznanymi jej dokumentami. Funkcja łączniczki nie była
wolna od ryzyka. W grudniu 1942
roku, krótko przed Bożym Narodzeniem, Ewa dostała polecenie zaniesienia koperty pani Uszyńskiej,
nauczycielce historii, mieszkającej
na Osiedlu Profesorskim, willowej
dzielnicy na Górnym Łyczakowie.
Gdy szła beztrosko ulicą wzdłuż
ogródków, otaczających stojące
luźno domy, zza płotu mijanego
ogródka usłyszała głos. – …”Panienko! Proszę odwrócić się i iść

wolno z powrotem w kierunku miasta. Nad ranem Niemcy aresztowali
wszystkich w domu pani Uszyńskiej i ją także. Teraz jest tam kocioł…”. Osoby mówiącej nie było
widać. Stała być może za betonowym słupem płotu. Sądząc po głosie była to starsza kobieta. Zapewne
widywała młodziutką łączniczkę,
która dość często zanosiła wiadomości do pani Uszyńskiej. Ewa
obróciła się i przyspieszyła kroku.
Nigdy nie dowiedziała się, kto uratował ją być może przed aresztowaniem. Wprost stamtąd pojechała
do Stipalówny, aby powiadomić ją
o nieszczęściu, jakie spotkało nauczycielkę historii. Otrzymała polecenie nie meldowania się przez
następne dni. Panią Uszyńską
aresztowano nie w związku z kompletami, lecz została zabrana wraz
z ppłk. Smereczyńskim (pseudonim ,,Dąb"), będącym komendantem okręgu lwowskiego AK, który
mieszkał w jej willi. Zdarzenie to
opisuje Jerzy Węgierski w swej
książce ,,W lwowskiej AK" oraz
Stanisław Pempel w publikacji:
„ZWZ – AK 1939-1945” (str.81).
Stanisława Uszyńska siedziała najpierw w więzieniu na ul. Łąckiego,
potem była w obozach w Majdanku i Ravensbrück. Jakoś przeżyła,
umarła po wojnie w Krakowie.
Jeszcze jedną nauczycielkę utracił
tragicznie nasz komplet. Była nią
ucząca geografii Anna Mazurkówna, sąsiadka z ul. Tarnowskiego.
Siedziała w Oświęcimiu, potem
także w Ravensbrück. Ocalała i po
wojnie osiedliła się w Kanadzie.

/ Ewa i Danusia Różycka w ogrodzie.

/Ewa, Danusia i Zbyszek Tabisz za ogrodem
na ul. Sierakowskiego.

/ Koledzy z kompletu u Adama Bluma. Od lewej u góry: Halina Żygulska, Kazia Rutkowska,
Krysia Dutkiewicz, u dołu: Zbyszek Tabisz, Ewa Fulińska, kolega Adama, Danusia Różycka
i Adam Blum.

W jesieni 1942 roku Halina Jacuńska przeprowadziła się na ul. Nabielaka, blisko Instytutu Zoologii,
dawnego miejsca pracy ojca. Opuściła też grono harcerek z Chorągwi
Lwowskiej i zaczęła organizować
"Czerwone Harcerstwo" pod patronatem PPS. Pisze o tym Węgierski
w swojej książce. Raz przyszła do
Ewy z plikiem ulotek, namawiając
ją do rozkolportowania ich. Stefan
przeczytawszy je powiedział wtedy
Halinie, że nikt z naszej rodziny
nie może mieć z tym nic wspólnego. Ewie także źle kojarzył się ten
"czerwony" kolor harcerstwa, więc
odmówiła.
Tak to w różnych nurtach przebiegało życie podziemne Polaków we
Lwowie. Z czasem nabrało ono w
domu na Tarnowskiego większej
intensywności i wagi, ale to już
całkiem odrębna historia.
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Wielka boleść
W zimie Ojciec nie czuł się dobrze. Prawie przestał wychodzić z
domu. Śledził przebieg działań wojennych z mieszanymi uczuciami,
jak wszyscy. Z jednej strony każdy odczuwał satysfakcję z klęski
bolszewików, z drugiej zaś, szybki
marsz armii niemieckiej i zajmowanie coraz to nowych obszarów,
były przerażające. W grudniu 1941
roku Niemcy znajdowali się już zaledwie 25 kilometrów od Moskwy.
Wszyscy byli jednak przekonani,
że hitlerowska potęga połamie sobie zęby podczas śnieżnej i mroźnej zimy rosyjskiej. Wierzono, że
obaj najeźdźcy wyczerpią się i kraj
odzyska niepodległość, oczywiście
w pierwotnych granicach. Ojciec
był nawet większym optymistą,
podkreślając historyczne powią-

zania Górnego i Dolnego Śląska
z Polską. Żegnając się z przygnębionym Steinhausem, powiedział:
- Nie martw się Hugo, jeszcze będziesz profesorem we Wrocławiu.
Tak też się stało. Ta przepowiednia
tak zapadła w pamięć profesorowi Steinhausowi, że przytoczył ją
w swych pamiętnikach wydanych
wiele lat po wojnie („Wspomnienia
i zapiski” – str. 218).
Tej zimy Tato, spędzając całe dnie
w domu, zagłębił się zgodnie ze
swoim zamiłowaniem w studiowanie historii Polski. Dla odprężenia
chętnie czytał powieści historyczne. Pod wieczór był już zwykle
zmęczony i wtedy czytała mu Ewa.
W ostatnich dniach lutego kończyli
powieść Wacława Gąsiorowskiego
"Emilia Plater". Pewnego wieczoru
Tato, podziękowawszy jej, powiedział: Smutna ta historia Polski.
Było to ostatnie zdanie, jakie Ewa
usłyszała od Ojca.
Wtedy nie było w domu tak wielu
osób, jak podczas okupacji sowieckiej, lecz dwa pokoje zajmowała
jeszcze rodzina Stelmachowiczów.
Tato dzielił więc swój gabinet ze
Stefanem, który spał na kanapce.
Następnego dnia, po pamiętnej lekturze "Emilii Plater", wczesnym
rankiem, Stefan wybiegł z pokoju
wołając, że ojciec zachorował. Wezwano zaraz lekarza, potem jeszcze
trzech innych. Nic jednak nie dało
się zrobić. Doznał bowiem rozległego wylewu do mózgu i po czterech dniach, 2-go marca 1942 roku,
zmarł.
Ewę, w ciągu pierwszych dni po
tym tragicznym wydarzeniu, dręczył ciągle powtarzający się sen. W
tym śnie szła z wielkim trudem pod
górę szerokimi i stromymi schodami z uczuciem głębokiego smutku. Nagle na szczycie schodów
pojawiała się postać Ojca. Lekko
uśmiechał się, jak zwykle bardziej
oczyma niż ustami. Wtedy ogarniało ją uczucie ulgi i radości. - A
więc żyje! A ta śmierć, to był tylko
zły sen. Niestety! W tym momencie
następowało przebudzenie i wracała
świadomość bolesnej rzeczywistości. Widok tych szerokich i stromych schodów, nie oglądanych nigdy na jawie, zapadł Ewie głęboko
w pamięć. Zdarzyło się, że po kilkudziesięciu latach, na Placu Hiszpańskim w Rzymie, stanęła u stóp
takich właśnie schodów. Z początku
nie mogła sobie przypomnieć skąd
je zna. Towarzyszącemu jej Frankowi powtarzała ciągle, że musieli
już tu kiedyś być, gdyż ten pobyt w
Rzymie był trzecim z kolei. Lecz u
podnóża tych schodów stali po raz
pierwszy. Wtedy przypomniała sobie ten sen sprzed lat.

/Maska pośmiertna Benedykta Fulińskiego
wykonana przez syna Jacka
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Pogrzeb Ojca zgromadził tysiące
ludzi. Kondukt żałobny był tak długi, że przy skręcie w bramę cmentarną nie było widać jego końca w
ulicy Piekarskiej. Tato był znaną
osobą we Lwowie. Wychował wielu uczniów i studentów, którzy zachowali go we wdzięcznej pamięci.
Pogrzeb ten stanowił też jakiś wyraz jedności narodowej w czasie
okrutnej nocy okupacyjnej. Ojciec
pochowany został w pięknym miejscu Cmentarza Łyczakowskiego,
na Górce Powstańców z 1863 roku.
Znajduje się ona we wschodniej
części cmentarza, a prowadzi na nią
stroma kamienista ścieżka zakończona dwudziestoma betonowymi
schodkami. Na szczycie wznosi się
pomnik przedstawiający powstańca trzymającego w ręku sztandar.
Obok niego jest grób Benedykta
Dybowskiego, sławnego biologa,
również powstańca. Za tymi dwoma pomnikami leży ponad 220 mogił powstańczych. Za tym zbiorem
grobów idąc na prawo od pomnika,
blisko stromego stoku porośniętego
brzozami, pochowany został Ojciec.
Gdyby żyjąc jeszcze, wiedział o
miejscu swego wiecznego spoczynku, zapewne ten zakątek cmentarza
uznałby za piękny.

/ Górka Powstańców 1863 roku na Cmentarzu Łyczakowskim

Na wulkanie
Wiosną 1942 roku pojawił się w
domu nowy przybysz. Zamieszkał
razem z Wojtkiem, w osobnym maleńkim mieszkanku mieszczącym
się na parterze, po drugiej stronie
korytarza prowadzącego do ogrodu. To mieszkanko, składające się
z pokoju z oknem na ogród, przedpokoju i ciemnej kuchenki, wynajmowane czasem przed wojną,
stało się teraz prawdziwym dobrodziejstwem, rozładowując ciasnotę
spowodowaną zwiększoną ilością
ludzi w domu. Towarzyszem Wojtka w pokoiku został Miecio Borodej, jego znajomy jeszcze sprzed
wojny, narzeczony siostry kolegi z
gimnazjum i równocześnie sąsiada
z ulicy Tarnowskiego. Miecio był
lotnikiem. W 1939 roku jego szkoła
lotnicza została ewakuowana przez
Węgry i Jugosławię do Anglii. Tam
został przyjęty do angielskiej uczelni. Otrzymał stopień porucznika
RAFu i polskiego sierżanta. Latał
na bombowcach nad Niemcami.
W czasie wykonywania zadania
nad Bremą maszyna została trafiona, a załoga musiała ratować się na
spadochronach. Jakiś czas Miecio
przebywał w niewoli, w obozie oficerskim RAFu. Zamienił się papierami z jeńcem z nowozelandzkiej
piechoty i już jako George Potter
dostał się do obozu, którego więźniowie zostali skierowani do pracy
w kopalni węgla "Szombierki" w
Bytomiu. Tam wszedł w kontakt z
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polską tajną organizacją górników,
którzy jemu i jego towarzyszowi
Anglikowi umożliwili ucieczkę.
Obaj dostali się do Częstochowy,
potem do Krakowa. Wsiedli do pociągu w kierunku Lwowa. Anglik
jednak tak był zdenerwowany, że w
końcu poddał się Niemcom. Miecio
dojechał do Lwowa i zjawił się w
domu rodziców swojej narzeczonej,
Marysi Wajdówny, na Tarnowskiego 74. Mieszkał tam dwa tygodnie
pod fałszywym nazwiskiem jako
Marian Wajda. Wojtek zaproponował mu mieszkanie w domu mamy
ze względu na bezpieczeństwo. Borodej, nie czując się zwolnionym od
służby wojskowej, od razu zamierzał włączyć się do pracy konspiracyjnej. Nie miał jednak kontaktu
z wojskową organizacją akowską.
Wojtek przypuszczał, że Stefania
Stipal, jako komendantka chorągwi
harcerek, musiała mieć tego rodzaju powiązania. Zwrócił się więc do
Ewy, będącej jej łączniczką, o pomoc w tej sprawie. Oboje poszli do
Stipalówny prosząc o odpowiedni
kontakt. Opisuje ona tę wizytę rodzeństwa w swych wspomnieniach
umieszczonych w książce: „Harcerki 1939 – 1945 relacje – pamiętniki"
(str.521). Pani Stefania wybierała
się właśnie do Warszawy i dzięki
niej nawiązana została łączność Borodeja z dowództwem wojskowym
AK. Otrzymał on kierownictwo
wywiadu wojskowego w Inspektoracie Lwów – miasto. Odtąd pokoik
w mieszkanku na parterze, będący
sypialnią Wojtka i Miecia, w ciągu
dnia zamieniał się w biuro wywiadu. Mama, podobnie jak chłopcy,
zaprzysiężona została jako żołnierz
AK. Pełniła nieustanną służbę wartowniczą. Po całych dniach czuwała
nad bezpieczeństwem ludzi i dokumentów, dając sygnał w razie zagrożenia. Na szczęście zdarzało się to
bardzo rzadko. W wypadku alarmu,
pracujący w pokoiku zabierali dokumenty i uciekali przez okno do
ogrodu, a potem dalej, przez wertepy, do innej części miasta. Maszyna
do pisania lądowała w ogrodowych
pokrzywach.

domu jak na wulkanie.
W pierwszą rocznicę śmierci Sikorskiego Miecio i jego współpracownicy złożyli wiązanki kwiatów
przy Grobie Nieznanego Żołnierza
na Cmentarzu Orląt Lwowskich,
biorąc udział w małej uroczystości.
Niemcy dowiedzieli się jakoś, być
może od Ukraińców, o zgromadzeniu i zrobili obławę. Borodejowi
udało się uciec, a Kazia została złapana. Było to ciężkie zmartwienie
dla jej matki i rodzeństwa, a także
dla wszystkich w domu. Siedziała
w więzieniu na szczęście tylko tydzień, bo Miecio wykupił ją korzystając z pewnych możliwości, jakie
wtedy istniały. Powróciła do matki
i codziennych zajęć.
W miarę upływu czasu praca wywiadowcza nabierała rozmachu tak,
że biuro na ul. Tarnowskiego nie
mogło nadążyć z opracowywaniem
materiałów i pisaniem raportów.
Wtedy zajmowali się tym także
Stefan i Kazia Kabarówna. Pracowali oboje w firmie budowlanej
Komarnickiego na ul. Sobińskiego
i za wiedzą i aprobatą właściciela
korzystali z jego biura. Stali się
więc stałymi współpracownikami
Borodeja. Stefan i Kazia pobrali
się, jeszcze we Lwowie.
Współpracownikiem Borodeja był
także ukrywający się w pewnym
okresie w domu na ul. Tarnowskiego Miecio Ostowski. Miał on artystyczne zamiłowania i wymalował
obrazek przedstawiający dom od
strony dużego ogrodu, pozostawiając miłą pamiątkę jego mieszkańcom. Po ponownym wkroczeniu
Sowietów Miecio został aresztowany i zesłany aż pod Irkuck. Po latach przyjechał do kraju i zamieszkał w Opolu.

tak, że zemdlał. Korzinek szybko
go związał, a Miecio błyskawicznie wyrwał kabel telefonu. Sterroryzowali następnie resztę obsługi
parteru i kazali im położyć się na
ziemi, wśród nich lekarce wtajemniczonej w sprawę i dla niepoznaki (za jej uprzednią zgodą) nawet
lekko poturbowanej. Strażnikom
oczywiście odebrano broń. Tymczasem inni uczestnicy akcji opanowali wyższe piętra. Zabrano
ledwie żywego Sadowskiego do
czekającej na zewnątrz dorożki i
zawieziono w bezpieczne miejsce.
Innym więźniom powiedziano, że
są wolni. Kilkunastu uciekło. Miecio i Korzinek poszli do rodziców
"Wasyla", którzy ogromnie niepokoili się o syna. Z radości na wieść
o jego uwolnieniu urządzili libację
i Borodej musiał zostać u nich na
noc. A tymczasem jego towarzysz

/ Wojtek

Fuliński przy mikroskopie w Instytucie Weigla

w pokoiku martwił się, że może
zginął lub został aresztowany. Niełatwa więc była przyjaźń Wojtka z
"Wojciechem".

/ Ewa, Miecio Ostowski i Danusia Różycka

Miecio zatrudniał łączniczki i sekretarki. Niebawem przybyła nowa
sekretarka, koleżanka Ewy z kompletów, Kazia Rutkowska. Raz Kazia jak zwykle przyszła do domu
przez ogród. Z jej torby na zakupy
wystawała nać pietruszki i marchewki. Ujrzawszy to Ewa spytała:
- Cóż ty Kaziu, będziesz tu obiad
gotować? – Zobacz, jakie kartofelki przyniosłam! – odparła z szelmowskim uśmiechem Kazia, odsuwając jarzyny. Na dnie torby leżało
kilka granatów. Te granaty, a także
inną broń przechowywał Wojtek
w schowku na strychu, (przygotowanym za sowieckiej okupacji
dla Jacka). Trzeba powiedzieć, że
można było czasem czuć się w tym

Pewnego wiosennego dnia ,,Wojciech" (taki pseudonim nosił w tym
czasie Borodej z sympatii do swego towarzysza w pokoiku) polecił
Wojtkowi przynieść ze schowka
na strychu i przygotować dwa pistolety. Następnego dnia, 15 kwietnia 1943 roku, już o zmierzchu,
wyruszył z domu na akcję odbicia
z więziennego szpitala na Zamarstynowie "Wasyla", czyli Lecha
Sadowskiego, komendanta BIPu
(Biura Informacji i Propagandy).
Wojtek oczekiwał z niecierpliwością i niepokojem powrotu Miecia. Ten nie zjawił się jednak tego
dnia, lecz dopiero nazajutrz. Był
niezmiernie zadowolony z akcji, która udała się znakomicie i
opowiedział o jej dramatycznym
przebiegu. Na zewnątrz szpitala, w
którym przebywał "Wasyl", postawiono czterech członków ochrony
akcji. Borodej oraz towarzyszący
mu Korzinek wpadli do budynku. Siedzącego strażnika Miecio
uderzył kolbą rewolweru w głowę

Błogosławione wszy
W okupowanym przez Niemców
Lwowie młodzież narażona była
na niebezpieczeństwo łapanek i
wywozów na roboty w głąb Rzeszy. Wszyscy więc starali się mieć
dowody pracy, chroniące przed tą
możliwością. Jacek zatrudniony był
w filii wiedeńskiej firmy budowlanej. Jędrek, mający zajęcie w fabryce oleju jadalnego, dzięki czemu
zaopatrywał w wystarczającą jego
ilość kuchnię domową, musiał korzystać z dokumentu, wydanego
(zresztą nielegalnie) przez firmę
Jacka. Trójka młodszych dzieci, a
więc Stefan, Wojtek i Ewa, mieli
Arbeitskarty wydane przez instytut szczepionek przeciw tyfusowi
plamistemu prowadzony przez profesora Rudolfa Weigla. Ten stary
znajomy Mamy, jeszcze z czasów
wspólnej pracy pod kierunkiem
Nusbauma-Hilarowicza, miał wielkie zasługi dla ludności polskiej we
Lwowie. Niemieckiego pochodze-
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nia, silnie związany jednak z polskim
środowiskiem, czuł się Polakiem.
Gdy Niemcy naciskali, aby został
tzw. Reichsdeutchem, stanowczo
odmówił. Musiał jednak zgodzić się
na przejście swego uniwersyteckiego zakładu pod zarząd Wehrmachtu. Wkrótce niewielka przed wojną
pracownia przemieniła się w istną
fabrykę szczepionek. Niemcy wysyłali je dla swoich żołnierzy na front,
stąd znaczenie dla nich tej instytucji; dlatego legitymacja pracy w niej
chroniła przed wywozem na roboty
do Rzeszy. Dwie przyjaciółki z Górki Jacka, Ewa i Danusia, wędrowały
codziennie w dół na ulicę Mikołaja
do budynku Starego Uniwersytetu.
Tam na parterze mieściła się sala, w
której karmiono wszy. Dziewczęta
przypinały sobie klatki z owadami
do ud i czytały książki, aby odwrócić uwagę od nieznośnego pieczenia

i swędzenia. Karmienie trwało około
pół godziny. I tak polskim dzieciom
wysysana była krew dla żołnierzy
agresorów.
Szczepionki otrzymywało się w następujący sposób: hodowano wszy,
karmiono je ludzką krwią aż podrosły do większych rozmiarów, następnie pod mikroskopem wstrzykiwano
im do odbytu zarazki tyfusu. Dalej
karmiono już zarażone owady. Potem, gdy bakterie rozwinęły się w ich
organizmach, preparowano z nich w
dość skomplikowany sposób szczepionki. Wszy karmiono w klatkach
zaopatrzonych w cieniutkie siateczki, przez które wysuwały swoje kłujki. Klatki te przypinano do uda lub
łydki, przymocowując je silnie za
pomocą gumowej podwiązki. Naraz
było tych klatek kilkanaście, a nawet
więcej. Zdarzało się, że któraś z nich
była nieszczelna, lub przedarła się
siateczka; wtedy wszy obłaziły swojego karmiciela (co raz przytrafiło
się też Ewie). Gryzienie wielu wszy
naraz było naprawdę trudne do zniesienia. Po zdjęciu klatek pozostawały
owalne, czerwone plamy na skórze.
Miejsca te puchły i stale swędziały. Ewa i Danusia Różycka karmiły
wszy zdrowe, Stefan i Wojtek zakażone. Prócz tego Stefan pracował
jako strzykacz, to znaczy zakażał
pod mikroskopem zdrowe owady;
Wojtek był preparatorem. Choć karmicieli i pracowników regularnie
szczepiono, często zdarzały się zachorowania na tak zwany para-tyfus,
to znaczy osłabioną przez szczepionkę formę infekcji. Raz przytrafiło się
to też Ewie i dostała gorączki bliskiej
41oC.
Instytut Weigla, jak go potocznie
nazywano, był bezpiecznym azylem
dla polskiej inteligencji podczas niemieckiej okupacji Lwowa. Oprócz
tej funkcji ochronnej, zastępował też
kawiarnie, kluby, salony literackie,
skupiał bowiem śmietankę towarzyską i intelektualną miasta.
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GŁÓD W STALININIE
Nasz dzień w Stalininie zaczynał
się też przed świtem. Budziły nas
zawsze rozczłapane kroki starego
Karapczyka idącego otwierać bramę. Zawsze w tym samym miejscu, tuż pod naszymi drzwiami,
zaczynał kaszleć. Potem słyszało
się chrobotanie łańcucha, brzęk
ogniw puszczonych ciężko po deskach i długi, drewniany miauk
obu skrzydeł bramy, odchodzących wolno na boki.
Helena zrywała się pierwsza. Po
ciemku owijała nogi niezliczoną
ilością szmat, wtykała je w olbrzymie, podarte buciory i przywiązywała sznurem do kostek. Kiedy
obie z Marysią wytykałyśmy głowy spod okrycia, Helena zazwyczaj już się czesała, zaś mętny,
morelowy medalion wstającego
słońca snuł się na glinie nad pryczą. Powietrze w kibitce było tak
lodowate, że para oddechu bielała, jak na silnym mrozie. Budziłyśmy się skostniałe. Wnętrze moich
trzewików było wprost piekąco –
zimne i zawsze osobno bałam się
chwili wetknięcia w nie zlodowaciałych nóg. Toteż każdorazowe
wstanie w tych warunkach było
przezwyciężeniem, jeśli nie bohaterstwem!
Zwlekałam też, jak długo mogłam
z odwiązaniem owej bawełnianej
tiurniury, bo dziwnie żałośnie i samotnie robiło się mojemu grzbietowi po zdjęciu tego ciepłego
worka. Czasem więc, ku radości
otoczenia, łaziłam jeszcze dobrą
chwilę z tym pastiszem na siedzeniu. Potem następowało mycie.
Rzecz robiona raczej z nawyku i
dla spokoju sumienia, niż dla skutku, który musiał w tych warunkach być znikomy.
W czasie trzymiesięcznego pobytu
w Stalininie raz tylko jeden umyłyśmy się naprawdę.
W Stalininie dopiero zrozumiałam
słowo – głód!
W zasadzie głodne byłyśmy prawie zawsze od wyjazdu z domu,
ale to nie było jeszcze to! Owa
wilgotna pajka otrzymywanego co
dzień chleba, umiała przecie jakoś
zapchać żołądek i kiszki.
W Stalininie chleb zniknął bez
śladu i prócz owych kilku lepioszków, upieczonych przez babunię,
nie widziałyśmy go przez trzy
miesiące. Jedynym naszym pożywieniem była mąka rozbełtana w
wodzie.
Trudno komuś opowiedzieć głód.
Trudno odtworzyć słowami tę
zimną, ssącą, dotkliwą pustkę,
którą się nosi w sobie. W sobie?
Nie. Źle mówię. Siebie wtedy nie
ma. Jest tylko głód, a dokoła niego
jakieś zziębnięte, bezsilne, które
strasznie trudno zmusić do jakiegokolwiek wysiłku słowa, myśli.
Człowiek zwinąłby się w kłębek i
spał. A kiedy naprawdę zaśnie, śni
mu się jedzenie. Samo jedzenie.
Nieodmiennie jedzenie i żebyś
choć śnił, że je. Gdzie tam! Widzi

tylko całe stosy przeróżnych pyszności, lady sklepowe zawalone
pieczywem i słodyczami, filiżanki pełne dymiącej kawy, czy czekolady, owoce, cukierki, ciastka
i tyle tego, że ma potem o czym
mówić rano. Zatem znowu mówimy o jedzeniu. Łapiemy się wreszcie na tym, że każda z nas tylko o
jedzeniu myśli! Wszystko dokoła
nas wydaje się nam podobne do
czegoś, co by można zjeść. Kostka
mydła przypomina nam miękisz
chleba. Badyle płachty mają kolor
czekolady.
Czyż można się dziwić, że w tych
warunkach czekamy rano powrotu
Heleny z niecierpliwością, która
nas we własnych oczach po prostu
poniża? Nic na to nie poradzę, ale
na odgłos jej szybkich kroków za
drzwiami coś ma ochotę kwiczeć
we mnie tak samo, jak kwiczeć
umieją prosięta na odgłos chlustu
pomyj wlewanych w koryto sąsiedniej kuczy. To się nie da opowiedzieć, to się nie da wysłowić
jak jesteśmy głodne i jak bardzo
upragniona jest nam zawsze ta ranna, gorąca „siorba”. Bo nazywamy
to siorbą. Od siorbania oczywiście. Łyżkę mamy tylko jedną a raczej, a po drewnianej łyżce, więc
chłepczemy tę paciarę wprost z naczynia. Nie jesteśmy wcale syte po
takim śniadaniu, tyle, że się nam
robi na chwilę cieplej. Zwykle też
o tej porze, ku rozpaczy otoczenia,
sięgam po woreczek z machorką i
zaczynam kręcić papierosa.
Zapałek nie możemy kupić, bo
ich i na lekarstwo nie dostaniesz
w naszym sklepiku, więc aby ich
oszczędzać wygrzebuję z popiołu
ostatni tlejący jeszcze węgielek i
od niego rozżarzam śmiecie w tutce. Ohyda, jakich mało, od wczoraj krztuszę się ja i one obie, ale
nałóg jest nałogiem, a przy tym
wydaje mi się zawsze, że to w jakiś sposób przytępia głód. Słońce
zsunęło się już przez ten czas na
małe rzeźbione drzwi, wiemy, że
za chwilę brzękną w bramie wiadra Muslimy i, że ona sama z kitmanem na ramieniu, wsunie się do
kibitki i zapyta śpiewnie od progu:
Apa! Jobon merom – w tłumaczeniu: „siostro! Czy idziesz pracować?” Owa apa choć znaczy
siostro jest tu używane jako zawołanie, jako coś w rodzaju francuskiego madame, przy zwracaniu
się do kogoś starszego, komu się
chce okazać szacunek.
- Haj, haj, Muslinka – odpowiada
jej Helena – Merom, ale nie zaraz.
Nie czekaj na nas.
Pewnego razu, Purpurowy Skorpion, Hosjata podjudzona pewnie
przez szwagierkę – kasjerzychę,
zakwestionowała naszą normę.
Czepiła się tego, że kopce są małe
i nie wyniosłyśmy wobec tego ziemi o połowę mniej niż należało.
Nawykła widać do tego, że się tu
nikt za sobą nie śmiał nigdy ująć,
dufna w powagę swojego urzędu
przysiadła w kucki na grobli i łypiąc kaprawymi oczyma w brudny
zeszyt oświadczyła, że nam normy

nie zapisze, bośmy nie wyrobotały swego. Nie wiedziała kogo
zaczepiła. Helena, to nie to co
tutejsze potulne baby. Może nawet bardziej udając gniew niż rozgniewana naprawdę, przypadła do
nasypu i wpiąwszy się w Hosjatę
żbiczymi oczyma, zaczęła bronić naszych kopców i jak umiała
wymyślać jej i całemu kantorowi.
Tak ją widocznie własna swada i
oniemiałe ze zdumienia audytorium podniecało że wreszcie – do
dziś nie wiem co ją –podniecało,
ale u Heleny takich pomysłów nie
kupić - zagroziła nagle Hosjacie,
że jeśli nas będzie prześladować,
to ją zabije - tak - tym ketmanem
– wszystko jedno gdzie i kiedy –
ale ją zabije.
-Hil-Hila kuszjet Hosjata. Panimajesz? Kuszjet! Pójdę za to do
tiurmy – to pójdę. Mnie tam wasza tiurma nie pierwszyzna! Ale,
że ty będziesz miała za swoje – to
pewne!
W dodatku krwawe swe obietnice
popierała tak wymowną gestykulacją, tak niedwuznacznie jeździła
palcem po gardle, że wszyscy nie
tylko zrozumieli, ale - co dziwniejsze – uwierzyli w dodatku.
Nazajutrz cały kołchoz już wiedział, że Hil – Hila obiecała zabić Hocjatę! Nasz Purpurowy
Skorpion dwa dni w polu się nie
pokazał, ale za to trzeciego wieczorem wśliznęła się do naszej
kibitki jakaś obca stara Uzbeczka
i po dość niejasnych kluczeniach
dokoła sprawy zaczęła Helenie tłumaczyć, że Hosjata mimo
wszystko jakszi i że lepiej jej nie
zabijać. Pokazało się, że to matka
pięknej kasjerzychy, którą rodzina
wydelegowała jako mediatora w
tej drażliwej kwestii. A nasza Hil
– Hila z rękami wbitymi w kieszenie kożuszka siedziała na skraju
pryczy i dzwoniąc ogromnymi buciorami nonszalancją i cynizmem
zawodowego mordercy, z całą powagą dała jej skłamrzyć, prosić i
tłumaczyć.
Trzymajcie mnie…bo skonam…
syczała do nas po polsku. Zlitujcie
się! Oni uwierzyli!
Zaczyna się przednówek. Na „bazarze” na który gania czasem Helena nie można już dostać niczego. Ceny zawrotne, a towaru brak.
Chyba te owce i barany, których
ludzie próbują się wyzbyć pod
wiosnę. O nabywcę jednak równie trudno jak o paszę. Wałęsanie
się między pstrymi kłębkami siedzących w kucki Uzbeków jest tu
jednak uważane za przyjemność i
rozrywkę. Nasz stary Karapczyk
na przykład za nic bazaru nie
opuści. Stroi się też wtedy jak na
święto. Pamiętam go raz w rdzawym chałacie. Nad dostojną twarzą mędrca bąblił mu się turban
ogromny na staroświecką modłę
widać namotany z cudownie rezedowego tyftyka. Wszedł, kucnął
pod ścianą i siedział bez słowa, a
my wiedziałyśmy, że wedle tutejszego savoir vive’u oznacza to gotowość towarzyszenia Helenie na
bazar. Wiedziałyśmy jednak także,
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że ten czcigodny, wyniośle obojętny starzec, myszkuje oczyma po
kątach i że zwłaszcza wiśniowy
worek Heleny na ścianie pociąga
jego złodziejską uwagę. Pozornie
jednak – prorok, myśliciel, dostojnik.

EPILOG
A potem już tylko okruchy. Krótkie, wyraźne, te i takie, które same
chciały mi się przylepić do pamięci.
Noc. Gościniec. Gwiazdy. Skrzyp
arby i konik, który ustaje. Od
połowy drogi idziemy piechotą.
Idziemy jak w transie, nie czując
wcale, że nas nogi niosą…
Zimno. Wiatr. Mała Staszka pożycza mi ciepłe, wojskowe rękawice.
Po obu stronach drogi, w pustce
niewidzianej i obcej, kaszlą szakale.
Bardzo mi niewygodnie w tych
grubych, nieznajomych rękawicach odmawiać na palcach różaniec.

Buchara.
Czekamy do świtu w jakimś zaułku, pchając się nad sam rozłożony
w załamaniu muru ogienek. Przytupując z zimna wałęsamy się od
węgła do węgła. Wąski pas nieba
nad uliczką jest pełen gwiazd i
nocy. Wracamy do ognia i dymu.
Siadamy na workach. Ściany zaułka czuć zmarzłą gliną i zwietrzałymi ludzkimi odchodami.

…po pewnej ciepłej nawilgłej
nocy wstają z dna doliny opary
kwitnących, morelowych sadów.
Różowe obłoki jaśnieją na tle
gładkiej zieleni, jak nierozpływające się przed oczyma zjawy w niskim locie zastygłych – Aniołów.
W ciszy strumyk bełkocze po kamieniach.
Jest druga połowa marca.
Aż pewnej niezapomnianej nocy
budzi nas przyciszony głos Komendantki. Z wieczora została
wezwana nagle do sztabu po jakieś
rozkazy. Nie doczekawszy się jej
powrotu, poszłyśmy spać.
Teraz jawi się nam na tle gwiaździstego nieba, jej szczupła, wpół
zgięta sylwetka, wpychająca się
pod uniesiona klapę namiotu. Siedzimy już wszystkie trzy „słupka”
na siennikach.
- Pojutrze wyjeżdżamy do Persji.
Bóg łaskaw! Był rozkaz gen. Andersa. Jutro dostajemy kobiece
mundury. Nie mogłam! Musiałam
wam to dziś jeszcze powiedzieć….
Opracował cz. I - IX
Aleksander Szumański
Literatura, źródła, cytaty:
Bogdan Klukowski „My deportowani”, Beata Obertyńska (Marta
Rudzka) „W domu niewoli”, Beata Obertyńska „Grudki kadzidła”,
tom poświęcony „Świętej mi pamięci Ks. Franciszka Koniecznego”, Bożena Rafalska „ Beata
Obertyńska” „Lwowskie Spotkania”, Wikipedia.

A potem dzień. Wietrzny, pochmurny, bezdomny.
W Bucharze szaleje tyfus.
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Kresowe korzenie

Bogusław Szarwiło

Wicher wojennej zawieruchy rozpędził Kresowian nie tylko po całej
Polsce ale i całym świecie. Mimo
tragedii jaka dotknęła kresowe rodziny nie tak łatwo pokonać tych
twardych ludzi. Ze starych korzeni
odrastały i odrastają nowe jeszcze
silniejsze. Przykładów mamy bardzo wiele i musimy je pokazywać na
przekór tym wszystkim którzy chcą
zadeptać naszą historię. Mateusz Biszop, Polak mieszkający w Wielkiej
Brytanii na swoim blogu napisał:
„W 1940 roku Sowieci przesiedlili
na Syberię kilkaset tysięcy Polaków
z Kresów Wschodnich. Wśród tej
olbrzymiej ludzkiej masy znalazła
się także rodzina Natyńczyków. Po
parotygodniowej podróży trafili do
obozu pracy we wschodniej Syberii. Kiedy półtora roku później, po
zawarciu układu Sikorski – Majski
ogłoszono amnestię, najstarszy syn
Aleksander Natyńczyk zgłosił się
na ochotnika do Armii Andersa.We
wrześniu 1941 roku w Tatiszczewie
na terenie ZSRR powstał zalążek
wojsk pancernych II Korpusu, który wkrótce przybrał nazwę Ośrodka
Organizacyjnego Broni Pancernej.
Sowieci nie pozwolili jednak na dalszy jego rozwój, wskutek czego przyszli pancerniacy Andersa opuścili
ZSRR w 1942 roku. Wśród nich był
Aleksander Natyńczyk. Po opuszczeniu „nieludzkiej ziemi” uformowała
się 2. Brygada Pancerna. Z Persji
przesunięto ją do Iraku, gdzie miała za zadanie obronę pól naftowych
przed atakami Kurdów. Potem przeniesiono ją do Palestyny. Na początku 1944 roku dobrze przeszkolona
brygada, wyposażona w nowe czołgi
typu M4 Sherman trafiła do Włoch.
Razem z pozostałymi jednostkami
II Korpusu rozpoczęła szlak bojowy wzdłuż Półwyspu Apenińskiego.
Aleksander Natyńczyk był kierowcą jednego z Shermanów. Wojna
zakończyła się dla niego pod Monte Cassino, gdzie jego czołg został
zniszczony, a on sam ciężko ranny.
W maju 1945 roku przedostał się do
Wielkiej Brytanii, a dwa lata później
zdecydował się na emigrację do Kanady. W maju 1947 roku przybył do
Halifaxu w Nowej Szkocji. Stamtąd
pojechał koleją do Winnipeg, gdzie
został budowlańcem. Tam też osiedlił się i ożenił. W 1958 roku urodził
mu się syn. Aleksander Natyńczyk
zmarł w 1968 roku. Jego syn Walter postanowił pójść w ślady ojca. W
wieku 17 lat został słuchaczem akademii wojskowej, następnie wstąpił
do brygady pancernej The Royal
Canadian Dragoons.

/ Systematycznie piął się po szczeblach
wojskowej kariery”

Generał Walter Natynczyk

www.ksi.kresy.info.pl

Tomasz Piwowarek w serwisie
Polacy w Kanadzie napisał:
”
W
historii
kanadyjskiej
wojskowości
chlubną
kartą
zapisało się wielu Polaków
lub
Kanadyjczyków
polskiego
pochodzenia. Nikt jednak nie
może się poszczycić karierą takich
rozmiarów jak gen. Walter Natynczyk
– obecnie najwyższy funkcją i
rangą żołnierz Kanadyjskich Sił
Zbrojnych.Pełni funkcję Dowódcy
Sztabu Obrony (Chief of the Defence
Staff). Jednocześnie przewodniczy
naczelnej radzie wojskowej (Armed
Forces Council) odpowiadającej za
dowodzenie, nadzór i administrację
armii, a zarazem za planowanie
strategiczne. Jest po prostu
najwyższym dowódcą, formalnie
podlegającym wodzowi naczelnemu
(Comander-in-Chief),
jakim
urzędowo jest zawsze Gubernator
Generalny Kanady.
Inaczej być nie mogło, kiedy wojsko
ma się we krwi… (…)….urodził się
w 1958 roku (….)Zanim założył
mundur, Walter Natynczyk jako
młodziutki chłopak dorabiał sobie
jako roznosiciel gazet. W dniu
jego 10. urodzin zmarł mu ojciec.
Jak sam przyznaje w wywiadach
– tę lukę musiało wypełnić jakieś
działanie. Znał już harcerstwo
ale bardzo pragnął pójść w ślady
ojca-czołgisty.
Armia
okazała
się dla niego wyborem skrajnie
idealnym i jak czas pokazał –
wypełniła treścią po brzegi całe
dorosłe życie wybitnego dowódcy.
Najpierw spędził 5 lat w szkole
kadetów, a dorabiał jako pomocnik
do odgrzewania hamburgerów w
restauracji, awansując już w wieku
17 lat na jej managera. Kiedy
wreszcie wstąpił do wojska w 1975
roku, marzył o własnym czołgu i o
osiągnięciu stopnia kapitana. Tym
bardziej, że fascynowała go lektura
książek niemieckiego geniusza wojsk
pancernych – gen. Guderiana. Stało
się to możliwe już w siedem lat od
opuszczenia domu i wstąpienia na
akademię wojskową, a nawet dwie:
Royal Roads Military College w
Brytyjskiej Kolumbii oraz Collège
militaire royal de Saint-Jean w
Quebeku, gdzie do 1979 roku oprócz
zajęć ogólnowojskowych studiował
administrację przedsiębiorstw i
czynnie udzielał się w drużynach
rugby i futbolu amerykańskiego.
Ciąg dalszy życiorysu Natynczyka
to właściwie nieustające pasmo
zawodowych awansów. Czynna
kariera wojskowa rozpoczęła się
od dowodzenia zmechanizowanymi
oddziałami
Royal
Canadian
Dragons stacjonującymi w ramach
kontyngentu NATO w Niemczech.
W 1983 roku Natynczyk objął
obowiązki dowódcy szwadronu
kawalerii
(zmechanizowanej)
czyli po naszemu – rotmistrza
– w Royal Military College of
Canada w Kingston, a w kilka lat
później pełnił obowiązki dowódcze
różnego szczebla w siedzibie bazy
wojskowej w Petawawa. Stąd
wyruszał wraz z podwładnymi
na liczne międzynarodowe misje,
m.in. na Cypr pod flagą ONZ. Po
skończeniu nauki w kolejnej (nie
ostatniej) szkole – Canadian Forces
Command and Staff College – odbył
staż sztabowca w Quebeku. W maju
1994 roku Natynczyk znów wyrusza
jako onz-owski dowódca operacyjny

sektora w Bośni i Hercegowinie,
będąc przełożonym w brytyjskiej
dywizji zmechanizowanej znanej
jako “Desert Rats”. Tuż potem
znalazł się w chorwackim Zagrzebiu
jako dowódca działań lądowych
misji pokojowej UNPROFOR (39
tys. żołnierzy), której celem było
powstrzymanie eskalacji konfliktu,
jaki rozpoczął się w 1991 po
rozpadzie byłej Jugosławii. W
czerwcu 1995 roku został wezwany
do Sztabu Obrony Narodowej w
Ottawie aby objąć stanowisko
zastępcy dowódcy, co jednak
nie zwalniało go od udziału w
międzynarodowych
operacjach.
W 3 lata później Natynczyk
wraca do Bośni jako dowódca
sił kanadyjskich, a zarazem
opracowuje plany operacyjne dla
kanadyjskich misji w Kosowie,
Erytrei, na Timorze i w Afganistanie.
Jego wysiłki nie ograniczają się
wyłącznie do operacji militarnych.
Planuje logistykę zmagań z
wielkimi klęskami żywiołowymi,
jak powódź w Manitobie (1997) czy
wielka burza lodowa rok później.
Równolegle uzupełnia edukację
w znanej szkole “amerykańskich
dowódców” – United States Army
War College w Pensylwanii,
przygotowującej personel oficerski
do wypełniania strategicznych
zadań
dowódczych.
Stamtąd
skierowany jest do potężnego
garnizonu Fort Hood w Teksasie,
jako dowódca dużych formacji
armii amerykańskiej, zapewne w
związku z działaniami na froncie
irackim. Mimo, iż Kanada nie brała
udziału w inwazji na Irak, Natynczyk
wylądował w Bagdadzie w styczniu
2004 roku wraz z III Korpusem US
Army, którego dywizje pancerne i
powietrzno-desantowe brały udział
we wszystkich wojnach z udziałem
Ameryki. W irackim teatrze wojny
Kanadyjczyk został wiceszefem
planowania
strategicznego
i współdowódcą korpusu 35
tysięcy żołnierzy amerykańskich
(i koalicyjnych) tworzących 10
oddzielnych brygad. Był lubiany
zarówno przez kadrę oficerską, jak
i szeregowych żołnierzy, obdarzono
go przydomkiem “Wujek Walt”.
W wywiadzie dla “Macleans’s”
Natyńczyk miał odwagę przyznać,
że do wojny w Iraku doszło na

/ Podczas wizyty w Polsce. Na zdjęciu z generałem Mieczysławem Bieńkiem.

podstawie fałszywych doniesień
wywiadu. Za trwający przez rok
wysiłek wojenny podczas Operacji
“Iraqi Freedom” odznaczono go
później specjalnym Krzyżem Zasługi
(Meritorious Service Cross). Warto
dodać, że takie samo odznaczenie
Natynczyk przekazał w Polsce w
imieniu Królowej i Kanadyjskich Sił
Zbrojnych na ręce wdowy po swoim
przyjacielu – generale Franciszku
Gągorze, szefie Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, który zginał
w katastrofie smoleńskiej. Po
powrocie z Iraku, Natynczyk skupił
swe wysiłki nad restruktruryzacją
armii kanadyjskiej i jej arsenałem.
A jest nad czym myśleć: rząd
Stephena Harpera założył, że w
ciągu najbliższego 20-lecia armia
skonsumuje budżet w wysokości 490
miliardów dolarów. Już w randze
generała broni (LGen) w czerwcu
2006 roku objął stanowisko zastępcy
szefa Sztabu Obrony, a nieomal
dokładnie w dwa lata później zajął
miejsce gen. Ricka Hilliera: rząd
Kanady awansował Natynczyka
na najważniejszego żołnierza sił
zbrojnych (Chief of the Defence
Staff), co pozwala mu przypiąć na
pagonach cztery gwiazdki, które w
istocie są u nas czterema listkami
klonowymi. Generał Natynczyk to
podręcznikowy przykład żołnierza
z krwi i kości. Zafascynowany
opowieściami ojca Aleksandra,
spełnił marzenia z dzieciństwa i ku
własnemu zaskoczeniu dotarł do
najwyższego podium w wojskowej
hierarchii. To nie wszystko. Choć
nigdy tego nie planował, trójka dzieci
generała również nosi mundury:
córka Margaret w marynarce, a
synowie William i John w lotnictwie
i wojskach lądowych.
Inaczej być nie mogło. Koło się
zamknęło…”

Mateusz Biszop swoją opowieść
zakończył słowami:
„Generał Natynczyk doskonale
zna swoje polskie korzenie,
często się nimi chwali i udziela
się w kanadyjskim środowisku
polonijnym, mimo, że słabo mówi
po polsku. Kiedy tylko ma czas
bierze udział w spotkaniach
Polonusów. Zaraz po nominacji na
stanowisko szefa sztabu przemawiał
na spotkaniu z okazji 150-lecia
polskiego osadnictwa w Kanadzie.
Wspominał swojego ojca i mówił jak
bardzo byłby on dumny, gdyby dożył
tej chwili. W Kanadzie znany jest nie
tylko z nietypowego nazwiska, ale i
z bardzo przyjaznego usposobienia.
Jest powszechnie znany jako „Uncle
Walt”.

/ Najwyższy funkcją i rangą żołnierz
Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Photos:
Wikipedia Commons (Joaquin Juatai); www.
en.sgwp.wp.mil.pl

Źródła:
1) http://blogbiszopa.pl/2010/03/zkresow-do-kanady/
2)http://polacywkanadzie.
ca/2012/02/18/walter-j-natynczyk/

/ Gen. Natynczyk w asyście gen. Franciszka Gągora (szefa Sztabu Generalnego WP, zginął w katastrofie smoleńskiej) podczas wizyty w
Polsce w 2008 roku. Photos: Wikipedia Commons (Joaquin Juatai); www.en.sgwp.wp.mil.pl

Kresowy Serwis Informacyjny

1 października 2012 - strona 53

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

Wielokulturowość przestrzeni
-Mazurskie barwy Kresów
Zofia Wojciechowska
Mazury to nie tylko kraina słynąca
z niezwykłości przyrody. Miejsce
widziane jako barwny konglomerat narodów, kultur, wyznań, obszar z olbrzymi potencjałem kulturowym.
Przez wieki osiedlały się tu różne nacje. Mieszkali, bądź jeszcze
mieszkają nie tylko Polacy, Niemcy, ale i Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi oraz Tatarzy. Przed
wiekami osiedlali się tu nawet Holendrzy, Szkoci, Szwedzi, a także
Francuzi – po kampanii wschodniej Napoleona. Odnajdziemy tu
potomków wielkich postaci, takich
jak choćby Zbigniew Morsztynwyznawca arianizmu, który po
wygnaniu za przekonania religijne
z Polski, osiadł we wsi Rudawka k.
Rynu.
Malownicze Mazury po II Wojnie
Światowej stały się domem dla
wielu przesiedleńców i repatriantów ze wschodu. Przybywali tu
tłumnie, by rozpocząć swoje życie
w nowych warunkach. Wśród rozsianych miasteczek i wsi stawali
się sąsiadami przedwojennych Mazurów. Historia przesiedleń Polaków ze wschodnich rubieży dawnej
Rzeczypospolitej do dziś splata się
z dramatycznym losem rdzennej
ludności Mazur.
Badając tajemnicze zakątki i znajdujące się tam nekropolie, odkrywamy napisy. Zauważmy, że każda
miejscowość kryje w sobie opowieść o losach ludzi, po których pamięć jest stale żywa. Możemy odnaleźć na mazurskiej ziemi dworki
i pałce takie jak np. Jemluń leżący
pod Mrągowem. Obecnie potomkowie rodziny, do których należał
dworek na zaproszenie właścicielki odwiedzają swój rodzinny dom.
Istnieje wiele wsi o podobnej historii. Na Mazurach jest sporo takich
miejsc, gospodarstw wiejskich i
dworów z rodowym cmentarzem,
które warto odwiedzić by poznać
losy ich mieszkańców. Ukrywają
one w gęstym lesie często dramatyczne zdarzenia. Na Maurach są
jeszcze ślady rodów silnie związanych przez kilkaset lat z tą ziemią.

Wielkość polskiej diaspory 36,6%). Przyjęto, że do 1905 r.
i między 1908 a 1915 r. prawie
na Syberii
Masowo Polacy-zesłańcy napłynęli do Syberii w wyniku represji po
powstaniu styczniowym. W latach
1863-1867 zesłano do Rosji europejskiej, na Kaukaz i na Syberię
około 25 200 osób Polaków oraz
kilkuset ukraińskich i białoruskich
chłopów, Rosjan, którzy przyłączyli się do powstania z pobudek
ideowych. Z zesłanymi poszło 1
800 krewnych. Razem wynosi to
prawie 27 000 osób. Do tego należy doliczyć 6 000 wcielonych do
rot aresztanckich na terenie Rosji
europejskiej, co daje łącznie 33
000. Z tego – 18 600 osób przybyło na Syberię (16 800 zesłanych i 1
800 osób towarzyszących). Wśród
16 800 zesłanych na Syberię 23%
odbywało katorgę, 12,8% było
skazanych na osiedlenie bez katorgi, ale z pozbawieniem wszelkich praw, 8% na „zamieszkanie”,
50,5% zaliczono do kategorii wieczystych osadników (skazano na
„umieszczenie” z zachowaniem
części praw), 5,7% zesłano w trybie administracyjnym. Ponad połowę zesłańców stanowiły osoby
pochodzenia szlacheckiego, około
20 % mieszczańskiego i chłopskiego.

Z historii
Po zesłańczej fali powstania styczniowego, przez piętnaście lat, w
Królestwie Polskim nic się nie
działo. Dopiero pod koniec lat
70. i w latach 80. zaczęto wysyłać
„nieprawomyślnych”. W 1885 r.
na zesłanie syberyjskie skazano 47
członków partii „Proletariat”.
Od początku XX w. liczba zesłań
nieznacznie, ale systematycznie,
rosła, a od 1907 r. nastąpił gwałtowny jej skok – karano wcześniej
aresztowanych uczestników rewolucji. Szacuje się, że w latach
1906-1909 wśród osób zesłanych
w trybie administracyjnym za
działalność polityczną lub udział
w zamieszkach – aż 34,9% od
liczby wszystkich zesłańców (Rosjanie np. stanowili w tej liczbie

wszyscy ukarani przez sądy zwykle byli kryminalistami.

Nierzadko zesłańcy powracali na
Syberię, gdzie na początku XX
w., można powiedzieć, stworzyli
diasporę polską. Składała się ona
nie tylko z byłych zesłańców, często pozostających na Syberii, bo
mieli tu swoje rodziny, działalność
gospodarczą czy naukową, krąg
znajomych. Nową diasporę tworzyli dobrowolni przybysze z Królestwa, Litwy i kresów. Na Syberii
osiedlała się część wysłużonych
żołnierzy, lekarzy wojskowych,
urzędników i „stypendystów”,
czyli absolwentów szkół wyższych i zawodowych, którzy musieli odsłużyć skarbowe zapomogi
na naukę. Oprócz tego istniała też
emigracja zarobkowa, rekrutująca
się w większości z inżynierów i
mechaników, wyjeżdżających na
budowę kolei transsyberyjskiej.
Od drugiej połowy XIX wieku emigracja z ziem polskich do
różnych krajów, zaczęła przybierać znaczne rozmiary począwszy.
Intensyfikacja tego zjawiska nastąpiła przede wszystkim wśród
mieszkańców ziem Królestwa Polskiego. Początki emigracji zarobkowej z terenów polskich zaboru
rosyjskiego, skierowanej przede
wszystkim do Stanów Zjednoczonych, nastąpiły w latach 70 -tych
XIX w. Oblicza się, że z ogólnej
liczby około 1,3-1,4 mln emigrantów, którzy opuścili obszar
zaboru rosyjskiego do roku 1914,
spośród ludności wiejskiej, która przeważała, około 75% udało
się do Ameryki Północnej, ponad
10% do Ameryki Południowej,
reszta do różnych krajów europejskich. Ogólna liczba wychodźców
z Królestwa Polskiego w głąb Rosji, według stanu z około 1910 r.,
wynosiła orientacyjnie 400.000 600.000 osób.

Polacy i Mazurzy na Syberii
Nowa ojczyzna jaką przyszło stworzyć tym, którzy pokonując 7 ty-

sięcy kilometrów zabrali ze sobą
rodzinne pamiątki leży w odległej
Syberii. Dziś w Chakasji odnajdujemy przedmioty rękodzieła, kancjonały mazurskie tożsame z pamiątkami, o które zadbali przybywający na
Mazury Kresowiacy. Każda miejscowość na Warmii i Mazurach jest
swoistym mikrokosmosem niezwykłych kultur. W każdej z nich spotkać można pamięć niemieckich
Prus, ukraińskich wiosek, polskich
uciekinierów ocalałych z rzezi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i
białoruskich, przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć
trudna ale tym bardziej warta ocalenia. Drobne przedmioty, kancjonały
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i opowieści o losie Mazurów, którym
przyszło odbyć siedmiodniową podróż koleją, modlitwy jeszcze dziś
szeptane w wioskach mazurskich
na Syberii w Znamience i Aleksandrowce - 7 tysięcy kilometrów od
nas. Międzynarodową Konferencję
„Mazurzy na Syberii” inicjujemy
działania przez które chcemy pokazać jaki może być obraz Mazur
w historii dawnych mieszkańców.
Mazurów, którzy na przełomie wieku XIX /XX wyjechali za chlebem
szukając swej ziemi obiecanej
Zadając pytanie, poszukując prawdy historycznej zaprosiliśmy naszych prelegentów, by zechcieli podzielić się swą wiedzą o przeszłości

www.ksi.kresy.info.pl
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Mazur. Pragniemy w ten sposób rozpocząć proces badawczy utrwalający
wzajemne relacje i wspólną historię.
Pomost między przeszłością a teraźniejszością.
Chcielibyśmy stworzyć grupy młodych dziennikarzy podtrzymujących
polskie tradycje na obczyźnie ale jednocześnie budujące z naszymi dziećmi i młodzieżą, ludźmi tu w Polsce
na Mazurach pomost międzykulturowy. Temu służy ta konferencja. To
także spotkanie z ludźmi tworzącymi
historię i kulturę polską. Pragniemy
wspierać integrację wyjątkowego ruchu polonijnego na dalekiej Syberii
poprzez utworzenie Mówionego Archiwum Historii. Dobrze więc, że
mogliśmy się spotkać by porównać
ślady wzajemnej tożsamości.
Nadzieją napawa fakt, że obecnie w
miejscu dawnych nekropolii stawia
się kamienie pamiątkowe. np. w
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stolicy Warmii i Mazur, Olsztynie,
na dwóch byłych już cmentarzach
ustawiono kamienie z tablicami pamiątkowymi. Jeden na ewangelickim, mającym już 120 lat, ale przed
35-laty zrównanym z ziemią, choć
akurat tu spoczywał m.in. Bogusław
Linka, bestialsko pobity przez Prusaków w czasie plebiscytu o przynależność Warmii po I wojnie światowej.
Druga tablicę wraz z kamieniem
ustawiono na byłym cmentarzu przyszpitalnym na ulicy Mariańskiej,
gdzie chowano zmarłych różnych
nacji i wyznań.

Wspólnota dziedzictwa kulturowego
Współczesna Polska jest państwem
względnie jednolitym zarówno pod
względem etnicznym, jak i religij-

nym, a różność postaw wynika z
przyjętego ustroju demokratycznego
państwa prawa. Zjawiska globalne,
takie jak migracja, sprawiają, że w
Polsce zaczynają osiedlać się osoby
pochodzące z innych państw i kontynentów, wzbogacające naszą kulturę
o własną religię i zwyczaje. Możliwość swobodnego i niebywale taniego w skali historii podróżowania
sprawia, że sami mieszkańcy Polski
ulegają wpływom zewnętrznym, co
wzbogaca ich kulturę i sposób rozumienia świata. Niemniej, sytuacja
względnej jednorodności kontrastuje w historią Polski, z czasami, gdy
mnogość postaw światopoglądowych wynikających z pochodzenia
etnicznego i wyznawanych religii
była bardzo istotnym czynnikiem
kreowania tożsamości państwa.
Fakt istnienia wśród mieszkańców
Chakasji ludzi, którzy określają się
Mazurami stał się przyczynkiem do
stworzenia Programu Pomost. To
inicjatywa społeczną mająca za cel
budzenie świadomość kulturowej
wśród współczesnych mieszkańców.
Istotą programu jest potrzeba ochrony historii ziemi mazurskiej. Konferencja, której towarzyszyła wystawa
olsztyńskiego IPN o migracji grup
narodowych i etnicznych w warmińsko-mazurskim po II wojnie światowej była dla nas wyzwaniem.
Na konferencji mówiliśmy o początkach osadnictwa pruskiego, o wsiach
mazurskich i polskiej inteligencji na
Syberii. Obejrzeliśmy dokumenty
filmowe zgromadzone w trakcie wyprawy do Chakasji. Konferencja odbyła się w Olsztynie pod patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Jacka Protasa.
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego Jackowi Protasowi, władzom
Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego, pracownikom
Departamentu Ochrony Kultury i
Dziedzictwa UMWM oraz wszystkim organizatorom : Stowarzyszeniu Zielone Dzieci z Mrągowa,
Fundacji Nasze Dziedzictwo, Sto-

warzyszeniu Twórców Ludowych,
naszym prelegentom i red. Krzysztofowi Mice oraz redakcji Radia
Wnet za patronat a także Marianowi
Modzelewskiemu za sporządzenie
dokumentacji fotograficznej z konferencji.

PROGRAM POMOST w
Radio Wnet
Program Pomost powstał jako społeczna inicjatywa w 2007 roku. Od
wielu lat działam jako animator społeczny m.in prowadzę Archiwum
Mówionej Historii gdzie zapisuję
rozmowy z Rodakami z Kresów, których od lat możemy spotkać w moim
rodzinnym mieście tj. Mrągowie na
Festiwal Kultury Kresowej. Program
Pomost jest dzieckiem ŚFMP to dorastał do obecnej formy. W ubiegłym
roku sprowadziliśmy do Polski ponad 80 osobową grupę Polaków z
Abakanu i Chakasji.
Od 2011 roku wspólnie z redakcją
kwartalnika "Rodacy" wydawanego na Syberii , Magazynem Polonia, Nowym Dziennikiem i radiem
WPNA 1490 prowadzimy cykl audy-
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cji pt. Program Pomost. Informacje
przekazujemy do „Magazynu Polonia” z Chicago oraz do innych pism
polonijnych. Współpracujemy z
Monitorem Polonijnym na Słowacji,
Gazetą Petersburską, „Głosem Polskim” w Toronto, „Słowem Polskim”
wydawanym w Sztokholmie a także
do miesięcznikiem „ Generacje”.
Animujemy środowisko lokalne by
włączało się akcję wsparcia dla najbiedniejszej Polonii i Polaków pozostających na wschodzie. Uważamy,
że tylko wspólne działanie daje efekt.
Program Pomost
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
Program Pomost to obywatelska i
społeczna inicjatywa, którą każdy
może wesprzeć.
programpomost@gmail.com
Tel.
518921104
Zdjęcia - Marian Modzelewski
______
Konferencja sfinansowana ze środków województwa Warmińsko-Mazurskiego
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REDAKCJA ODPOWIADA
Papierowa wersja Kresowego Serwisu Informacyjnego –KOMUNIKAT
W odpowiedzi na coraz większe
zainteresowanie ( zapytania) o papierowe wydanie naszej gazety
postanowiliśmy rozpocząć akcję
zbierania zamówień aby rozpoznać
możliwości zrealizowania tego zadania. Dodatkowym bodźcem jest
również 70 rocznica „Ludobójstwa
na Kresach” którą tym samym
chcielibyśmy godnie uczcić na łamach naszej gazety. Na końcu tego
artykułu znajdziecie państwo wzór
zamówienia który prosimy wypełnić przez zainteresowane osoby.
Po wypełnieniu można je wysyłać
drogą zarówno elektroniczną jak i
tradycyjnie pocztą. Rozpoznanie
wielkości zamówienia pozwoli nam
zastanowić się nad wyborem optymalnego rozwiązania. U podstaw
powstania tej gazety leżało założenie, że będzie ona bezpłatna i tak
chcielibyśmy to utrzymać. Jednak
jak do tej pory nie udało się nam
znaleźć sponsora który by wyłożył
środki na sfinansowanie druku chociażby jednego wydania. Ponieważ
bez funduszy nie jesteśmy wstanie
ruszyć z miejsca wzorem innych
wydawnictw kresowych postanowiliśmy zaapelować o dobrowolne darowizny ze strony naszych
czytelników. Zebrane zamówienia
plus środki pozwolą nam ustalić
na co nas stać. Jednak numer konta na który będzie można przesyłać
wsparcie na druk KSI opublikujemy
dopiero po ustaleniu liczby egzemplarzy jaką trzeba wg. zamówień
wydrukować. Na początek bierzemy pod uwagę wydanie , tytułem
próby, jednego egzemplarza . Orientacyjny koszt druku plus minus 20 zł
za sztukę. Poniżej podajemy dane
niezbędne do złożenia zamówienia
na papierową wersję KSI.
Imię i Nazwisko adres pocztowy
z kodem , tel. …………………,
ewentualna poczta e-mailowa
Zamawiam Kresowy Serwis Informacyjny w liczbie egzemplarzy……………szt.
Wyrażam zgodę na obciążenie mnie
kosztami ewentualnej przesyłki
pocztowej
Różne oblicza prawdy
W związku z licznymi zapytaniami
napływającymi do redakcji w sprawie możliwości zakupu książki:
„Prawda historyczna a prawda
polityczna w badaniach naukowych Ludobójstwo na Kresach
południowo-wschodniej Polski w
latach 1939-1946” pod redakcją
Bogusława Pazia dokonaliśmy rozpoznania tematu.

Dla przypomnienia informujemy:
Publikacja zawiera wypowiedzi naukowców reprezentujących różne

dyscypliny (m.in. historia, prawo,
politologia, filozofia i literatura) na
temat ludobójstwa ludności cywilnej
na Kresach południowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w
latach 1939-1946. Badacze podejmują się zarówno rekonstrukcji faktów z lat 1939-1946, jak i rozważań
nad naturą prawdy historycznej. W
tomie zabrali głos m.in. prawnicy
dysponujący dokumentami i opracowaniami ujawniającymi rozmiary opisywanych wydarzeń oraz ich
naoczni świadkowie. Drugi nurt
rozważań - filozoficzny - opiera się
na klasycznej koncepcji prawdy rozumianej jako zgodność myśli z rzeczą (adaequatio intellectus et rei).
Całość stanowi interdyscyplinarną
refleksję nad przyczynami i rozmiarami wydarzeń z lat 1939-1946.
Podajemy to za księgarnią Gandalf (http://www.gandalf.com.pl/b/
prawda-historyczna-a-prawda-polityczna/ ) która jak wiele innych
zamieściła informacje o produkcie „
niedostępny ”. Faktem jest, że wyżej
wymieniona pozycja jest nieosiągalna w żadnej księgarni. Nie wchodząc w szczegóły typu wielkość
nakładu stwierdzamy, że pierwsze
wydanie zniknęło z rynku wydawniczego nieomal błyskawicznie.
Opinie, od osób które zapoznały
się z treścią, jednoznacznie potwierdzają wartość jaką przedstawia to
opracowanie. Jednak w rozmowie z
prof. Bogusławem Paziem dowiedzieliśmy się, że nie wiadomo kiedy dojdzie do wznowienia wydania.
Przyczyną tego stanu rzeczy nie są
finanse ale brak zainteresowania ze
strony wydawnictwa uniwersyteckiego. Ponoć odpowiedzialne osoby
twierdzą o braku zainteresowania
ze strony potencjalnych kupców.
Stoi to w oczywistej sprzeczności
z naszym rozeznaniem o którym
wspomnieliśmy już na wstępie.
Dlatego 15-16 września br. na II
Ogólnopolskim Spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyńskiej w Świątnikach k/Sobótki zbierano podpisy
na rzecz wznowienia wydania tej
książki. Redakcja ze swojej strony
proponuje wysyłanie zamówień na
podany niżej adres: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, pl.
Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław, tel./faks 71 375 27 37, e-mail:
biuro@wuwr.com.pl i powiadamianie nas o takim zamówieniu.
Ogólnopolski konkurs „Opowieść
o Kresach”
Prowadzona przez Danutę Skalską
„Lwowska Fala” Radia Katowice
, Kresowy Serwis Informacyjny,
Program Pomost, Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej i inni
których jeszcze pragniemy zaprosić,
zamierzają ogłosić : Ogólnopolski
konkurs „Opowieść o Kresach”.
Skierowany będzie przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i
starszej. Celem konkursu jest nie
tylko zwrócenie uwagi młodzieży
na historyczne tereny Rzeczypospolitej ale wskazanie jaki miały
wpływ na los bardzo wielu naszych
rodaków. Wykorzystując zaangażowanie młodzieży chcemy również
dotrzeć do starszych świadków minionego czasu i wydarzeń. Chcemy
zajrzeć do dawno nie otwieranych
szuflad i zakamarków pamięci ludzi
co mają jeszcze coś do powiedzenia o rodzinnych stronach swoich
przodków. Mogą to być również
opowieści ludzi którzy trafili na
Kresy w okresie międzywojennym
szukając tam pracy, szczęścia czy

po prostu realizowali zadania jakie
postawili im ich przełożeni w pracy. Różne były koleje losu i różne
drogi wiodły naszych rodaków na
tereny które odgrywały ważną rolę
w II Rzeczypospolitej. Nie przewidujemy narzucania jakichkolwiek
ograniczeń zarówno w tematach
jak i objętości nadsyłanych prac. W
listopadowym numerze opublikujemy szczegółowy regulamin konkursu, terminy i informacje o szerokiej
gamie nagród.
_______
DO REDAKCJI
Szanowna Pani Redaktor,
Poniżej przedstawiam odpowiedzi na Pani pytania.
Zakres informacji udzielanych
przez MSZ w związku z konkursem „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą” wynika z zapisów art. 15. ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Proszę podać skład Komisji 40
ekspertów oceniających wnioski
oraz ich kompetencje z zaznaczeniem która z tych osób jest pracownikiem MSZ
W załączeniu przesyłam kopię
decyzji Dyrektora Generalnego
Służby Zagranicznej powołującej
Komisję konkursową.
2. Proszę podać wielkość (procentową) jaką przeznacza się na
finansowanie zarządzania i obsługi projektu. Czy zasadę zastosowano we wszystkich projektach i
programach, które zostały zakwalifikowane do realizacji
Zgodnie z zapisami §7 ust. 1. pkt
1. Regulaminu konkursu „Współpraca z Polonia i Polakami za
granicą” – ogłoszonego publicznie 9.03.2012 r. – środki na administrowanie realizacją zadania,
konkursem i grantami oraz na
promocję nie powinny przekroczyć 15% kwoty dotacji. Wysokość wnioskowanych środków na
obsługę projektu, była – zgodnie
z § 8 Regulaminu – jednym z kryteriów oceny. Zasady regulaminu są jednakowe dla wszystkich
podmiotów i zgodnie z prawem są
stosowane do wszystkich projektów i programów.
3. Stowarzyszenia Wspólnota
Polska realizuje kilkanaście programów proszę o udzielenie informacji o tych programach.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Współpraca z Polonia i
Polakami za granicą” Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uzyskało dofinansowanie na realizację 4 programów:
Program nr 56/2012 "Z polskim
dookoła świata" obejmujący następujące projekty:
1)
Utrzymywanie infrastruktury oświatowej i doposażenie placówek oświatowych w pomoce
dydaktyczne,
2)
Wspieranie działalności
oświatowej promującej język polski i wiedzę o Polsce,
3)
Kursy metodyczne i inne
formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli języka polskiego i
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przedmiotów ojczystych,
4)
Pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z zagranicy,
5)
Realizacja programu szkół
patronackich,
6)
Konkursy i olimpiady z języka polskiego i przedmiotów ojczystych,
7)
Stypendia dla osób polskiego pochodzenia studiujących w
Polsce,
8)
Opracowywanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych
dla polonijnych placówek oświatowych).
Program nr 58/2012 "Ja, Ty, My
- Polacy" obejmujący następujące
projekty:
1)
Wspieranie organizacji polonijnych i umożliwienie im działalności statutowej,
2)
Wspieranie organizacji regionalnych i ponadregionalnych
oraz przedsięwzięć integracyjnych,
3)
Zjazd Polonii,
4)
Harcerstwo i organizacje
młodzieżowe,
5)
Misja medyczna i pomoc
charytatywna,
6)
Udział Polonii w wydarzeniach tematycznych w Polsce,
7)
Doradztwo prawne, punkty informacyjno-doradcze, pomoc
psychologiczna,
8)
Staże i praktyki zawodowe,
9)
"Czas na Polskę".
Program nr 55/2012 "Polska niech nas usłyszą" obejmujący
następujące projekty:
1)
Wspieranie mediów polonijnych,
2)
Polonijny Bank Danych,
interaktywny portal polonijny
"Świat Polonii",
3)
Konferencje naukowe i wystawy o tematyce polonijnej,
4)
Wspieranie działalności organizacji studentów polonijnych,
5)
Kursy, warsztaty, szkolenia
dla polonijnych animatorów kultury,
6)
Promocja kultury polskiej
- imprezy, festiwale, plenery artystyczne,
7)
Obchody rocznic i świąt
narodowych,
8)
Światowe Zimowe Igrzyska
polonijne i imprezy sportowe.
Program nr 57/2012 "Polska wszystko, co najważniejsze"
obejmujący następujące projekty:
1)
Ośrodek Ochrony Polskiego
Dziedzictwa za Granicą,
2)
Dokumentacja śladów polskości - archiwizacja, digitalizacja,
3)
Publikacje o tematyce polonijnej,
4)
Wspieranie polonijnych instytucji kultury,
5)
Imprezy folklorystyczne.
4. Proszę o udzielenie informacji o dotacji przyznanej „Fundacji
Janka Muzykanta” z Łomży oraz
odpowiedź na pytanie- jakie przyjęto w tym wypadku kryteria oceny projektu. Jakie rekomendacja
posiada Fundacja i kto ich udzielił. Ponieważ u podstawą zmiany
systemu było przyjęcie zasady
współpracy z podmiotami, które
posiadają przynajmniej pięcioletnie doświadczenie współpracy z
środowiskami polskimi poza gra-

nicami kraju jakie doświadczenie
posiada w/w Fundacja?
Wniosek projektowy złożony
przez Fundację Janka Muzykanta
z Łomży oceniony został według
tych samych kryteriów – określonych w §8 Regulaminu konkursu
– jak pozostałe wnioski projektowe złożone w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą”. Zgodnie z zapisami par.
5 ust. 2 Regulaminu konkursu
wymóg w zakresie doświadczenia dotyczył podmiotów ubiegających się o dotację na realizację
wieloprojektowych programów.
Fundacja Janka Muzykanta z
Łomży nie ubiegała się o realizację programu, lecz pojedynczego
projektu. Regulamin konkursu nie
przewidywał rekomendacji i poparć dla projektów. W konkurencji z innymi wnioskami musiały
się bronić swoją jakością.
5. Proszę o udzielenie informacji
na temat systemu monitoringu realizacji projektów.
Monitoring realizacji programów
i projektów, na które przyznane
zostało dofinansowanie MSZ będzie prowadzony zgodnie z zapisami umów dotacji zawartych
przez MSZ z poszczególnymi
podmiotami.
Monitoring będzie polegać m.in.
na wizytacjach przedstawicieli
MSZ w trakcie realizacji programów/ projektów lub żądaniu informacji dotyczących postępów i
stanu realizacji prac.
Zapisy umów dotacji przewidują
również możliwość dokonywania
przez MSZ wyrywkowej kontroli
w toku realizacji programu/projektu, a także po jego zakończeniu. W ramach kontroli MSZ ma
prawo badać dokumenty i inne
nośniki informacji, które mają
lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania
programu/projektu oraz żądać
udzielenia ustnie lub na piśmie
informacji dotyczących realizowanych zadań.
Ponadto, zgodnie z zapisami
umowy dotacji przedstawiciele
MSZ mają prawo brać udział w
kluczowych wydarzeniach programu/projektu. MSZ już korzysta z ww. uprawnienia.
6. Jaki jest stan przebiegu Akcji
Letniej
Wykaz programów i projektów
obejmujących letni wypoczynek
dzieci i młodzieży wraz z edukacją kulturalną, na które przyznane zostało dofinansowanie w
ramach konkursu „Współpraca z
Polonią i Polakami za Granicą”
jest publicznie dostępny na stronie internetowej MSZ w zakładce
Aktualności.
W dniu 7 września 2012 11:21
użytkownik Rzecznik Prasowy
MSZ <rzecznik@msz.gov.pl> napisał:
Szanowna Pani Redaktor,
w nawiązaniu do prośby o przekazanie informacji na temat kwot
dofinansowania
poszczególnych projektów Stowarzyszenia
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Partnerzy medialni

C.D. DO REDAKCJI
„Wspólnota Polska”, uprzejmie
informujemy, iż Ministerstwo
Spraw Zagranicznych zapewniło
podmiotom biorącym udział w
konkursie autonomię w ostatecznym rozstrzygnięciu, które ze
zgłoszonych w konkursie projektów i w jakiej kwocie wybiorą do
realizacji.
Biorąc pod uwagę powyższe,
prosimy o zwrócenie się do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w celu uzyskania informacji na
temat wartości poszczególnych
projektów finansowanych z dotacji
MSZ.
Z wyrazami szacunku
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 93 56
Faks: +48 22 523 90 99
http://www.msz.gov.pl
http://www.poland.gov.pl
________
Witam!

POSZUKUJĘ

oraz Nazwisko i pseudonim, ktory
pamietam z dzieciństwa. Moj ojciec nazywal sie Bronisław Kwiatkowski"cyganek"data
urodzenia
28.10.1928.Chcialabym sie dowiedziec czy macie jakie kolwiek informacje na jego temat, bardzo mi na
tym zalezy. Z gory dziekuje
Pozdrawiam Trzos Urszula
______

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
LWOWA i KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH

www.radiownet.pl

Witam serdecznie,
Poszukując informacji o swoim pradziadku Kazimierzu BOBRZE natrafiłem na Państwa stronę. Jestem prawnukiem Kazimierza BOBRA, który
był mocno zakonspirowany podczas
II WW. Był w AK, działał na terenie
obecnej Ukrainy. Wiem, że ma duże
zasługi podczas działań w I WW.
Mam pytanie, czy mogliby Państwo
nakierować mnie na jakiekolwiek informacje o moim pradziadku. Dodatkowo, dziadek ujawnił się w po 1948
r. i wrócił do rodziny. Czy zeznania
ujawnionych członków AK są dostępne w Archiwach Wojskowych? Jeśli
jest to możliwe prosze o podpowiedź
lub odpowiedź. Pozdrawiam.
Marcin HOŁOWIECKI

www.isakowicz.pl

Nazywam sie Urszula Trzos z domu
Kwiatkowska znalazlam na wszej
stronie dane mojego Ojca, Tzn Imie

www.milno.pl

Nasze serwisy

MAGAZYN POLONIA

www.kresy.info.pl
www.olejow.pl

www.wolyn.org

Jesteś pasjonatem
Kresów? Koniecznie
skontaktuj się z
Kresowym Serwisem
Informacyjnym

www.kresowianie.info/

redakcjaksi@kresy.info.pl
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