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PAMIĘTAJMY
o Dniu Zmarłych
Dzień zmarłych to
dzień zadumy związany ze wspominaniem
zmarłych. Dla Kresowych rodzin jest to
dzień niezwykle szczególny. Wielu Kresowian nie zna nawet
miejsca
pochówku
swoich bliskich dlatego ważne jest, żeby w
tym dniu zapalić wiele
światełek na grobach
Kresowian oraz tych
symbolicznych bestialsko zamordowanych
przez OUN-UPA.

Zaproszenie do uczestnictwa - str 32
Co dalej ze Skwerem Rocznica akowskiej Kaługa, dalsze podró- Malarstwo Kresowe
Ofiar Wołynia w Lu- operacji „Ostra Bra- że po „Nieludzkiej Zie- Podole i Wołyń
blinie...?
ma” Los na ofiarny mi.
Wołyń i Podole dzisiaj leżą w zachodniej Ukrainie, a kiedyś były
Minęły dwa miesiące kiedy na stos …?
sesji Rady Miasta przyjęta została Uchwała w sprawie nadania
nazwy skwerowi położonemu
w granicach administracyjnych
miasta Lublin – Ofiar Wołynia.
1 lipca uroczyście zostały wkopane dwie tablice o w/w nazwie
i oto już miedzy 25-30 lipca
owe tablice zniknęły zapewne
zostały usunięte przez nieznanych sprawców – czytaj neobanderowców zamieszkujących w
naszym mieście. Zwróciłem się
po tym fakcie do Zarządu Dróg
i Mostów Urzędu Miasta ..str. 8

Przed 65 laty w grodzie nad Wilią trwały zacięte walki. Bo to
właśnie 13 lipca 1944 roku został
on oczyszczony od niemieckiego
okupanta. W roli wyzwolicieli wystąpili żołnierze sowieccy,
dowodzeni przez generała Iwana
Czerniachowskiego oraz żołnierze Wileńskiego i Nowogródzkiego Oddziałów Armii Krajowej,
uczestnicy operacji pod kryptonimem „Ostra Brama”. Niestety,
pierwotny zamysł......str 15

Spotkanie Polonii Nie- ZAGŁADA ŻYDÓW
mieckiej z przedsta- LWOWSKICH
wicielami niemieckich Bezpośrednio po wkroczeniu do
partii SPD, FDP, Zie- Lwowa błyskawicznie utworzona
loni, Lewicowcy i Pi- „policja ukraińska” wraz z żołnierzami Wehrmachtu (to nieprawda,
raci.
że tylko SS i Gestapo mordowało
Szanowni Czytelnicy KSI, ponieważ nie pozwolono mi zabrać
głosu na spotkaniu 7 września br.
w Gladbeck z przedstawicielami
niemieckich partii oraz działaczami polonijnymi, pozwolę sobie na
pewne uwagi. Otóż po przeczytaniu ponad 20 lat temu .... str. 11

Żydów) urządziła w Brygidkach
kilkuset Żydom makabryczną
krwawą łaźnię. To wydarzenie
miało swą prehistorię. Wkrótce
po 22 czerwca 1941 roku wśród
lwowskich bolszewików wybuchła
panika i wielu z nich w popłochu
uciekło na wschód..... str.18

Lasy moskiewskie 1944 - 1946
r.Autor nieznany z obozu internowanych żołnierzy Armii Krajowej. Kaługa.W koszarach, w więzieniu, w łagrach, na zesłaniu,i w
wymarzonej, wyśnionej Ojczyźnie......str.19

Lwów w objęciach
Warszawy z Rubinsteinem w tle.?
Gdy 18 kwietnia 2013 roku w
pięknej warszawskiej sali teatralnej Parku Bielańskiego zapowiedziałem Kingę Dobosz w piosence Mariana Hemara „Panna
Mania gra na mandolinie” warszawska publiczność zareagowała spontanicznymi brawami. Brawa trwały tak długo, że biedna
Kinga, nie dość, że stremowana,
to w dodatku nie mogła odnaleźć
mandoliny. I tak radośnie rozpoczęła się warszawska odsłona
„III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Lwowskiej i Bałaku
Lwowskiego”. Wspaniała warszawska publiczność oczywiście
na spektakl ...........str.26

częścią Rzeczypospolitej. Tereny
te kojarzą się z bezkresnymi równinami i stepami, z końmi, z Kozakami, z najazdami Tatarskimi,
z wydarzeniami historycznymi i
z buńczucznymi ludźmi. A jeśli
stepy to i bodiaki. Kolejne opracowanie malarstwa kresowego
zacznę przewrotnie od stepowych bodiaków, a nie od koni
czy Kozaków. -Cóż to takiego te
„bodiaki”? - spytacie Zobaczcie
sami na obrazach Jana Stanisławskiego, czyż nie są malownicze?.....str. 27

Ona to potrafi
Szczypatielnyj – brzmi tajemniczo, czy wiecie co to znaczy
? jak wytłumaczyć to po polsku
? to rosyjskie słowo a my już za
parę dni będziemy w Chakasji.
Zabieram je ze sobą i tam poszukam wyjaśnienia. Odwiedzimy
Abakan, miasto w Federacji Rosyjskiej, w którym czeka na nas
Polska. Mówią, że jest tam gdzie
są Polacy. Chakasja - tak daleko i
jednocześnie tak blisko….str. 31

Kto nie szanuje
i nie ceni swojej
przeszłości, ten
nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani
prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski

CZEŚĆ ICH
PAMIĘCI
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Polskie media na
Wschodzie
Andrzej Łukawski
Wydawcy i redaktorzy polskich
mediów na Wschodzie podczas
zakończonej 25 września 2013
r. dwudniowej konferencji w
Senacie powołali
Federację
Polskich Mediów na Wschodzie, która będzie zbiegać m.in.
o większe wsparcie finansowe
polskiego państwa i reprezentować ich w rozmowach z polskim
Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Wsparcie finansowe dla mediów
na wschodzie ma ogromne znaczenie w procesie podtrzymywania i utrwalania na tych terenach
polskości, dlatego tak wiele uwagi poświęcono problemowi odpowiedniego wsparcia.
Czy nowopowstała Federacja
Polskich Mediów na Wschodzie
spełni oczekiwania wydawców
pokaże czas. Sam fakt jej powołania i możliwość bezpośrednie-

Konferencja w Senacie

go ubiegania się o wsparcie napawa sporym optymizmem.
Przyjęcie stanowiska końcowego przez uczestników konferencji i informujące o utworzeniu
Federacji Mediów Polskich na
Wschodzie, czyni ten byt poważnym partnerem do rozmów dla

XIII Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd
Katyński w Warszawie
Redakcja

23 września zakończył się XIII
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński. Wśród witających na warszawskim Podwalu
przy Pomniku Katyńskim nie
mogło zabraknąć obrońców Wołynia-Żołnierzy 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

wszystkich agend państwa polskiego zajmujących się wspieraniem Polaków na Wschodzie”.
W konferencji uczestniczyli wydawcy i redaktorzy polskich mediów z Litwy, Łotwy, Ukrainy i
Białorusi.

www.ksi.kresy.info.pl

Przedstawiciele Rajdu Katyńskiego wręczyli żołnierzom
27 WDP AK okolicznościowe
znaczki i plakietki Rajdu Katyńskiego.
Uczestników Rajdu Katyńskiego powitali też licznie przybyli

mieszkańcy Warszawy oraz warszawska młodzież która przybyła
z pocztami sztandarowymi.
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński jest rajdem organizowanym od 2001 roku. Koordynacją imprezy zajmuje się Stowarzyszenie „Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński”
z inspiracji ks. Zdzisława Peszkowskiego. Żołnierze 27 WDP
AK wręczyli przedstawicielom
Rajdu Katyńskiego okolicznościowe upominki.
XIII Rajd wystartował 24 sierpnia z Warszawy. Motocykliści
pokonali w jego trakcie ponad 7
tys. km. Trasa rajdu biegła, poza
Polską, przez Litwę, Białoruś,
Rosję, Ukrainę, a także Słowację, Węgry, Austrię i Czechy.

Relacja z I Przemyskiego
Rowerowego Rajdu
„PAMIĘTAMY , PAMIĘTAJ I TY”
Stanisław Sarzyński
We środę, 18 września w Przemyślu odbył się I ROWEROWY RAJD PAMIĘCI , którym
rowerzyści oddali Hołd Wszystkim Ofiarom Zbrodni - sowieckich, niemieckich i nacjonalistów ukraińskich.			
W rajdzie wzięło udział kilkunastu rowerzystów, w tym uczestnicy I Zadwórzańskiego Rajdu
Pamięci, który odbył się 17 i
18 sierpnia 2013r. na trasie Przemyśl - Lwów -Zadwórze.
Ten rajd mimo dwudniowej
deszczowej pogody , odbył się

Przemyska, chcielibyśmy w
przyszłości upamiętnić pomnikiem bohaterskie „Orlęta” spod
Zadwórza. Przejazd tymi przemyskimi ulicami i rondami o
tych wyjątkowych
nazwach,
które same świadczą o polskiej
historii, była dla uczestników
rajdu zaszczytem i aktywną for-

bez deszczu, a na
trasie przejazdu pojawiło się słońce. Rowerzyści przejechali
ponad 10 kilometrów,
startując przy Moście
Brama
Przemyska,
jadąc ulicą Bystrzyckich, Rondem Ofiar
Wołynia, aleją Solidarności,
Rondem
Kresowian, ulicami:
Generała Andersa i
Monte Casino, wiaduktem
Zbigniewa
Chabasiewicza, ulicami: Bolesława Chrobrego, 29 Listopada
i Zadwórzańską do
alei Wolności, gdzie
przy skarpie w pobliżu mostu Brama

mą przekazania pamięci historycznej następnym pokoleniom.
Mam nadzieję, że „Rowerowy
Rajd Pamięci” - Wszystkich
Ofiar Zbrodni wejdzie na stałe
do programu przemyskich corocznych uroczystości 17 września 1939r.
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Magiczne Świętokrzyskie
Wiesław Pisarski

11

uczniów i 2 opiekunów ze Szkoły Polskiej w Kowlu zostało
oczarowanych polskimi zabytkami, górami, kościołami i krajobrazami województwa
świętokrzyskiego.
Wycieczka była nagrodą za wyni-

wspaniałego pałacu w stylu
włoskim typu palazzo in fortezza Krzysztofa Ossolińskiego
zwanego Krzyżtopór, w którym
przed laty konie miały stajnie ze
żłobami marmurowymi i lustra
przed sobą. Zapamietaliśmy, że
pałac „okien miał tyle, ile dni w

czości, nie za „Quo vadis”.
W Oblęgorku zwiedziliśmy też
starą kuźnię Moćków. Mieści
ona ekspozycję prac prawdziwych kowali. Pełno tu wszędzie
zawiasów, zamków, krat i okuć.
Obejrzeliśmy krzyże, żelazne
kwiaty i świeczniki - dzieła sztuki kowalskiej. Dyplomy wiszące
na ścianach potwierdzają kunszt
oblęgorskich rzemieślników. Od
właściciela pana Moćka otrzymaliśmy też prezent: portret Henryka
Sienkiewicza.

ki w nauce, aktywność w działanie Szkoły Polskiej i pomoc przy
remoncie szkoły. Grupa składała
się z uczniów w różnym wieku.
Trzy dni języka polskiego i polskiej kultury było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu RP w Łucku. Wycieczkę
przeprowadziło Biuro Podróży
z Lublina „Włóczykij”. Naszą
przewodniczką, która przekazała wiele ciekawych i barwnych
informacji, była pani Lidia Wojtkiewicz - Szuba.
Pierwszego dnia mogliśmy zwiedzić Opatów. Przeszliśmy Podziemną Trasą biegnącą pod miastem oraz zwiedziliśmy kolegiatę
św. Marcina ze słynnym Lamentem Opatowskim. Jest to grawerowana i płaskorzeźbiona płyta
ufundowana ok. 1536 roku przez
hetmana wielkiego koronnego
Jana Tarnowskiego. Przedstawia 41 osób, rozpaczających na
wiadomość o śmierci kanclerza
Szydłowieckiego, wśród nich są:
król Zygmunt Stary, hetman Jan
Tarnowski i biskup Piotr Tomi.
Oprócz tego podziwialiśmy ołtarz
główny, sześć bocznych, organy i
barokowe polichromie z Bitwą na
Psim Polu, Bitwą pod Grunwaldem i z Odsieczą Wiedeńską.
Następnie pojechaliśmy do miejscowości Ujazd, gdzie zwiedzaliśmy dobrze zachowane ruiny

roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal
wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów”. Potem
przejechaliśmy przez Kielce i
zwiedzilismy rezerwat przyrody
Kadzielnię, który jest zbudowany
z wapieni i ma wewnątrz jaskinie,
zobaczyliśmy Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i
Społeczne oraz wielki kielecki
amfiteatr na 5, 5 tysiąca widzów.
Spaliśmy w schronisku „Wierna” niedalego rzeki Łośna, którą
Żeromski uwiecznił w powieści
„Wierna rzeka”. Obecnie mieszkańcy mówią na nią Wierna.
Drugi dzień zaczęliśmy bardzo
wcześnie od podziwiania nacieków wodnych: skalaktytów, stalagmitów i stalagnatów, kolumn
naciekowych, pereł, jeziorek i pól
ryżowych w Jaskini Raj. Zobaczyliśmy też jak żyli nasi przodkowie neandertalczycy.
Nastepnie pojechaliśmy do Oblęgorka, gdzie przewodnik opowiadał nam ciekawie o Henryku
Sienkiewiczu w pomieszczeniach
pałacu, który pisarz otrzymał jako
dar od narodu polskiego i gdzie
mieszkał i pisał niektóre utwory.
Niestety zimą z powodu słabego
ogrzewania musiał wyjeżdżać do
Warszawy. Przewodnik podkreślił
raz na zawsze, że Nagrodę Nobla
pisarz dostał za całokształt twór-

W Parku Miniatur w Krajnie
zobaczyliśmy Plac św. Piotra
z Bazyliką, Koloseum, Wieżę
w Pizie, Akropol, Wieżę Eiffla,
Łuk Triumfalny, Big Ben, Bramę
Brandemburską, Statuę Wolności,
Biały Dom, Wieże WTC, wodospad Niagarę, Chrystusa z Rio,
Piramidę Cheopsa, Sfinksa, Taj
Mahal, fragment Muru Chińskiego, Operę w Sydnej. Oczywiście
w skali 1:25 lub 1:18. Zrobiliśmy
tu dużo zdjęć. Obok parku znajdują się: potężny park linowy
oraz stok narciarski.
W Bodzentynie mogliśmy przejść
się po nowym rynku, zobaczyć
ruiny zamku biskupów krakowskich wybudowanego w XIV wieku i obejrzeć wspaniały ołtarz w
kościele gotyckim pw. NMP. Dodatkową atrakcją była możliwość
zwiedzenia budynku miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Potem przejechaliśmy przez
Świętą Katarzynę, gdzie zobaczyliśmy kościół św. Katarzyny
i klasztor Bernardynek, kapliczkę
świętego Franciszka i kapliczkę
Janikowskich, zwaną kapliczką
Żeromskiego.
Nastepnie weszliśmy na górę Łysiec zwaną Świętym Krzyżem od
klasztoru Benedyktynów, bo tu tu
znajduje się relikwia z krzyża, na
którym wisiał Chrystus.
Ze szczytu podziwialiśmy piękne widoki roztaczające się wokół
góry, a że wszystko odbywało sie

już przy zachodzącym słońcu,
tym bardziej mogliśmy się nimi
zachwycać.
Trzeci dzień zaczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Młodych Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego,
gdzie dowiedzielismy sie więcej
o jego życiu. Szczególnie zainteresowała nas „dyscyplina”, ławki,
pióra i kałamarze oraz kobiety
w których kochał się Żeromski,
w tym piękna Biruta z długim
warkoczem. Tutaj otrzymaliśmy
piękny prezent album „Muzeum
Narodowe w Kielcach – Pałac
Historii i Nauki” Kupiliśmy też
płyty z nagranym głosem Stefana
Żeromskiego.
Nastepnie obejrzeliśmy Bazylikę Katedralną Wniebowziecia
Najświetszej Marii Panny i Pałac
Biskupów Krakowskich. W parku
przy pomniku Żeromskiego zrobiliśmy sobie zdjęcie grupowe,
przy pomniku dzika wysłuchaliśmy opowieści o pochodzeniu
nazwy Kielce. Potem przy źrodle
Biruty wrzucaliśmy polskie pieniądze i marzyliśmy o powodzeniu w miłości. Nastepnie w Alei
Sław ogladaliśmy popiersia sławnych artystów z XX wieku.
W Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej wchodziliśmy
na czołg, który był używany przez
załogę z filmu „Czterej pancerni
i pies”, probowaliśmy polecieć
samolotem i popłynąć statkiem.
Obejrzeliśmy katiusze, niemieckie pantery i inne pojazdy z czasów II wojny światowej.
W Wąchocku zwiedzilismy zespół klasztorny cystersów, gdzie
widzieliśmy kościół klasztorny, w
nim obraz Matki Boskiej Samotrzeciej, organy, kapitularz, sień
karcer, fraternię, i ogrody cysterskie, ale i też pamiątki patriotyczne z okresu powstania styczniowego.

W Starachowicach był nasz ostatni punkt programu: Muzeum
Przyrody i Techniki im. Jana
Pazdura. Tu obejrzeliśmy różne
urządzenia używane przed laty do
wytopu rud metali oraz pradawne
środowisko naturalne i dinozaury,
które żyły tu przed milionami lat.
Jedna z sal jest przystosowana do
spotkań teatralnych i filmowych.
Ostatni posiłek zjedliśmy w barze
„Miś”, który stylistyką nawiązał
do filmu Barei. Można zjeść tu
jednak smaczne posiłki w miłej
atmosferze.
W drodze powrotnej obejrzeliśmy
film „Wierna rzeka” w reżyserii
Tadeusza Chmielewskiego z aktorami Małgorzata Pieczyńską,
Olgierdem Łukaszewiczem i
Franciszkiem Pieczką. Film powstał w 1983 roku, a premierę
miał dopiero w 1987.
Duże znaczenie dla uczniów
miała możliwość słuchania przewodników w języku polskim,
zadawania pytań, poznawanie
nowych ciekawych słów, jak na
przykład „sołtys”, „wapienie”,
„less”, „stalle”, „kapituła”, „karcer”, bo najlepszym uczeniem się
języka jest poznawanie go przez
kulturę, jego zabytki i ludzi oraz
jego praktyczne użycie w różnych
sytuacjach życiowych.
Wszyscy podkreślali, że województwo świętokrzyskie naprawdę potrafi oczarować turystów,
chwalili polskie drogi i pomysłowość mieszkańców na różne
rodzaje prowadzenia działalności zarobkowej. Każdy mówił,
że jeszcze chciałby tu wrócić w
przyszłości.
Polską wypiękniała. Poświadcza
to województwo świętokrzyskie,
które oczarowało uczniów Szkoły
Polskiej we Kowlu.
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Znów razem - spotkanie miłośników
ziemi wołyńskiej pod Ślężą
Ryszard Zaremba

W

W dniach od 14 do 15 września, w Świątnikach spotkali się wszyscy Ci, którym bliskie
są Kresy.

Bliskie na każdy sposób; ze względu na korzenie rodzinne, historię swoich sąsiadów, fascynację historią i kulturą, która na naszych oczach niestety powoli przemija.
Nie mogło więc zabraknąć tego wszystkiego co z kresami
kojarzy się na Dolnym Śląsku: ks. kardynała Henryka
Gulbinowicza rodem z Wilna, kresowian, Wołynian, delegacji z Dolnego Śląska i Polski, kompani honorowej
Wojska Polskiego oraz orkiestry Komendy Wojewódzkiej
Policji pod batutą Adama Witiwa grającej „Hej sokoły”.

Bardzo liczna delegacja z pocztem sztandarowym dotarła
ze Ścinawy prowadzona przez Burmistrza pana Andrzeja Holdenmajera .Z Brzegu przyjechali członkowie 27.
Wołyńskiej Piechoty AK oraz liczni sympatycy TMKK.

Msza św była koncelebrowana pod przewodnictwem
Jego Eminencji ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza.
Ksiądz kardynał wyróżnił prof. Henryka Słowińskiego
„Pierścieniem Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej”.
Wzruszające słowa padły podczas homilii wygłąszanej
przez ks. Wacłąwa Kuriatę.

Nasze spotkanie miało charakter dwudniowy: dzień
pierwszy skupiał się głównie wokół 70 rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu, dzień drugi miał charakter odpustowy i jego sednem była uroczysta msza Święta odpustowa
oraz odsłonięcie dwóch pamiątkowych tablic przy świątnickim kościele. Tablica pierwsza z cytatem pana Władysława Siemaszko oraz pani Ewy Siemaszko poświecona
Ofiarom Ludobójstwa na Wołyniu oraz druga tablica poświęcona nielicznym sprawiedliwym Ukraińcom, którzy
ratowali Polaków w czasie pożogi na Kresach.
Wzruszający Wołyński Apel Pamięci autorstwa pana
Ryszarda Zaremby, który długo zapamiętamy przeprowadziła Kompania Honorowa 10 pułku dowodzenia z
Wrocławia –Leśnicy pod dowództwem kapitana Michała
Michlewicza z 10 pułku dowodzenia. Żonierze wykonali
też salwę honorową.

Jak co roku były łzy radości ze spotkania dawno nie widzianych krewnych i znajomych, ale były też łzy inne, te
nasze wołyńskie, gdy występowali Ci, którzy jako świadkowie idą wyprostowani niosąc prawdę o Wołyniu z 1943
roku. Wszystko to pod opieką cudownego wizerunkowi
Matki Boskiej Bolesnej z Niewirkowa, który trafił do
Świątnik na Dolny Śląsk dzięki braciom Filończukom.
Na spotkanie przybyło ok. 600 osób, co biorąc pod uwagę deszczową aurę było miłą niespodzianką dla organizatorów. Największa zorganizowana grupa przyjechała
z gminy Żmigród, z parafii Św Marcina z Barkowa (serdeczne podziękowania dla pani Zofii Maciąg) przywożąc
ze sobą swoją Patronkę Matkę Boską Królową Korony
Polskiej z Lewacz. Ryngraf towarzyszył nam już po raz
drugi.

Za oprawę muzyczną odpowiadała Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą pana
komisarza Adama Witiwa. Policjanci mimo iż stali w
deszczu tak pięknie grali, że na długo zostaną w pamięci
uczestników spotkania.

Na zakończenie mszy - wzruszający akcent, kiedy
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Świątnikach głośno odśpiewali z okazji zbliżających się urodzin
księdza kardynała dwie pieśni: „Sandały” oraz tradycyjne
„Życzymy, życzymy”.
Po mszy była szczególna chwila, podniosłą, wzruszająca.
To wystąpienia żyjących na Dolnym Śląsku bezpośrednich świadków Ludobójstwa na Narodzie Polskim dokonanego przez nacjonalistów z OUN – UPA. Wystąpienia
w kompletnej ciszy przerywane były jedynie dźwiękiem
kropli padającego deszczu. Ci, którzy wytrwali mimo
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znajomego Ukraińca w Bystrzycach, za tydzień (Niemcy) wywieźli nas na roboty do Austrii, wróciliśmy do Polski w 1946 roku.”
W Niemili zamordowano około 156 osób.
Jako świadkowie wystąpili m.in. pan Stanisław Srokowski z gminy Podhajce (pisarz, dramaturg), pani Bogusława Kędzierska z Lipnik, pani Anna Tarnawska, pani
Genowefa Borowska z Rudni Łęczyńskiej, oraz pan Piotr
Bronowicki..
Mimo ulewnego deszczu na spotkanie przybyli ludzie z
wielu zakątków Polski. Przyjechali m. in. ze Szczecina
(środowisko 27. WDPAK na czele z panem Jerzym Mużyło), Hrubieszowa, Bydgoszczy, Jeleniej Góry, Warszawy, województwa warminsko-mazurskiego, z Korca na
Ukrainie i wielu, wielu innych miejsc.
Po części oficjalnej można było zrelaksować się na boisku szkolnym; gospodynie ze Świątnik zadbały o smakowitą kuchnię kresową. wypić kawę, zjeść ciepły posiłek i wysłuchać zespołów regionalnymi.

Tablice pod Krzyżem Wołyńskim niedzielę tj. 15 września odsłaniali pan porucznik Kazimierz Lachiewicz ,
partyzant z oddziału partyzanckiego „Krwawa Łuna”,
pan Henryk Słowiński prezes środowiska wrocławskiego 27. WDP AK były żołnierz oddziału partyzanckiego
„Bomby- Wujka”, pani Wanda Kluza była mieszkanka
Niewirkowa oraz wiceprezes TMKK Zbigniew Lech.
Często padały pytania: jak udaje się zorganizować takie
spotkania? Zdradzimy czytelnikom przepis: dużo serca,
wiary w to, co się robi plus pomoc wielu osób, instytucji i
organizacji. I za tą pomoc, za wielkie serce dla uczczenia
70 rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu serdecznie dziękujemy:
- parafii pw. Św. Józefa na czele z ks. Zbigniewem Słobodeckim, gospodarzowi i współorganiztarowi spotkania
- księdzu proboszczowi ks. Waldemarowi Szlachcie z
Korca (zarazem z Niewirkowa) na Wołyniu,
- księdzu proboszczowi Wacławowi Kuriacie z Mirkowa,
naszemu honorowemu kapelanowi
- Staroście Wrocławskiemu panu Andrzejowi Szawanowi, współorganizatorowi spotkania,
Można też było zapoznać się z wystawą Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej pt. „Wołyń w naszych
oczach”. Autorem wystawy jest pani Tamara Bartold.
Na stoisku firmowym TMKK oferowano modlitewnik
wołyński pt. „Niewirkowskie westchnienia ” autorstwa
ks. Henryka Romanika.

Były tam też krzyże wołyńskie, w które wtopiono oryginalne fragmenty znalezionych przez nas krzyży wołyńskich, które stawiali nasi dziadowie. Krzyże te po 1945
roku zostały ścięte i wyrzucone na zbiorowe wysypisko
przy cmentarzu w Lewaczach na wschodnim Wołyniu.
Pani Wanda Marcinkowska o zagładzie wołyńskiej wsi
Niemila w 1943 roku mówiła: ”…był maj,24/25, noc.
Spaliśmy, pies nas obudził. Podeszli pod dom i ranili
psa. Mama nas wyprowadziła do sadu.(…) Zaczęliśmy
uciekać do lasu. Niedaleko od lasu za krzakiem siedział
banderowiec i zaczął krzyczeć: gdzie! gdzie! i klapać karabinem, nie strzelał, chyba nie miał kul. Dobiegliśmy do
lasu a było nas 3 starszych rodzeństwa i siostra i półtora
roku, mama całą noc nosiła ją na rękach, ona nie płakała.
Mama była bardzo zmęczona bo my się trzymaliśmy się
spódnicy żeby się nie zgubić(…)Mieszkaliśmy tydzień u

- Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu do spraw
kresów, kresowian i dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej panu posłowi Michałowi Jarosowi,
patronowi honorowemu spotkania,
- pani Wicewojewodzie Ewie Mańkowskiej,
- panu senatorowi Jarosławowi Dudzie,
- ppłk. Kazimierzowi Łuckiemu z-cy d-ca 10 Pułku dowodzenia i łączności WP,
- inspektorowi Arturowi Falkowskiemu z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
- OKIS we Wrocławiu wraz z Urzędem Marszałkowskim,
- burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka panu Stanisławowi Dobrowolskiemu,współorganizatorowi,
- pani Agnieszce Gorczycy z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie,
- Komendantowi Straży Miejskiej we Wrocławiu panu
Zbigniewowi Słyszowi,
- pani dyrektor Ewie Żurawik i całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Świątnikach,
- wszystkim członkom naszego Towarzystwa, szczególnie wiceprezesom: Andrzejowi Patuszyńskiemu za trud
logistycznego przygotowania spotkania, Jerzemu Rudnickiemu za prowadzenie w charakterze moderatora
spotkania, Ryszardowi Marcinkowskiemu i Marii Chmurzyńskiej, osobom zaprzyjaźnionym, ponad setce wolontariuszy, zespołom ludowym, które co roku zapewniają
nam świetną zabawę i pracownikom z Gminnego Ośrodka Kultury z Sobótki.
Oczywiście na wiele słów wdzięczności jak zwykle zasługują mieszkańcy Świątnik i sołtys pan Ryszard Godek. Kochani, tak jak rok, dwa temu teraz po raz trzeci
kłaniamy się Wam nisko, po staropolsku czapką do ziemi.
Do zobaczenia za rok w Świątnikach.
Zarząd TMKK
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Meldunek z XVII Operacja
Sprzątania Doliny Świdra i
Jego Dopływów 21.09.2013
Zbigniew Nowosielski dla Kresowego Serwisu Informacyjnego

D

nia 21 września 2013
roku 14 Drużyna Harcerska Spadłych Listków
do Szyby Przyklejonych
Deszczu Kropelką zorganizowała już XVII Operację Sprzątania
Doliny Świdra i Jego Dopływów.
Powołany został Sztab Operacji
którym dowodziła dh Klaudyna
Soczewka.
/ Red. - Harcerze 14 Drużyny Harcerskiej Spadłych Listków do Szyby
Przyklejonych Deszczu Kropelką od lat
uczestniczą w patriotycznych uroczystościach kresowych a w szczególności
w uroczystościach związanych z 27 Wołyńską Dywizja Piechoty AK. Tym razem
widzimy naszych harcerzy w akcji ekologicznej a więc jak na harcerzy przystało,
są wszechstronni.

Gotowość do realizacji celów
tegorocznej operacji zgłosiły następujące służby:
- Dyrekcja Nadleśnictwa Mińsk
- Odział Specjalny Żandarmerii
Wojskowej z Mińska Mazowieckiego
- Komenda Powiatowej Policji
Państwowej
- Komenda Powiatowej Straży
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
- Komenda Hufca ZHP „Mazowsze”
- Urząd Gminy Siennica
- Dyrekcja Zespołu Oświatowego w Żakowie
- Dyrekcja Zespołu Szkół w
Siennicy
- Klub Dawnych Motocykli
„Magnet”
- Koło Łowieckie „Sokół” z Kołbieli
- Wojskowe Koło Łowieckie 313
– Sokół
- Grupa Historyczna Niepodległość
- Klub Motocyklowy „Armaty”
- Biuro Rekonstrukcyjno – Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej
- Zagroda Młyńska Ptaki
- Dyrekcja Zespołu Pałacowego
Żaków
- Dyrekcja Domu Plenerowego
ASP
- Jednostka OSP Żaków
- Jednostka OSP Wólka Dłużewska
- Jednostka OSP Starogród
Organizacja Operacji rozpoczęła
się od zaprojektowania, zamówienia i rozwieszenia plakatów.
Koszt druku plakatów pokryło
Nadleśnictwo Mińsk. Drużyna
zorganizowała również akcję
informującą o przedsięwzięciu
za pomocą korespondencji e-mailowej i listownej oraz telefonicznej. Biuro Sztabu prowadziła
dh Renata Kulka wspomagana

przez Lilię Czyżowską. Podjęte
zostały również działania w celu
pozyskania środków transportu
do realizacji działań operacji.
Pojazdy terenowe z kierowcami
wystawili: Oddział Specjalny
Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego, Powiatowa Komenda Policji z Mińska
Mazowieckiego, Nadleśnictwo
Mińsk, jednostki OSP z Żakowa
i Siennicy oraz przyjaciel drużyny Zbigniew Dębski. Fundacja
Nasza Ziemia przekazała nam
drobne upominki związane z XX
rocznicą akcji Sprzątania Świata.
W ramach przygotowania do
„Operacji…” przeprowadziliśmy
zwiad ekologiczny w wyniku
którego namierzyliśmy przemysłowe, nielegalne, dzikie wysypiska śmieci w gminach: Latowicz, Parysów, Kołbiel, Mińsk
Mazowiecki, Cegłów - drużyna
uczestniczyła w spotkaniu aktywizującym PRESTIGE – Siennica zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania . Podczas
spotkania omówione zostały
między innymi wyszukane wysypiska śmieci, wydrukowane
zostały mapy z numerami działek na których znajdują się wysypiska. W weekend poprzedzający
Operację Sprzątania Doliny Świdra i Jego Dopływów harcerze
zorganizowali rajd ekologiczny
samochodem terenowym w celu
szczegółowej lokalizacji wysypisk.
Podczas Apelu Startowego w
Zespóle Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie grający na rogu
myśliwskim Pan Jan Iwaniec z
Wojskowego Koła Łowieckiego
nr 313 – Sokół odtrąbił sygnał
„Na zbiórkę” oraz „Powitania”.
Dh Zbigniew Nowosielski odczytał Rozkaz Okolicznościowy nr 12/2013, Pani dyr. Anna
Duszczyk powitała zebranych
a Pan Nadleśniczy Piotr Serafin
podziękował wszystkim za troskę o przyrodę a harcerzom pogratulował kolejnego sukcesu.
Członkowie każdego zmotoryzowanego patrolu mieli za zadanie
przeprowadzić inwentaryzację
fotograficzną i opisową wskazanego wysypiska (Pomnika
Ludzkiej Głupoty), a następnie
po powrocie z trasy sporządzili
meldunek w Sali komputerowej
szkoły w Żakowie. Zebrane meldunki zostaną przekazane urzędom państwowym odpowiedzialnym za ten stan rzeczy.
Harcerki 14-stki przygotowały
grę terenową o tematyce ekologiczno-historycznej.
Służba
kwatermistrzowska wystawiona

przez panią Dyrektor Zespołu
Szkół w Żakowie – Annę Duszczyk ugotowała wspaniałą grochówkę. Gorąca zupa była wydawana przez harcerki. Wsad do
kotła, chleb i naczynia jednorazowe ufundował Pan Wójt Gminy Siennica zabezpieczyła także
worki na odpady i rękawiczki.
Elementem patriotycznym uroczystości był pokaz, unieszkodliwienia gąsiennicowego nośnika
ładunku wybuchowego, przygotowany przez Grupę Historyczną
„Niepodległość”. W trakcie Operacji rozdane zostały świeżo opracowane i wydrukowane Zeszyty
nr 6 Z Dziejów Harcerstwa Mińskiego „Operacja Sprzątania Doliny Świdra i Jego Dopływów”.
Podczas oficjalnej części sprzątania firma QMPHOTOSTUDIO
wykonało fotorelację z lotu ptaka.
Dyrekcji Szkoły w Żakowie harcerze przekazali karton książek
ufundowany na nagrody przez
Wydawnictwo Komunikacji i
Łączności.
Podczas odmeldowania się w
Sztabie Operacji poszczególnych
zespołów wręczane były pakiety
zawierające materiały dydaktyczne, promujące działania ekologiczne drużyny, a od leśników
mińskich upominki.
W ramach operacji harcerze 14stki zorganizowali także służbę:
- medyczną
- łączności
- kwatermistrzowską
- reporterską (fotograficzna i filmowa)
- komputerową
Przed finałem operacji odbył się
szereg spotkań ekologicznych.
Zakupione zostały materiały edukacyjne takie jak komiksy, zgniatarki do butelek PET. W czwartek
w ZS w Żakowie zostały zorganizowane Warsztaty Ekologiczne
pt. „Wirtualny Recykling Odpadów” przygotowane przez panią
Agnieszkę Oleszkiewicz dla najmłodszych uczniów. Uczniowie
otrzymali od harcerzy materiał
dydaktyczny w postaci komiksu pt. MISTRZ RECYKLINGU
MAKS PORZĄDKUJE ODPADY, EKO MAP-y Przyjaciela
ziemi, a przez leśników uczestniczących w warsztatach (Pana
Roberta Milewskiego i Pana Jacka Wąsowskiego) udekorowani
zostali odznakami „Przyjaciel
Lasu”. Podczas warsztatów został
wyświetlony film zrealizowany
podczas ubiegłorocznej Operacji
Sprzątania Doliny Świdra i Jego
Dopływów.
Reprezentacja 14-stki wzięła także udział w punktowym podsu-

mowaniu konkursów ekologicznych w Zespole Szkół w Siennicy,
zorganizowanych przez Panią
Marzenę Chojecką i Panią Elżbietę Gałązkę przy widocznym
wsparciu dyrekcji szkoły.
W piątek dyrekcja szkoły w Żakowie we współpracy z rodzicami i strażakami zorganizowała
sprzątanie terenu szkoły, jej otoczenia i wybranych fragmentów
miejscowości Żaków.
Zebrane przez uczniów, rodziców i harcerzy śmieci zostały
wywiezione na wysypisko w
Siennicy samochodem ciężarowym oddelegowanym do współpracy z Harcerskim Sztabem
Operacji przez zarządcę Zagrody
Młyńskiej Ptaki Pana Artura Witowskiego.
Sekretariat Sztabu Operacji
Sprzątania Doliny Świdra i Jego
Dopływów pracuje aktualnie nad
certyfikatem dla poszczególnych
uczestników akcji oraz opracowuje „Raport o stanie środowiska w Dolinie Rzeki Świder i
Jego Dopływów” do raportu załączona będzie inwentaryzacja
fotograficzna dzikich wysypisk i
reportaż z akcji w formie cyfrowej (na płycie CD).
Wnioski jakie nasuwają się bezpośrednio po przeprowadzonej
akcji są następujące:
- złe prawo „czuwające” nad
gospodarką odpadami skutkuje
tym że pojawiają się nowe dzikie
wysypiska śmieci w lasach Przypomina to AKCJĘ POSESJA z
czasów kwitnącego socjalizmu,
- nie zgadzamy się aby dzieci,
młodzież szkolna, harcerze, młodzi członkowie innych organizacji pozarządowych ponosili ciężar usuwania skutków głupoty
dorosłych,
- apelujemy do sumień gospodarzy wiejskich, sołtysów, wójtów,
do wszystkich młodych i starych
Obywateli – Mieszkańców Doliny aby opamiętali się i nie zadawali bólu przyrodzie, bo wcześniej czy później do nich lub do
ich potomków ten ból powróci,
- w sytuacji realnego zagrożenia
totalnym zaśmieceniem Doliny
Świdra i Jego Dopływów my harcerze, mieszkańcy Doliny Świdra:
1) wywołujemy wojnę Ludzkiej
Głupocie, 2) zapowiadamy walkę
o skuteczne akty prawne zapobiegające niszczeniu środowiska, 3)
powołujemy służbę „HAZACZAZA” do walki z przestępcami ekologicznymi, 4) wnioskujemy aby
powołać STRAŻ WIEJSKĄ (na
podobnych zasadach jak STRAŻ
MIEJSKA) w celu egzekwowania
prawa.

Dziękujemy za wsparcie naszych
działań:
- Panu Grzegorzowi Zielińskiemu – Wójtowi Gminy Siennica
- Panu Piotrowi Serafinowi –
Nadleśniczemu z Mińska Mazowieckiego
- Druhowi Andrzejowi Soćko –
Komendantowi Hufca Mazowsze z Mińska Mazowieckiego
- płk Tomaszowi Połuchowi –
dowódcy Oddziału Specjalnego
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
- mł. insp. mgr Robertowi Kokoszce – Komendantowi Powiatowej Policji Państwowej
- st. bryg. mgr inż. Jarosławowi Ufnalowi – Komendantowi
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej
- Pani Annie Duszczyk – Dyrektorowi Zespółu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
- Pani Małgorzacie Podstawce –
Dyrektorowi Zespołu Szkolnego
w Siennicy
- Mirze Stanisławskiej-Meysztowicz – Prezesowi Fundacji Nasza Ziemia
- Panu Andrzejowi Górskiemu z
Grupy Historycznej „Niepodległość”
- Państwu Jolancie i Mirosławowi Sadochom
- Pani Marzenie Chojeckiej i Pani
Elżbiecie Gałązce – Organizatorkom Konkursu Ekologicznego
- Pani Agnieszce Oleszkiewicz
– Prowadzącej Warsztaty Ekologiczne
- Panu Rafałowi Krajewskiemu –
Dyrektorowi Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej
- Panu Arturowi Witowskiemu
– Zarządcy Zagrody Młyńskiej
Ptaki
- Panu Zbigniewowi Dębskiemu
– Przyjacielowi Drużyny
- Pani Małgorzacie Pańczak –
Sekretarzowi Gminy Siennica
- Panu Andrzejowi Trybuchowi
– Prezesowi OSP Wólka Dłużewska
- Panu Adamowi Zajmie – Prezesowi OSP Siennica
- Panu Dariuszowi Woźniakowi i
Panu Janowi Iwancowi – Reprezentacji Wojskowego Koła Łowieckiego 313 Sokół
Oraz wszystkim którzy nas
wspierali ale się nie ujawnili.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
W imieniu Sztabu Operacji
Sprzątania Doliny Świdra i Jego
Dopływów
dh Klaudyna Soczewka
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Pamiątki z Parośli
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Stanisław Senkowski

jest utrudnione. Zaprowadził
nas ks. Władysław łukasiewicz
proboszcz Parafii Przemienienia
Pańskiego w Sarnach. 75 osób,
które dotarły do tego miejsca nie
najlepszą drogą złożyły wieńce,
zapaliły znicze i w ciszy uczciły
pamięć pomordowanych.
Załączona fotorelacja, specjalnie
dla czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego.
Stanisław Senkowski Prezes Stowarzyszenia „Pamięc i Nadzieja”
w Chełmie.

W dniu 21 września Członkowie
Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie, Towarzystwa
Miłóśników Wołynia i Polesia
Oddział w Chełmie,
Chełmskiego
Środowiska
ŚZŻAK Okręg Wołyński i grupa
funkcjonariuszy Nadbużańskie-

go Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie odwiedzili zbiorową
mogiłę mieszkańców wsi Parośla
koło Sarny zamordowanych 9
lutego 1943 r. przez sotnię UPA
dowodzoną przez Hryhorija Perehijniaka. Rzeczywiście dojscie do tego miejsca w głębi lasu
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Co dalej ze Skwerem Ofiar
Wołynia w Lublinie...?
Zdzisław Koguciuk
Minęły dwa miesiące kiedy na
sesji Rady Miasta przyjęta została Uchwała w sprawie nadania
nazwy skwerowi położonemu
w granicach administracyjnych
miasta Lublin – Ofiar Wołynia.
1 lipca uroczyście zostały wkopane dwie tablice o w/w nazwie
i oto już miedzy 25-30 lipca
owe tablice zniknęły zapewnie
zostały usunięte przez nieznanych sprawców – czytaj neobanderowców zamieszkujących
w naszym mieście. Zwróciłem
się po tym fakcie do Zarządu
Dróg i Mostów Urzędu Miasta
o jak najszybsze oznakowanie
naszego skweru. Obiecano mnie
ze do 1 września tablica będzie
zamontowana niestety nie dotrzymano słowa powtórny monit
i ostateczny termin wyznaczono
na 15 września i prawie dotrzymano słowa tablicę zamontowano 16 września. Równocześnie
Środowiska Kresowe ustawili
17 września na Skwerze Wołynia symboliczny Krzyż brzozowy który jest widocznym
znakiem męczeństwa 200 tysięcy rodaków zamordowanych
w okolicznościach o których
współczesny człowiek nie jest
ani pojąc ani uwierzyć. Uważamy bowiem, że Skwer Wołynia
powinien być miejscem zadumy
nad tragicznym losem naszych
Rodaków.
Natomiast należą się słowa podziękowania Zarządowi Dzielnicy Śródmieście na terenie
której znajduje się skwer który
wyszedł naprzeciw staraniom
środowisk kresowych aby to
miejsce było godne reprezentowane. Oto w/w Zarząd wyłożył
środki pieniężne aby droga która przecina skwer wyłożyć kostką i prace zostały już wykonane
i faktycznie ta inicjatywa podniosła bardzo estetykę skweru..
Dzisiaj udostępniam pełna listę
Radnych Miasta Lublin ponieważ okazuje się że byli obecni
wszyscy 31 Radnych na powyższej sesji i głosowało za
skwerem tylko 16 co stanowiło
kworum dzięki czemu Uchwała została przyjęta. Zastanawiające jest ze wielu Radnych w
czasie głosowania wyszło z sali

lub nie podjęli głosowania. O
co tutaj chodziło – czy chciano
doprowadzić do braku kworum
- jakie wówczas by podjął kroki Przewodniczący Rady Miasta
trudno powiedzieć ale wyraźnie
wielu Radnych dążyło do zamieszania w sprawie powyższej
nazwy. Udostępniam powyższą
listę aby Lublinianie wiedzieli
kto upomniał się o pamięć 200
tysięcy Polaków zamordowanych przez zbrodniarzy z UPA
a którzy położyli własne układy
ponad przerwaniem zmowy milczenia o największej zbrodni na
Rodakach aby również podjęli
właściwe decyzje przy najbliższych wyborach do Rady Miasta.
/ red. lista dostępna na stronie o
Wołyniu: http://wolyn.org/
Podczas gdy na ulicach Lublina zbierane zostały popisy o
nazwę „Skwer Ofiar Wołynia”
oraz „11 lipca Dniem Pamięci
Męczeństwa Kresowian” propaganda Ukraińska w naszym
mieście nie była bierna. Urząd
Miasta Lublin jakoś w tym czasie znajduje środki pieniężne
aby przy zbiegu ulic Ruskiej i
Podzamcze w tych dniach przygotować do otwarcia Skwer Tarasa Szewczenki Ukraińskiego
poety i malarza - żył w latach
1814 – 1861. Prace przebiegały
bardzo szybko, dokonane zostało nasadzenia wielu roślin,
wyłożone zostały kostką alejki, zamontowane zostały nowe
ławki, stanęła też tablica informująca, że miejsce nosi imię
Tarasa Szewczenki. Tak aby 20
czerwca 2013 z udziałem Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka, Ambasadora Ukrainy w
Polsce Markijan Malśkyj, Marszałek Województwa Lubelskiego, Arcybiskupa Prawosławnej
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego,
przedstawicieli
ukraińskich miast partnerskich
oraz młodzieży ukraińskiej
kształcącej się w Lublinie dokonać uroczystego otwarcia.
Na uwagę zasługuje fakty że
głosowanie nad powyższa nazwą skweru miało miejsce 31

/ Oznakowanie Skweru Ofiar Wolynia przez Urzad Miasta

maja 2012 roku Za uchwałą
głosowało 14 radnych, pięciu
wstrzymało się od głosu, nikt
nie był przeciwny.
Wniosek o nada¬nie Skwerowi imienia Szew¬czen¬ki złożył do władz mia¬sta były kon¬sul ge¬ne¬ral-ny Ukra¬iny
w Lu¬bli¬nie Wła¬dy¬sław
Ka¬new¬skyj oraz Grze¬gorz
Ku¬pria¬no¬wicz prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie i konsul honorowy Ukrainy w Chełmie również rektor
Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz UWAGA projekt
uchwały w tej sprawie przygotował również prezydent Lublina ( Nasze Miasto 16.05.2012
). Jakoś Prezydent Miasta Lublina nie wpadł na pomysł aby
również przygotować projekt
uchwały o nadanie w naszym
mieście jednemu ze Skwerów
nazwy Ludobójstwa na Wołyniu.
Dlaczego natomiast Skwer
Szewczenki w Lublinie oto tłumaczy to dobitnie Vladyslav
Kanevskyi, konsul generalny
Ukrainy w Lublinie czytuję „bo
zbiór jego wierszy i poematów
„Kobziarz”, za sprawą lubelskiego naukowca Piotra Kuprysia, został przetłumaczony na
język polski” – ale argument.
Natomiast czy należało tutaj
podnosić fakt terenu Skweru
Szewczenki który jakoby historycznie był związany on ze
społecznością grekokatolików
– o co tutaj chodziło bo to nie
jest takie pewne. Ponieważ już
w 1447 r powstała drewniana cerkiew pw. Przemienienia
Pańskiego w Lublinie ufundowana przez księżną kijowską
Marię Iwanowną a wówczas i
teren okalający należał do cerkwi - dopiero w 1596 roku w
Brześciu została zawarta unia
kościelna. Faktem jest że świątynia była przez kilka dziesięcioleci przedmiotem zażartego
sporu między prawosławnymi
a unitami o prawo własności
cerkwi gdzie w XVII wieku
kilkakrotnie przychodziła z rak
do rak. Jednak batiuszki inaczej
popy nie tylko toczyli spory pomiędzy sobą o prawo własności
oto w Archiwum Państwowym
w Lublinie przechowywane są
rękopisy z których się dowiadujemy że w XVI wieku istniał
spór między parafią prawosławną a proboszczem kościoła katolickiego pw. św. Mikołaja na
Czwartku o łan ziemi położonej
między cerkwią a kościołem.
Nie ulega więc wątpliwości że
teren Skweru Szewczenki przynależeć może do kościoła pw.
św. Mikołaja. Natomiast czy należało podnosić tutaj własność
grekokatolików którzy utożsamiani są z nacjonalizmem i kultem zbrodniarzy z UPA i SS Galizien do tego terenu – komuś
na tym zależało.
Od 1997 r wspólnota greckoka-

/ Oznakowanie Skweru Ofiar Wolynia przez Urzad Miasta

/ Krzyż na Skwerze Ofiar Wołynia

/ Przyjazn Ambasador Ukrainy (L) Prezydent Lublina (P)

tolicka w Lublinie posiada cerkiew p.w. narodzenia Najświętszej Marii Panny znajdującą
się w Muzeum Wsi Lubelskiej
która jest obiektem muzealnym
i jednocześnie pełni funkcje kultową. Została ona przeniesiona
z Tarnoszyna (obecny powiat
Tomaszów Lubelski) wcześniej
została wzniesiona w Uhrynowie (dawny powiat Sokalski,
woj. Lwowskie) w 1759 r.
Urząd Miasta Lublin posiadał
znaczne środki pieniężne na zagospodarowanie skweru Szewczenki nadmieniam że inicjatorzy Obywatelskiego Projektu
Uchwały Rady Miasta w sprawie nadania skwerowi w granicach administracyjnych miasta

Lublin nazwy Skwer Ofiar Wołynia złożą stosowne pisma o
zagospodarowanie skweru oraz
o środki pieniężne na pamiątkowy obelisk.
Jak Urząd Miasta potraktuje
miejsce które symbolicznie będzie widocznym znakiem pamięci o największej zbrodni dokonanej przez UPA-OUN oraz
miejscowych Ukraińców na
Rodakach zamieszkujących na
Wołyniu i Kresach Wschodnich
powiadomimy niezwłocznie.
Zdzisław Koguciuk
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Z prasy polonijnej
Młodzież Patriotyczna zakończy- Wileńska „Polonia”
apeluje o pomoc!
ła zbiórkę na Dom Dziecka
KURIER WILEŃSKI

KURIER WILEŃSKI

Za niespełna dwa
lata klub sportowy
„Polonia” Wilno
będzie obchodził
jubileusz ćwierćwiecza. Przez cały
czas jego istnienia
sukcesy mnoży
„jedenastka” piłkarska pod identyczną nazwą.

W czwartkowe popołudnie młodzież z koła Związku Polaków na
Litwie „Wileńska Młodzież Patriotyczna” zebrała się przy siedzibie przy ulicy Szczepańskiej,
by dokończyć dzieło rozpoczęte
wraz z początkiem lata, a mianowicie — zbiórkę charytatywną
dla dzieci z Domu Dziecka na
wileńskim Antokolu, przy ulicy
V. Grybo 29. Z samego początku
zetknięto się z problemem logistycznym — rzeczy było tyle, że
samochód musiał kursować dwa
razy, by wszystko dostarczyć.
Jak się okazało, dzieci czekały
z niecierpliwością — maluchy
wyglądały wyczekująco z okien
Domu. Najbardziej cieszyły ich
uśmiechy, które były najlepszym
i najcieplejszym powitaniem!
Szybko wszyscy powędrowali
do auli, gdzie zebrało się w sumie około 30 osób (Dom liczy
około 60 osób, ale część, jak nam
wytłumaczono, była na zajęciach
pozalekcyjnych lub zawodach
sportowych). Każdy z nas krótko
się przedstawił, opowiedzieliśmy
o organizacji, czym się zajmujemy, lecz najciekawiej było usłyszeć z ust kierowniczki i samych
podopiecznych o historii Domu

Dziecka, którego początki sięgają lat trzydziestych XX wieku,
o życiu i zajęciach dzieci i młodzieży, a także ich przyszłości.
Jako że część z nas miała jeszcze
wykłady w ten dzień, to zdążyliśmy odwiedzić tylko jedną rodzinę (tak nazywane są mieszkania,
z których składa się cały Dom)
z sześciu. Obiecaliśmy dzieciom
i młodzieży, iż przyjedziemy w
najbliższym czasie, by się lepiej
zapoznać, i to w liczniejszym
składzie!

Chcemy serdecznie podziękować
wszystkim darczyńcom, którzy
wsparli akcję nawet przysłowiowym grosikiem. Szczególne podziękowania płyną do „Stowarzyszenia Odra-Niemen”, które
przywiozło masę książek i różnych zabawek dla dzieci, a także do kobiety ogromnego serca,
która ofiarowała pokaźną sumę, a
chciała pozostać anonimowa. Za
te pieniądze kupiliśmy dla Domu
Dziecka dwa komputery, monitor,
wielofunkcyjne urządzenie biurowe oraz głośniki.

Nie zapomnijmy tych, co byli
u źródła polskości
WILNOTEKA

W tym roku obchodzimy 25. jubileuszową rocznicę powstania
Oddziałów
Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków
na Litwie (OSSKPL), pierwszej
niezależnej organizacji polskiej
na Litwie, która kształtowała się
na przestrzeni lat 1988-1990. Z
tej okazji, 29 września, w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się uroczystość poświęcona

uczczeniu tych, którzy byli przy
OSSKPL od pierwszych dni istnienia.
Jeden z założycieli Oddziałów
Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków na Litwie, Jan
Andrzejewski, na łamach portalu
zw.lt podkreślił, że najważniejszym przesłaniem obchodów jest
„nie zapomnieć tych, co byli u

źródła polskości“, a więc celem
obchodów 25. rocznicy założenia OSSKPL jest uhonorowanie
wszystkich działaczy, którzy
tworzyli organizację. Wydarzenie to powinno łączyć, a nie dzielić, gdyż - według J. Andrzejewskiego - nie ma żadnej różnicy
pomiędzy obecnymi litewskimi
Polakami, a tymi którzy działali
w latach 1988-1989.

Te mają miejsce
jak na arenie wewnętrznej tak też
w rozgrywkach
polonijnych, czego przykładem:
wywalczony po
mozolnej „wspinaczce” awans
do I ligi mistrzostw Litwy; tytuł polonijnych mistrzów świata
(1990), czterokrotny triumf w
Letnich Igrzyskach Polonijnych
(2001, 2003, 2005, 2007) oraz
krążki innych barw, zdobyte w
tych turniejach.
Tego roku, mimo stale rosnącego widma kłopotów finansowych, kierownictwo klubu
podjęło decyzję o jej drugim z
kolei występie w rozgrywkach
I ligi mistrzostw Litwy. W niemałym stopniu zaważyły na tym
obietnice finansowego wsparcia,
płynące jak ze strony osób prywatnych, tak też przeróżnych instytucji zbiorowych.
Niestety, obietnice te (z rzadkimi
wyjątkami) nie znalazły praktycznego pokrycia, co sprawiło,
że jesteśmy o krok od wycofania
Założyciele Oddziałów Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń
Polaków na Litwie (OSSKPL),
do których m.in. należą Jan Andrzejewski, Fryderyk Szturmowicz, Stefania Kuźmo, Ryszard
Kuźmo, Janina Gieczewska,
Henryk Sosnowski, Aldona
Tuczkowska, Władysław Ławrynowicz, Danuta Nazarecko-Lipska, Romuald Zajkowski, w
przesłaniu do Polaków Wileńszczyzny i Litwy oraz rodaków
na całym Świecie o zachowanie
tradycji polskości, oświadczyli,
że założycielom stowarzyszenia zależy na tym, aby wysiłki,
pomysły i prawdziwa walka o
zachowanie polskości, dobrobyt
i komfort psychiczny mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, oraz
wszystkich Polaków mieszkających na Litwie z dziada pradziada nie poszły na marne, a trwały
głęboko w umysłach i w sercach
wszystkich Polaków, szczególnie
młodego pokolenia, ich dzieci,
wnuków, prawnuków i przyszłych pokoleń.
Założyciele OSSKPL w swoim
przesłaniu wzywają wszystkich
Polaków Wileńszczyzny i Litwy
oraz Polaków na całym Świecie,

drużyny z rozgrywek na parę
miesięcy przed ich tegorocznym
zakończeniem. Z niechlubnym
przydomkiem bankruta będziemy musieli uciec się do tego
drastycznego środka, choć zdajemy sprawę, że może on być
równoznaczny z przekreśleniem
istnienia „jedenastki” w ogóle,
co — naszym zdaniem — byłoby niepowetowaną stratą dla dotychczasowego dorobku, wykutego staraniem jakże wielu ludzi.
Wychodząc z powyższego, zwracamy się do wszystkich, komu
leży na sercu rozwój sportu
polskiego na Litwie, z gorącym
apelem finansowego ratowania
drużyny piłkarskiej wileńskiej
„Polonii”. Jej sukcesy stanowią
bowiem jakże ważny dowód naszej historycznej obecności na
ziemi przodków.
aby nie składali beznadziejnie
rąk i nie usuwali się w cień, lecz
z nową siłą i wytrwałością walczyli o zachowanie tradycji polskości zawsze i wszędzie tam,
gdzie jest potrzeba i gdzie bije
polskie serce.
Podcas obchodów 25. rocznicy
Oddziałów
Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków
na Litwie, które rozpoczną się o
godzinie 10 czasu litewskiego w
sali koncertowej Domu Kultury
Polskiej w Wilnie, obędzie się
wystawa oryginalnych materiałów z okresu lat 90. Uczestnicy
spotkania zachęcani są do przyniesienia własnych archiwalnych
pamiątek.
Podczas spotkania zostanie również odśpiewana „Rota“, a Jan
Andrzejewski wygłosi referat,
aby przypomnieć o tych, którzy brali udział w zakładaniu
Oddziałów
Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków
na Litwie. Obchody uświetnią
występy Zespołu Wokalnego
„Ale Babki“ z Niemieża pod
kierownictwem Aleksandry ŻukBudkuvienė i Zespół Ludowy
„Tęcza“ Uniwersytetu III Wieku.
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Marco Benedetti: Litwini Polskie spółki budowlane
w Europie powinni
zainteresowane inwestycjami
rozmawiać po litewsku na Litwie - WILNOTEKA
DELFI

Marco Benedetti,
dyrektor generalny
ds. tłumaczeń ustnych Komisji Europejskiej zachęcił
przedstawicieli
Litwy na międzynarodowych uroczystościach
do
wypowiadania się
w języku litewskim, szczególnie
podczas prezydencji Litwy w UE.
„Mam przesłanie dla Was – powinniście na międzynarodowych
uroczystościach rozmawiać w
swoim języku. Litwini, szczególnie podczas prezydencji, powinni rozmawiać w swoim języku,
to jest najlepsza droga rozwoju i
najlepszy sposób komunikacji” powiedział Benedetti w Sejmie.
Dyrektor Pierre Mairesse z Dyrekcji Generalnej do spraw Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej podkreślił, że na naukę
języków obcych w UE należy
zwrócić więcej uwagi.
„Podam tylko jedną liczbę – tylko 42 proc. 13 – latków może
porozumieć się tylko w jednym
obcym języku, tego nie wystarcza” - powiedział Mairesse.

Urzędnik dodał, że poziom znajomości języków w różnych krajach jest zróżnicowany.
Według danych Departamentu
Statystyki, najbardziej rozpowszechnionym językiem obcym
na Litwie jest język rosyjski, jednak zwiększa liczba mówiących
po angielsku. Według danych
spisu ludności w 2011 roku, 78,5
proc. zadeklarowało znajomość
jednego albo więcej języków obcych.
Największy odsetek respondentów zadeklarował znajomość
języka rosyjskiego (63 proc.),
angielskiego (30,4 proc.), polskiego (8,5 proc.), niemieckiego
(8,3 proc.).
26 września jest obchodzony Europejski Dzień Języków.

Polsko-litewskie warsztaty
dziennikarskie w Pałacu
Paców
DELFI

Ambasador
Jarosław
Czubiński spotkał się z
uczestnikami realizowanych przez
Fundację
Nowe
Media litewsko-polskich warsztatów dziennikarskich „ Vi-Wa”,
czyli Vilnius-Warszawa.
Warsztaty odbywają się dzięki
dotacjom Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP i Ambasadzie
RP w Wilnie, która użyczyła
młodzieży Pałacu Paców.
Na projekt złożyły się dwa obozy dziennikarskie: w sierpniu w
Warszawie, a teraz w Wilnie. W
projekcie biorą udział Polacy i
Litwini, którzy tworzą wspólny
magazyn kulturalny „Vi-Wa” dostępny w postaci elektronicznej.
Pismo jest redagowane przez Li-

Polskie spółki budowlane mają
nadzieję na otrzymanie zamówień na modernizację budynków
na Litwie, Łotwie, Białorusi i
Ukrainie. Jak pisze polski portal
forsal.pl, przedstawiciele polskich firm budowlanych twierdzą, że rynek ociepleń budynków
na Litwie rozwija się dynamicznie i dlatego polska branża budowlana, w której w ostatnich
kilku latach pracę straciło około
41 tys. osób, ma duże szanse,
aby zdobyć wiele nowych zleceń
na Litwie.
Przedstawiciele polskiej branży
budowlanej uważają, że na Litwie polskie spółki budowlane
znajdą wielu potencjalnych klientów. „To potencjalni odbiorcy
dla polskich przedsiębiorców.
W ubiegłym tygodniu doszło do
spotkania stron. Litwini potrzebują nie tylko materiałów ociepleniowych, ale także okien, drzwi,
urządzeń grzewczych, takich jak
wysokoefektywne kotły, czy do
odzyskiwania ciepła z instalacji.
A nasze firmy mają wszystkie
te materiały z niezbędnymi certyfikatami, co jest dla Litwinów
bardzo ważne” - powiedział Ryszard Kowalski, prezes Związku
Producentów Materiałów dla Budownictwa.
Istotną przewagą konkurencyjną polskich firm jest wieloletnie
doświadczenie zdobyte w trakcie
realizacji projektów renowacji
budynków w Polsce. „W Polsce
problem renowacji został praktycznie rozwiązany. Posiadamy
duże doświadczenie w tej dziedzinie, chcemy i możemy podzielić się nim z Litwą” - powiedział
podczas spotkania w sierpniu bieżącego roku z przedstawicielami
Ministerstwa Środowiska Litwy
kierownik Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady
RP na Litwie, Henryk Waldemar
Szymański.

Niezaprzeczalnym
atutem
polskich spółek,
dzięki wieloletnim doświadczeniom na rynku krajowym,
są technologie.
„Na Litwie są
bardzo długie
zimy, dlatego
efektywna renowacja
jest
możliwa
wyłącznie w ciągu
kilku miesięcy
w ciągu roku. Polskie przedsiębiorstwa mają technologie, które pomogą złagodzić sezonowe
problemy. Część robót wykonujemy również w zimie” - zaznaczył w sierpniu tego roku I
Sekretarz Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady
RP na Litwie w Wilnie Piotr Hajdecki.
W drugiej połowie sierpnia odbyło się w Wilnie spotkanie urzędników litewskiego Ministerstwa
Środowiska z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Wilnie. Podczas spotkania omówiono kwestie renowacji infrastruktury budowlanej
na Litwie. Obie strony wykazały
chęć ściślejszej współpracy w tej
dziedzinie.
„Doświadzcenie Polski w sferze
renowacji jest bezsprzeczne. W
Polsce renowacja odbywa się
od dawna, dlatego możemy się
wiele nauczyć od naszych sąsiadów. Umówiliśmy się, że na
przyszłych spotkaniach przedstawiciele Polski zaprezentują
przykłady swoich sukcesów.
Także interesują nas błędy, które
zostały popełnione, abyśmy mogli ich uniknąć” - powiedziała na
spotkaniu w sierpniu tego roku
wiceminister środowiska Litwy
Daiva Matonienė.

20 września bieżącego roku odbyła się w Wilnie konferencja
zorganizowana przez Ambasadę
RP na Litwie, na której wystąpili
przedstawiciele polskich firm i
podzielili się ze stroną litewską
swoimi doświadczeniami z dziedziny modernizacji i ocieplania
budynków.
Na Litwie 96 procent wszystkich
bloków, a więc 36 tys., zbudowano jeszcze w okresie sowieckim
przed 1993 rokiem. Aktualnie
większość znajduje się w takim
stanie, że wymaga modernizacji.
Z kalkulacji przeprowadzonej
przez litewski portal atnaujinkbusta.lt wynika, że modernizacja
budynków na Litwie pochłonie
w sumie około 43 mld lt. Termomodernizacja potrwa do 2020
roku. Planuje się, że dzięki niej
konsumpcja energii na Litwie
powinna spaść o 20 proc.
Do tej pory na Litwie ocieplono i
wymieniono instalacje grzewcze
w ponad 700 budynkach z 1,5
tys. planowanych do końca 2015
roku. Jak wynika z informacji
litewskiej Agencji Oszczędzania
Energii w Mieszkalnictwie, na
ten pierwszy etap litewski rząd
przewidział wsparcie w wysokości 500 mln lt. Do realizacji
projektów rząd Litwy wybrał 53
firmy.

Rok szkolny rozpoczął się w Mościskach
Kurier Galicyjski
twinów po litewsku i przez Polaków po polsku.
„Chcemy stworzyć środowisko
współpracujących ze sobą młodych ludzi po obu stronach granicy. Środowisko, które zacznie
od poznania kultury po obu stronach naszej nieistniejącej, a tak
dojmująco obecnej granicy. Poznanie musi być na początku. A
potem może przyjść porozumienie. Inaczej wszelkie przyjazne
gesty będą puste” – twierdzą organizatorzy projektu.

Msza św. w kościele Jana Chrzciciela w intencji pomyślnego roku
szkolnego rozpoczęła dzień.
Po nabożeństwie nauczyciele,
uczniowie i rodzice udali się na
szkolny apel.
- Cieszymy się bardzo, że do naszej szkoły przybyło 35 nowych
uczniów. Bardzo nas cieszy to,
że prawie wszyscy nasi maturzyści dostali się na studia do Polski.
Jesteśmy dumni z poziomu szkoły – powiedziała dyrektor Teresa
Teterycz.
Życzenia
uczniom
przede
wszystkim tym, którzy po raz
pierwszy przeRok polkroczyli

próg szkoły, złożyła konsul RP
we Lwowie Joanna Wasiak:
„Mam nadzieję, ze będziecie
spotykać na swojej szkolnej
drodze same sukcesy. Włożycie
w to dużo wysiłku, by w końcu
otrzymać to o czym marzycie.
Wszystkim życzę dużo sukcesów, powodzenia, a nauczycielom cierpliwości i wytrwałości”.
Rodzice dziękowali nauczycielom za pracę, przypominali uczniom, że nie uczą się dla
szkoły, lecz dla siebie.
- Pierwszoklasistom życzymy
poznania świata nauki, uczniom
sukcesów w nauce, maturzystom

podjęcia
ważnej
decyzji
w
wyborze
drogi życiowej,
nauczycielom i
wychowawcom wytrwania – życzyła
Maria Maksymiw, przedstawicielka TKPZM.
Pierwszoklasiści po raz pierwszy
deklamowali wierszyki, najlepsi
uczniowie poszczególnych klas
otrzymali listy gratulacyjne i wyróżnienia. Dyplom otrzymał także zespół „Mościskie słowiki”
– wystąpił na Festiwalu Kultury
Kresowej w Mrągowie, a kilka
piosenek przedstawiono podczas
koncertu galowego. – W nagrodę
otrzymaliśmy certyfikat, aparat
fotograficzny oraz 3 000 złotych
na rozwój zespołu – powiedziała
dyrektor Teresa Teterycz.

www.ksi.kresy.info.pl
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Spotkanie Polonii Niemieckiej
z przedstawicielami niemieckich
partii SPD, FDP, Zieloni,
Lewicowcy i Piraci.

Witold Stański

Szanowni Czytelnicy KSI,
ponieważ nie pozwolono mi zabrać głosu na spotkaniu 7 września br. w Gladbeck z przedstawicielami niemieckich partii
oraz działaczami polonijnymi,
pozwolę sobie na pewne uwagi.
Otóż po przeczytaniu ponad 20
lat temu książki, z której dowiedziałem się, że w Niemczech
powstało ponad 80 organizacji
polonijnych i widząc jeszcze
większe nasze podziały i kłótnie
zrezygnowałem z działalności na
tym polu.
Kiedy przed wieloma laty namówiono mnie do współpracy z
niemieckim HVW (Historischer
Verein Wolhynien e.V.) uczyniłem to dla dobra idei a więc pisania książek i innych publikacji
dla upamiętnienia tragedii Niemców, Żydów, Polaków i innych
mieszkańców Wołynia i Kresów
Wschodnich II RP. W Stowarzyszeniu znalazłem do dzisiaj
uznanie czego dowodem jest nie
tylko opinia prezesa umieszczona na okładce „Wiersze i aforyzmy” ale i w publikacjach HVW
czy w internecie.
Od pewnego długiego czasu
otrzymywałem od obecnego
prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej wiele maili oraz ostatnio zaproszenie na konferencję z
udziałem niemieckich przedstawicieli. Po namowie pani Marii
Sułkowskiej-Kneier, którą również zaproszono, postanowiłem
pojechać do Gladbeck. Przygotowałem odpowiednie pisemne
wystąpienie o poniższej treści,
które przesłałem p. Bogdanowi
Miłkowi:
„Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,
pozwólcie proszę, że się najpierw przedstawię, zanim zadam
kilka pytań.
Nazywam się Witold Stański
i od 1967, to znaczy od mojej
praktyki w Krefeld jako młodego
asystenta Politechniki Warszawskiej, staram się doprowadzić
do poprawy stosunków między
Niemcami i Polakami. Z tego powodu miałem wielkie problemy
w PRL-u i tylko dzięki pomocy
ówczesnego Przewodniczącego
Rady Państwa Edwarda Ochaba,

ojca mojej koleżanki studenckiej
z tego samego roku Wydziału Elektrycznego, nie zostałem
aresztowany albo wyrzucony z
pracy na Politechnice Warszawskiej.
Urodziłem się na Wołyniu, ponieważ rodzice moi opuścili
Warszawę po wybubuchu II wojny światowej. Wołyń znajduje
się obecnie na Ukrainie gdzie
od setek lat zgodnie żyli Czesi,
Niemcy, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi i inne narodowości.
Po pakcie Ribbentropp- Mołotow i innych umowach między
Hitlerem i Stalinem zostały od
grudnia 1939 roku przesiedleni
albo jakbyśmy mogli powiedzieć
przepędzeni z terenów przygranicznych osoby pochodzenia
niemieckiego „z powrotem do
niemieckiej Rzeszy” („zurück
ins deutsche Reich“ albo „Heim
ins Reich”), jak się to wówczas
mówiło. Tylko z Wołynia i Besarabii zostało przesiedlonych
ponad 250 tysięcy i dlatego nasz
były Prezydent Federalny Horst
Köhler urodził się w Skierbieszowie pod Zamościem.
Pozostałe osoby niemieckiego
pochodzenia zostały albo zesłane na Syberię przez Sowietów
albo bestialsko zamordowane,
podobnie jak około 130 tysięcy
Polaków, przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA. O tym
nie można było w Polsce mówić
albo pisać przez prawie 50 lat i
dopiero od 13 lat wydano książki na ten temat, by zmniejszyć
traumę u osób, które przeżyły i
równocześnie uczcić pamięcią
zamordowanych.
Jakby cudem przeżyłem z rodzicami i siostrą jednak mój
dziadek, babcia, dwaj wujkowie, dwie ciotki i kuzyni, którzy
mieszkali na Wołyniu, zostali
przez ukraińskie nacjonalistyczne bandy OUN-UPA bestialsko
zamordowane. Dlatego widziałem to jako obowiązek napisać
książkę i artykuły, by w duchu
prawdy historycznej przyczynić się do poprawy stosunków
między Polakami i Ukraińcami.
Niestety do dzisiaj ukraińscy
politycy nie reagują w podobny
sposób jak niemieccy prezydenci i kanclerze, a nawet Stepan
Bandera i Roman Szuchewycz
zostali uznani przez prezydenta
Juszczenko bohaterami Ukrainy.

O tych wydarzeniach podczas
wojny wiedzą nieliczni w Niemczech chociaż straciło swoją Ojczyznę wówczas w sumie 867
tysięcy osób pochodzenia niemieckiego.
Zaś o przesiedleniach albo przepędzeniach Niemców po II wojnie światowej rozprzestrzenia się
błędne i kłamliwe informacje jak
i o przesunięciu granic niemieckich i polskich, ponieważ Polaków oskarża się jako odpowiedzialnych za to.
Przesunięcie granic ustalili Stalin, Roosevelt i Churchill już w
Teheranie i Jałcie oraz ostatecznie w Poczdamie bez udziału
ówczesnego emigracyjnego polskiego rządu w Londynie czy
też powstałego 22 lipca 1944
komunistycznego. Polska utraciła dawne tereny na wschodzie
a otrzymała niemieckie do Odry.
Jednak dzisiejsza powierzchnia
Polski jest o prawie 100.000 km²
mniejsza aniżeli przed wojną.
Organizacje wygnanych, z panią
Eriką Steinbach na czele, obwiniają Polaków bezprawnie za
przesiedlenia, żądają odszkodowania itd. oraz otrzymują poparcie wszystkich kanclerzy federalnych. Dlatego zadaję pierwsze
pytanie obecnym niemieckim
politykom: Jak długo będą jeszcze niesłusznie oskarżani Polacy
za przesiedlenie niemieckiej ludności? Dlaczego wypowiadają
oraz piszą politycy i historycy w
dalszym ciągu nieprawdę o winie
Polaków? Dlaczego pokazano w
filmie „Unsere Väter unsere Mütter“ polską Armie Krajową jako
niemieckich pomocników przy
wyniszczeniu (Holocauście) Żydów, pomimo faktów, że AK tego
nie czyniła, a w Yad Vashem zasadzono ponad 6200 drzewek dla
Polaków. Tylko Polacy byli skazywani na karę śmierci za pomoc
i przechowywanie Żydów.
W ostatnich latach można było
zauważyć, że wielu tak zwanych
naukowców obrzuca Polaków
fałszywymi twierdzeniami.
Byłem też zaszokowany kiedy
czytałem tezy Daniela Goldhagena, w których stwierdzał, że
w niemieckich genach tkwi morderczy instynkt. Tuvia Tenenbom określił 82 miliony Niemców jako antysemitów w swojej

książce „Allein unter Deutschen“
i na ponad 400 stronach obraża
ciężko naród niemiecki, pomimo faktu, że ogromna większość
Niemców od zakończenia wojny
wstydzi się za czyny nazistów.
Angielski historyk Irving, za
rozpowszechnianie kłamstw o
Auschwitz, skazany został w
Austrii na więzienie przez sąd,
jednak wielu Żydów powołuje
się na wolność słowa i oczernia
Niemców, Polaków i inne narodowości bez konsekwencji stąd
wynikających. Dzięki Bogu, że
tacy Żydzi jak Finkenstein, Hessels, Sand i inni krytykują takich
rodaków.
Widzimy jednak dokładnie, że
Niemcy czynią wszystko od lat,
by przeprosić za te straszne mordowanie Żydów i innych narodowości oraz dają zadośćuczynienie w formie pieniężnej. Ale
należy postawić następne pytanie
czy po prawie 70 latach musi odpokutowywać i płacić następna
niemiecka generacja?
W tym momencie mógłby ktoś
powiedzieć, że jestem antysemitą, co nie jest prawdą. Już w
gimnazjum w Warszawie miałem wiele koleżanek i kolegów
pochodzenia żydowskiego i byłem z wieloma zaprzyjaźniony.
W mojej książce o tragediach
Niemców, Żydów i Polaków na
Wołyniu podczas wojny pokazałem mój obiektywizm i dlatego
na pewnej dedykacji napisała
Gołda Tencer zdanie: „Panu
Witoldowi Stanskiemu, dzięki
takim ludziom jak Pan pamięć
o żydowskich miasteczkach nie
zginie“.
Od 1971 roku żyję w Niemczech
i widzę, że stosunki niemiecko-polskie się poprawiły, jednak
byłbym bardziej zadowolony
gdyby były bardziej intensywne
i doszły do wzajemnego porozumienia. Dlatego zajmuję się
dalej naukowo, publicystycznie i
w inny sposób, jednak pytam się
często, czy to nie jest praca syzyfowa?
Jeśli ktoś z Państwa zainteresuje
się moimi książkami czy publikacjami, może je u mnie kupić,
a dochód ze sprzedaży przeznaczam w 100 % na pomoc huma-

nitarną w Polsce i na Ukrainie.
Dziękuję Państwu za uwagę.”
Chęć reklamy dla dwumiesięczników „Nad Odrą”, „Wołania z
Wołynia” i moich książek miała
na celu zdobycie dodatkowych
pieniędzy nie dla mnie ale dla
tych wspaniałych redakcji prowadzonych przez księdza dr
Henryka Nowika oraz księdza
Witolda Kowalowa oraz pomocy
humanitarnej, którą zajmuję się
od samego początku mojego pobytu w Niemczech.
Bardzo ciekawe artykuły pisane
przez papieży, biskupów, profesorów i innych naukowców
znajdują się w „Nad Odrą” dlatego polecam stronę internetową:
www.nad-odra.pl. Jeśli zaś interesuje Państwa niemiecka strona
internetowa Wołyniaków to polecam: www.wolhynien.de oraz
www.bugholendry.de gdzie znajdują się różne wpisy np. Eduarda
Bütowa, który zamieszczam w
tłumaczeniu poniżej.
Czy rola cenzora Miłka była
prawidłowa, który nie pozwolił
mi nic powiedzieć ani w części
pierwszej ani drugiej, już bez
udziału Niemców? Prezesowi
Stowarzyszenia
Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej Polonii
p. Zbigniewowi Jaroszewskiemu
również nie chciał udzielić słowa
i mogliśmy widzieć jak p. Jaroszewski wyrwał z ręki mikrofon
by powiedzieć choć jedno zdanie.
Co do formy takiego spotkania
pozwolę sobie na następujące
spostrzeżenia.
Uczestnicy powinni mieć więcej czasu na zadawanie pytań i
niepotrzebnie zapytywał p. Miłek powtórnie przedstawicieli
niemieckich partii od których
otrzymał on już pisemne dosyć
długie odpowiedzi, a następnie
przesłał je nam przed konferencją. Oprócz tego byłem mocno
zbulwersowany kiedy z prawie
półtoragodzinnym opóźnieniem
przyszła nauczycielka, która
reprezentowała partię lewicowców i stwiedziła, że przebywa
od dawna z Polakami, którzy
wyjaśnili jej, że jak Polacy zwołują naradę czy posiedzenie na
określoną godzinę to nie trzeba
tego respektować, gdyż Polacy
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zawsze rozpoczynają wszystko z
wielkim opóźnieniem dochodzącym do dwóch godzin i dlatego
według takich pouczeń przyszła
tak późno pomimo wypisanej
godziny 16-tej na zaproszeniu.
Czy po takim oświadczeniu nie
powinien p. Miłek albo uczestnicy zaprotestować za obraźliwą i
niesłuszną ocenę Polaków?
Konferencja i druga część o zamierzeniach programowych (odliczając przerwę na kawę) nie
trwała nawet cztery godziny co
było za krótko zważywszy, że
przyjechały pewne osoby z odległości przekraczających nawet
600 km. Przedstawiciele FDP
oraz SPD opuścili salę nawet
przed przerwą, po której miało
być zapowiedziane spotkanie robocze Polonii.
Nie dano więc dostatecznej możliwości do odpowiedniej dyskusji i współudziału zgromadzonych w dalszych propozycjach
czy zmianach, a możliwość zabrania głosu powinna przysługiwać każdemu zaproszonemu.
Przy końcu czerwca brałem
udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława

Komorowskiego w Warszawie
z udziałem, w roli prelegentów,
między innymi ministrów Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Tomasza Nałęcza, Adama Daniela
Rotfelda, władyki Benedykta
(biskupa Ukraińskiej Cerkwi
Greckokatolickiej), arcybiskupa
Józefa Michalika i innych naukowców polskich i ukraińskich.
Osoby zaproszone na tę konferencję mogły nie tylko zadawać
pytania ale wygłaszać swoje tezy
w czasie od 5-7 minut a więc niewiele krótszym od referujących.
Dostałem wówczas upoważnienie od wieloletniego prezesa
HVW Nikolausa Arndta, aby na
tej konferencji występować również w jego imieniu, gdyż poglądy nasze są jednakowe. Honorowy członek tzw. Bugholendrów
Eduard Bütow zamieścił nawet
informacje na stronie internetowej o następującej treści, którą
cytuję w tłumaczeniu:
„Drodzy Rodacy i potomkowie
Bugholendrów,
również w mojej nowej książce
znajduje się dokumentacja o masakrze ukraińskich nacjonalistów
UPA 29 sierpnia 1943 roku w
Zamostecze. Zamordowano tam

wówczas 32 rodaków, którzy
1939/40 nie zostali przesiedleni.
Od 26-27.06.2013 odbędzie się
w Pałacu Prezydenckim konferencja aby również uczcić tych
pomordowanych. Mój polski
przyjaciel Witold Stański z Krefeld weźmie udział w tej konferencji i otrzymał dla swojej wypowiedzi dokumentacje z mojej
książki. Jestem bardzo ciekawy
na to echo. Dla zainteresowanych podaję listę nazwisk 32
zamordowanych w książce A4,
którą można znaleźć pod przypisem 64”.
Wiele lat temu ówczesny prezes
Kongresu Polonii Niemieckiej
chciał wytoczyć proces pani
Marii Sułkowskiej-Kneier z
Frankfurtu nad Menem za obrazę jego jakoby dobrego imienia,
gdyż nazwała go między innymi
hochsztaplerem.
Dużo osób stanęło wówczas w
jej obronie, a w tym i ja, gdyż
lekarz Zbigniew Kostecki bezprawnie używał nawet w krefeldowskiej książce telefonicznej
i pismach Kongresu tytułu doktorskiego bez posiadania takiego
co jest karalne nie tylko w Polsce
ale i w Niemczech. Na zrobienie
doktoratu nawet nie mógł mieć
czasu, gdyż pracował nie tylko

jako lekarz w swojej praktyce
ale prowadził aptekę wysyłkową
leków do Polski, handlował używanymi samochodami, wysyłkę
paczek do Polski, był współwłaścicielem zakładu produkującego
śruby nierdzewne w Polsce oraz
jego przedstawicielem w Niemczech, prezesował w dwóch organizacjach polonijnych oraz
jest współwłaścicielem hotelu w
Łańcucie, a w sąsiedniej wsi wybudował willę bez uzgodnienia z
żoną, zaś dzieci jego mieszkają w
USA i w Niemczech. Moralność
tego człowieka jest tak straszna,
że ani w Polsce ani w Niemczech
nie miałby szansy na mandat polityczny. Jedynie kilku lekarzy
z tzw. Komisji Dobrego Imienia
do Spraw Polski i Polaków uważają, że takie czyny powinno się
uważać za normalne.
Ciekawy jestem jakie jest Państwa zdanie na ten temat jak i na
całość tego listu otwartego, który
napisałem z troski o Polonię zamieszkałą w Niemczech bo jej
rozbicie dokonywali i dokonują
więcej te dwie osoby aniżeli pan
Aleksander Zając, który przez
nich tak został oskarżony.
Szanowni adresaci mogliby w
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tym momencie zapytać dlaczego
w ogóle przyjechałem do Gladbeck oraz po co wysłałem do prezesa Milka treść zaplanowanej
wypowiedzi. Otóż wydawało mi
się, że po tylu latach zrozumiał p.
Miłek swój błąd w ocenie osoby
Kosteckiego i że moja obecność
może przyczynić się do poprawy
stosunków Polonii w Niemczech,
pamiętając, że poinformowałem
wiele lat temu wszystkich członków tzw. Komisji Dobrego Imienia do Spraw Polski i Polaków o
wyczynach ówczesnego prezesa
Kongresu.
Wysłany zaś tekst planowanego
wystąpienia do p. Miłka był celowym testem. P. Miłek powinien
ewentualnie przekonywać do
zmiany niektórych części moich
wypowiedzi a nie postępować
jak dyktator i cenzor lub wyraźnie poinformować, że nie dopuści mnie do głosu.
Do obu panów Kosteckiego i
Miłka zwróciłbym się z dawnym
polskim wezwaniem: mocium
panowie oszczędźcie Polonii w
Niemczech dalszego rozbicia i
zrezygnujcie z działalności, która nie tylko kompromituje was
ale i wszystkich Polaków.

Remedium na traumy
Bożena Abratowska

M

ieliśmy tej wiosny
uroczystości, na które od dawna się czekało. Przypomnienie
tragedii Polaków na polskich
wtedy Kresach. Przypomnienie dramatu niewinnych ludzi
z przed 70 lat. Jeszcze żyją ci
których dotknęły płonące Kresy. Pamiętają, a nawet starają
się wybaczyć. Ludzie ludziom
wybaczają. Narody też. Tylko
historia nie wybacza. I nie zapomina.
Wydawnictwo „Marpress” z
Gdańska stosunkowo niedawno oddało do naszych czytelniczych rąk rzecz, w tym
pełnym dramatycznych wspomnień czasie – nadzwyczajną. To zbiór opowiadań pod
tytułem „Polesia Czar” autorstwa Zbigniewa Adrjańskiego,
człowieka równie niezwykłego
jak wszystkie jego publikacje.
Znakomity dziennikarz, kulturoznawca, radiowiec i człowiek
estrady – autor takich pozycji
jak: „Kalejdoskop Estradowy”
czyli słownik biograficzny polskiej piosenki i kabaretu. Jest
autorem wspaniałej „Złotej
Księgi Pieśni Polskich” która
była dziewięciokrotnie wznawiana w wydawnictwie „Bellona” i pełnej anegdot księgi
„Pochody do nikąd”.
Nie sposób wyliczyć nawet
części dorobku Adrjańskiego,
którego dzieciństwo upłynę-

ło na Polesiu w patriotycznej
inteligenckiej rodzinie i umiłowaniu tamtych kresowych
klimatów. I te właśnie głęboko
zakodowane klimaty pozwoliły
autorowi odtworzyć tamtejsze
opowieści, wspomnienia rodzinne i zachować to szczególne, kresowe poczucie humoru W wielu relacjach innych
kresowiaków, małe miasteczka
zaludnione różnowiercami i
nie zbyt frapujące architektonicznie czy ogólnie pojmowaną urodą prowincji, są często
opisywane jako zaniedbane,
brudne i nieokreślone narodowościowo. Ale we wszystkich
wspomnieniach przebija przez
te niełaskawe opisy – tęsknota! Czy tylko dlatego, że autorzy tam właśnie byli bardzo
młodzi? Zbigniew Adrjański
dowodzi, że urodą miejsca nie
jest jego wygląd. Polesia czar,
to nie punkty na mapie – ale
ludzie! Właśnie tak zróżnicowani pod względem wyznań,
strojów, obyczaju i ogólnie
mówiąc – kultury. Niepowtarzalne klimaty tworzy przyroda
i ludzie, a te klimaty przesłaniają szczegóły. I często takie
właśnie podłoże ma miłość do
krain dzieciństwa, szczególnie
do tych utraconych.
To z kościelnej dzwonnicy
któregokolwiek
kresowego,
małego miasteczka mógł wystartować miejscowy batiuszka
– by ptakiem latać! Albo rela-

cja o starej armacie
co sama strzelała i
to w odpowiednim
czasie i kierunku!
Bo takie niezwykłe,
pełne magii i czarów
opowieści
zawiera tomik „Polesia
Czar”. Jest to prawdziwe remedium na
traumy wspomnień
o płonących kresach .
Książka jest pełna
ciekawych fotografii i reprodukcji nie
mniej pięknego malarstwa ojca autora,
inżyniera o wiedzy
szczególnie
przydatnej na Polesiu,
mianowicie
specjalisty od szlaków
wodnych. Stanisław
Adrjański studiował
również malarstwo,
rodzinny
dworek
przez niego sportretowany, widnieje na
okładce zbioru „Polesia Czar”. Ten tomik, to prawdziwie
czarująca lektura na
spokojną jesień po
tak burzliwej wiośnie i gorącym lecie.
Bożenna
Abratowska
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Komu to przeszkadzało?
Bożena Ratter

W

iosną 1977 r. cenzor
Tomasz Strzyżewski
przemycił do Szwecji
kopię tajnej „Księgi
zapisów i zaleceń” dla cenzury.
Jej treść wstrząsnęła polskimi
elitami intelektualnymi.
„Ci ludzie wszystko wiedzą o
swoich zbrodniach i bzdurach,
to są cynicy najwięksi, jacy istnieją, groza wieje z tego dokumentu” – zapisał zaszokowany
Stefan Kisielewski.
Widok tak banalnego oblicza
zła powodował, że bunt stawał
się nieuchronny.
Andrzej Krajewski (IPN)
Był we Lwowie sklep Scott i
Pawłowski przy Akademickiej
5. “Tuż przy firmie obuwni
czej „Sales”, w której cena
jednej pary butów przerastała
inżynierską pensję. W ogóle
cały ten ciąg sklepów i firm na
tym odcinku, łącznie z nowym
gmachem Sprechera, czynił z
Akademickiej coś w rodzaju
paryskiej St. Honore, gdzie zaopatruje się wyłącznie finansowa elita, bo ceny były niebotyczne niby sam drapacz chmur
Sprechera. Taka, powiedzmy,
tuż za kinem „Europa” konfekcja męska Górniaka i Chruszczewskiego. Dalej firma Bieńkowskiego z bronią myśliwską
i amunicją, sklep optyka Pirkla,
elektrotechniczny Braci Borkowskich, salon Trandla z motocyklami... A pomiędzy nimi
właśnie sportowy sklep Scott
i Pawłowski. To się tak łatwo
mówi: sklep sportowy. W pojęciu dzisiejszej generacji sklep
sportowy służy do nabycia rakiety albo adidasów. U Scotta i
Pawłowskiego było wszystko:
od piłeczki pingpongowej do
sześciocylindrowej alfy romeo. I ten handlowy rozmach!
Bywało, że Scott i Pawłowski
sprowadzali specjalnie z Zakopanego Stanisława Marusarza,
który chadzał akurat w glorii
triumfatora FIS-u. Jedynym
zadaniem Marusarza było stać
w otwartych drzwiach zakładu,
aby przyciągać klientelę. Taki
ówczesny żywy neon reklamowy. “- Jerzy Janicki
Georg Scott po ukończeniu studiów geologicznych w Toronto
przybył do Europy w poszukiwaniu pracy, i po podpisaniu
w 1896 roku kontraktu z wysłannikiem rządu austriackiego,
Perkinsonem, wiercił dla Spółki Akcyjnej „Fanto” we wsi
Ropienka. Po wygaśnięciu kontraktu kupił kilka pól koło Ropienki i wiercił na własną rękę.
“Georg Scott tak rozsmakował się nie tylko w wierceniu
ropy, ale i w Polsce w ogóle, że
mówił językiem Reja i Kocha

nowskiego jak rodzimym, ożenił się z panną Marią Pawłowską, a rząd Jego Królewskiej
Mości ustanowił go konsulem
w stołeczno-królewskim mieście Lwowie. W ogóle wszyscy
galicyjscy Scottowie zelwowiaczyli się i spolszczyli na całego: starsza siostra pana konsula
wyszła za mąż za adwokata Eugeniusza Majewskiego (mieszkali Dąbrowskiego 1), a brat
Elgin wsławił się jako ułan
Krynickiego w szarży pod Zadwórzem w dwudziestym roku.
Potem ten ułan wyjechał aż
na Trynidad, gdzie doszedł do
stopnia dyrektora „Trinidad Petroleum”, następnie zaś założył
własną firmę narzędzi wiertniczych „Edeco”. A wspólnik
Scotta, Leszek Pawłowski bił
się kiedyś pod Dowborem-Muśnickim i był ułanem 14. Pułku
Ułanów Jazłowieckich.”
Syn Georga, Elgin Scott , urodził się już we Lwowie, chodził do szkoły z bratankiem
generała
Rozwadowskiego,
Andrzejem. I marzył o lataniu.
Kiedy wreszcie dostał rower-balonówkę, “od razu chciał
być co najmniej jak Kapiak
albo Napierała. Wybierał sobie
najbardziej
ekstrawaganckie
trasy: raz była to bariera mostu kolejowego, innym razem
nawierzchnia wysokiego muru,
który otaczał plac powystawowy. I żeby się wspiąć na ten
mur, trzeba było wpierw podstawiać drabinę. A gdy wybuchła wojna latał w RAF-ie. Z
tym RAF-em też cała heca! Bo
po skończeniu szkoły pilotażu przydzielają Elgina do jednostki angielskiej, co wydaje
się oczywiste, jest wszak obywatelem brytyjskim. Może w
paszporcie tak i odnotowano,
ale Elgin protestuje: „Ta jak! Ta
nigdy w życiu! Ta szkoden-goden! Ta ja nie z Angolami chcę
latać, ja chcę z polskimi kulegami!” Odręcznym pismem,
przechowywanym do dzisiaj,
wódz naczelny, generał Sikorski, wyraża wyjątkowo zgodę
na latanie w jednostkach polskich obywatelowi brytyjskie
mu podporucznikowi Elginowi
Scottowi. Lata na mustangach,
jest pilotem 317. Dywizjonu
Wileńskiego i 315. Dęblińskiego, lata pod Skalskim, Czumbakiem i Rolskim, lata wspaniale,
kolekcjonuje odznaczenia bojowe, ordery i krzyże. Kampanię
kończy w randze kapitana.- Jerzy Janicki
I kończy się też polska epopeja rodu Scottów jak i tysięcy
innych wspaniałych Polaków
w polskim mieście Lwów i na
Kresach. Polacy zostali albo
wymordowani , albo zesłani na
śmierć do sowieckich obozów
pracy-śmierci albo wygnani,

przez czerwonych barbarzyńców ze wschodu.
Po wojnie Georg Scott został
ponownie mianowany konsulem w Polsce ale juz w Katowicach, gdzie jego syn Elgin Scott
żeni się z hrabianką, Marią Tarnowską.
Bezpiece, która akurat przygotowywała proces Skalskiego,
bardzo było na rękę, że Polka
wyszła za mąż za Anglika, któ
ry Skalskiego znał, bo z nim
latał, więc też pasował jak ulał
do wspólnej szpiegowskiej siatki. Naprzód aresztowano Irenę
Tarnowską, teściową Elgina.
Potem jej przyjaciółkę panią
Bączkowską, ciotkę Jasia Romanowskiego, który swego
czasu siedział na Łubiance, a
potem był adiutantem Andersa. Zwolniono je po pół roku i
wtedy nie było już dłużej na co
czekać. Kiedy Skalskiemu odczytywano na Mokotowie wyrok śmierci, Elgin Scott wraz z
panią Marią na fałszywych papierach opuszczali PRL.- Jerzy
Janicki
Wiele lat po II wojnie spotkał się
Jerzy Janicki z Elginem Scottem w Montrealu, gdzie miał
pan Jerzy spotkanie autorskie.
Gdy Scott Elgin dowiedział
się ,iż inny lwowiak do Montrealu przyjechał , przykatulał
się by go zdybać i powędrować
ulicami Lwowa, gdzie kiedyś
mieszkał Stasio Ulm, wynalazca bomby wodorowej, jego
brat Andrzej, co też miał głowę
na karku, dwadzieścia parę lat,
a już miał własny bank, ulicą
Dwernickiego, gdzie były dwie
wille, jedna Scottów, a druga
należała do rodziny Płażek. To
był prezes jeszcze austriackiego sądu. Dalej za zakrętem po

lewej mieszkał profesor Dręgiewicz, co miał syna Jurka i
córkę Zosię, a po tej stronie co
my mieszkał Lemiszko, prawy
obrońca „Pogoni”, a jeszcze
dalej ta wielka artystka pani
Siemaszkowa. Aha, bobym za
pomniał! I jeszcze mieszkał
tam adwokat Rrzyczlcowski,
któren miał jednego syna, który był technicznym dyrektorem
„LOT-u”, a dwaj inni synowie
to jeszcze zginęli w Obronie
Lwowa. Opowiada Elgin gdzie
była willa Potockich, posiadłość Alika Czetwertyńskiego,
obok posiadłości Teresy Żółtowskiej z domu Rostworowskiej, siostry Nika Rostworowskiego, dalej Tyszkiewiczowie,
Platerowie, opodal Magda
Skrzyńska, wnuczka Mehoffera... A jakby my skręcili troszki
w lewo, to ja bym panu poka
zał, gdzie hrabia Siemieński
mieszka. Wilhelm. Jego żona
jest wnuczką Potockiego Andrzeja, tego namiestnika Galicji, co go student Ukrainiec zastrzelił. Wędrował Elgin Scott
ulicą Żyrzyńską, tam mieszkał
pan Benedykt Dybowski, znany
odkrywca Syberii.
Bo chociaż ta Kanada pachnaca żywicą to obu lwowiakom
ona wciąż pachnie Lwowem..
Wszystko się tu Elginowi tylko
z tym jednym kojarzy; ja go rozumiem, bo też na to samo choruję – Jerzy Janicki
A wnuki Elgina też mówią po
polsku. I mają co oglądać, kiedy z wizytą przyjeżdżają do
dziadka. Na ścianach samych
przodków Tarnowskich z tuzin,
a co drugi to hetman. Wiszą te
konterfekty nad lustrem, które
kiedyś stało na komodzie jeszcze na Dwernickiego. A obok
litografie Auera, też ocalone ze

/ Plac targowy

Lwowa, jedna to strzelnica na
Kurkowej, druga przedstawia
ratusz, jeszcze sprzed pożaru
w 1826 roku. A w komodzie do
dziś w świetnym stanie narciarski skafander z przyczepioną
metką firmy „Scott i Pawłowski, Lwów, Akademicka 5”. I
chociaż na bulwarze Szewczenki 5 sprzedają teraz marmeladę,
dla Elgina Scotta jest to wciąż
Akademicka 5 z firmą Scott i
Pawłowski. A wułycia Instytućka jest wciąż Dwernickiego, gdzie młodszy brat Ralf,
który mieszka teraz w Toronto, zostawił zakopany skarb.
„Ty Elgin - powiada nieraz do
brata - jakbyś tam kiedy jechał,
to tam pod podłogą w salonie,
jak myśmy uciekali, ja ukryłem skarb”. „Ta cichu, ty durny
wariat! Jaki skarb?” „Ołowiane
żołnierzyki.
Jeszcze z pasażu Mikolascha...”
Od 12 do 15 września trwa XX
Forum Wydawców we Lwowie.
Czy polskie książki pokazujące wielowiekowe dziedzictwo
narodowe Polski we Lwowie,
niezwykłych
mieszkańców
Lwowa, światowej sławy luminarzy biznesu, nauki, sztuki,
filozofii zostaną zaprezentowane obecnym mieszkańcom
Lwowa? Czy wyjaśniamy im,
że pamięć o przeszłości to
tylko powód do dumy narodu
ukraińskiego, który stanowił
1/3 Polaków w czasach świetności Lwowa?
Wspaniały polski filozof, Władysław Tatarkiewicz , człowiek wielkiej erudycji, wiedzy
i skromności ,w wieku 23 lat
uzyskał doktorat, a na Zachodzie pojawiła się jego książka
o Arystotelesie. Studiował na
wielu europejskich uniwersytetach , w Warszawie, Wilnie,
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Berlinie, Szwjcarii, Francji. Po
doktoracie pojechał do Lwowa.
Chciał się dowiedzieć, jak pracują Polacy. “Od razu przekonałem się, że pracują inaczej i
lepiej: szkoła Twardowskiego
uczyła właśnie, jak pracować
naukowo. Metoda odpowiadała
mi bardziej niż innych zachodnich profesorów. Było to niestety lato 1910 roku; zamieszki
ukraińskie spowodowały zawieszenie wykładów.” Teresa
i Władysław Tatarkiewiczowie
“Wspomnienia”.
W 1950 roku wykłady profesora Władysława Tatarkiewicza
zostaly zawieszone przez grupę ośmiu studentów, członków
PZPR, którzy wystąpili z listem
otwartym atakuącym Władysława Tatarkiewicza, protestując przeciwko dopuszczaniu
na prowadzonym przez niego
seminarium do czysto politycznych wystąpień o charakterze
wyraźnie wrogim budującej socjalizm Polsce.
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Leszek_Ko%C5%82akowski

W stolicy Szwajcarii, Bernie,
na placu przed wejściem do
budynku Szwajcarskiego Parlamentu w każdą sobotę odbywa
się targ.
Działające na codzień fontanny
zostają wyłaczone i na płytach
pojawiaja się stragany, na których szwajcarscy rolnicy przyjeżdżający z rolniczych terenów
sprzedają warzywa, kwiaty, sadzonki, pieczywo,sery.
Przed Sejmem w Warszawie
związkowcy z NSZZ „Solidarność” występują w obronie polskiego rolnika, polskiej żywności. „Brońmy polskiej ziemi”,
„Tyle Polski, ile polskiej ziemi
w rękach polskiego rolnika”.
Tak, to Polacy II RP pozostawili po sobie spuściznę, to
tacy jak Elgin Scott kupowali,
to polscy rolnicy ją uprawiali,
to tę “pańską i kułaczą” ziemię
zabrali członkowie PZPR , tę
polską, żyzną ziemię rządzący
postkomuniści zamieniają w
nieużytki i sprzedają jak swoją,
obcym.

/ Tunel

W stolicy Szwajcarii, Bernie
przeprowadzono referendum.
Dla wyrównania szans, dzieci
od 4 roku mają obowiązkowe,
bezpłatne, 2-godzinne zajęcia
w przedszkolu. Są to zajecia
z mowy, w szkole obowiazuje niemiecki język a dzieci w
domach porozumiewaja się w
rodzimych językach. Tylko 2
godziny, istnieje założenie, iz
najlepiej gdy jedna osoba w rodzinie zajmuje się dziećmi.
Przedszkola sa tak umiejscowione, by 4-letnie dziecko
mogło samo do niego dojść,
rodzice sa zobowiązani do
przyuczenia dziecka do samodzielnego chodzenia do przedszkola.
Przed Sejmem w Warszawie
związkowcy z NSZZ „Solidarność” wystepują w obronie
polskiego dziecka. Przeciwko
zamykaniu szkół, przeciwko
straszliwej w skutkach reformie szkolenej, przeciwko obniżaniu poziomu nauczania, które
uczyni z kolejnego pokolenia,
pariasów Europy.Uczestniczyłam w ciekawym szkoleniu.
Była w nim mowa o koszcie
wyrównywania szans na przykładzie dowożenia dzieci do
szkoły. Dowóz kosztuje. Kto
policzył koszt likwidacji szkoły
? Stres dziecka wywożonego z
domu, likwidacja miejsc pracy
to stres dla bezrobotnego i jego
dziecka, to obnizenie poziomu
życia dziecka, to konieczność
szukania pracy poza miejscem
zamieszkania czyli pozbawianie dziecka rodzica. Za czasu
PRL gdy trudno było zwolnić
pracownika, likwidowano miejsce pracy. Potem powoływano
nowa komórkę i często zatrudniano kilku znajomych.
W stolicy Szwajcarii przeprowadzono referendum by
uchronić środowisko i naturalny krajobraz przed dewastacją.
Bogaci Szwajcarzy mogliby
budowac i na szczytach Alp bo
ich na to stać. Np. nie uzyskają
zgody na budowę o ile nie będą
mieszkać na stałe w wybudowanym obiekcie przez minimum 30% dni w roku.
Babia Góra straciła swój dziewiczy wygląd, warownie w
Jurze są ogrodzone, szlaki tu-
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/ Stacja kolejowa

rystyczne przechodzą przez
prywatne tereny, w obszarach
“chronionych”
mieszkający
tam od pokoleń nie otrzymują
pozwoleń na budowę ale otrzymują je obcy na tych terenach
ludzie.

W Szwajcarii kolej jest podstawą komunikacji. Do słynnego
kurortu Arose na wysokości
około 1800 metrów nad poziomem morza można dojechać kolejami retyckimi z Chur
przez dziesiątki serpentyn i kilka tuneli.
Budynki dworców kolejowych
, tory i wiadukt budowane były
w 1914 roku i utrzymywane
są w dobrym stanie do dzisiaj.
Mieszkańcy Arose mają karty, które pozwalają im jeździć
autobusem po mieście jak i
wyciagami w lecie, “za bezdurno”, jak powiedzialby Elgin
Scott.
W Polsce wszystko jest niszczone, kiedyś mówiło się, nie
mamy bo była wojna. Teraz nie
mamy bo nie ma elit II RP, które po latach zaborów, wyniszczajacej I wojnie światowej potrafiły zagospodarować Polskę ,
rozwinąć przemysł, rolnictwo,
infrastrukturę,szkolnictwo, kulturę. Jak bardzo rozbudowała
się Warszawa, ile wspaniałych
budowli stoi do dzisiaj. Była
strategia
zagospodarowania
miasta, planowano zakupy, organizowano konkursy (tak, już
wtedy stosowano procedurę zamówień publicznych)na realizację projektów budowlanych,

budowano osiedla i obiekty
socjalne dla klasy robotniczej,
mieszczanie troszczyli się o
warstwę mniej zamożną.
W Hiszpanii zamieszkał lwowianin o nazwisku niezwykle
cenionym przez Ormian, pan
Jan Andrzej Barącz, bratanek
słynnego rzeźbiarza, Tadeusza
Barącza, autora pomnika Jana
III Sobieskiego stojacego kiedyś na Wałach Hetmańskich
a teraz na placu w Gdańsku.
Wspominał Franciszka Rychnowskiego. Był to niezwykly
oryginał, założył w gmachu Sejmu Galicyjskiego pierwsze na
terytorium Imperium Austriackiego oświetlenie elektryczne z
zastosowaniem lamp łukowych
własnego wynalazku. I tak ideologia marksistowska niosąca
pseudo wolność człowiekowi
zniszczyła i niszczy nadal elity
polskie, o których powinniśmy
z dumą mówić.
W głośno krzyczących mediach
o nich nie usłyszymy, te media mają swoją współczesną
„Księgę zapisów i zaleceń”. To,
co pisze IPN o cenzurze PRL
jest aktualne i dzisiaj: Najboleśniejszy był zakaz publikacji
i pojawiania się w mediach.
Taka osoba po prostu znikała i
nie dopuszczano, by pojawiała
się, choćby informacja o tym,
że istnieje.
Bożena Ratter

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

skiej na antenie Polskiego Radia Katowice
(UKF 102,2 MHz) w każdą niedziele o godz. 8.10.
Dla Polaków za oceanem powtórka audycji o 1.00 w nocy z
Lwowska Fala
- autorska audycja Danuty Skal- niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl
i Swiatowego Kongresu Kreso-

wian:
www.kresowianie.com
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Podczas spotkania z polskimi kombatantami z Kresów w Goławicach pod Milanówkiem miałem przyjemność poznać bliżej pana Wiesława Piątka. Spotkaliśmy się wcześniej w
Wilnie jednak wtedy nie było sposobności by szerzej porozmawiać, zapoznać się. We wrześniu 2012 roku była okazja i do pogaduszek, i poważniejszych rozmów. To tam w Goławicach pan Wiesław przekazał mi materiał, którego częścią jest historią jego ojca. Obiecałem opublikować go w KSI co niniejszym czynię. Materiał ten autorstwa Henryka Mażul
ukazał się w Magazynie Wileńskim w lipcu 2009 roku.

Maciej Prażmo, KSI

Minęła 65. rocznica akowskiej
operacji „Ostra Brama”
Los na ofiarny stos …
Zryw niczym ułańska szarża
Przed 65 laty w grodzie nad
Wilią trwały zacięte walki. Bo
to właśnie 13 lipca 1944 roku
został on oczyszczony od niemieckiego okupanta. W roli
wyzwolicieli wystąpili żołnierze sowieccy, dowodzeni
przez generała Iwana Czerniachowskiego oraz żołnierze Wileńskiego i Nowogródzkiego
Oddziałów Armii Krajowej,
uczestnicy operacji pod kryptonimem „Ostra Brama”. Niestety, pierwotny zamysł dowództwa AK, by niespodziewanym
atakiem zaskoczyć Niemców,
wyprzeć ich z Wilna i wyprzedzić pod tym względem Sowietów, spalił na panewce.
Dziś z perspektywy czasu bardziej niż wymownie widać, że
zryw, mający w swym zamyśle zamanifestować, kto jest
gospodarzem grodu nad Wilią,
nosił wiele znamion ułańskiej
szarży. Przede wszystkim, na
nic zdały się przypuszczenia
głównego stratega operacji
„Ostra Brama” majora Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, że morale Niemców się
załamią i w panice stąd się
wyniosą. Tymczasem oni jeszcze w kwietniu przystąpili do
gruntownej fortyfikacji miasta,
czyniąc z niego istną twierdzę,
której miała bronić bez mała
18-tysięczna załoga. Gotowa
bić się do ostatniego żołnierza,
zważywszy, że gród ten stanowił ostatni punkt strategiczny
osłaniający Prusy Wschodnie.
Dowództwo Armii Krajowej,
rezydujące początkowo w
Dziewieniszkach, a potem – w
Wołkorabiszkach, miało swe
ogniwa wywiadowcze na terenie Wilna. I – owszem – przesyłały one meldunki o ruchu
wojsk niemieckich i rozmieszczeniu bunkrów obronnych.
Brakowało natomiast danych o
liczebności, dyslokacji oddziałów, ich sile i organizacji.
Niemcy się spodziewali, że wypadnie się bronić przeciw 17-tysięcznej nawałnicy polskich
żołnierzy. A tymczasem szturm
Wilna w pierwszej fazie przypuściło jedynie 4700 akowców.
Byli na domiar zmęczeni długimi marszami, znacznie ustę-

powali wrogowi pod względem
uzbrojenia, szczególnie – artylerii, decydującej w niemałym
stopniu o powodzeniu ataku.
Popełniono też zapewne błąd w
taktyce, przechodząc od walki
partyzanckiej, jaką dotąd prowadziła Armia Krajowa, do regularnych działań wojskowych.
Zgubna okazała się ponadto
próba przyśpieszenia o jeden
dzień ataku, który w pierwotnym zamyśle miał nastąpić 7
lipca o godzinie 23. Zbyt forsowne natarcie wojsk sowieckich zmusiło jednak poczynić
korekty w planach. Z rozkazu
generała Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” do natarcia
ruszono 6 lipca wieczorem. Pośpiech ów spowodował pewne
zamieszanie w szykach, nie
pozwolił poszczególnym oddziałom stawić się na wyznaczonych im pozycjach. Na nic
zdały się męstwo i zapał bojowy, w czym atakujący znacznie
przewyższali broniących się
Niemców.
Sukces był połowiczny: prawobrzeżna od Wilii część miasta została wyzwolona przez
żołnierzy Armii Krajowej.
Natomiast część lewobrzeżna
oparła się atakom, bo Niemcy
stawiali tu szczególnie zacięty
opór. Wykrwawione w bojach
oddziały AK musiały się wycofać. Wilno z rąk niemieckich
zostało ostatecznie oczyszczone 13 lipca 1944 roku. Po tym,
gdy z odsieczą przyszły prące
na zachód oddziały Armii Sowieckiej.
Pierwotny zamiar rządu w Londynie, by w zajęciu Wilna wyprzedzić oddziały dowodzone
z Kremla i zademonstrować,
do kogo miasto to tak naprawdę należy, wziął zatem w łeb.
Wypadło dzielić się łupem z
żołnierzami z gwiazdkami na
czapkach. Wspólne patrolowanie Wilna jedynie stworzyło pozory sojuszu. Dwa razy
akowcy zawieszali na wieży
Giedymina biało-czerwoną flagę i dwukrotnie zrywali ją żołnierze sowieccy.
Szydło z worka ostatecznie wyszło kilka dni po wyzwoleniu
Wilna. Mimo prowadzenia rozmów o wcieleniu AK w skład
oddziałów sowieckich do dalszej walki z Niemcami 17 lipca

zaproszony na nie przez generała Iwana Czerniachowskiego
do pałacyku przy stołecznej
ulicy Kościuszki 16, usłyszawszy uprzednio, że „nikakowo
dogowora nie budiet”, podstępnie został aresztowany generał
„Wilk”. W taki sam sposób rozbrojono w Boguszach około 26
oficerów AK średniej i niższej
rangi, a po czym w Puszczy
Rudnickiej – większość akowców, których gros bydlęcymi
wagonami trafiło do sowieckich
łagrów. Wielu z nich stamtąd

nie wróciło, zostało zakatowanych, pomarło z wycieńczenia
i poniewierki. Odchodząc zostawiali potomnym testament
walki o miasto Tej, „co w

Ostrej świeci Bramie”, o „perłę
korony polskiej”, o „Florencję
Północy” – polskie Wilno, dla
którego pracowali, walczyli,
cierpieli i oddali życie.
Był też Jan Piątek „Czarny”
Do tych, którzy podczas II
wojny światowej jakże godnie
spełnili swą żołnierską powinność względem Ziemi Wileńskiej, należy też Jan Piątek ps.
„Czarny”. Los z naszymi strony
połączył go w roku 1931, kiedy to otrzymał powołanie do
wojska. Przybył tu natomiast
aż z Podkarpacia, z położonej
nieopodal Mielca wsi Kliszów,
gdzie w roku 1909 przyszedł na
świat i gdzie minęła jego młodość, znaczona 6 latami uczęszczania do mieleckiego gimnazjum. Śmierć ojca w roku 1926
przerwała jednak naukę. Musiał rychło wydorośleć, a żeby
pomagać owdowiałej matce,
podjął się pracy. Początkowo
jako cukiernik w warszawskiej
firmie braci Szokalskich, a następnie jako kok na statku.
Jak już nadmieniłem, w roku
1931 czynna żołnierska służba sprowadziła go do Wilna,
do stacjonującego tu 1 pułku piechoty. Po półtora roku,
gdy miał wracać do cywila,

nie uczynił jednak tego. Dosłużywszy się stopnia kaprala,
zdecydował nadal wdziewać
żołnierski mundur, podpisując
zawodowy kontrakt: początkowo przez trzy lata z roku na
rok, a w roku 1935 – za jednym
pociągnięciem na cztery lata z
miesięcznym żołdem 150 złotych. Tak to w regularnym wojsku i w stopniu sierżanta zastał
go 1 września 1939 roku hitlerowski napad na Polskę.
Niczym jeden mąż ruszyli do
obrony Ojczyzny. Toczyli zacięte boje pod Pułtuskiem i
Wyszkowem, chcąc przedrzeć
się do Warszawy. Na nic zdało się męstwo, okupione krwią
wielu poległych – siły były zbyt
nierówne, o czym ostatecznie przekonali się w potyczce
pod Łukowem, kiedy to zostali przez Niemców doszczętnie rozbici i rozproszeni po
okolicznych lasach. Świadomi
klęski gorączkowo szukali odpowiedzi: „Co dalej?”. Wraz z
kilkoma kolegami zdecydował
sierżant Piątek już w cywilu
wracać do Wilna, gdzie czekała
go żona Józefa i maleńki synek
Wiesław.
Udało się! Tyle że Wilno było
już w rękach Sowietów, którzy
po pewnym czasie wielkodusznie przekazali je Litwinom. O
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/ Polacy i Rosjanie po wyzwoleniu Wilna 1944

pracę było trudno, tym bardziej,
że nowi gospodarze szczególnie
niechętnie zatrudniali Polaków.
By jakoś radzić, podjął się Piątek szmuglowania. Ze wsi sprowadzał żywność, a tam woził
własnoręcznie wytwarzane tak
deficytowe naonczas mydło.
Ten proceder był dlań świetną
przykrywką dla działalności w
podległej rządowi na emigracji konspiracyjnej organizacji
„Polska Podziemna – Związek
Walki Zbrojnej”, mającej walczyć z okupantem, do której
zaciągnął się we wrześniu 1941
roku.
Poprzez drukowanie i rozprowadzanie ulotek mieli krzepić
rodaków na duchu, podsycać
wiarę, że Ojczyzna zostanie
wolna. Z wykorzystaniem w
pierwszą kolej zawodowych
żołnierzy utworzono doskonale
funkcjonujące struktury pań-

wany przez porucznika Czesława Grombczewskiego „Juranda”, który w połowie stycznia
1944 roku z kilkoma żołnierzami zorganizowanego w Wilnie
konspiracyjnego plutonu wyruszył do Koniuch pod Bujwidzami, by przygotować miejsce
postoju dla pozostałej w Wilnie
reszty AK-owskiej formacji.
Niebawem zameldowali się tam
z żołnierzami sierżant Maurycy
Palenko „Strug” oraz właśnie
Jan Piątek „Czarny”, któremu
powierzono dowództwo nad 1
plutonem.
Po tym, gdy w pierwszych
dniach lutego 1944 roku doszło
do planowanego połączenia
plutonu Czesława Grombczewskiego „Juranda” z plutonem
porucznika Wilhelma Dietmeyera „Wilczura”, zaistniał
samodzielny około 80-osobowy oddział partyzancki, prze-

mu się w okolicach Podbrodzia
niby sowieckiemu oddziałowi
partyzanckiemu, a w rzeczy samej – bandzie rabunkowej niejakiego „Borodacza”, nękającej
na różne sposoby miejscową
ludność polską.
1 marca wspierani przez oddział „Błyskawica” i akowców

innych formacji żołnierze „Juranda” okrążyli w Mejrańcach
zajętych notoryczną libacją
bandytów. W wyniku gęstej
strzelaniny banda poniosła
dotkliwe straty. Na polu walki zabito 32 niby partyzantów
sowieckich, w tym – samego
herszta „Borodacza”, rannych
zostało 10 osób, a 6 ujęto. Zdobyto też wiele broni, tak niezbędnej do dalszej walki. Po
stronie polskiej obeszło się bez
strat.
Zasilana przez coraz to nowych
jakże patriotycznie nastawionych ochotników 1 Brygada
„Juranda” rozpoczyna triumfalny marsz po Wileńszczyźnie,
naszpikowany w miesiącach
marzec – lipiec 1944 niejedną
potyczką jak z oddziałami niemieckimi tak też z policją litewską. Jej szlak bitewny wiódł
m. in. przez Kuprijaniszki,
Powidaki, Mejszagołę, Suderwę, Antokolce, Skorbuciany,
okolice Ławaryszek, Majkuby,
Kozaki,
Komorowszczyznę,
Kotłówkę. Jako zawodowy żołnierz, Jan Piątek „Czarny” miał
za zadanie szkolenie tych, kto z
miejscowej ludności zdecydo-

www.ksi.kresy.info.pl
wał chwycić za broń, by walczyć o wyzwolenie Ojczyzny-Wileńszczyzny.
Tak się stało, że w toku operacji
„Burza” to właśnie partyzancka
formacja porucznika Czesława
Grombczewskiego „Juranda”
w dniu 13 lipca 1944 roku stoczyła pod Krawczunami ostatni
bój o Wilno z wycofującymi
się stamtąd elitarnymi jednostkami faszystowskimi generała Rainera Stahela, mającymi
miażdżącą przewagę jak w żywej sile (ta liczyła około 2 tys.
żołnierzy), tak też w orężu. W
tym nierównym boju poległo
aż 79 żołnierzy i sam 33-letni
„Jurand”.
Po aresztowaniu dowództwa
okręgu oraz oficerów oddziały
wileńskiej AK otrzymały rozkaz natychmiastowego opuszczenia terenu i przejścia do
Puszczy Rudnickiej. Jej osłona
zdała się na nic, gdyż marsz ten
był kontrolowany przez oddziały sowieckie jak z ziemi tak z
powietrza. 18 lipca w otoczonym kotle znalazł się też Jan
Piątek „Czarny”. Świadomi
bezmyślności walki akowcy
złożyli broń, po czym w liczbie

/ Rossa 65 rocznica operacji Ostra Brama autor Jerzy Karpowicz

stwa podziemnego, mające na
celu przystąpienie w pewnym
momencie do oporu z bronią w
ręku. Właśnie po temu powołano Armię Krajową, a jej żołnierzem został też Jan Piątek.
Do partyzantki trafił zaangażo-

mianowany nieco później na
1 Brygadę Partyzancką Armii
Krajowej Okręgu Wileńskiego
pod dowództwem „Juranda”.
Jej chrzest bojowy nastąpił już
niebawem, kiedy otrzymała zadanie położyć kres panoszące-

/ Od lewej Wiesław Piątek i Maciej Prażmo - Dom Kultury Polskiej w Wilnie - 15.12.2012r.
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około 6 tysięcy osób odkonwojowano ich i uwięziono w
ruinach zamku w Miednikach
Królewskich. 28 lipca doprowadzeni pieszo do stacji Kiena i załadowani do bydlęcych
wagonów zostali wywiezieni w
głąb Rosji – do Kaługi.
Tu, podobnie jak pozostałym
towarzyszom broni, a teraz –
jeńcom, zaproponowano Janowi Piątkowi wstąpienie do
szeregów wojska sowieckiego
dla dalszej walki z Niemcami.
Gdy stanowczo odmówił enkawudzistom złożenia przysięgi z
motywacją, że czynienie tego
na rzecz obcego państwa byłoby sprzeczne z jego żołnierskim
etosem, został poddany wnikliwemu śledztwu. By paradoks
był większy, usłyszał, że jako
obywatel ZSRR (którym przecież nigdy nie był!) będzie sądzony za… zdradę ojczyzny.
Przypisano mu też rzekome
rozstrzeliwanie wziętych do
niewoli w potyczce pod Mejrańcami sowieckich spadochroniarzy, zarzuconych na wraże
tyły (a tak naprawdę – zbirów
z bandy „Borodacza”). Wyrok,
jaki usłyszał w dniu 26 grudnia
1944 roku, mógł mrozić krew w
żyłach: 10 lat pozbawienia wolności w łagrach z utratą całego
majątku oraz ograniczeniem
praw obywatelskich na dalsze
trzy lata.
W ten to sposób w życiorysie przechrzczonego na rosyjską modłę Iwana Josifowicza
Piontka (ech, ta przewrotna
polska nosówka „ą” w nazwisku!) rozpoczął się okres łagiernika. Początkowo przez
lat 10 jego „drugim domem”
z musu został Kraj Irkucki na
bezkresach Syberii, a następne
dwa lata spędził na zesłaniu w
Kraju Krasnojarskim. Rozkaz
o końcu golgoty, znaczonej katorżniczą pracą, jakże licznymi
szykanami i poniewierką, zastał
go w maju 1956 roku w osiedlu
Teja nad Jenisejem. Mógł wracać do „swajej Polszi”, tyle że
nie do Wilna, które było już
stolicą Litwy sowieckiej, a w
rodzinne strony – do Kliszowa.
Wrócił, nie do końca świadom,
że w ludowej Ojczyźnie za swą
AK-owską przeszłość będzie
postrzegany przez płaszczące
się przed Kremlem władze wy-

raźnie zezem. Zaciskał zęby,
żył i pracował: początkowo
jako sprzedawca, a potem –
jako kierownik sklepu, handlującego różnym żelastwem.
Prowadził ożywioną korespondencję z byłymi towarzyszami broni, jeździł na spotkania.
Wszystko, co dane było mu
przeżyć, skrzętnie spisywał,
mając w zamiarze wydanie autobiograficznej książki. Ta jednak nie ukazała się drukiem,
gdyż w roku 1980 dom, gdzie
mieszkał, został okradziony, a
dziwnym zbiegiem okoliczności przepadły wszystkie rękopisy. Ten ubecki „numer” podciął
mu wyraźnie skrzydła, zrujnował zdrowie, co przyśpieszyło
odejście w zaświaty w dniu 30
lipca 1981 roku. Spoczął obok
rodziców na cmentarzu w Kliszowie.
Zamieszkały w Wilnie, a liczący obecnie lat 70 syn Jana Piątka – Wiesław głęboko w sercu
chowa pamięć o ojcu, z którym
los go rozłączył na całe życie.
Pozostawszy wraz z matką w
Wilnie, nie mieli tu łatwego
życia. Ledwie głowa rodziny
poszedł do oddziału partyzanckiego, doczekali się rewizji w
domu. Kto wie, czym by ta się
zakończyła, gdyby litewskim
policjantem nie okazał się znajomy matki z przedwojennych
potańcówek. Kiedy rewidujący
wrócili po kwadransie, matki
z sześcioletnim synkiem już
nie zastali. Ci bowiem po przenocowaniu u dziadków, udali się na tereny kontrolowane
przez partyzantów, mieszkając
u różnych ludzi, co pozwalało
też często-gęsto widywać się z
mężem i ojcem. Do dziadków,
na wileńską Lipówkę, wrócili
potajemnie zaraz po operacji
„Ostra Brama”. Przedwojenny
adres przy Chełmskiej 6 nigdy
już nie stał się dla nich aktualny.
Akowska przeszłość męża i
ojca snuła się za nimi niczym
cień. Mieszkali na Lipówce
niczym na wulkanie, gdyż enkawudziści mieli ich w swoich kartotekach i kilkakrotnie
nawiedzali. Za każdym razem
ratowali się ucieczką na pobliski karaimsko-ewangelicki
cmentarz, w czym pomocą służyło pagórkowate usytuowanie

ulicy Wąwozy. Zimą stawała
się ona nieprzejezdna z powodu zasp, latem natomiast piaszczyste stromizny powodowały,
że z dala można było słyszeć
przeraźliwy warkot silnika samochodu zwanego „cziornyj
woron”, służącego enkawudzistom przy łapankach. Nie inaczej jak sam Pan Bóg strzegł
Piątków, skoro uszli represjom,
nim dano wreszcie im spokój.
Jan Piątek nigdy do Wilna nie
zawitał. Syn Wiesław począwszy od roku 1957 regularnie
odwiedzał ojca w Kliszowie,
chcąc możliwie najwięcej się
dowiedzieć o jego kolejach
losu, kiedy przestali być razem.
Nie były to jednak opowieści
wylewne. Wielokrotnie słyszał,
że o wszystkim dowie się z
książki, którą planował wydać,
a w czym plany pokrzyżowała
peerelowska bezpieka.
Z tym większym pietyzmem
przechowuje więc pan Wiesław
nieliczne pamiątki po rodzicu:
zdjęcia w mundurze żołnierza
AK, pozyskane w Litewskim
Archiwum materiały dotyczące
śledztwa w Kałudze i wydanego wyroku, dyplom potwierdzający zdobycie przezeń w
roku 1933 tytułu bokserskiego
mistrza garnizonu w wadze
piórkowej, odręcznie spisany
zeszyt z próbkami twórczości
poetyckiej, zdradzającej zresztą jego w tym nieprzeciętny talent, a podkreślający bogactwo
duchowe.
Pamięć „na baczność” prostowana
Przypadająca w lipcu br. 65.
rocznica operacji „Ostra Brama”, którą życiem przypłaciło
około 500 żołnierzy AK, stanowiła doskonałą okazję, by
uczcić ich pamięć, by przywołać tamte dyszące krwią i pożogą dni, by zrozumieć racje
naonczas siedemnastoletnich.
Tych, którzy na zew Ziemi Wileńskiej poszli do walki z wrogiem i do końca nie splamili
żołnierskiego honoru. Znakiem
tej pamięci były liczne uroczystości przy grobach akowskich
– na wileńskim Pióromoncie, w
Kolonii i Kalwarii Wileńskiej,
w Skorbucianach, Krawczunach, do czego walnie się przy-
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czynił Związek Polaków na Litwie, pozostający przy życiu, a
zamieszkali jak u nas tak też w
Polsce wiarusi.
Z piękną inicjatywą wspólnych obchodów tej daty po raz
pierwszy wystąpił Białostocki
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej z jego prezesem Cezarym Kuklą na czele. W dniu 4
lipca honory akowcom oddano
w grodzie nad Białą, gdzie w
intencji poległych i pomordowanych odprawiona została
Msza św., złożono kwiaty przed
pomnikiem żołnierzy AK Okręgów Białostockiego, Wileńskiego i Nowogródzkiego, wygłoszono okazyjną prelekcję.
W dniu 5 lipca obchody 65.
rocznicy operacji „Ostra Brama” przeniosły się natomiast
do Wilna. Zainaugurowało je
tu w południe złożenie wieńców i kwiatów przy sarkofagu
Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego i w kwaterach żołnierzy
AK na cmentarzu Rossa. Obok
zastygłych w pocztach sztandarowych naszych kombatantów i miejscowej społeczności
polskiej udział w tych uroczystościach wziął kierownik wydziału konsularnego ambasady
RP w Wilnie Stanisław Kargul
z pracownikami, wiceprezes
Polskiego Instytutu Pamięci
Narodowej Stanisław Gryciuk,
prezes Białostockiego Oddziału
IPN-u Cezary Kuklo.
Zabierając głos Stanisław Kargul powiedział m. in.: „Uczestnicy operacji „Ostra Brama” –
podobnie zresztą jak olbrzymia
większość tego wykutego w II
wojnie światowej pokolenia
– walczyli o słuszną sprawę,
walczyli po właściwej stronie.
Co więcej, zwyciężyli w tej
wojnie, ale faktycznie – z wyroku historii – przegrali w niej
własny los. To chyba jeden z
najbardziej tragicznych paradoksów polskiej historii.
Czcimy tu pamięć tych, którzy
oddali życie za Polskę. Ale ci,
którzy także o Polskę walczyli
i udało się im przeżyć, zakosztowali potem najtrudniejszego
losu. Znów – z wyroku historii
– odeszła od nich Polska, nowa
władza skazała ich na więzienia, łagry... Po latach część
z nich pojechała do Polski w
dwóch transferach, zwanych

wówczas repatriacją. Reszta
pozostała, otoczona wrogością
współlokatorów swego domu,
przez długie lata płacąca za
swój patriotyzm, za spełnienie
obywatelskiego
obowiązku.
Jednak cechą charakterystyczną tego pokolenia jest wyjątkowe przywiązanie do swych ideałów i ani ci, co powędrowali
do Polski, ani ci, co zostali na
Wileńszczyźnie, nie dali sobie
ich odebrać, pozostali im na zawsze wierni”.
Wprost z cmentarza uczestnicy uroczystości przenieśli się
do stołecznego Domu Kultury
Polskiej, a ich ciąg dalszy stanowiło wręczenie tu przez ambasadora RP w Wilnie Janusza
Skolimowskiego 15 naszym
kombatantom
przyznanych
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
medali „Pro Memoria”. Potem
wydarzenia sprzed 65 lat pod
kryptonimem „Ostra Brama” w
wyczerpującym referacie przywołał wielki znawca tego tematu – dziekan wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii
Uniwersytetu Białostockiego
w Wilnie, prof. Jarosław Wołkonowski. O tymże traktowały też wyświetlone trzy filmy,
a całość obchodów wieńczył
wspólny posiłek dla obecnych
na sali, o co zatroszczył się wydział konsularny ambasady RP
w Wilnie.
Dzieje Polski, a jej Kresów
Wschodnich – w szczególności,
obfitują w niejeden bohaterski
epizod, jakże niezbicie dowodzący, że „wolność krzyżami
się mierzy”. Owe krzyże znaczą też bitewny szlak tych, kto
podczas II wojny światowej na
zew patriotycznego ducha poderwał się z bronią w ręku do
obrony rodzinnych progów, kto
w jakże bezinteresowny sposób
rzucił swój los na stos, choć ten
został jakże brutalnie przygaszony przez historię, co to „niejeden zna błąd”. Oto dlaczego
ta złożona na ołtarzu Ojczyzny
żołnierska ofiara winna w sposób szczególny prostować „na
baczność” naszą pamięć...
Henryk Mażul
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ZAGŁADA ŻYDÓW LWOWSKICH
Aleksander Szumański

B

ezpośrednio po wkroczeniu do Lwowa błyskawicznie
utworzona
„policja ukraińska” wraz
z żołnierzami Wehrmachtu (to
nieprawda, że tylko SS i Gestapo mordowało Żydów) urządziła
w Brygidkach kilkuset Żydom
makabryczną krwawą łaźnię.
To wydarzenie miało swą prehistorię. Wkrótce po 22 czerwca 1941 roku wśród lwowskich
bolszewików wybuchła panika
i wielu z nich w popłochu uciekło na wschód. Po kilku dniach
opamiętali się i niektóre władze,
zwłaszcza część wojska, milicja i
NKWD wróciły.
W międzyczasie części więźniów Brygidek, przede wszystkim kryminalistów, udało się
wyłamać drzwi cel i uciec. Niektórzy, jakby nie wierząc w klęskę Czerwonej Armii, uczynili to
z pewnym ociąganiem się, może
nawet podejrzewając jakiś bolszewicki podstęp. Wśród tych
ostatnich przeważali więźniowie polityczni i inteligenci. Tych
wszystkich, których powracający enkawudziści zastali w celach
i na podwórzu, wymordowali
bestialsko seriami z karabinów
maszynowych. Do pochowania
tych zwłok zapędzono kilkuset
Żydów, których następnie na
miejscu powystrzelano. Bolszewicy zaś już dawno definitywnie uciekli. Ta masakra stała się
groźną zapowiedzią, jaki los czeka Żydów.
Warto dodać, że dziwne i niezdecydowane zachowanie bolszewików w tych dniach było
następstwem dezorientacji samego Stalina. Słuchając pilnie
radia „Wolna Europa” wiedzieliśmy już od kilku tygodni o
koncentracji armii hitlerowskiej
na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa, o czym opowiadali
też kolejarze. Stalina ostrzegał
też specjalnie jego tokijski superszpieg Sorge. Ale Stalin wietrzył w tych wieściach angielską
intrygę zmierzającą do poróżnienia go z Hitlerem, któremu
niemal do ostatnich dni dostarczał naftę i żywność. Co prawda,
w „Izwiestiach” i „Prawdzie”
zaczęły ukazywać się artykuły
wychwalające skuteczność obrony przeciwlotniczej Londynu, z
czego - znając programową tendencyjność sowieckich środków
przekazu -domyślaliśmy się, że
na przymierzu sowiecko-hitlerowskim pojawiają się pewne
rysy. Te podejrzenia zdementował jednak sam Stalin, tłumacząc w przemówieniu radiowym
koncentrację wojsk niemieckich
w Generalnym Gubernatorstwie
obfitością żywności na tych terenach. Wkrótce bomby spadające
na sowieckie lotniska i fabryki
miały go przekonać, jak dalece
się mylił i jak bezskuteczna była

jego zajadła walka ze szpiegostwem. Sprytnie wykorzystywana przez Abwehrę doprowadziła
go do wymordowania swoich
najzdolniejszych generałów, co
m.in. skłoniło Hitlera do uderzenia na osłabiony tym Związek
Sowiecki.
Lwowski Holocaust.
Jego rozmiary zilustrują najlepiej dwie liczby. Wkraczając do
Lwowa Niemcy zastali w nim
około 160 000 Żydów, to znaczy
o około jedną trzecią więcej niż
ich było 1 września 1939 roku.
Ten wzrost ich liczby był spowodowany ucieczką wielu Żydów
z tzw. Generalnego Gubernatorstwa.
Kiedy hitlerowcy opuszczali
Lwów w 1944 roku we Lwowie pozostało około700 Żydów,
ukrywanych przez Polaków
lub - wyjątkowo - uratowanych
jako niezbędni fachowcy, przez
kierowników niemieckich firm,
czasem antyhitlerowców, działających dla Wehrmachtu, np. szyjących mundury wojskowe (tzw.
„warsztaty miejskie”).
Metody mordowania Żydów
były rozmaite. Początkowo rozstrzeliwano ich np. blisko Czartowskiej Skały przy drodze do
Winnik albo w obozie przy ulicy
Janowskiej zwanym „Uniwersytetem zbirów” lub w jego sąsiedztwie. Wymordowanie kilku
milionów ludzi nie byłoby możliwe bez wynalazku cyklonu,
gazu, który w formie stałej wrzucano do zamkniętych komór. Ludzie ginęli w nich w ciągu kilku
minut wśród męczarni spowodowanych dusznością.
Dziwiło mnie zawsze, skąd w
narodzie niemieckim wzięło
się tylu ludzi, którzy aktywnie
uczestniczyli w tych bestialskich
mordach, względnie zgadzali się
z nimi lub udawali, że o nich nie
wiedzą. Tę ostatnią postawę spotykałem najczęściej wśród Niemców, z którymi rozmawiałem po
latach w kraju lub w Niemczech.
Potępienie lub chęć udzielenia
pomocy Żydom spotkałem zaledwie kilka razy. Zresztą w stosunku do Polaków we Lwowie i
w Warszawie także tylko bardzo
niewielu Niemców zdecydowanie sprzeciwiało się hitlerowskim prześladowaniom.
Zagadnienie to dotyczy wszystkich totalitaryzmów. Rozmawiając z ludźmi sowieckimi, nie
tylko z partyjnymi urzędnikami,
funkcjonariuszami policji, ale i z
tzw. „szarym człowiekiem”, prostakiem, czy inteligentem, np. z
lekarzami, nieraz stwierdzano,
że głęboko byli przekonani o historycznym uwarunkowaniu ich
hegemonii nad innymi narodami.
Byli ślepi na ich własne zacofanie kulturalne i cywilizacyjne,

w dużej mierze spowodowane
obłędnym, zupełnie niesprawnym ustrojem społeczno - gospodarczym, jak również wielowiekową tyranią carską. Nieraz
można było zauważyć, jaki szok
psychiczny przechodzili inteligentniejsi spośród nich w zetknięciu z kapitalizmem, który
wbrew doktrynie wsączanej im
od dzieciństwa, dawał każdemu,
nie tylko bogaczom, znacznie
większe możliwości osobistego
rozwoju niż np. ustrój socjalistyczny. Z mirażami przyszłościowymi roztaczanymi przez
marksistowskich
proroków
ustrój ten nie miał nic wspólnego.
Pierwszą wielką rzeź Żydów,
która pozbawiła życia około
80 tys. osób urządzili Niemcy
w sierpniu 1942 roku. Do tego
czasu Żydzi ginęli setkami, czy
tysiącami w więzieniach, niemieckich obozach pracy, np. w
Jaktorowie i niemieckich obozach zagłady w Bełżcu, Oświęcimiu i na Majdanku.
Upór, z którym hitlerowcy to
swoje Ausrottung (eksterminacja) postanowione na początku wojny na zebraniu władz
NSDAP w Wansee przeprowadzali, kolidował nieraz z potrzebami wojny toczonej na Wschodzie, absorbując np. znaczny
potencjał transportowy, przede
wszystkim w wagonach towarowych.
Konferencja w Wansee
Tematem narady było praktyczne „Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej”, jak eufemistycznie
określano planowane ludobójstwo Żydów).
Zarówno w Niemczech przedhitlerowskich, jak i w obecnych,
antysemityzmu, ani oficjalnego,
ani „ludowego” nie było i nie
ma. Choć wielu historyków i
publicystów analizowało zagadnienie przyczyn hitlerowskiego
szaleństwa - przekonującej odpowiedzi nie znaleziono. Poparcie hitleryzmu przez naród
niemiecki opierało się na „Mein
Kampf”, w tym Drang nach
Osten i Lebensraum.
Nie od dzisiaj wiadomo , że
polityka Anglosasów w dużej
mierze sprzyjała powodzeniom
hitleryzmu. Ich wyrachowanie
polegało na tym, aby hitleryzm
i bolszewizm wzajemnie się
pożarły. Ale podobne wyrachowanie miał Stalin w stosunku
do całej Europy Zachodniej i
on właściwie zrealizował swój
plan, dzięki któremu sowiecka
strefa wpływów sięgnęła aż po
Łabę.
Wracając do Żydów lwowskich
warto wspomnieć, że drobna
ich część wybrała współpracę z

Gestapo. Było kilkuset polijantów żydowskich, którzy ściśle
współpracowali z niemiecką i
ukraińską policją. Ich szef, Goliger, szczególny drań i pijak, został zamordowany we własnym
łóżku przez Żydów wracających
z władzą sowiecką.
Był kahał (Judenrat – Gmina
Żydowska) w gettach, który
dokładnie ściągał z Żydów kontrybucję, konfiskował im futra,
biżuterię, dzieła sztuki, meble
i wszystko to dostarczał Niemcom, co wcale nie uchroniło
urzędników kahału od zagłady,
a nawet od wieszania jego prezesów Parnasa i Rothfelda na
balkonach budynku kahału przy
ulicy Bernsteina we Lwowie.

iner, prawnik Maurycy Allerhand
(dziadek dra Leszka Allerhanda b.
lekarza polskich olimpijczyków,
uratowanego przez Polaków z
getta lwowskiego), neurolog Rothfeld - Rostowski, filolog Auerbach, kompozytor Koffler, malarz
Lille - to tylko kilka wybranych
nazwisk.
Było wśród Żydów wielu adwokatów, sędziów, lekarzy, inżynierów, którzy walnie przyczynili
się do rozwoju miasta. W Radzie
Miejskiej Lwowa działało wielu
z nich. Wiceprezydentem miasta
i jego patriotą był bankier Chajes, również redaktor lwowskiej
„Chwili”, znakomitej lwowskiej
i patriotycznej codziennej gazety
żydowskiej

Dla ułatwienia sobie eksterminacji i zapobiegnięcia wszelkiej myśli o oporze Niemcy od
pierwszej chwili zastosowali
straszliwy masowy i publiczny
terror, aby całkowicie sparaliżować prześladowanych. Cel
swój osiągnęli, niemal do ostatniej chwili każdy Żyd próbował
tylko uchronić własną rodzinę i
skórę. Dopiero w sytuacji zupełnie już beznadziejnej porwali się
warszawscy Żydzi do powstania
w getcie.
Ale we Lwowie do takiego
politycznego ruchu nigdy nie
doszło. Warunki były tu też
trudniejsze. Przede wszystkim
wrogość Ukraińców wobec Polaków pogarszała położenie Żydów, ale mimo tego Polacy Żydów ukrywali, mimo pamięci o
poparciu udzielonym władzom
bolszewickim przez żydowską
młodzież we Lwowie.

Holocaust całkowicie zlikwidował żydowską ludność Lwowa. W
obecnej chwili nie odgrywają tam
żadnej roli. Ci nieliczni, którzy się
tam znajdują, to obcy, napływowy
element sowiecki, tak zresztą, jak
niemal cała ludność tego miasta,
które niegdyś stanowiło ostatni na wschód wysunięty bastion
europejskiej kultury, przedmurze
chrześcijaństwa.

Toteż jednym ze sposobów
ratowania się Żydów, przede
wszystkim zasymilowanych inteligentów, był wyjazd do Warszawy, gdzie niektórzy z nich
stali się ofiarą szmalcowników
lub szantażystów. Delegatury
Rządu Londyńskiego i AK tępiły tych donosicieli, wydawały na
nich wyroki śmierci i nieliczne z
nich też i wykonywały, niemniej
osłaniała tych szmalcowników
niemiecka policja i niełatwo
było do nich się dobrać.
Tak więc lwowski holocaust okazał się skuteczny, tak jak niemal
wszędzie, gdzie roztaczała się
władza hitlerowska, a zwłaszcza
tam, gdzie Żydzi w swej masie
nie byli zasymilowani. Znacznie
mniej skuteczny był np. w Danii
i we Francji, gdzie nie było wyroków śmierci za przechowywanie
Żydów, mimo bliskiej kolaboracji władz Vichy, Petaina i Lavala
z Abetzem, hitlerowskim władcą
Francji.
Warto pamiętać, że kultura Polski wiele zawdzięcza lwowskim
Żydom. Biochemik Parnas, fizycy Loria i Infeld, polonista Kle-

Żydzi lwowscy byli przeważnie
polskojęzyczni, niektórzy posługiwali się wyłącznie jidysz,
ukraińskiego w ogóle nie używali. Wielu z nich to wielcy polscy
patrioci. Należy pamiętać, iż wielu lwowskich Żydów służyło w
Legionach pierwszego marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego.
Wielu Polaków pochodzenia żydowskiego oddało życie za Ojczyznę – Polskę.
Nie należy o tym zapominać
pomimo amnezji Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie.
TEKST UKAZAŁ SIĘ W TYGODNIKU „WARSZAWSKA
GAZETA” W LUTYM 2013 r.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_80.htm
http://www.lwow.home.pl/semper/zaglada.html
Jerzy Zieliński „Zagłada Żydów
lwowskich podczas hitlerowskiej
okupacji Lwowa (1941-1944)”,
Towarzystwo
Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo
Wschodnich Wrocław,
Aleksander Szumański „Nie tylko
we Lwowie bez trumien i krzyży
z ludobójstwem w tle” www.rodaknet.com
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Sorge
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Kaługa, dalsze podróże po „Nieludzkiej Ziemi.

Wyśniona i wymarzona
Ojczyzna
Czesław Sawicz

Podział Chleba

Fantazjo, swe obrazy na ten temat twórz!Co za dziwy się dzieją, któż odgadnie, któż?Loch
podziemny, podobny do katakumb wnętrz,Ledwie wejdziesz,
paniczny ogarnia cię lęk.Ciemność ogarnia wnet najbystrzejszy wzrok,Nikły promień światełka zwalcza gęsty mrok.Jakieś
straszne postacie cicho siedzą
w krągWpatrzeni, zapatrzeni w
ruchy jednych rąk.Czujnie śledzą
by jak najmniejszy nie zakradł się
błądNiespokojni, jakby do prochu ktoś przykładał ląd.W jego
ręku okropny połyskuje nóż.Cóż
za dziwy wyprawia mistrz masońskich lóż,Albo inny przywódca, co się szefem zwie,Lecz on
milczy uparcie i tylko tnie i tnie...
Jedna postać na rozkaz odwraca
się w kąt,Jakieś dziwne imiona
wypływają stąd:„Watawa, Kurc,
Skorwid, Łyko, Krych...”A gdy
każdy coś dostał wywoływacz
ścichł.Pewnie skarb jakiś wielki
otrzymał do rąkBo wzruszeniem
wielkim ożywił się krąg....Fantazjo, przypuszczenia na ten temat
rób:Może banda opryszków dzieli krwawy łup,Albo Wyznawcom
diabła ze strach serce drga,W
podziemiach jakichś świątyń
czarna idzie msza...Cóż, więc za
misteria dzieją się bez słów:Wczesnym rankiem, w południe i
wieczorem znów.Nam, którzy tu
siedzą, zgadywać nie trzeba -Tak
u nas odbywa się zwykły podział
chleba.
Lasy moskiewskie 1944 - 1946
r.Autor nieznany z obozu internowanych żołnierzy Armii Krajowej.
Kaługa.W koszarach, w więzieniu, w łagrach, na zesłaniu,i w
wymarzonej, wyśnionej Ojczyźnie.
Część I.
Rano śniadanie, zupa i chleb. Po
sucharach i solonej suszonej rybie, to luksus. Powiedzieli nam,
że mamy się prze mundurować.
Po śniadaniu, grupami prowadzili nas do łaźni. Kazali się

nam rozbierać, oddawać ubrania i przechodzić do następnego
pomieszczenia. Od pierwszych
grup, które już były w łaźni,
wiedzieliśmy, że ubrań naszych
nie zwracają. Chłopcy w bieliźnie wybiegali na podwórze
i przez płot sprzedawali przechodniom swoje mundury i buty
za kawałek chleba, parę cebul,
parę marchwi lub ogórek. Mnie
było szkoda polskiego munduru
i butów. Sprzedałem tylko swój
płaszcz oﬁcerski za bochenek
chleba, trzy cebule i ogórek.
Swój mundur z butami schowałem pod płotem w pokrzywach.
Wieczorem zabrałem go i zakopałem W piachu niedaleko
koszar. W następnym pomieszczeniu młode dziewczyny, W
roli fryzjerek, strzygły głowy na
zero i goliły wszędzie, gdzie rosły włosy. Zawstydzeni chłopcy,
zakrywali rękoma swą męskość.
Rosjanki śmiały się i wymachując brzytwą, wołały: „Podchoditie rebiata nie stisniajtieś, nie obreżu” (Podchodzić chłopcy, nie
wstydźcie się, nie obetnę). Tak
przechodziliśmy operację strzyżenia i golenia. Kto przeszedł tą
operację, musiał smarować ogolone miejsca jakąś rzadką piekącą maścią i przechodził dalej do
łaźni. Otrzymywał kawałeczek
mydła i stawał pod prysznicem.
Gdy cała grupa się już ustawiła,
puszczano wodę, którą po chwili wyłączano. Padła komenda:
„namyliwajśia”, po namydleniu
ciała, puszczano wodę do spłukania mydła, po chwili zamykano wodę i nikogo nie obchodziło
czy zdążyłeś się spłukać, czy nie.
Z pomieszczenia z prysznicami
przechodziło się do następnego
pomieszczenia. Tu się otrzymywało ręcznik i umundurowanie
wojsk sowieckich. Wydawano
tak jak leci, tj. nikt nie mierzył
i nie sprawdzał czy duże czy za
małe? Zaczęliśmy się ubierać i tu
się okazało, że jednemu bluza nie
zakrywa pępka, a drugiemu za
kolana - wyglądał jak w sukience, to samo było ze spodniami i
butami. Zaczęła się wymiana, tak
stopniowo mundury dopasowaliśmy do siebie. Na furażerkach
były przyszyte pięcioramienne
gwiazdki, wycięte z blachy po
puszkach od konserw ,, świunaja tuszonka”. Każdy z nas odpiął
od furażerki gwiazdkę i przypiął swego od czapki odpiętego
orzełka.
Po całej akcji strzyżenia, golenia,
mycia i prze mundurowania zaczęliśmy szukać jeden drugiego.
Rozlegało się wołanie: „Janek Zbyszek - Franek”, choć Janek

czy też Franek stał obok. Jeden
drugiego nie mogliśmy poznać.
Podzielono nas na: ,, bataliony,
roty, zwody i oddielenija” (bataliony, kompanijne, plutony i
drużyny). Teraz już nie pamiętam, w jakiej byłem rocie, W jakim batalionie. Zaczęli nas rozprowadzać do przeznaczonych
nam koszar. Byliśmy w różnych
koszarach. Batalion, W którym
mnie umieszczono znajdował się
na przedmieściu Kaługi. Były
tam murowane baraki, a w nich
zbiorowe prycze. Drużyna mieściła się na ogólnej pryczy, bez
pościeli na gołych deskach. Noce
były zimne, a my nie mieliśmy
żadnego okrycia. Leżeliśmy ciasno jeden przy drugim, na jednym boku, jeżeli bok zdrętwiał,
przewracaliśmy się na drugi bok,
na komendę. Najgorzej było tam
na początku i na końcu. Zmarznięty wstawał, szedł na środek
i kładł się na leżących, ci przez
sen stopniowo się rozsuwali, aż
on znalazł się W środku. Tak następowały zmiany.
Sowieckie dowództwo, zaczęło szukać wśród nas, oﬁcerów
i podoﬁcerów, lecz takich W
śród nas nie było, bo się nikt do
tego nie przyznawał. Na pytanie
gdzie są nasi dowódcy odpowiadaliśmy: ,,przecież wyście ich
aresztowali a pozostali uciekli”.
Przydzielili nam dowódców sowieckich - zaczęły się szkolenia.
Rano-pobudka, gimnastyka, toaleta i śniadanie. Po śniadaniu,
zbiórka i wymarsz W drugi koniec miasta. Po drodze w marszu musieliśmy śpiewać. Padała
komenda „zapiewaj Maskwa
maja”. Myśmy śpiewali, lecz nie
„Maskwa maja”. Śpiewaliśmy
swoje piosenki - Marsz, marsz
Polonia, Już dopala się ogień biwaku i Rozszumiały się wierzby
płaczące. Podoﬁcer, a był to sierżant wychodził z siebie, krzyczał
,,odstawić”(przerwać), lecz na
próżno, jak zaczęliśmy śpiewać
to musieliśmy skończyć. Sierżant
się wściekał ze swej bezsilności.
Po przybyciu na miejsce, każdy z
nas musiał, ze zburzonego domu
wydobyć dziesięć cegieł, związać je pasem, wziąć na plecy i
nieść do koszar. W koszarach budowano nowe baraki, ponieważ
było za ciasno dla takiej ilości
ludzi. Niesione cegły, przez cienką bluzę strasznie uwierały plecy
i były bardzo ciężkie. Po drodze
każdy według swych sił, cegieł
się pozbywał. Po tygodniu trasa naszego marszu, była zasłana
cegłami, a dzieci na chodnikach
śpiewały: Marsz, marsz Polonia.
Marsz po cegły zajmował nam

czas do obiadu. Po obiedzie,
zajęcia najczęściej polityczne,
na których trudno było się powstrzymać, żeby nie zasnąć i nie
zachrapać. Były również zajęcia
z bronią. Broń miała wywiercone otwory w komorach, żeby nie
można było z niej strzelać, jak z
tego wynika, to się bali wydać
nam broni sprawnej. Najgorzej
nam wychodził marsz, jeden za
drugim bez odstępu, takich marszów w wojsku Polskim nie było.
Wieczorem - kolacja, po kolacji
„prawierka” (sprawdzanie obecności) i capstrzyk. Prawierka
odbywała się mniej więcej tak:
Zebranym na placu apelowym,
wywoływano po nazwisku. Wywoływany odpowiadał „jeść”
(jest) tak na zmianę, raz z jednego końca drugi z drugiego,
to ze środka wołano; jeść-jeść,
a faktycznie nikt nie wiedział,
czy wywołany jest? Czy, go nie
ma? Choć „lalusiem” nie byłem,
nie mogłem się przyzwyczaić do
takiego stylu życia. Największą
trudność miałem przy posiłkach.
Wydano nam łyżki, które trzeba było nosić za owijką (strój
radzieckiego żołnierza). Do posiłku brało się za główkę łyżki,
wyciągało zza owijki, wycierało
się ją ręką i łyżka była gotowa
do użytku. Po jedzeniu, łyżkę
trzeba było oblizać i z powrotem za owijkę. O umyciu nawet

mowy nie było. Łyżki rosyjskie
coś w rodzaju trochę pomniejszonej naszej chochli, okrągłe,
trzonek też okrągły. Taka łyżka
obracała się w palcach i trudno
było ją utrzymać w pionie. W
końcu „poszedłem po rozum do
głowy”. Scyzorykiem zastrugałem trzonek, żeby wiedzieć gdzie
jest góra i nie nieść pustej łyżki
do ust. „Oddielenije” (drużyna)
12 osób podzielono na dwie sekcje. Sekcja - 6 osób jadło z jednej
wspólnej tzw. „szajki” (blaszanej misy). Zupę przynoszono w
wiadrze, rozlewali do dwóch szajek, siedząc przy stole po trzech
z jednej strony, nie zważając na
wspólników, każdy „wiosłował”,
aby tylko zaspokoić głód. Zupę
to jakoś się „siorbało”, gorzej
było z kaszą. Jak wezmę jedną
łyżkę, to póki językiem z łyżki wybiorę, kaszy w szajce już
nie było. Nos niby nie duży, ale
przeszkadzał, łyżka zaś za duża
żeby ją wziąć do ust. Głód nauczy. Obserwując doszedłem,
że trzeba łyżką nabierać niedużo
(łatwiej jest językiem wydobyć
z łyżki) za to często a na zakończenie kaszy zgarnąć w łyżkę
ile się da, potem można powoli
zjeść. Chociaż też nie zawsze.
Przychodził Sierżant (oni się stołowali oddzielnie) i ni to pytał, ni
to stwierdzał, nie zwracał uwagi,
czy jeszcze jemy? Czy, już skoń-
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czyliśmy? Wydawał komendę:
„najeliś podnimajś wychodi stroitsja” (najedliście się wychodzić
na zbiórkę). Trzeba było zostawić wszystko, łyżkę oblizać wsadzić za owijkę i wychodzić na
zbiórkę.
Ponieważ Wazgo i ja mieliśmy
dokumenty wydane przez ZWZ
na inne nazwiska. Tadeusz Wazgo nosił nazwisko Tadeusz
Majewski z Warszawy, ja, Johan Horski z Poznania. Znając
sowietów, ujawniać się myśmy
nie chcieli, nawet na bezpieczeństwo rodziców mieszkających w
Wilnie. Po jakimś czasie Majewskiego i mnie przenieśli do innego batalionu. W batalionie tym
zbierano Polaków, jak oni mówili z „Polszy”, tych tzw. z Polszy
przenieśli z koszar na przedmieściu do miasta. Pomieścili nas W
budynku naprzeciw kontrwywiadu, ,,Smiersza”. Budynek drewniany z okrągłych bali, piętrowy.
Bale popękane ze starości a w
szparach miliardy pluskiew. Tu
jako ,,inostrancy”(cudzoziemcy) mieliśmy wygodniej. Były
prycze dwupiętrowe, pełne pluskiew, każdy miał swoje miejsce,
siennik bez słomy, prześcieradło,
powłoczkę bez poduszki i koc.
Ja spałem na samej górze, tj. w
pionie trzeci. To mnie dawało
szansę, przed pobudką włożyć
spodnie i owinąć owijki. (z owijkami miałem kłopot, ciągle mi
się rozwijały). W nocy, gdy mnie
pluskwy dokuczały i nie dawały
spać, właziłem do siennika i w
środku się zawiązywałem.
Raz miałem taki wypadek: zmęczony zaspałem, nie słyszałem
pobudki. O godzinie 6 rano w
radiu rozbrzmiewał hymn „sojuz
nie ruszymyj”, dyżurny wołał;
„podjom” (pobudka), przebudziłem się, w pośpiechu szarpnąłem
za sznurek, żeby wyjść z siennika, sznurek się zaplątał. Szarpię
się w tym worku, sznurka odplątać nie mogę. któryś z żartownisiów pchnął worek ze mną w
dół. Spadłem na głowy pięciu
siedzących na dolnych pryczach,
zgiętych owijających owijki. Jak
kota z worka mnie z tego siennika wytrzęśli. Oni się śmiali, a
mnie chciało się płakać. Długo
jeszcze po tym bolały mnie boki.
Tu jedzenie było takie same, lecz
każdy jadł oddzielnie. Były miski tekturowe, zimne były twarde, lecz po nalaniu ciepłej zupy,
miską nie było można ruszyć z
miejsca, rozmiękła. Raz podchodzi do mnie jeden „pomorzanin”
i proponuje mnie spółkę, mówi:
„ty znasz rosyjski, a ja coś niecoś wiem. Jest tu jeden oﬁcer i
paru podoﬁcerów. Rosjanie ich
poszukują, za wskazanie ich
dostaniemy bochenek chleba,
to się podzielimy”. Myślałem,
że go zabiję, ale tylko go pobiłem. Widząc naszą bójkę, przybiegli chłopcy i nas rozdzielili,
W obecności innych żołnierzy
ostrzegłem go, że jeśli tylko kogoś aresztują, niech się pożegna
z życiem.
Zaczęły się aresztowania, jak z
tego wynikało, było więcej takich
jak ten ,,pomorzak”. Szczegól-
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nie interesowali się żołnierzami
z IV i V brygady. Szukali „Rysia”, kiedy mnie o niego pytali
zorientowałem się, że nazwiska
nie znali (Jan Walentynowicz)
lecz wiedzieli, że ma blizny na
łopatkach od postrzału w walce
pod Majrańcami z partyzantką
sowiecką. Dopiero potem się dowiedziałem, że były „Wtyczki”
Markowa w naszych brygadach.
W Kałudze oni działali nadal.
Mnie coraz bardziej zaczęła się
nie podobać ta armia. Wieczorem
na apelu spotkaliśmy się z kolegami naszej brygady. Rysiowi
powiedziałem, że go poszukują.
Wiedzieliśmy, że V brygadę „Łupaszki” sowieci nie rozbroili na
pewno są gdzieś w Puszczy Rudnickiej czy Białowieskiej. Postanowiliśmy uciekać z tej armii i
przedostać się do swoich. Przy
pomocy kolegów, (choć sami
byli głodni) zebraliśmy trochę
żywności, którą ukryłem razem z
mundurem. W trzeciej dekadzie
sierpnia 1944r. trzech nas tj. Jan
Walentynowicz ps. Ryś, Tadeusz
Wazgo ps. Majewski i ja Czesław
Sawicz ps. Horski, uciekliśmy z
Kaługi. Na wieczornych apelach
mieli za nas się odzywać, żeby
jak najdłużej, nie zauważono
naszej ucieczki. Brat Janka, Kazimierz Walentynowicz ps .Wesoły i Bolesław Mikulewicz ps.
Turwid. Po wieczornym apelu
nie wróciliśmy do koszar. Zabraliśmy ukryte zapasy i ruszyliśmy
przy torach kolejowych na zachód. Na jakiejś niedużej stacji
kolejowej, stał pociąg wojskowy
z czołgami. Parowóz był od strony zachodniej, znaczy na front,
a to nam po drodze. Pod osłoną
nocy wczołgaliśmy się pod czołg
zakryty plandeką brezentową.
Pociąg ruszył, jechaliśmy cała
noc z paroma krótkimi, postojami na stacjach. Rano zostaliśmy wykryci przez żołnierza z
obsługi czołgu, on już słyszał o
Polakach w Kałudze. Prosiliśmy,
żeby nas nie wydał, że my chcemy wracać do Polski. Wtenczas
nie znaliśmy ceny Rosjanina,
myśleliśmy, że tak jak z Niemcem zaproponowaliśmy mu złotą
obrączkę i pierścionek, za przewiezienie nas bliżej frontu, on
nie chciał przyjąć mówił „mnie
eto nienużna”(mnie to niepotrzebne). Pieniędzy myśmy nie
mieli, tak że nie mieliśmy co mu
dać. Nie wiedzieliśmy, co mamy
robić? Baliśmy się, żeby on nas
nie Wydał, chcieliśmy jechać, to
trzeba ryzykować. Poczęstował
nas sucharami, tytoniu nie chciał
nam dać, powiedział: możecie
spowodować pożar i czołg spalić, ja sam tu nie palę. Jedziemy dalej. W południe przyniósł
talerz zupy. Zauważył u Janka
kieszonkowy zegarek. „kakoj
charoszyj oddaj mnie jeho”(jaki
dobry daj mnie go) Jankowi było
szkoda zegarka, to była pamiątka
po ojcu. Niezadowolony odszedł,
na następnym postoju przyszedł i
mówi: „chodit palitmk uchaditie
rebiata uchaditie ja bajuś” (chodzi oﬁcer polityczny uciekajcie
chłopcy uciekajcie ja się boję).
Rozejrzał się, żeby w pobliżu ni-

kogo nie było i kazał opuścić pociąg. Radzi nie radzi musieliśmy
uciekać. Pociąg odszedł, a my
dalej piechotą. Doszliśmy pod
Smoleńsk, okrążenie go zajęło
dwie noce. Szliśmy nocami, a w
dzień chowaliśmy się, żeby nikt
nas nie zauważył. Skończyły się
nasze skromne zapasy żywności.
Żywiliśmy się jarzębiną, czasami marchewką lub ogórkiem
zerwanym w nocy w ogródku.
Kartofli nie kopaliśmy, surowe
nie smakowały, a upiec baliśmy
się ogniska rozpalić. Tadzik się
załamał, i mówił, że pójdzie do
wioski prosić chleba czy też coś
do zjedzenia. Mimo naszej perswazji poszedł. Zostaliśmy w
lesie, Tadzik nie wrócił. Jak się
później okazało, został okrążony
przez dzieci „pionierów” narobili
hałasu „pajmali szpiona”. Tadzik
słabo znał rosyjski. Dzieci było
tyle, że nie sposób było się od
nich uwolnić. Przyszedł beznogi
milicjant i razem z dziećmi odprowadził go na komisariat. Pod
wieczór zauważyliśmy nadjeżdżające samochody z wojskiem,
po niebieskich otokach na czapkach, poznaliśmy NKWD. To
nas dostatecznie przekonało, że
Tadzik wpadł, a wojsko przyjechało nas ścigać. Uciekaliśmy w
głąb lasu całą noc. Rano się okazało, że nas ścigają i okrążają. Z
trzech stron mieliśmy obławę z
czwartej zasieki z drutu kolczastego, dookoła tabliczki z napisami: „Nie wchadić miny” (nie
wchodzić miny). Okazało się, że
las w czasie działań wojennych
został zaminowany. Po przejściu
frontu prawdopodobnie nie było,
komu lasu rozminować, więc go
ogrodzili i tak pozostało. Nam
pozostało jedno z dwóch wyjść:
poddać się albo iść na pola minowe. Po krótkim zastanowieniu
się, zdecydowaliśmy się iść na
pola minowe. Albo się uda albo
nie. Byliśmy przekonani, że i tak
poddając się nie mamy żadnych
szans, słyszeliśmy, że Rosjanie
dezerterów rozstrzeliwują. Weszliśmy w las minowy, tam jak
front przeszedł tak wszystko zostało, Zwłoki zabitych rozszarpane przez ptactwo i zwierzynę,
leje po bombach, minach. Samochody, czołgi, broń, amunicja,
żywność częściowo zepsute, lecz
konserwy były dobre. Żołnierze
NKWD na pola minowe nie poszli. Jakoś szczęśliwie, uważając
przeszliśmy przez ten zaminowany las, zauważyliśmy tylko jedną
minę. Zdetonowaliśmy ją, żeby
Rosjanie myśleli, ze my wpadliśmy na minę. Posililiśmy się
konserwami, wzięliśmy zapas na
drogę. Spokojnie przespaliśmy
noc, rano wymieniliśmy buciki z owijakami na buty saperki,
zmieniliśmy bieliznę na czystą,
wzięliśmy niemieckie sweterki
i inne drobiazgi, które mogłyby
się przydać w drodze. Las głuchy, czasami tylko gdzieś w oddali wrona zakracze czy też sroka zaskrzeczy. Przypominaliśmy
nasze lasy pełne życia, dochodziły różne odgłosy ptactwa i zwierzyny. Myśleliśmy, że przyczyną
tej ciszy był front, ale teraz się

przekonałem, że to socjalistyczna gospodarka, niedbająca o ekologię doprowadziła i nasze lasy
do takiego samego stanu, lasy są
głuche. Uzbroiliśmy się w pistolety maszynowe i krótką broń.
Ruszyliśmy w dalszą drogę, tu
popełniliśmy wielki błąd, trzeba było w lesie przeczekać parę
dni, żeby Rosjanie przekonali
się, żeśmy zginęli. Po wyjściu z
lasu, zaczął się na nowo pościg
za nami. Widzieli, że jesteśmy
uzbrojeni, zaczęli do nas strzelać. Janka ranili w nogę, W udo,
kość nienaruszona, ale mięsień
poszarpany, mocno krwawi. Zrobiłem mu opatrunek. Tak dobrnęliśmy do Dniepru. Janek dalej iść
nie może, prosi, żebym go zostawił i dalej uciekał sam, ja się nie
zgadzam, pomagam mu. Broń
owijam mundurem, robię paczkę
przywiązuję ją sobie na głowie.
Pomagam Jankowi, płyniemy na
drugą stroną rzeki. Przepłynęliśmy Dniepr, wyciągam Janka
na brzeg. Janek jest tak osłabiony, że nie może utrzymać się na
nogach i rana bardziej zaczęła
krwawić. Na przeciwległym
brzegu już są żołnierze NKWD,
puścili cztery psy, które płyną do
nas. Poczekałem na dobry cel i
dwoma seriami wykończyłem
psy. Pożegnałem się z Jankiem,
musiałem go zostawić i sam
uciekać dalej. Słońce już zachodziło. Wbiegłem do lasu i biegłem na zachód nie zatrzymując
się. Zaczęło się chmurzyć, zaczął
padać deszcz, to mnie ucieszyło,
łudziłem się nadzieją, że deszcz
zmyje ślady. (Teraz mnie się
zdaje, że to niewiarygodne, że ja
miałem tyle siły). Biegłem całą
noc, nad ranem deszcz przestał
padać, a ja nie miałem siły nawet iść dalej. Siadłem na chwilę
pod drzewem, żeby, choć trochę
odpocząć, bałem się, żeby tylko
nie zasnąć, lecz zmęczenie było
silniejsze od mojej woli. Obudziłem się, kiedy przewracali mnie
na brzuch. Chwyciłem rewolwer,
chciałem się zastrzelić, lecz wyrwali mnie rewolwer mało nie
z palcem. Przewrócili mnie na
brzuch, dwóch wlazło mnie z nogami na plecy, założyli kajdanki
i jak snop słomy wrzucili na samochód.
Przewieźli mnie do Smoleńska,
tam w areszcie byli już Tadzik i
Janek. Jankowi nie udzielili żadnej pomocy lekarskiej, rana była
tak jak ja ją przewiązałem. Noga
spuchła, siusialiśmy na szmatę z
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rękawa od koszuli i robiliśmy mu
okłady. Po ośmiu dniach naszej
ucieczki, przywieźli nas z powrotem do Kaługi. Posadzono nas w
areszcie pułkowym. Lekarz pułkowy zabrał Janka do „sanczaśti” (ambulatorium), opatrzył mu
nogę i z powrotem do aresztu, ale
tu codziennie robiono mu opatrunki. Koniec sierpnia czy początek września, podchmielony
oﬁcer dyżurny wizytował areszt,
zobaczył nas i mówi; ,,a Polaki
- w Warszawie naczałoś powstanie, Niemcy was wybijut, a ostalnych my akończym”. ( a Polacy
w Warszawie zaczęło się powstanie, Niemcy was wybiją a pozostałych my wykończymy). Tak
dowiedzieliśmy się o Powstaniu
Warszawskim. Do aresztu pułkowego przywożono złapanych
uciekinierów takich jak my.
W połowie września 1944r na
placu apelowym, przed zgromadzonym pułkiem, postawiono
dziewięciu pechowych zbiegów.
Z trybuny d-ca pułku ppłk. Jermołow wygłosił do zgromadzonych przemówienie. Pokazując
nas mówił; to są zdrajcy ojczyzny, uciekali do Niemców nadal zabijać naszych żołnierzy i
obywateli sowieckich itp. na zakończenie; „wot towariszczy suditie sami czto z nimi zdiełać”?
(towarzysze osądźcie sami co z
nimi zrobić `?) Raptem jak jednym głosem zabrzmiało ,,WYPUSTIĆ” (wypuścić) tylko ktoś
krzyknął „RASTRELAĆ” (rozstrzelać) Powstało zamieszanie,
ktoś biegł między szeregami w
stronę trybuny a stojące w szeregach żołnierze , każdy starał się
go uderzyć, wybiegł przed szeregi i upadł, żołnierze sowieccy go
zabrali. ppłk. Jarmołow powiedział; ,,niet towariszczy wy ich
bolsze nie uwiditie” (towarzysze
wy ich więcej nie zobaczycie)
Nas z placu apelowego odprowadzono, nie do aresztu pułkowego
lecz do więzienia w Kałudze.
W więzieniu nas rozdzielono,
każdego do innej celi. Więzienie
było przepełnione w pojedynkach siedziało po dziesięć osób.
Janka ani tych sześciu z tej dziewiątki więcej nie widziałem, ani
w ZSRR ani po powrocie, do Polski, nie wiem, co się z nimi stało?
Tadzika spotkałem na śledztwie
tylko jeden raz. Był tragicznie
wykończony, bez zębów, wybili
mu na śledztwie. Trząsł się cały z
zimna, był tak jak go aresztowali
w koszuli, letniej wojskowej blu-
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zie. Ja miałem sukienny, wojskowy mundur polski i letni sowiecki, prócz tego miałem niemiecki
sweterek, zdjąłem z siebie sweterek i bluzę i oddałem mu to. To
było nasze ostatnie spotkanie w
ZSRR.
Po przybyciu do więzienia kazano nam rozbierać się do naga.
Zaglądali w usta, nos, buzię,
uszy, kazali robić przysiady i stanąć rakiem - zaglądali w pupy.
Ubrania sprawdzali centymetr po
centymetrze, mnąc raz przy razie
każdy szef. Poobcinali guziki,
zabrali paski, kto miał buciki
zabrali sznurowadła i owijki. Zabrali wszystko, co kto tylko miał.
Oprócz ubrania i drewnianej
łyżki nie wolno było nic mieć,
nawet szczoteczki do zębów.
Jankowi zabrali pamiątkowy zegarek, który być może mógłby
ułatwić nam ucieczkę. Na zabrane rzeczy żadnego pokwitowania
nie dawano. Po rewizji ubraliśmy się i trzymających spodnie,
żeby nie spadły, rozprowadzono
nas po celach. Mnie posadzono
W pojedynczej celi, N1223 gdzie
już .siedziało dziewięciu, ośmiu
Ukraińców z UPA i bisarabiec
dezerter.
W celi była tzw. „parasza” przykryta drewnianą pokrywą, był to
blaszany kocioł służący do załatwiania własnych potrzeb. Dwa
„szczyty” coś w rodzaju podłogi drewnianej z rzadko zbitych
desek składającej się z dwóch
części. „Szczyty” te na dzień musiały być podniesione i oparte o
ścianę, w „szczytach” jak zwykle
u nich miliardy pluskiew. Stukając szczytami o podłogę, wytrząsaliśmy pluskwy i dusiliśmy je
nogami, lecz to można było robić, tylko je podnosząc, bo strażnicy zabraniali stukać. W celi
było jedno okno z grubymi kratami, za oknem zasłona z desek,
żeby więzień nie mógł nie zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz,
zasłonę nazywano „namordnik”.
Siedzieć nie było wolno a w
ogóle nie było, na czym. Więzień powinien stać cały dzień na
betonowej posadzce. Na zmianę
siadaliśmy na paraszy, ale jeżeli
strażnik zobaczył przez „Judasza” (w drzwiach wziernik do
podglądania więźniów) od razu
awantura a nawet karcer. Strażnicy na korytarzu chodzili w wojłokach, tak że kiedy podchodził
do drzwi nie było go słychać. Do
okna nie było wolno podchodzić,
za to były srogie kary, nie zważając na to, całą łączność między
celami więźniowie prowadzili
przez okno. Więzienie stare budowane za carów, ściany chyba z
metr grubości, bo nawet pukanie
w ścianę następnej celi bez przyłożenia kubka do ucha nie było
słychać. Na noc opuszczaliśmy
szczyty i kładliśmy się spać.
Spaliśmy na waleta tj. pięciu w
jedną stronę głowami i drugich
pięciu w drugą, jedenasty już by
się nie pomieścił. Ukraińcy nauczyli mnie, w jaki sposób z patyczków od miotły zrobić sobie
guziki, żeby nie nosić spodni w
ręku. Znalezionym podczas spaceru kawałeczkiem szkła, wycią-
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gnąć z miotły rózgę, nadciąć na
odpowiednią długość patyczki.
Na betonowym parapecie, oszlifować je, wyżłobić na środku
rowek i guzik gotowy. Następnie
z onucy trzeba było wyciągnąć
nitki z nich skręcić coś w rodzaju sznureczka. Zaostrzonym
na betonie patyczkiem, tak jak
szydłem zrobić otworek przeciągnąć, zrobiony sznureczek i
przywiązać zrobiony „guzik”,
tak powstało zapięcie. To był
wielki sukces, mogłem zapiąć
spodnie i mundur.
Rano od godziny piątej, otwierano po jednej celi, tak, żeby więźniowie nie mogli się między sobą
kontaktować. Wynosiliśmy paraszę, wylewało się zawartość i nie
płucząc, śmierdzącą z powrotem
do celi. Wody starczało tylko na
spłukanie oczu. Załatwialiśmy
się, ale pupy wytrzeć nie było,
czym, bo gazeta więźniom była
zakazana, służyła strażnikom
jako bibułka do palenia „kaiiaszkow” (łodygi tytoniu). Myliśmy się tylko wodą, bo mydła
nie było. Wytrzeć się, jeżeli ktoś
miał jakąś szmatkę, to się wytarł,
lecz my z celi nr 23 wszyscy byliśmy wzięci z wojska, nie mieliśmy nic, niektórzy wycierali
się rękawem a reszta się suszyła.
Po „uborce” (tak nazywała się
poranna toaleta) wracaliśmy do
celi. Teraz następowała zmiana strażników. Podchodzili do
każdej celi, tj. przyjmujący i
zadający, otwierali w drzwiach
okienko, do podawania strawy
tzw. „karmuszka” więźniowie
ustawiali się w rząd i nas liczyli. Po zakończeniu „prawierki”
przynosili „kipjatok” (wrzątek”).
Na wyposażeniu więźnia było:
gliniany kubeczek i drewniana łyżka. Razem z wrzątkiem
wydawali chleb na całą dobę,
450 gram, kawałeczek mokrego
ciasta pieczonego z obierkami
ziemniaków, otrębami i tylko
Bóg wie, z czego. Chleba mnie
nikt nie ukradł, bo nigdy nie
wypuściłem z ręki, zjadałem do
ostatniej okruszynki. Z głodu nie
jadłem, lecz łykałem go, otrzymany chleb w okienku, póki
doszedłem do okna już go nie
było i do następnego ranka. W
naszej celi nie było, ale w innych
się zdarzały wypadki kradzieży
chleba. Kradzież chleba przez
więźniów była karana śmiercią.
Można było ukraść, odebrać coś
z otrzymanej paczki, lecz otrzymanego chleba ruszyć nie wolno.
Otrzymywana porcja chleba nazywała się „krowna pajka” (porcja krwi). Złodziej chleba był
uważany za krwiopijcę, dlatego
kradzież przez więźniów była
karana śmiercią. Wrzątku nigdy
nie piłem, chyba organizm nie
potrzebował. Chleb zjadałem na
sucho, a smakował mnie jak nigdy w życiu.
Po śniadaniu zaczynały się spacery. Ponownie pojedynczo
otwierano celę i wołano: „wychadi na progułku” (wychodzić
na spacer). Wyprowadzano na
podwórze więzienne, gdzie pod
obserwacja strażnika więzienne
go, chodziło się w kółko z ręka-

mi założonymi do tyłu, głowa
spuszczona, nie wolno było się
rozglądać, patrzeć ani do góry,
ani na boki. Po piętnastu minutach spaceru z powrotem do celi.
Strażnik prowadzący spacery
odbierał nas od strażnika dyżurnego na korytarzu ilościowo i po
spacerze zdawał, jak z tego wynika jeden drugiemu nie wierzył,
choć o zniknięciu czy ucieczce nawet mowy być nie mogło.
Przypadało tak, jak jeden dzień
spacer był do obiadu to na drugi dzień po obiedzie. Na obiad
była zupa, pół litra przeważnie
,,szczy” tj. zielone liście kapusty
gotowane na wodzie. Podobno
to miało być zaprawiane olejem,
ale jeżeli raz na jakiś czas zobaczyłeś oczko tłuszczu pływające
w zupie, to najprawdopodobniej
było nie z oleju a z robaka kapuścianego. W zupie na dnie miski
było sporo piachu, z tego wynika, że liści przed gotowaniem
nikt nie mył. Jeżeli popadło w
miskę kawałeczek ziemniaka z
obierkami, to człowiek w tym
dniu miał wielkie szczęście. Na
drugie dawano kaszę, przeważnie z dzikiego prosa tzn. „magara” lub z tłuczonego ziarna owsa
w tej kaszy było dużo łuski, lecz
ta była najlepsza, czasami była
kasza z pęczaku, tę kaszę nazywano ,,dubowaja kasza”, dlaczego dębowa, nie mam pojęcia. Do
kaszy każdemu do miski wlewali
naparstek oleju. Kaszy tej było
dosłownie dwie łyżki stołowe.
Czasem dawali zupę rybna, tę
rybkę nazywali ,,kalnsa”. Była
to rybka bardzo drobna, która się
w zupie rozgotowywała, a gdy
jadłeś zupę to na ciebie patrzało
setki rybich oczu i żeby nie to, że
zupa była bardzo słona, to była
lepsza od standardowej ,,szczy”.
Na kolację pół litra zupy tj. wody
zabielonej mąka lub garścią kaszy na kocioł, dawali jeszcze
wrzątek, lecz po takim posiłku
pić się mnie nie chciało.
Przeważnie wieczorem brali
kogoś na śledztwo. Otwierali
drzwiczki w drzwiach i strażnik ściszonym głosem mówił:
„na bukwu” (na literę) więzień,
którego nazwisko zaczynało się
na podaną przez strażnika literę
mówił swoje nazwisko, jeżeli nie
odpowiadało, strażnik pytał dalej
,,jeszczo” następny więzień o nazwisku zaczynającym się na wymienioną literę podawał swoje
nazwisko, jeżeli pasowało pytał
o imię ojca itd. Podam przykład:
„na bukwu S”, więzień odpowiada Sokołow ,, niet jeszczo”
następny więzień mówi Sidorow,
pasuje, więc strażnik pyta ,,imja
ojczystwa” (imię ojca) wtenczas
więzień odpowiada: nazwisko,
imię ojca data urodzenia, miejsce
urodzenia i z jakiego § oskarżony. Jeżeli wszystko się zgadzało,
strażnik wyprowadzał z celi i
przekazywał konwojentowi, ten
odprowadzał na śledztwo. Ze
śledztwa przyprowadzali po północy a najczęściej rano. Nierzadko przynoszono, bo o własnych
siłach nie był w stanie iść. O
przebiegu śledztwa nie pisnął ani
słowa, to było srogo zakazane.
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Po śledztwie o spaniu nie było
nawet mowy. ,,Szczyty” musiały być podniesione i wszyscy na
nogach. Chyba, że się zdrzemnął
stojąc w rogu celi oparty o ściany lub siedząc na paraszy, lecz
wtenczas współwięźniowie czuwali przy „judaszu”, żeby strażnik nie zauważył siedzącego.
Czasem kogoś zabrano z celi i
przeniesiono do innej, na jego
miejsce przyprowadzano kogoś
innego. Więźniowie byli nieufni
w stosunku do nowego, a jeżeli
zaczął pytać, za co? kto siedzi,
to taki podpadł na całego. Zdarzył się taki wypadek. Tak jak już
wspomniałem, siedziałem w celi
nr 23. Już drugi dzień było nas
w celi dziewięciu, jeden zmarł.
Był to stary człowiek, nie wiem
ile mógł mieć lat, ale dla mnie,
kiedy ja miałem 18 lat to on był
bardzo stary. Był on tak osłabiony, że nie mógł stać na własnych nogach. Nie wychodził na
spacery, nie chodził do ubikacji.
Więzienny lekarz wydał mu zezwolenie leżeć, więc on leżał na
posadzce betonowej, bo ,,szczyty” musiały być podniesione. Na
„prowierku” musieliśmy go podnosić i trzymać póki nas policzono. Nazywał się Cisar pochodził
z Poczajewa, był cerkiewnym
w klasztorze. Prawdopodobnie
siedział za to, że nakarmił banderowców, którzy przyszli do
klasztoru. Siedział już jedenaście miesięcy w śledztwie. Uważał, że jest niewinny, sprawa się
wyjaśni i lada dzień. wyjdzie na
wolność. Był on bardzo zachłanny, od współwięźniów kupował
wszystko - koszule, buty, płaszcz
z przeznaczeniem, żonie, synom,
zięciowi, córce itd. Płacił za to
chlebem, sam zaś żywił się tylko zupą. W ten sposób całkowicie osłabł, mówił, że niedługo
wyjdzie na wolność, a w domu
szybko wróci do normy. Kupione
ciuchy były starannie poskładane, nawet żałował ich sobie posłać pod bok. Jednego dnia rano
wstajemy i stwierdziliśmy, że Cisar nie żyje. Każdy zabrał swoje
rzeczy wcześniej mu sprzedane.
Do „prowierki” podnieśliśmy go
i trzymając po obu stronach, staliśmy do liczenia. Tak przez trzy
dni pobieraliśmy za nieboszczyka prowiant. Sprawiedliwie na
dziewięciu dzieliliśmy jego „pajok” (porcję) nawet zupę dzieliliśmy łyżką. Dopiero w czwartym dniu po rannej „prawierce”
i otrzymaniu chleba, zgłosiliśmy
jego zgon.
Nieboszczyka zabrali, następne
dwa dni w celi było nas dziewięciu. Na trzeci dzień przed obiadem, otwierają się drzwi i w tym
samym czasie słyszę: ,,dwacać
treciaja, dwacać treciaja” to było
wywoływanie naszej celi na rozmowę. Nie mogłem podejść do
okna. Drzwi się otworzyły, do
naszej celi wprowadzili dziesiątego. Po zamknięciu drzwi przez
strażnika, podchodzę do okna,
okno było cały czas otwarte ze
względu na brak powietrza. Wołam „dwadcać treciaja” słucham.
Słyszę odpowiedź: ,, k wam nasiedku brosili” to oznaczało, że

do naszej celi wprowadzili kapusia. Nic nie mówiąc, podchodzę
do „paraszy” biorę pokrywę i
biję pokrywą nowo przybyłego,
inni więźniowie też mi pomagali. Zrobił się w celi hałas, myśmy
go bili, on stukał do drzwi wołając, ze go zabijają. Drzwi się
otworzyły i go zabrali.
U więźniów siedzących dłużej,
słuch i węch tak się wyczulił, że
dokładnie mogli określić, jaką
celę otwierają po zgrzycie zamka. Mogłem dokładnie określić
gdzie znajduje się strażnik, choć
oni chodzili w ,,walenkach”. Gdy
tylko na korytarz wnieśli zupę,
myśmy wiedzieli, jaka to zupa,
„szczy”, krupnik, brukiew, czy
kartoﬂanka, bez kartoﬂi. Kiedy mnie prowadzili na śledztwo
ulicą między domkami jednorodzinnymi, mogłem dokładnie
powiedzieć co w którym domu
gotują. Raz w ten sposób od konwojenta wygrałem paczkę machorki, dokładnie powiedziałem,
co gotują w kolejnych trzech domach.
Po zabraniu z naszej celi tego
kapusia, słucham wpuszczają go
do celi dwunastej. Podchodzę do
okna i wołam: dwunasta- dwunasta. Kiedy ja wywołuję i rozmawiam z inną celą, jeden z więźniów staje przy drzwiach, żeby
zasłonić „judasza” i nasłuchuje
gdzie jest strażnik. Dwunasta
się zgłosiła, mówię: kapusia do
was wrzucili. Słyszymy i tam
łomot i tak dalej, aż przeniosą
go do innego bloku. Ciężko żyć
kapusiowi, którego więźniowie
rozszyfrują, a w łagrze to wyrok
śmierci.
Na następny dzień wrzucili do
nas więźnia w oﬁcerskim mundurze NKWD, który współdziałał z szajką złodziei, no i wpadł.
Za niego poręczyły inne cele.
Dopiero później się dowiedziałem, że dostał dziesięć lat łagrów.
Nazywał się Kowalenko Mikołaj
(Kola).Czasem na spacerze ktoś
z nas znalazł jakiegoś peta (niedopałka). Byli i lepsi konwojenci, skręcał sobie papierosa,
przypalał, pociągnął dwa dymy
i wyrzucał, wiedział, że więźniowie podniosą, bo oficjalnie
bał się dać szczyptę machorki.
Kola znał konwojentów, to czasem któryś w nocy dał mu trochę
„karaszkow” i gazety do skręcenia. Paliliśmy solidarnie, choć po
razie, ale każdy pociągnął dyma.
To znowu przerzucili z innej celi.
Więźniowie, którzy otrzymywali paczki czasem się dzielili z
innymi. Transport z celi do celi
odbywał się poza oknem. Rwało
się jakąś szmatkę w paski, wiązało się je i tak powstawał sznurek,
teraz trzeba było znaleźć jakiś
ciężarek. Mógł to być jakiś kamyczek, czy kawałek dachówki,
czy też trochę piasku zawiniętego w szmatkę, tak powstawał
ciężarek. Ciężarek przywiązany
do końca sznurka i już można
było rzucać z jednego kosza za
oknem do drugiego. Taki sznurek z ciężarkiem nazywano ,,koniem”. Jak się doszło do wprawy, to przerzucić konia z kosza
do kosza w lewo czy w prawo
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nie sprawiało trudności. Czasem
wołano 23-cia łap konia i przekaż do 24-tej i dalej. Jeżeli trzeba było podać na wyższe piętro,
to się wołało celę nad nami, oni
opuszczali „konia” w dół, wciągali przesyłkę na górę a w pionie to już normalnie. Tak ,,koń”
potraﬁł z jednej strony bloku do
każdej celi traﬁć. Między więźniami była solidarność. Jeżeli
przesyłka nie była przeznaczona
dla mnie, to ja byłem tylko przekaźnikiem. Chyba, że spytałem,
czy mogę wziąć na jednego skręta. Jeżeli pozwolono, to wziąłem,
jeżeli nie to przekazałem nie
dotykając. Czasem się zdarzało, ze ktoś przesyłkę zatrzymał
i nie przekazał, to było bardzo
rzadko i najczęściej Ukraińcy,
ale taki już był spalony u więźniów, wcześniej czy później to
się na nim odbiło. Koń omijał
takiego celę i on już nigdy od nikogo nic nie dostał. Pudełko od
zapałek „karaszkow” kosztowało
dzienną porcję chleba. Ja, choć
paliłem nigdy chleba za nic nie
oddałem. Handlowali i kutwili
przeważnie tzw. polityczni. Urki,
recydywy ostatnim się podzielili. Jeżeli się dowiedzieli, że ktoś
ma tytoń i kutwi, nie dzieląc się
z innymi, to mu odebrali i poczęstowali wszystkich.
Raz wpadłem, strażnik złapał
mnie przy rzucania ,,konia”. Był
tam nie tylko tytoń, ale i gryps.
Nie wydałem, od, kogo i dla kogo
była przesyłka. Tłumaczyłem
się, że zauważyłem jak przelatywała, złapałem, bo bardzo chcę
palić. Jasne, że mi nie uwierzono
i za karę wzięli mnie w ,,rubaszku”. Jest to coś w rodzaju kaftanu bezpieczeństwa, brezentowa
długa koszula. W tym człowieka
podciąga się do góry, wygiętego
tak, że pięty dochodzą do głowy.
Polewają zimną wodą, brezent
się ściąga i ściska aż do bólu. W
ogóle człowiek w „rubaszce” nie
wie, co go boli. Czy krzyż wygięty w odwrotną stronę? Czy
ucisk brezentu? Boli go dosłownie wszystko. Przy tej operacji
był zawsze lekarz, który badał i
określał ile danego petenta można trzymać w ,,rubaszce”. Jak się
później dowiedziałem, najwyższa norma to 15 minut .Ponieważ
się zacięłem i nie krzyczałem, nie
wiem jak długo wisiałem. Zdjęli
mnie, lekarz zbadał i powiedział:
„takiś twardy nie krzyczysz będziesz krzyczał”. Ponownie
mnie powiesili, bardziej podciągnęli i dali silniejszy strumień
wody. Już traciłem przytomność
i jak przez sen słyszałem słowa
lekarza: ,,zdejmijcie go on chyba nie żyje”. Obudziłem się w
szpitalu więziennym. Całe ciało
było posiniaczone od strumienia
wody? A może mnie bili jak byłem nieprzytomny? Nie wiem.
Bolało mnie wszystko. Żołądek
strawy nie przyjmował, co zdążyłem zjeść od razu zwracałem.
Dwa dni karmiono mnie płynami
przez odbytnicę. Po dziesięciu
dniach w szpitalu, gdzie jedzenie
było trochę lepsze, wróciłem do
swojej celi. „Rubaszkę” czułem
jeszcze przez parę lat. Co parę
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dni wzywano mnie na „dopros”
(śledztwo). Na śledztwo prowadzili do miasta, do kontrwywiadu. Naprzeciw znajdowały się
koszary, z których uciekłem.
Na śledztwo prowadzili późno
wieczorami, chyba, dlatego nikogo ze swoich nie widziałem.
Późno jesienią 1944r. od konwojenta, który mnie prowadził
na śledztwo, dowiedziałem się,
że naszych wywieźli za Moskwę
do lasu. Zrobiło mnie się nieswojo, że w Kałudze tylko nas
paru zostało w więzieniu. Kiedy
prowadzili mnie korytarzem w
więzieniu czy też w kontrwywiadzie, a ktoś nadchodził, czy
kogoś prowadzili, kazali się zatrzymać i odwrócić twarzą do
ściany, aż ten ktoś przeszedł. Raz
stojąc twarzą przy ścianie, usłyszałem znajomy głos, lecz poznać czyj to, nie mogłem. Kiedy
ten ktoś przechodził koło mnie,
raptownie się odwróciłem, był
to z naszej brygady ps. Saturn.
Zawołałem, ,,cześć Saturn”, ale
nic mnie nie odpowiedział i jak
bomba wypadł z budynku. To
mnie przekonało, że on współpracuje z NKWD.
Ja jako poznaniak udawałem,
że nie znam języka rosyjskiego.
Śledztwo prowadzone z tłumaczem. Konwojent. wprowadzał
mnie do pokoju śledczego. Okno
było zakratowane, na środku
biurko z dwoma krzesłami i w
prawym rogu taboret przyśrubowany do podłogi. To całe wyposażenie pokoju. Musiałem usiąść
w rogu i czekać. Wchodził do
pokoju oﬁcer śledczy z tłumaczem. Ja musiałem powstać i
zameldować: „Horski Jan, syn
Pawła, 1925 roku urodzenia,
urodzony w Poznaniu, oskarżony
z § 58-la-2-6 i 193,7 KK ZSRR”.
Z początku nie wiedziałem, co
oznaczają te paragrafy. Dopiero Kola mnie wytłumaczył. § 5
81a zdrada ojczyzny, la stosuje
się tylko przy istnieniu okoliczności łagodzących oraz tylko
w stosunku do osób cywilnych,
kara ogranicza się do lat dziesięciu. § 58-2 mówi o powstaniu
zbrojnym, zwłaszcza w celu odebrania gwałtem jakiejkolwiek
części terytorium ZSRR, kara do
rozstrzelania włącznie. § 58-6
szpiegostwo, stosunki wywołujące podejrzenie o szpiegostwo.
§ 193,7 KK ZSRR dezercja.
Mając te paragrafy, mogłem nie
liczyć na przeżycie. Konwojent
wychodził na korytarz i tam przy
drzwiach siedział jako strażnik,
gotów na każde wezwanie. Stawiano mnie zarzuty, że będąc
Polakiem z Poznania podpisałem ,,folkslistę”, że byłem skierowany do AK przez Niemców
jako szpieg, że z czerwonej armii
uciekłem do Niemców, żeby dalej zabijać Ruskich. Ilu obywateli
radzieckich zabiłem? To znowu,
kto z oficerów i podoﬁcerów
AK jest w Kałudze? Ze walczyłem z partyzantką radziecką, że
AK chciała odebrać odwieczne
ziemie ZSRR. Jakie nazwisko
ma? - podawali mi pseudonimy
żołnierzy IV i V brygady. Odpowiadałem, że nie znam takiego

lub nie wiem, po to były pseudonimy, żebyśmy nie znali nazwisk
jeden drugiego i nie mogli ich
wydać. Zadawane pytania mogłem przemyśleć zyskując czas
tłumaczenia. Ja odpowiadałem a
śledczy i tak pisał, co chciał. Po
zakończeniu i przeczytaniu protokołu, kazano mi podpisać. Ja ze
stawianymi mi zarzutami się nie
zgadzałem i odpowiadałem: ,,nie
znam rosyjskiego i nie wiem, co
tam w protokole napisane. Nie
wierzę śledczemu ani tłumaczowi i dlatego niczego podpisywać
nie będę”. Ponieważ z zarzutami
mnie stawianymi się nie zgadzałem powołałem się na świadka
Włodzimierza Saulewicza szefa
sztabu brygady partyzantki radzieckiej im. „Woroszyłowa”,
z którym miałem kontakty. Od
roku 1942 do sierpnia 1943, do
chwili likwidacji brygady „Kmicica” przez Markowa, za zgodą
„Ciotki” dostarczałem partyzantce radzieckiej informacji o
ruchach na kolei transportów
niemieckich. Moje informacje
przyczyniły się do wysadzenia
w powietrze pociągów wojskowych, pod Gieladnią i koło Dukszt, pod lgnaliną. Z początku
nie wiedziałem jak świadczył i
czy świadczył ? Podany przeze mnie świadek. W końcowej
fazie, dowiedziałem się, że potwierdził moje zeznania. Śledczy
powiedział mnie: ,,jeżeli byłeś
takim bohaterem, to, dlaczego
Niemcy ciebie nie zabili? to byśmy też mieli spokój”. Tak mnie
„maglowano” przez sześć miesięcy, i przez cały ten okres przeciętnie, co drugi - trzeci dzień,
jedno i to samo, musiałem powtarzać swoją wersję, a śledczy
swoje i podpisz.
Oﬁcerów śledczych zmieniali, ilu ich było już teraz nie pamiętam, ale nie mało i każdy
to samo: podpisz. Obiecywali
mnie, że jak tylko podpiszę to
będę wysłany do Polski, dawali
na to słowo oﬁcera radzieckiego. Nie wierzyłem słowu oficera
radzieckiego, choć teraz wierzę,
że mogło się tak stać, gdybym
stawiane mnie zarzuty przyjął
i podpisał, mogliby mnie wraz
z aktami oskarżenia przekazać
polskiemu UB. A wierzcie mi,
że mniej boli, otrzymywać cięgi, zniewagi i upokorzenia od
wroga na obczyźnie, niż w wymarzonej ojczyźnie od swoich.
W śledztwie byłem traktowany z
szacunkiem, dobrze nie ubliżano
mnie, oprócz ostatniego śledczego, żaden mnie nie uderzył.
Zwracali się do mnie „gospodin
Horski” (panie Horski). W lutym
zmienili mnie śledczego. Był to
Polak Czarnecki, przynajmniej
mnie się tak przedstawił. Dość
możliwie mówił po polsku.
Śledztwo zaczęło się trochę w
inny sposób, a mianowicie, pozwolił mnie usiąść przy biurku.
Poczęstował mnie herbatą, (której dawno nie piłem), kanapką z
konserwą „świnnaja tuszonka”,
położył papierosy, pozwolił palić. Namawiał, żebym podpisał i
nacisk, choć po polsku stosował
taki sam. Namowy nie pomogły,

chciał mnie zmusić, podniesionym głosem mówił, że jeżeli
nie podpisze to mnie zgnoi w łagrach i w końcu uderzył mnie w
twarz. Poderwałem się z miejsca
i stołkiem, na którym siedziałem
uderzyłem go. Głód, ciągłe namawianie do przyznania się do
nie popełnionych czynów, utrata
wiary, powrotu do ojczyzny, a nawet na życie. Byłem całkowicie
wyczerpany fizycznie i psychicznie, było mnie wszystko jedno,
co ze mną zrobią. Gotów byłem
na najgorsze, wolałem żeby mnie
zastrzelili nie znęcali się, tak
jak nad innymi więźniami, których widziałem jak przynoszono
ze śledztwa. Śledczy poderwał
się z krzesła, złapał rewolwer z
szuﬂady biurka. Ja w tym czasie uderzyłem go po raz drugi.
Rewolwer Wystrzelił na odgłos
strzału, do pokoju wpadło dwóch
żołnierzy jak wściekli rzucili się
na mnie i obezwładnili. Do pokoju wszedł naczelnik kontrwywiadu kpt. ,,Śmiersz”. Ja wołałem
do Śledczego, czemuś mnie nie
zastrzelił? Naczelnik rozkazał
żołnierzom mnie puścić i wyjść,
śledczemu też kazał wyjść z pokoju, zostaliśmy sami, pyta ,,czto
słuczyłoś?” (co się stało). Ja od
wzburzenia zapomniałem, że nie
znam języka rosyjskiego. Odpowiadam po rosyjsku: „żadnemu
gadowi nie pozwolę znęcać się
nade mną, skończcie ze mną, a
jak nie to sam skończę”. Naczelnik zaczął mnie niby to przepraszać, mówi „nie wiedziałem, że
on taki raptus”. Rozkazał żołnierzowi przynieść waleriany,
wypiłem. Grzecznie poprosił,
żebym usiadł, zapalił sam i mnie
poczęstował i mówi: ,,a jednak
znacie rosyjski, przez tyle miesięcy udawaliście, że nic nie
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umiecie po rosyjsku”. Głupio mi
się zrobiło, odpowiedziałem, że
nauczyłem się w celi więziennej,
odpowiedział: ,,no przypuśćmy”.
Nie odpowiedziałem nic, bo cóż
mogłem odpowiedzieć.
Odprowadzili mnie do więzienia
i posadzili na siedem dni do karceru ścisłego, tj. na chleb i wodę,
na trzeci dzień miska zupy, za to
kipjatku dawali ile chciałeś i kiedy chciałeś. Karcer, była to cela
w rogu budynku, ściany, podłoga
i sufit były pokryte lodem. Okna
nie było, tylko pod suﬁtem mały
otwór na zewnątrz, przez,, który
wchodził mróz. Jak już wspominałem, byłem tylko w mundurze.
Ni usiąść ni się położyć, żeby
nie zamarznąć skakałem, wybijałem „czeczotkę” przez siedem
dni. Paraszy, też nie było, bo by
zamarzła. Jak już nie mogłem
wytrzymać z zimna waliłem W
drzwi i prosiłem ,,kipjatku”. Dostawałem gliniany kubek wrzątku, trzymając go ogrzewałem
się. Jak już jako tako ręce ogrzałem, a woda częściowo ostygła,
wylewałem ją a jeszcze trochę
ciepły kubek opierałem o ścianę,
czołem opierałem się o kubek i
tak na stojąco mogłem parę minut podrzemać.
Raz w nocy od strażnika dostałem popalić, od razu zrobiło
mnie się cieplej, czy naprawdę?
czy tylko z wrażenia? nie wiem.
Po siedmiu dniach wróciłem do
swojej celi, jaka ona była ciepła
i przytulna. Siedząc - nie skacząc
w karcerze dużo myślałem. Doszedłem do tego, że jeżeli mam
tak żyć i męczyć się, a o zwolnieniu czy też ucieczce z rąk NKWD
nawet marzyć nie można. Będę
sprawę stawiał tak, żeby dostać
karę śmierci. W celi współwięźniom powiedziałem o swoim
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zamiarze, samo obwiniania się.
Współwięźniowie a szczególnie
Kola, zaczęli mnie perswadować
i tłumaczyć, że wojna niedługo
się skończy. Polska upomni się o
swoich obywateli, przecież byliście żołnierzami Armii Krajowej,
walczyliście z Niemcami. Argumenty częściowo mnie przekonały. W celi mnie przywitano
jak bohatera, Kola od strażników
wiedział o moich perypetiach,
poczęstowali mnie, trudem zdobytą machorką. Najgorzej było z
papierem do skręcania papierosa.
Tak jak już wspomniałem, gazety broń Boże, więzień nie miał
prawa mieć, nawet porwanej na
skręty. O bibułce nikt nie marzył,
prócz tego „karaszki” w bibułce
nie można było palić, bibułka
się spaliła, a karaszki się rozsypały. Zapałek ani innego źródła ognia nie wolno więźniowi
mieć. Ogień to jakoś się zrobiło,
a robiło się go tak: brało się pasemko waty z watówki, zwijało
się twardy wałeczek, następnie
drugie pasemko waty nawijało
się na ten wałeczek w przeciwną stronę, tak powstał twardy
wałeczek waty z dwóch warstw.
Wałeczek ten kładło się na pokrywę od paraszy. Brało się but
z podeszwą skórzaną i pocierało
o wałeczek, tak jak magiel ręczny, do przodu i do tyłu. Po krótkim czasie było czuć swąd tlącej
się waty. Trzeba było rozerwać
wałeczek, W środku był czarny
trzeba było podmuchać, wata się
żarzyła.
Co dziesięć dni więźniów prowadzono do łaźni, też oddzielnie
każdą celę, żeby jeden z drugim
się nie spotkał. Po wyprowadzenia więźniów z celi, w celi robili
„szmon” (rewizję) szukali; ołówka, igły a najwięcej ,,konia”. Robiliśmy w ten sposób, jeżeli zaczynali wyprowadzać parter, to
wołaliśmy celę na piętrze i przekazywaliśmy im, co mieliśmy
do ukrycia, po powrocie z łaźni
otrzymywaliśmy z powrotem
swoje rzeczy z przechowania.
W łaźni robili rewizję ubrania i
znów przysiady, stawanie rakiem
itp. Ubranie trzeba było oddać
do „prażarki” - woszobojki” (do
pieca, w którym przy wysokiej
temperaturze zabijano wszy).
Strzygli głowy, brody, a pod pachami i włosy łonowe, pod nadzorem trzeba było samemu golić
bardzo tępą brzytwą. Do umycia
się otrzymywaliśmy kawałeczek
mydła 1x1x2 cm i „raszku” jest
to drewniana miska. Do umycia
się dawali dwie „raszki” gorącej wody. Po umyciu się otrzymywaliśmy wyprażoną swoją
odzież. Bielizny nikt nie prał i
nie wymieniał. Od ciągłej „prożarki” bielizna zrobiła się brązowa. Na mokre ciało nakładało się
ubranie, tak jak już wspominałem ręcznika nikt z nas nie miał,
„wykąpanych” odprowadzano
do celi.
Po dwóch tygodniach, tym razem rano wezwali mnie na
śledztwo. To było zakończenie
śledztwa. Przeczytali mnie, za,
co jestem oskarżony: § 58,1 a zdrada ojczyzny, z tym nie chcia-
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łem się pogodzić, bo ja przecież
swojej ojczyzny nie zdradziłem.
§ 58,2 za walki z bronią w ręku,
mówię, że ja walczyłem tylko z
Niemcami. „My znajem z kiem
ty wojewał” (my wiemy z kim
walczyłeś), a sowieckie psy to ty
zastrzeliłeś”. § 58,6 szpiegostwo,
dowód, że znałem język rosyjski,
a się do tego nie przyznawałem.
§ 193-7 KK ZSRR dezercja z
Czerwonej Armii. Po odczytaniu
oskarżenia kazali mnie podpisać,
podpisu odmówiłem, oznajmili,
że teraz mam czekać na rozprawę
sądową. Spytałem, czy teraz będę
miał obrońcę z urzędu? Odpowiedzieli:, po, co tobie obrońca,
tu wszystko jasne, ciebie trzeba
rozstrzelać, a nie bronić. Żaden
uczciwy obywatel radziecki nie
podejmie się ciebie bronić”.
Po zakończeniu śledztwa odprowadzili mnie z powrotem do
więzienia. Wśród więźniów były
modne tatuaże. Człowiek młody
to i głupi, prócz tego nie miałem nadziei na powrót do Polski.
Postanowiłem i ja zrobić sobie
tatuaż. Tusz do tatuażu więźniowie robili sami. Kawałek gumy
ze starej zelówki, podpalało się
i zbierało sadzę. Zebraną sadzę
rozprowadzało się wodą z dodatkiem, trochę mydła i cukru i tusz
do tatuażu gotowy. Tego wszystkiego uczył nas Kola. On zdobył
dwie igły. Pozwoliłem sobie wytatuować na palcach lewej ręki
1944 i między kciukiem a palcami napis KAŁUGA. Kola namawiał mnie, żeby na piersi wytatuować orła w locie. Powiedziałem
nie, na piersi zrobię tatuaż, ale
tylko orła - godło Polski. Kola
poprzez swoje kontakty z recydywą i konwojentami, zdobył
guzik od munduru polskiego. W
powiększeniu przerysował orła
mnie na pierś i wytatuował. Tylko temu, że byliśmy już wszyscy po zakończonym śledztwie,
to i mniej nas pilnowano, a i ze
względu na Kolę mieliśmy w celi
więcej swobody.
Półtora miesiąca w na wpół
głodnej armii i sześć miesięcy w
więzieniu, z głodu doszedłem do
tego stopnia, że jeśli widziałem,
że ktoś je, a mnie wystarczyłoby
siły, to bym się rzucił na niego,
odebrał jedzenie i sam zjadł. Siły
nie miałem a i jedzących też nie
było. Jak teraz wspomnę to myślę, że nie byłem człowiekiem
lecz na wpół zwierzęciem. Nie
obchodził mnie front, nie myślałem o końcu wojny, myślałem
tylko o jedzeniu. Marzyłem: raz
w życiu do syta najeść się chleba
i mogłem umrzeć, więcej od życia nic nie chciałem, tylko jeść,
jeść. Wspominałem jak u krewnych na wsi tłuczono kartoﬂe
świniom, a nikt by mnie od tego
koryta nie odgonił. Byliśmy w
celi do tego stopnia głodni i wycieńczeni, że nawet na spacer
niektórzy nie chcieli wychodzić.
W kwietniu 1945r. zaczęli nas
przenosić do innych cel i to tak,
żeby przemieszać ludzi z daleka
z ludźmi miejscowymi. Miejscowi dostawali jakieś paczki z
domu. Ludzi mieszali, dlatego,
żeby jedni drugim pomagali, bo

w więzieniu brakowało żywności. Były wypadki śmierci z
głodu. Z celi 23 dwóch nas tj.
Arkaszkę Bisarabca i mnie przenieśli do celi 42. W celi tej siedziało ośmiu miejscowych tzn.
z Kaługi i okolic. Był tam pop,
dwóch policjantów, którzy byli
na służbie u Niemców, lekarz za
to, że opatrzył rannego Niemca,
jeden dezerter, sołtys, baptysta,
który odmówił wzięcia broni
do ręki i kapitan za to, że był w
niewoli niemieckiej. Kpt. Andrej Drowozow był w roku 1941
mł. lej. na terenach polskich,
nie zdążył uciec z frontem. Dostał się do niewoli niemieckiej,
z niewoli uciekł. Polacy mu pomogli, dostał się do partyzantki
sowieckiej ,,Kołpaka”. W partyzantce walczył do końca 1943r.
awansował na kapitana, został
odznaczony orderem „Czerwonej gwiazdy”. W końcu 1943 r.
pocisk zmiażdżył mu lewą nogę.
Samolotem został przetransportowany do Moskwy, tam mu amputowano nogę. Ze szpitala na
szczudle u nogi wrócił do domu
i cóż się okazało: żona jego żyje
z oﬁcerem śledczym NKWD.
On został aresztowany za to, że
dostał się do niewoli niemieckiej, przez to zdradził ojczyznę.
Opisałem to zdarzenie, żeby pokazać, jaka była sprawiedliwość
ZSRR. Miał on matkę w Kałudze, staruszka choć sama nic nie
miała, raz w tygodniu przynosiła
mu menażkę tłuczonych ziemniaków z cebulą. On zawsze z
nami się podzielił, och, jaka to
była wspaniała uczta, nic w życiu mnie tak nie smakowało jak
te ziemniaki. Reszta współwięźniów nie dzieliła się z nami. Nie
mogłem patrzeć jak oni jedzą:
suchary, cebulę, czosnek, który
mnie swym zapachem wywracał
wnętrzności. Odebrać nie miałem siły, a z głodu wytrzymać
nie mogłem.
Przyszła Wielkanoc
1945r.
wszyscy dostali paczki, pop nawet dwie, jedną od żony, drugą
od córki. Tego wieczora była
męka nie do zniesienia, skręcało mnie żołądek patrząc jak oni
jedzą, kiełbasę, słoninę, jajka, a
ja od nich oczu nie mogę oderwać. Arkadiusz nakrył głowę
płaszczem, żeby nie oglądać
uczty, lecz zapach i tak nie dawał spokoju. Płacząc mówił do
mnie: „widisz kakije swołoczy”
(widzisz, jakie z nich łotry). Myślałem ja katolik, ale Arkadiusz
przecież prawosławny i żeby w
takie święto jego nie poczęstowali tego nie mogłem zrozumieć.
Tego wieczoru postanowiłem się
najeść, nawet, jeżeli mam za to
zapłacić życiem. Wszyscy usnęli
nie śpi tylko pop, modli się i ja
złorzecząc zasnąć nie mogę. Nareszcie zasnął i pop. Kiedy usłyszałem chrapanie popa, wstałem
i ostrożnie jak kot, żeby nikogo
nie potrącić, nikogo nie obudzić,
przedostałem się do worków.
Najbogatsze były popa i policjantów. Wybrałem z worków,
co najlepsze, ostrożnie wrócił
na swoje miejsce. Miejsce nasze
było koło ,,paraszy”. Tu było nie
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tak jak w celi 23, gdzie myśmy
się zmieniali, żeby każdy sprawiedliwie powąchał smrodu. Tu
się z nami nikt nie liczył i trzeba było spać gdzie było miejsce.
Rozbudziłem Arkaszkę, „masz
jedz”. On wystraszony zaczął się
żegnać, i mówi, że z tego nic nie
weźmie, to kradzież, a to grzech.
Mówię mu, ze grzech to im, nie
nam. Pan Bóg kazał się dzielić,
a oni, co robią, nie chcesz to nie
jedz i sam zacząłem ucztę. Głód
Arkaszki przemógł, a może moje
słowa go przekonały, że grzech
to im nie nam. Fakt, że zaczął też
jeść. Trochę myśmy się najedli,
bałem się żeby nie zachorować,
sam więcej nie jadłem i nie dałem Arkaszce. Resztę jedzenia
odniosłem z powrotem, bo schować nie było gdzie. Usnęliśmy
i spaliśmy jak nigdy przedtem,
nawet deski pod bokiem były
miękkie. Rano po wyniesieniu
„paraszy” i załatwieniu swoich
potrzeb osobistych, powrót do
celi. Tu dopiero awantura, pierwsze pytanie, kto dokonał kradzieży? Wszyscy patrzą na nas.
Arkaszka ni żywy, ni martwy.
Staliśmy przy „paraszy” tam
było nasze miejsce. Cóż miałem
robić? Mówię, że to ja z głodu
nie wytrzymałem. Jeden z policjantów chwycił szczudło kapitana i chciał mnie tym szczudłem
uderzyć. Chwyciłem pokrywę od
„paraszy” i jak tarczą się zasłoniłem. Uderzenie poszło na pokrywę. Nie czekając na dalszy ciąg
wydarzeń, pokrywą uderzyłem
policjanta. Myślałem, że wszyscy rzucą się na mnie, lecz o dziwo nikt nie ruszył się z miejsca.
Uderzony policjant zaczął walić
w drzwi i wołać strażnika. krzycząc, że go tu zabijają. Strażnik
otworzył okienko w drzwiach i
pyta, ,,kto ciebie zabija’?” Ten
pokazał na mnie. Strażnik się
zaśmiał, kazał mu się uspokoić
i powiedział: ,,wezwę naczelnika reżimu, on rozstrzygnie”.
Naczelnikiem reżimu był płk.
NKWD Maksimow. Miał gruby tubalny głos, był postrachem
więźniów a szczególnie politycznych. W czasie, gdy Niemcy doszli do Kaługi, od miasta
oddzielała ich tylko rzeka Oka.
Więzienie było nad brzegiem
rzeki. Jak chodziły wieści, Maksimow zwolnił recydywistów z
więzienia, uzbroił ich i wysłał do
obrony miasta. Natomiast więźniów politycznych przegnał do
jednego z trzech bloków, własnoręcznie ich zastrzelił i blok podpalił. Spalony blok ja widziałem.
Na jego głos, czy na jego nazwisko, więźniom skóra cierpła. Gdy
usłyszałem, że ma przyjść Maksimow, też miałem pietra, nie,
dlatego, że się bałem śmierci,
ale wiedziałem, że już drugi raz
karceru ani „rubaszki” nie wytrzymam, ale trudno, już się stało. Otwierają się drzwi, wchodzi
Maksimow ,,no czto zdzieś słuczyłoś”? (co się tu stało). Wszyscy chórem chcieli opowiadać
on ich wstrzymał i mówi kapitan
opowiadaj. Drowozow mówi,
że z worków poginęło jedzenie,
policjant odpowiada chciał mnie

zabić. Maksimow zwraca się do
nas i pyta: ,,kto tu takoj gieroj?”
(kto tutaj taki bohater). Cóż miałem zrobić? Mówię ja obywatelu
naczelniku. Zwraca się do policjanta, co ten, dochadiaga (określenie człowieka, który doszedł
do skrajnego wycieńczenia, na
którym została tylko skóra i kości) ciebie z takoj rożoj” (z taką
mordą) i zaczął się śmiać, mnie
nie było do śmiechu. Pyta mnie
czy oni się z nami dzielili? Odpowiadam, że nic. Zwraca się
do Drowozowa i pyta: ,,kapitan,
dzielili się oni z nimi?”, kapitan
odpowiedział: „nie”. Maksimow
do poszkodowanych: ,,tak wam
trzeba i ostrzegam, jeżeli tylko
któryś z was ich ruszy, będzie
miał ze mną do czynienia”. Wyszedł z celi, drzwi się zamknęły,
a mnie jakby ktoś zdjął kamień
z piersi, którym byłem przywalony. Myślałem, że ucztę tą przechorujemy, lecz skończyło się
na lekkim zatwardzeniu. Choć
słyszałem, że niektórzy od tego
umierali. Współwięźniowie prosili nas, żebyśmy sami nic bez
ich wiedzy nie brali, a oni będą
się z nami dzielić. Od tego dnia
zaczęło się inne życie. Jeden dał
do zupy trochę tłuszczu, drugi
suchara, to jeszcze coś do zjedzenia, to tytoniu na skręta.
9 maja 1945r. usłyszeliśmy
wystrzały, kolorowe rakiety
oświetliły niebo. Od strażnika
dowiedzieliśmy się, że Niemcy
zwyciężeni, wojna się skończyła.
Każdy z więźniów miał rozmaite
myśli, każdy marzył o wolności.
Koniec wojny, na pewno będzie
amnestia, mówią do mnie: „ciebie jako polskiego obywatela
pierwszego zwolnią i wyślą do
Polski”. 12 maja 1945r. strażnik
otwiera drzwiczki „na bukwu
H” odpowiadam: „Horski Jan
Pawłowisz” itd., „zbieraj się z
rzeczami”. Rzeczy żadnych ja
nie miałem, tylko to, co było na
mnie. „A mówiliśmy, że ciebie
pierwszego zwolnią i pojedziesz
do Polski”. Zaczęli mnie obdarowywać na drogę, kto suchara, kto
chleba, śledzia, czosnku, cebuli i
tytoniu na parę skrętów. Pożegnaliśmy się serdecznie, prosili,
żeby im przebaczyć, ja również
prosiłem, żeby mnie wybaczyli
i życzyłem im także szybkiego
wyjścia. Strażnik wypuścił mnie
z celi i przekazał konwojentowi,
ten poprowadził mnie do pokoju
naczelnika wiezienia. Byli tam:
naczelnik wiezienia, naczelnik
reżimu i prokurator. W drzwiach
musiałem wyrecytować żądaną
formułę, Horski itd. Prokurator
wziął jakieś dokumenty i zaczął
czytać. Mnie serce biło, że je
słyszałem f koniec mojej męki.
Tak to mogło się stać lecz nie u
Sowietów.„Wot Horski, z powodu zakończenia wojny litościwa
władza sowiecka ogłosiła amnestię i wam darowano winę za dezercję. Od szpiegostwa wyście
się wykręcili (serce zabiło mnie
mocniej) no za zdradę ojczyzny, „Osoboje Sowieszczanije”
(Specjalna narada NKWD) (sąd
zaoczny) osądziła na osiem lat
,,Insprawitielnych Trudowych
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Łagierej” (Poprawczy Łagier
Pracy). „Jak to? ja swojej ojczyzny nie zdradziłem, walczyłem
całą wojnę z okupantem. A jeśli
są w stosunku do mnie jakieś zarzuty, to mnie, Polskiego obywatela powinna sądzić Polska, a nie
Związek Radziecki”. Prokurator
odpowiedział: „Polsza i Sowiecki Sajuz to adno i toze” (Polska
i Związek radziecki to, to samo).
,,Za dużo nie gadaj, podpisuj i
bądź zadowolony, ze litościwy
Związek Radziecki nie dał tobie kary śmierci”. Odpowiadam:
,,uważam, że jestem bezprawnie
osądzony i niczego podpisywać
nie będę”. Na to Maksimow:
„podpisywać nie chcesz, nie
trzeba no i chuj z tobą”, zwraca
się do konwojenta i mówi: ,,odprowadź go do 4 celi. Tak się
odbył mój sąd. Przyprowadzono
mnie do 4 celi, była to za czasów carskich cerkiew więzienna.
Wpuszczono mnie do celi, gdzie
w rogu ogromnej sali siedziało
czterech chłopaków, mniej więcej moi rówieśnicy (urki). Wołają
mnie: ,,chodź tutaj”, podchodzę,
a jeden mówi: „patrz Niemiec”,
drugi na to: „głupiś, to Polak”,
trzeci do mnie: ,,ty, kto?” „Ja
jestem Polakiem”. „Masz zapalić?” „Mam” i wyjmuję, podaję
tytoń, skręciliśmy skręta, podpaliliśmy. „Chcecie jeść?” pytam
„a masz?” „mam”, siedliśmy i
wspólnie zjedliśmy moje zapasy
na drogę do Polski. Po posiłku
pogadaliśmy, opowiadałem im o
Polsce i o Polakach. W nocy urki
budzą mnie i mówią: „Wańka
wstawaj chawaj” (Janek wstawaj, jedz, w żargonie więziennym chawaj). Przede mną stoi
worek, a pod ścianą leży jakiś
mężczyzna na zwiniętej watówce pod głową. Najedliśmy się,
urki z dwóch stron podnieśli głowę leżącemu, wyjęli watówkę i
podłożyli worek. Od tego dnia
zaczęło się inne życie. Do celi,
co rusz kogoś nowego przyprowadzali, tak doszło do 110 osób.
Zebrało się więcej urek, recydywów i ja między nimi, nazwali
mnie „Jwan Palak”, ten pseudonim pozostał przy mnie do końca wyroku, a nawet dłużej, bo
nawet tu w Olsztynie koledzy W
pracy, czasem żartobliwie nazywali mnie ,,Wańką”.
Z jedzeniem było lepiej, ludzi z
sadów przyprowadzali z workami. Podchodziliśmy do takiego
i proponowaliśmy mu podzielić się z nami, jeżeli coś nam
ze swoich zapasów wydzielił,
było wszystko w porządku. Jeśli odmówił, któryś z nas wyrywał mu worek i rozsypywał
po celi. Głodni więźniowie jak
wrony na padlinę rzucali się na
rozsypany worek, w ten sposób
za swoje skąpstwo nie miał nic.
Tak przeżyłem ponad miesiąc.
Uzyskałem dużo wskazówek jak
żyć w łagrach. Człowiek powinien być twardy z zasadą ,,zdocłmij ty siewodnia, a ja zawtra”
(zdechnij ty dzisiaj, a ja jutro).
Więźniowie dzielą się na ,,czeławiek”, „suka” i ,,frajer”. Pierwsze dwie grupy to są ze świata
przestępczego.
„Czeławiek”,
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„urka”, ,,wor” sam nie pracuje
i nikogo nie zmusza do pracy.
„Suka” to też ,,wor”, sam nie
pracuje, lecz innych zmusza do
pracy, współpracuje z NKWD.
Pozostali to: ,,frajera” i „krochabory” do pracy. Cela osądzonych
się napełniła, zaczęli rozsyłać
do łagrów. Niedaleko Kaługi są
skały wapienne i łagier.
Pod koniec czerwca 1945r. przewieźli mnie „czorym woronom”
(samochód bez okien malowany
na czarno, W tylnej części samochodu oddzielne pomieszczenie dla konwojentów, służącym
do przewożenia więźniów) do
łagru, który się nazywał „Kiipicznyj Zawot” (cegielnia, choć
tam cegieł nie robiono i nie
wypalano). Pracowaliśmy tam
przy wypalaniu wapna i w kamieniołomach. Mnie do pracy
przydzielili do kamieniołomów.
Łagier znajdował się o jakieś
l0 - 15 km za Kaługą. Łagier
nieduży tzw. ,,zona” ogrodzony
drutem kolczastym, podwójnym
płotem, między płotami na noc
przywiązywali psy, które biegały
po drucie tak, ze jeden do drugiego sięgał pyskiem. Z czterech
rogów „wyżki” (tzw. bocianie
gniazda) gdzie stali konwojenci.
Na terenie łagru duży, piętrowy
z drewnianych bali budynek.
Na parterze były kobiety, na
piętrze mężczyźni. Na noc parter i piętro były zamykane. W
niedużej odległości od budynku
mieszkalnego był drewniany barak, była to kuchnia i stołówka.
Przed bramą wartownia i karcer.
O około 50 m. Od łagru był barak dla wojsk NKWD i psów. W
łagrze w budynku mieszkalnym
były pomieszczenia, w których
zakwaterowane były poszczególne brygady. Pod ścianami
były piętrowe prycze, każda na
cztery osoby, posłanie z desek
tzw. ,,garbylki” jest to ostatnia
deska z jednej strony półokrągła
z korą i sękami. Płaska strona
przybita, a półokrągła pod bok.
`Więźniowie kawałkiem szkła
lub kamieniem drapali sęki, żeby
się nie wrzynały w boki. Jedna
tylko prycza miała pościel, tam
spali: na dole brygadzista, zajmując dwa posłania i na górze
dwóch jego pomocników (służących). Reszta więźniów nie
miała pościeli, ubranie więźnia
służyło za posłanie i okrycie. Jakoś do rana się przemęczyłem,
bo zasnąć nie mogłem, na tych
dechach w dodatku z pluskwami. Rano otrzymałem chleb, o
100 gram więcej niż w więzieniu
tj. 550 gram, miskę jakiejś zupy.
Po śniadaniu usłyszałem głos
brygadzisty: ,,wychodzić, zbiórka”. Dwóch pomocników brygadzisty wyganiało z pomieszczeń
współwięźniów bijąc ich i popychając. Pod bramą brygady ustawiono piątkami. W sformowanej
kolumnie było siedem piątek.
Więźniowie byli mieszani, kobiety i mężczyźni różnych narodowości, ze wschodniej Europy i
Azji. Ludzie przygnębieni z sobą
prawie nie rozmawiali, bo i rozmawiać nie było wolno. Wychodziliśmy przez bramę po jednej

piątce, tak nas liczyli.
Po wyjściu wszystkich piątek,
konwojenci okrążali nas, niektórzy byli z psami. Przed wymarszem naczelnik konwoju wypowiadał ostrzegawcza formułę:
,, krok w prawo, krok w lewo
będzie uważany za ucieczkę;
będziemy strzelać bez uprzedzenia”. Kolumna ruszyła do pracy.
Po drodze część kolumny i konwojentów zostało do pracy przy
wypalaniu wapna. Wypalone
wapno wyjmowano z pieców łopatami, więźniowie wdychali pył
niegaszonego wapna, pracowali bez masek, bez rękawic, ręce
mięli poranione, wyżarte wapnem, jeśli ktoś miał jakąś szmatę, to się starał je owinąć. Reszta
kolumny poszła do kamieniołomów, było nie daleko od pieców.
Po przybyciu na miejsce pracy,
konwojenci ustawili się wokoło
kamieniołomu, ustawili czerwone chorągiewki, przekroczenie
chorągiewki równało się śmiercią. Brygadzista z pomocnikami,
zaczęli rozstawiać ludzi do pracy. Ci, którzy otrzymali paczki
z domu i oddawali, co najlepsze
z nich brygadziście, dostawali
pracę lżejszą, reszta musiała wykonywać prace cięższe. Mnie z
kobietą o imieniu „Niura” przydzielono do noszenia kamienia,
a praca przedstawiała się tak:
kamienie, na nosze nakładali uprzywilejowani ja z Niurą,
zdrową silną kobietą, dopiero
trzy miesiące od jej aresztowania, która przy sadzeniu ziemniaków, parę schowała do kieszeni,
za to dostała 5 lat obozu pracy.
Musieliśmy brać naładowane nosze i nieść na odległość jakieś 50
– 70 metrów, tam wysypywać i
wracać z pustymi noszami po już
naładowane nosze. Na placu wysypany kamień układali w sztaple również uprzywilejowani.
Niosąc pierwsze nosze, nogi mi
się uginały, W krzyżu niesamowity ból, odezwała się „rubaszka”, chwiałem się na nogach ledwo utrzymując równowagę. Przy
wymianie noszy, połowę kamienia nogą zsunąłem na ziemię z
naładowanych noszy. Zobaczył
to brygadzista, podszedł do mnie
i krzyknął: „pierwszy dzień w
brygadzie, a już swoje porządki
wprowadzasz”. Odpowiedziałem: ,,ty na mnie nie krzycz, ile
będę mógł tyle poniosę”. „Będziesz nosił ile ja ci każę” i uderzył mię pałką w bok, mówię: ,,ty
na mnie ręki nie podnoś, bo ci ją
odbiję”. „Co grozisz?” i zamachną się po raz drugi, zrobiłem unik
lecz mimo to po ręku oberwałem.
Krew we mnie zakipiała, koło
mnie stał młot do rozbijania dużych kamieni z nowo osadzonym
trzonkiem. Chwyciłem młot do
ręki, zamach i zobaczyłem jak
brygadzista pada na ziemię. Młot
ześlizgną się po głowie, zdzierając skórę opadł na obojczyk
miażdżąc go. Podbiegli do mnie
pomocnicy z kijami, zobaczyli, co się stało, zaczęli uciekać.
Podbiegli do mnie konwojenci,
ja młot odrzuciłem i siadłem na
kamieniu. Żaden do mnie nie
podszedł, popatrzyli i odeszli.

Siedząc, nie wierzyłem własnym
oczom, że ja coś podobnego mogłem zrobić. Przyjechała karetka,
zabrała brygadzistę do szpitala,
jeden konwojent pojechał z nim.
Naczelnik konwoju poczęstował
mnie papierosem i powiedział:
,,wot i doigrałsja” (dosłużył się),
ja siedziałem, a więźniowie przystąpili do pracy. Pomocnicy brygadzisty też się wzięli do pracy,
bo nie było, komu ich ochraniać,
a sami byli tchórze, mnie oni unikali.
Po pracy ustawiono kolumnę,
wypowiedziane
ostrzegawczą
formułę, ruszyliśmy w drogę
powrotną do łagru. Po drodze
zabraliśmy wypalaczy wapna.
W łagrze mnie z bramy zabrano
do karceru i tu się okazało, że
mój występek otworzył mi wrota do życia. Siedząc w karcerze
zauważyłem, że zyskałem szacunek, a spodziewałem się potępienia. Przynosili mi do karceru
moje porcje żywnościowe, to
zawsze miałem większe porcje
zupy, kaszy a czasem i chleba.
Nawet konwojenci częściej poczęstowali papierosem. Po paru
dniach zaczęło się śledztwo.
Nabrałem pewności siebie, spokojnie opowiadałem, jak było,
przeszedłem badanie lekarskie.
Lekarz stwierdził; osłabienie całego organizmu, bóle kręgosłupa.
Jak się domyślałem, konwojenci
też musieli mieć tego brygadzisty
dosyć. Fakt, że naczelnik konwoju i jeden konwojent świadczyli
na moją korzyść. Również Niura
i ci dwaj, którzy ładowali kamienie na nosze, wszyscy zeznawali,
że działałem we własnej obronie.
Prócz tego wpłynęło masę skarg
na brygadzistę, ze wymuszał od
więźniów daniny i groził zabiciem. Śledztwo zakończono, prokurator powiedział; tym razem ci
się upiekło, masz szczęście.
Po skończonym śledztwie odesłano mnie do Kaługi na punkt
przesyłkowy. To jest też więzienie, lecz dla osądzonych, ocze-
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kujących na transport do łagrów.
W punkcie przesyłkowym ponownie spotkałem się z urkami.
Mój wyczyn podniósł mój autorytet wśród świata przestępczego. Dowiedziałem się, że zniesiono karę śmierci. Wiadomością
tą zmartwiłem się, że będę musiał się męczyć a samemu sobie
odebrać życie. Jakoś mnie to nie
odpowiadało. Pomieścili mnie w
celi dla politycznych. Polityczni
to oﬁcerowie i żołnierze, którzy
powrócili z obozów jenieckich,
żołnierze i marynarze walczący
w armiach sojuszniczych na zachodzie. Lekarze, którzy udzielili pomocy medycznej Niemcom.
Sołtysi i policjanci na służbie
niemieckiej, mimo, że pomagali
ludności radzieckiej. Kolejarze,
ludzie wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. Kto
spotykał się z ludźmi zachodu.
W ogóle, kto tylko pracował u
Niemców, czy dla Niemców,
szewc but dla Niemca naprawił,
czy ktoś Niemca nakarmił, był
zdrajcą ojczyzny. Za to był sądzony i otrzymywał wyrok od
10 do 25 lat poprawczego łagru
pracy. Najczęściej ludzi tych sądzono w miejscu ich zamieszkania, więc większość więźniów
byli miejscowi, którzy lepsze lub
gorsze paczki z domu dostawali.
Natomiast urki, recydywa, przeważnie paczek nie dostawali. Oni
mnie do swego ,,świata’” przyjęli, więc ja byłem w obowiązku
im pomagać. Nocą kradłem, co
lepszego z worków i przez dozorców podawałem urkom. Dozorcy wykonywali te polecenia,
bo się bali. Zdarzały się wypadki
zabójstw dozorców za niewykonanie polecenia danego przez recydywę. Takiemu było wszystko
jedno, kara śmierci zniesiona a
25 lat już miał, więc dodawane
tyle ile odsiedział, jak nazywali
,,do połna”(do pełnego). Kiedy
więźniowie wykryli moją działalność, zameldowali naczelnikowi ,,pieresyłki”. Mnie na parę
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dni sadzano do karceru i potem
do celi recydywistów. Tam długo nie wysiedziałem, bo się
już przyzwyczaiłem do lepszego wiktu, a i chłopakom trzeba
było pomóc. Umawialiśmy się,
ja podchodziłem do drzwi wołając ,, ubiwajut” (zabijają). Jak
tylko dozorca otworzył drzwi, ja
wypadałem na korytarz , a oni
zabierzcie „faszystę” bo go zabijemy. W pojęciu radzieckich
obywateli, każdy, kto miał § 58
był faszystą. Tak popadałem ponownie do cel dla politycznych,
to się parokrotnie powtarzało.
We wrześniu 1945 r. wzięli mnie do pracy. Pracowaliśmy przy odbudowie gmachu
NKWD, który został spalony.
Kiedy Niemcy byli pod Kaługą, NKWD-ziści nie zdążyli
ewakuować dokumentów więc
podpalili gmach. Pół budynku
odbudowywali jeńcy niemieccy,
drugą połowę więźniowie radzieccy. Moja praca polegała na
tym, ze rozbijałem kamienie na
drobne, robiłem tzw. grysik na
posadzki. Przeniesiono mnie do
innego bloku dla pracujących,
tu po pracy byliśmy zamykani w
celach. Raz po powrocie z pracy, wołają mnie do kantoru, mówią mi, że otrzymałem przekaz
na 400 rubli. Byłem zdziwiony,
myślałem, ze to pomyłka, lecz
kiedy powiedziano mi, od kogo,
to jest od Antoniego Kowalewskiego to byłem pewny, że to dla
mnie. Tylko się zdziwiłem, skąd
wujek Kowalewski brat stryjeczny mojej mamy miał mój
adres? Za parę dni otrzymałem
list z Wilna od dziewczyny, do
której napisałem, podając swój
adres. W liście napisała, ze rodzina Sawiczów wyjechała do
Polski, że ona z nimi miała kontakt. Do dziś nie wiem jak ona
do nich dotarła? Znała mnie
jako Horskiego z Poznania.
Byłem szczęśliwy, że już mojej
rodzinie nic nie grozi. Za te 400
rubli kupiłem 2 bochenki białego chleba. Jeden podzieliłem dla
współwięźniów, drugi sam od
razu zjadłem. Nareszcie spełniło
się moje marzenie.
Budowaliśmy z Niemcami jeden dom, ale jedna połowa od
drugiej bardzo się różniła w wykonawstwie. Od Niemców byliśmy oddzieleni, oni byli też wycieńczeni, lecz pracowali bardzo
dobrze. Mówiono im, że jak
skończą budowę to ich zwolnią
i wrócą do ojczyzny. W naszej
części budowy stał barak, gdzie
czasowo urzędowało NKWD.
Dalej pod płotem była ubikacja,
taka jak u nas na wsiach ,,sławojka”. Rano jak przyszliśmy do
pracy, w ubikacjach w fekaliach
pływały: kawałki kiełbasy, chleba i inne niedojedzone pożywienie. Z tego wynika, że NKWD
w czasie, kiedy ludzie nie tylko
w więzieniach głodowali, oni
mieli żywności tyle, że nawet ją
wyrzucali. Po paru godzinach w
fekaliach żywności już nie było,
głodni więźniowie wydobyli ją i
zjedli. Pracowałem na budowie
do połowy listopada. W listopadzie 1945 r. przenieśli mnie do
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niedużego obozu pracy w Kałudze. Więźniowie tego obozu
pracowali w dwóch fabrykach.
Fabryka zapałek „Spicz-zawod”
i „Kałużeskij Elektrornechanicznyj Zawód”. Tu warunki
były nie do zniesienia, ludzie
umierali z głodu i przeziębienia. Mnie skierowali do fabryki
zapałek. Praca polegała na tym,
że drewno do fabryki spławiane
było tratwami. Oka zamarzła, w
lodzie pozostało drewno. Trzeba było wyrąbywać z lodu bale
drewna, przyczepiać liny, które ciągnęły drewno do fabryki.
Ludzie w łykowych łapciach po
pas zanurzeni rąbali lód i czepiali liny. Mnie buty się zdarły,
więc też pobrałem większe łapcie, które nakładałem na buty.
Przemoknięci, zmarznięci w
katorżniczej pracy, poganiani
przez brygadzistów, ubrania wysuszyć nie było gdzie. To się nazywał: Poprawczy Łagir Pracy.
Konwojenci mówili, że nas trzeba „nie insprawlać, a istreblać” (
nie poprawiać, lecz tępić). Tu po
raz pierwszy mieliśmy prycze z
pościelą. Był siennik wypchany
słomą, nawleczka również wypchana słomą i koc. Po powrocie z pracy ubranie mokre trzeba
było wykręcić i rozłożyć, choć
ono do rana i tak nie wyschło.
Rano wkładało się mokre ubranie i szło do pracy w wodzie.
Ludzie masowo umierali, rano
pobudka a paru z brygady nie
wstają, są martwi. Brygada
wraca z pracy i niosą jednego
lub dwóch martwych. Zwłok
nie chowano, lekarz stwierdził
zgon, podpisał protokół, rozebrano z ubrania, przyczepiono
deseczkę z numerem do dużego palca lewej nogi i składano
w sztaple jak drewno. Dopiero
wiosną przyjechała koparka,
wykopała dół na terenie obozu.
Spychaczem zepchnięto ciała
do dołu, dół spycharka wyrównała i tak niektórzy zakończyli
swój wyrok za zdradę ojczyzny.
Ja byłem cały owrzodzony, pęcherz przeziębiony, moczyłem
się nie czując, że ze mnie cieknie. Lekarzem był Ukrainiec ze
Lwowa, chciał mi pomóc, lecz
był bezsilny, bo żadnych leków
nie było, gdzieś zdobył tran,
więc dawał mi codzienne porcję
tranu. Niewiele to pomagało. W
lutym 1946 r. dzięki jego interwencji zostałem przeniesiony
do pracy w elektromechanicznej
fabryce.
Związek Radziecki jak się zorientowałem wywoził wszystko,
co tylko się dało z Niemiec, a
szczególnie fabryki. Do Kaługi była przeznaczona fabryka
,,Siemens”. Zadaniem więźniów
był rozładunek wagonów. Były
to maszyny, obrabiarki, osprzęt,
w ogóle wszystko z fabryki Siemensa i przy okazji, co tylko popadło im pod rękę. Meble, porcelana, kryształy, ubrania. Było
to pakowane w skrzynie drewniane, solidnie robione, najprawdopodobniej przez Niemców, bo Rosjan na dokładność
nie stać. Tu praca była o tyle lepsza, bo nie w wodzie. Widziało

się ludzi, czasem
ktoś dał coś do
zjedzenia,
czy
zapalić. Ludzie
sami byli głodni i
biedni, lecz czym
mogli starali się
pomóc. Czasem
konwojenci udawali, że nie widzą, to udawało
się coś sprzedać,
lub wymienić na
produkty, czy tytoń. Tak brygady
pracujące przy
rozładunku jakoś
tę zimę przetrzymały. Brygada
liczyła 16 osób,
brygadzista był
też polityczny,
pracował razem
z nami, bez krzyku, bez poganiania. Brygadę
podzieliliśmy na
dwie grupy po 8
osób. Jedna grupa miała za zadanie rozładować
wagon, załadować na sanie specjalnie do tego
zrobione.
Ciągnik przeciągał
załadowane sanie
na miejsce składowania. Miej-

1 października 2013 - strona 25

/ Czesław Sawicz, konspiracja 1942

/ Czesław Sawicz w Krwczunach 13-07-2013r.

scem tym były: place, skwerki
i ogólnie wszystkie wolne od
zabudowy miejsca w Kałudze.
Druga grupa rozładowywała
sanie, ustawiała skrzynie i piętrzyła tak, żeby jak najwięcej
tego pomieścić, W Kałudze wolnych miejsc już prawie nie było.
Przeważnie były to obrabiarki,
maszyny do montażu urządzeń
elektrycznych pakowane w
skrzynie. Na skrzyni napis: „nie
kantować” ( nie przewracać)
namalowany parasol i kielich i
podana waga, przy napisie ,,nie
kantować” strzałka wskazująca
górę. Skrzynie te nieraz ważyły po 10 i więcej ton. Jak może

8 słabych ludzi rozładować nie
przewracając taki ciężar z wagonu na ziemię, rampy nie było.
Normę w tonach wykonać trzeba, to będzie dodatkowe 100
gram chleba i 100 gram kaszy.
Wiązaliśmy linę do skrzyni i ciągnikiem ciągnęliśmy aż skrzynia
spadła z wagonu, Następował
wielki łomot. Skrzynie były masywne. Na ziemi skrzynie przewracaliśmy tyle razy ile trzeba
było, żeby skrzynia stanęła na
saniach i strzałką do góry. Teraz
można było ciągnąć na miejsce
magazynowania a tony zapisać
do planu. Rozładunek z sań odbywał się w podobny sposób.
Wagony były załadowane solid-

nie, na pewno dźwigami, w Kałudze nikt dźwigu nie widział,
choć w skrzyniach dźwigi były
tylko trzeba było je zmontować,
ale o tym nikt nie myślał, więc
rozładowywaliśmy jak mogliśmy. Rozładunek ten trwał pół
roku. Nieraz się zastanawiałem
jak długo? ile lat? to tam leżało i
co z tego nadawało się do wykorzystania? Tak jak się orientuję,
przy ich gospodarce i operatywności to chyba bardzo długo, na
deszczu, słocie, w ogóle niezabezpieczone przed działaniem
atmosferycznym.
Cdn.
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Lwów w objęciach Warszawy
z Rubinsteinem w tle
Aleksander Szumański dla „Barw Kresów”

G

dy 18 kwietnia 2013
roku w pięknej warsza
wskiej sali teatralnej
Parku Bielańskiego zapowiedziałem Kingę Dobosz w
piosence Mariana Hemara „Panna Mania gra na mandolinie”
warszawska publiczność zareagowała spontanicznymi brawami. Brawa trwały tak długo, że
biedna Kinga, nie dość, że stremowana, to w dodatku nie mogła
odnaleźć mandoliny.
I tak radośnie rozpoczęła się
warszawska odsłona „III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego”. Wspaniała warszawska publiczność oczywiście na spektakl przybyła w nadkomplecie i
zabrakło miejsca w sali liczącej
ponad 200 osób. Kinga Dobosz
tak pięknie zagrała na odnalezionej wreszcie mandolinie, iż
pannę Manię zmieniła na pannę
Mariannę, ale okazało się, iż tak
sobie życzył autor tekstu Marian
Hemar, twierdząc w pierwszym
wersie, iż „Panna Marianna jest
bardzo muzykalna”.
Oczywiście na samym wstępie
zaznaczyłem tradycyjnie, iż we
Lwowie muzy śpiewały zawsze,
a że Leopolis semper fidelis, to
przecież wszyscy wiedzą. A potem, potem z kolei i ja stremowany, jak to zwykle bywa przed
t a a k ą publicznością miałem
zapowiedzieć uroczą i piękną
Karolinę Janociak, która przy
akompaniamencie maestro Pawła Bieńkowskiego, już historii
polskiej muzyki fortepianowej,
stałego akompaniatora Mieczysława Święcickiego, miała zaśpiewać tym razem po polsku
„Placmuzyka” /”Aj sy git” /,
ale, ale nie rozpoczęła, pomimo
rozpaczliwego „klawiszowania”
Pawła Bieńkowskiego.
Nie mogąc sobie poradzić z prostym przecież scenariuszem zapowiedziałem. siebie, ale też nie
wiedziałem z czym, etc.
Sytuację powitała wytworna
warszawska publiczność szczerą wesołością, a potem, nie rozumiem dlaczego brawami.
Wpadkę uratował natychmiast

niezastąpiony Wojtek Habela,
który zaznaczył, że teraz wybieramy się wszyscy na piechotę
do Lwowa z piosenką Wiktora
Budzyńskiego „Wio na piechotę
do Lwowa” którą zaśpiewał z towarzyszeniem akompaniamentu
Pawła Bieńkowskiego.
Publiczność warszawska zareagowała natychmiast brawami
na stojąco i bisami, ale do dzisiaj
nie wiem na pewno, czy brawa
dotyczyły piosenki Wiktora Budzyńskiego w wykonaniu Wojtka
Habeli, czy wręcz znakomitej
mojej dezorientacji w programie.
Karol Wróblewski organizator
festiwalu, prezes fundacji „Ocalenia Kultury Kresowej” powiedział: - „brawa były należne obu
panom i Pawłowi Bieńkowskiemu”.
No tak, może, ale dlaczego bisowano moją wpadkę? Ale później
już ze swobodą zapowiedziałem
piękną i młodziutką Karolinę Janociak w jej słynnym już „Aj sy
git” / po polsku i lwowsku „Placmuzyka”/.
Wcześniej na piechotę do Lwowa się nie wybrałem, tak byłem
wpatrzony w panią Karolinę.
Nawet moja żona Alina zwykle
w takich sytuacjach bezlitosna
dobrze mnie zrozumiała!
Chyba jednak byłem w błędzie,
ponieważ bolały ją nogi / moją
żonę, nie Karolinę /. Ale co się
działo dalej na estradzie?
Oj działo się wiele, gdy publiczności przypomniałem, iż Lwów
i Warszawa, dwa bohaterskie
miasta, jako jedyne w kraju odznaczone zostały krzyżem Virtuti Militari, a bohaterskie Warszawskie Dzieci, to dzieci, które
poszły w bój z innym przecież
wrogiem niż Orlęta Lwowskie,
ale czy był wśród bohaterów
warszawskich rówieśnik trzynastoletniego Antosia Petrykiewicza, (tego nie wiem), zresztą
jak dwa nasze miasta, również
odznaczonego Krzyżem Virtuti
Militari.
No i teraz zaistniała już prosta
droga do kinderskiej piosenki
lwowskiej i tej warszawskiej,
stanowiącej przecież oręż do
walki z okupantami niemiecki-

mi. Przypomniałem również powszechnie znane teksty piosenek
śpiewane przez całą Warszawę
w czasie okupacji hitlerowskiej
np. „…/siekiera motyka pędzel
alasz /przegrał wojnę głupi malarz/, / siekiera motyka / bimber
szklanka / w nocy nalot w dzień
łapanka / i inne.
Nadeszła oczekiwana pora na
prezentację mistrza piosenki,
zresztą nie tylko lwowskiej,
Franciszka Makucha solistę
krakowskiej Opery i Operetki.
Przed wejściem na estradę był
stremowany / jak zresztą wszyscy / i prosił:
„ Alek, nie mów nic o mnie,
podaj tylko nazwisko”. Oczywiście miał rację, nazwisko
przecież samo mówi, nie potrzebna więc oracja. Nie stosując się jednak do decyzji pana
Franciszka, powtórzę więc to co
napisałem o nim w poprzedniej
korespondencji z „III Festiwalu
Piosenki Lwowskiej i Bałaku
Lwowskiego” zamieszczonej w
„Kurierze” Chicago i rodak net.
com :
„…Sam mistrz piosenki, pieśniarz / o Lwowie /, tymczasowo
śpiewający w Krakowie o Lwowie, solista opery i operetki w
Krakowie Franciszek Makuch.
Jak pan Franciszek zaśpiewał
dwie obowiązkowe piosenki
„ Boston o Lwowie „ Mariana
Hemara i „ Mój sen o Lwowie
„ Wanata i Jerzego Kopińskiego
to się dopiero rozkręcił kilkoma
piosenkami, zmianami głosu,
ubrania, kapelusza i zapewne
fryzury, wszystko jak leci, jak
przystało na mistrza…”.
A publiczność?
Nie chciała go wypuścić ze sceny, podobnie zresztą jak przedtem Wojtka Habelę, który był
we Lwowie na imieninach z Feliksem Konarskim i zaśpiewał:
„...inżynier S podpalił trzy firanki.. „ Party w Londynie „
Feliksa Konarskiego” , na czym
najbardziej ucierpiałem ja w
swoim gadulstwie z wpadkami /
zaplanowanymi ? /.
Oczywiście było należące mi się
zadośćuczynienie, tym razem z

łezką:
Na szczycie Kopca Unii Lubelskiej
Na szczycie kopca
Nikt mnie nie wita
Tylko biało czerwona
Kirem spowita
I inne twarze
Rozpaczą obce
Lecz polska ziemia
I polskie kopce
I polski pejzaż
U progu stóp
I inna mowa
Ciernisty głóg
Tu były grudnie
Tu były maje
Wolności orlej
Bystre ruczaje
Tu była strzecha
Czeremchy pola
I zapach Wilna
I śpiew Podola
Tu była Polska
U stoku Lwów
Jak w tej piosence
Co chcesz to mów
A potem?
Karol Wróblewski ze swoim zespołem zagrał i zaśpiewał „Tylko we Lwowie” znamienitego
duetu Henryka Warsa i Emanuela Schlechtera i powiedział:
„Nie ma piosenki bez poezji”.
Wyznanie owo ośmieliło mnie
znowu:
Matka biało - czerwona
Popatrz mamo na Łyczaków
Tam brzmi chór czerwonych
maków
Tam jest Polska u twych stóp
Tam jest kraj jedyny Lwów
Nie płacz mamo ja wnet wrócę
Lecz na chwilę odejść muszę
Nie płacz mamo w mej czerwieni
To Lwów tylko się zieleni
Lwów nasz żyje polski rota
Nic że dzisiaj krwi Golgota
Nic że dzisiaj stąpasz cieniem
Ja to z obrońcami zmienię
Nie płacz mamo na mą duszę
Ja na chwilę odejść muszę
By powrócić do twych stóp

I zobaczyć polski Lwów
Co było później?
Wydaje się, że słusznie pojawił
się po raz następny Wojciech
Habela, aby wprowadzić publiczność w inny nastrój swobody estradowej, w krainę szmoncesu /jak to ostatnio bywa w
zwyczaju pana Wojciecha /.
Pożegnaliśmy więc na chwilę
bałak, aby po raz kolejny wysłuchać skeczu, czy monologu, jak
kto woli, artystycznie zatytułowanego „Rubinstein”.
Oj, co to się nie działo na widowni, w momencie, gdy durny
Icek dostał od taty po mordzie,
za to, że się nie idzie uczyć gry
na fortepianie?
Rubinstein idzie mieć w banku
sto tysięcy dulary, auto szedł
kupić za 50 tysięcy, a za jeden
koncert to ma... i tato… buch
następnie drugi raz Icka w mordę.
Gdy Icek szedł trzeci raz dostać
w mordę za to, że może nie zostać Rubinsteinem, to ja przypomniałem sobie ortodoksyjnego,
pejsatego handełesa, który na
„Krakidałach” sprzedawał kolorowe pocztówki.
Jedna z nich przedstawiała brodatego i pejsatego Żyda mającego z lewej strony pożar, z prawej
zaś ryczącego lwa.
Napis pod pocztówką w wybranym języku brzmiał:
„Nysz ta hir, nysz ta hir”, co
oznacza: „ani tędy, ani tędy”.
Pocztówki szły jak woda, a ja
dzisiaj myślę:
Znajdźcie mi dzisiaj goja, który
tak potrafi handlować.
A kto wystąpił w Warszawie?
Spieszę z informacją iż:
-Zespół „Chawira” w składzie:
Karol Wróblewski, Grzegorz
Wróblewski, Stefan Czyż, Jerzy
Skrejko, oraz Wojciech Habela, Franciszek Makuch, Paweł
Bieńkowski, Karolina Janociak,
Kinga Dobosz, oraz dziękujący państwu za wyrozumiałość i
cierpliwość.
Aleksander Szumański

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

skiej na antenie Polskiego Radia Katowice
(UKF 102,2 MHz) w każdą niedziele o godz. 8.10.
Dla Polaków za oceanem powtórka audycji o 1.00 w nocy z
Lwowska Fala
- autorska audycja Danuty Skal- niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl
i Swiatowego Kongresu Kreso-

wian:
www.kresowianie.com

www.ksi.kresy.info.pl
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MALARSTWO KRESOWE
- PODOLE I WOŁYŃ

Anna Małgorzata Budzińska
Wołyń i Podole dzisiaj leżą w zachodniej Ukrainie, a kiedyś były częścią Rzeczypospolitej. Tereny te kojarzą się z
bezkresnymi równinami i stepami, z końmi, z Kozakami,
z najazdami Tatarskimi, z wydarzeniami historycznymi i
z buńczucznymi ludźmi. A jeśli stepy to i bodiaki.
Kolejne opracowanie malarstwa kresowego zacznę przewrotnie od stepowych bodiaków, a nie od koni czy Kozaków.
-Cóż to takiego te „bodiaki”? - spytacie
Zobaczcie sami na obrazach Jana Stanisławskiego, czyż
nie są malownicze? :

Dzisiaj już się tej nazwy nie używa, lecz gdy spytałam o
bodiaki dawną Kresowiankę- panią Helenę Terpiłowską
z wioski spod Wrocławia to bez zastanowienia opisała tę
roślinę. Wymawiała jej nazwę miękko, tak jakby mówiła
„bodziaki”.
- Bodiaki to takie chwasty, - duże i kłujące, takie osty.
Co ciekawsze- w jej obecnej wsi, leżącej na Ziemiach Zachodnich, dokąd pani Helena musiała się przenieść z Kresów również znalazłam liczne kępy rosnących bujnie bodiaków i to nieraz w ogródkach. Zbieg okoliczności, czy
też może mieszkańcy tych okolic z nostalgii za dawnymi,
pozostawionymi stepami hodują te rośliny ? Nie wiem.

Bodiaki rosły na ukraińskich stepach.
Zajmijmy się więc krajobrazami Podola i Wołynia. Pięknie opisał je Tadeusz Chrzanowski w książce „Kresy czyli obszary tęsknot”:
Obszar zachodniej Ukrainy prezentuje niezwykłą różnorodność krajobrazową, krainy geograficzne spotykają się
tu, łączą i przenikają. W zasadzie dominują równiny, a
im dalej ku wschodowi, tym szerzej rozciągają się stepowe pejzaże. Jest pewna nostalgia, ale też i tajemnicze
piękno tej ziemi, tak obficie nasyconej krwią, przeoranej
indywidualnymi i zbiorowymi tragediami, a zarazem jakby otwierającej się swą żyzną urodą.
Nie dziwi więc, że wielu malarzy polskich było zafascynowanych pięknem stepowych pejzaży.
Spora liczba malarzy, szczególnie w drugiej połowie XIX
wieku, jak też w okresie Młodej Polski, uległo wręcz fascynacji stepową Ukrainą. I ciekawe, że podlegali jej artyści, którzy wcale z tych terenów nie pochodzili, którzy
przybywali tu z innych stron kraju i zarażali się stepową
urodą tych ziem i niezwykłością jej mieszkańców. Przede
wszystkim zaś piewcami Ukrainy stali się ci malarze, co
przeszli edukację w Monachium, gdzie panowała moda
na egzotykę i ludowość.
Początek owej fascynacji ukraińskiej niesie twórczość
Juliusza Kossaka.
Oto jak zilustrował ludową piosenkę:

Kozak konie napawał
Dziuba wodu brała,
Kozak sobie zaśpiewał,
Dziuba zapłakała.
Nie płacz Dziubo! Nie płacz lubo!
Nie płacz dziewczę hoże,
Pojadę na Wołoszczyznę
Tobie naprzywożę!

Juliusz Kossak urodzony pod Krakowem, miał okazję odbyć studia we Lwowie i stamtąd poznać Kresy. A tak się
złożyło, że znalazł się pod silnym wpływem Wincentego
Pola, ilustrował bowiem jego utwory, i niezapomniane
są drzeworyty zarówno do „Pieśni o ziemi naszej”, jak
i „ Roku myśliwca”, a temat Mohorta też się często w
malarstwie Kossaka przewija. Kossak to poeta koni, stąd
tak wiele u niego scen historycznych z ich udziałem, są
też bitwy i zabawy, wyprawy łowieckie, są i portrety znanych osobistości.
Specjalizował się w malarstwie historycznym i batalistycznym. Poprzez tematykę swoich obrazów chciał zainteresować Polaków – pozbawionych w okresie rozbiorowym własnej ojczyzny – historią i przeszłością. Sięgał
do tematyki historyczno-rodzajowej – „ku pokrzepieniu
serc”.
Co ciekawe- jego malarstwo to głównie akwarele, a to
trudna sztuka.
Innym doskonałym przykładem artysty zauroczonego
stepem może być Józef Chełmoński.
Po raz pierwszy wyjechał na Ukrainę w 1870 r. już jako
dojrzały, trzydziestoletni mężczyzna i powrócił z tej wyprawy oczarowany. Opowiada o tym jego przyjaciel malarz- Antoni Piotrowski:
„...Siadł do malowania i począł robić „Ukrainę”. Patrzyliśmy jak na naszych oczach, na niewielkim płótnie kładły
się olbrzymie fale stepów, zarosłych zeschłymi bodiakami. Niebo szare, powarstwione chmurami, równoległymi do horyzontu. Przez bodiaki brnęło na koniach kilku
mołojców (…) Bezprzykładna pamięć wzrokowa i siła
zatrzymywania wrażeń sprawiły to, że Chełmoński mógł
cały obraz zrobić z pamięci”

Pereł jasnych ze dwa garnce,
Sto sznurów korali,
Żeby mi cię, niby dziwo,
Ludzie oglądali!
I atłasu, altembasu,
Cały sukna postaw,
Tylko mi ty dziewko miła
Moją wolność ostaw!
Będziesz chodzić jak kniahini,
Jak dumna księżniczka,
Jeno kiedy ja odjadę
Ty mi nie chmurz liczka!

Następny malarz opisujący pędzlem krajobrazy kresowe
i historię tych ziem to Józef Brandt.
Zasłynął on jako niekwestionowany przywódca tzw. monachijskiej szkoły malarstwa polskiego.
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Razem z Juliuszem Kossakiem odbył podróż na Ukrainę
i Podole. Pod urokiem stepu tworzył obrazy pełne życia i
uroku. Bezkresne równiny, owiane legendami pobojowiska i tajemnicze rubieże stały się niezmiennym motywem
malarskiego świata Józefa Brandta

www.ksi.kresy.info.pl

Malarstwo Józefa Brandta niejednokrotnie porównywano
z rycersko-szlachecką epopeją stworzoną przez Henryka
Sienkiewicza na kartach ‚Trylogii’. Obydwaj - pisarz i
malarz - odwoływali się do chlubnej przeszłości Rzeczypospolitej, tworzyli swoje dzieła ku pokrzepieniu serc żyjącego w niewoli narodu. (Piotr Czartoryski-Sziler)
A oto jak pisał o tym malarzu sam Henryk Sienkiewicz:
„Nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni, zdziczałych dusz stepowych i krwawych scen, które rozgrywały się dawniej na onych pobojowiskach. Takie obrazy
mówią, bo na ich widok przychodzą na myśl stare tradycje, stare pieśni i podania rycerskie, słowem wszystko to
co było, przeszło, a żyje tylko we wspomnieniach, zaklęte w czar poezji! Brandt jest po prostu poetą stepowym,
tak jak był nim Goszczyński, Zaleski lub nawet Słowacki
w „Beniowskim”. Czasy zamarłe zmartwychwstają pod
jego pędzlem, a na widok jednego epizodu mimo woli
odtwarza się w duszy cały świat rycersko-kozaczy.”

O ile Kossak i Brandt ukazywali nam Ukrainę wojenną,
zawadiacką, awanturnicza i bohaterską, o tyle malarze
Młodej Polski ukazywali Ukrainę liryczną, sentymentalną, skapaną w kolorach, jak o tym świadczą obrazy
Wyczółkowskiego, Wierusza – Kowalskiego, Fałata i innych, nad którymi unosi się monumentalna postać Jana
Stanisławskiego.
Leon Wyczółkowski
Podczas pobytu na Ukrainie (1883-93) tworzył sceny kopania buraków, orki, przedstawienia rybaków i chłopów;
podejmując w nich problematykę światła i koloru, zbliżył
się do impresjonizmu.

Obok monumentalnych kompozycji batalistycznych,
ukazujących potęgę dawnej Rzeczypospolitej i koloryt
sarmackiego życia, Brandt tworzył mniejsze formy - zbliżenia epizodów walk, wizerunki rycerzy, kadry z życia
żołnierskiego. Malował też sceny rodzajowe inspirowane
dumkami ukraińskimi i motywy myśliwskie, przeważnie
wyjazdy i powroty z polowań oraz myśliwi z psami czuwający na stanowisku
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Podejmował tematykę kresową ze szczególnie ulubionymi scenami z polowań i napadów wilków, obrazami
ilustrującymi życie polskiej prowincji, jarmarki i sceny
batalistyczne.

Od 1887 był profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w
Krakowie, gdzie wprowadził obowiązkowe wyjazdy studentów w plener, co przetrwało do dziś i chwała mu za
to. Był to wybitny pedagog, z jego klasy wyszło wielu
znanych pejzażystów.
Stanisławski malował wyłącznie pejzaże niewielkiego
formatu. Charakterystyczne w jego twórczości jest traktowanie przedmiotu obrazu jako czegoś otwartego, a samego dzieła – jako fragmentu większej całości. Często
zostawała ona podporządkowywana jednemu motywowi.
Na swoich obrazach nie umieszczał postaci ludzi czy
zwierząt. Skupiał się na roślinach, obłokach, pogodzie..
Posługiwał się szeroką plamą barwną, studiował zmiany
światła i koloru o różnych porach dnia i roku, dążył do
uchwycenia rytmu i nastroju przyrody.
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obrazki akwarelami, bo nie stać go było wtedy na farby
olejne.

Tadeusz Chrzanowski zauważa, że mówi się o poetach
„szkoły ukraińskiej”, ale należałoby mówić również o
takiej samej szkole malarstwa. Dla jednych była to jednorazowa przygoda, jak na przykład dla Zygmunta Vogla,
który na królewskie zlecenie malował piękne miejsca,
albo jak dla Norblina czy Orłowskiego, którzy dostrzegali niezwykłą urodę sylwetek jeźdźców kozackich czy
tatarskich. Przygodą było też Podole dla Adama Chmielowskiego, późniejszego opiekuna nędzarzy, w 1989 r.
wyniesionego na ołtarze jako święty Brat Albert. Po powrocie ze studiów w Monachium Chmielowski namalował jeden jedyny czysto pejzażowy obraz „Czarnokozińce” z białym dworem przycupniętym w niewielkim jarze
pośród rozległej panoramy pól i stepu.

Jednak nie tylko stepowymi krajobrazami zajmowali się
malarze kresowi

Napoleon Orda tworzył akwarele i rysunki z Wołynia. W
1872 roku zaczął realizować dzieło swego życia. Podczas
corocznych, odbywanych w lecie, podróży systematycznie utrwalał zabytkowe miejsca - w latach 1872-1874
Wołynia, Podola i Ukrainy. Siedemdziesięcioletni artysta, ogarnięty pasją stworzenia wizualnej dokumentacji
polskich zabytków architektonicznych, przemierzał kraj
rzemiennym dyszlem, bryczką, wozem, a często na własnych nogach, aby uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu świat stanowiący ważną
część dziedzictwa kulturowego Polaków.

Julian Fałat. Po ukończeniu studiów wyjechał na rok na
daleką Ukrainę, gdzie znalazł zatrudnienie jako rysownik przy wykopaliskach archeologicznych. Malował też
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Charaktery na tych ziemiach były bujne, temperamenty
ogniste, lubiano śpiewać dumki ( ich wielbicielem był
Jan III), ale i za oręż chwytano raptownie, stawano, by
bronić kraju, a także, by się pomścić zajazdem na nielubianym sąsiedzie, „siąść mu na gardle”, lub przynajmniej
ograbić.

/ Zbrucz w Skale Podolskiej- dziś, fot.A.Nowak

Należy również wspomnieć świat wizji romantycznychstepową postać – lirnika Wernyhorę.
Pamiętamy jego postać opisaną piórem przez Wyspiańskiego, gdy przybywał z daleka do bronowickiego dworu
na wesele:
Ja z daleka- hen od kresów,
konia zgnałem,
(…)
Z daleka, a miałem blisko
i wybrałem Weselisko,
boście som tu jakoś wraz
i wybrałem Ichmość Mości
dom, gdzie ludzie sercem prości.
Ten legendarny wędrowny starzec, wieszcz ukraiński
nawoływał do wspólnoty naszych dwóch narodów. Wernyhora- kozacki lirnik z XVIII wieku przepowiadał losy
Rzeczypospolitej.
Natomiast Jan Matejko opisał go znakomicie pędzlem.

Znajdujący się w Lwowskim Muzeum Historycznym
konterfekt ukazuje magnata na tle kotary i opartego nonszalancko o nakryty wschodnim kilimem stół, na którym
znajdują się dwie księgi (zapewne aluzja do zagranicznego wykształcenia) oraz pękaty mieszek z pieniędzmi, a
napis informuje, że mieści on niemałą sumę na „przeważną legację”. Książę jest przedstawiony monumentalnie,
twarz jest dostojna, w pewnym sensie „batoriańska”, a na
futrzanej czapce pyszni się iście monarszy klejnot (forga), przytrzymujące kitę. W sposobie malowania pojawia
się element jakby zaczerpnięty z malarstwa wschodniego, coś z ikony, w którą przeobrażono modela.... Mamy
tu konterfekt osoby niemal sakralizowanej i trudno się
dziwić, że właśnie ten typ portretu został przejęty przez
całe malarstwo ukraińskie i że zyskał tu nazwę „parsunyczyli persony”.
Inny, fascynujący portret powstał zapewne jeszcze w
drugiej połowie XVI wieku. Wyobrażał słynnego kresowego zagończyka, starostę barskiego Bernarda Pretficza
herbu Wczele. Był to mąż waleczny, wsławiony walkami
z Tatarami, a wojacka surowość bije z jego lic o ponuro
zwisających wąsiskach i krzaczastych brwiach nad świdrującymi oczyma.

A oto jak opisuje te ziemie
Maciej Daczak:
Ej nie masz to Kraju,
Jak nasze Podole.
Te sady, ogrody
I te żyzne role
I te bujne łąki,
Jeziora, kotliny,
falujące góry, pagórki, doliny.
Te łany i pola,
co zbożem kołyszą,
Te kwiaty i zioła
miłą wonią dyszą.
Te drobne strumyki
szemrzą cichą piosnką.
Te rzeki, te stawy
co błyszczą przed wioską.
I ten szum lasu,
co żałośnie mruczy,
ta zwierzyna dzika,
co się tutaj tuczy,
i ten szczebiot ptasi,
co poi słuch ludzi
i ta ruń zielona
co się wiosną budzi.
Te gaje okrągłe
za wsią rozrzucone
i te niskie chatki
czysto wybielone.
Te szlacheckie dwory
i dworki ustronne,
te kościoły, cerkwie,
klasztory zakonne.
I ten lud spokojny

zapomniany poeta kresowy
cichy, pracowity.
I ta Ojców wiara,
ten hart pospolity.
I ta ufność Bogu
wyznawana szczerze
i to przywiązanie
do swoich pasterzy.
I te piosnki proste
i dumki jak lutnie
co słychać przy pracy
wesoło i smutnie.
I te pory roku
co gdzieś w otchłań lecą,
i te dnie, co w życiu
człowiekowi świecą.
Te gościńce, drogi
i ścieżyny kręte.
Te Kapliczki świętych
przy boku upięte.
I to rozpostarte
ramię Bożej Męki.
I te na rozstaju
wskazujące ręki.
I ten śnieg bielutki
co go każdy czuje.
I ten mróz, co biednym
na oknach rysuje.
I te cmentarzyska,
gdzie starzy i młodzi,
gdzie puchacz po nocy
swe trele zawodzi

Przy opracowaniu tematu korzystałam z książki:
„Kresy czyli obszary tęsknot”-Tadeusza Chrzanowskiego
Zdjęcia obrazów ze stron:
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Artists.htm
http://artyzm.com/galeria.php
http://www.vpolesablya.ru/materials-pinacoteca.html
http://jesienny-pan.icx.pl/Malarstwo%20polskie/imagepages/image31.html
http://www.antico.fr.pl/Galeria/awk/page_01.htm
http://www.nawolyniu.pl/obrazy/index.htm
Wiersz „Nasza ziemia”: http://ksi.kresy.info.pl/pdf/numer02.pdf
Malowano także portrety- konterfekty. Przedstawiam
tu dwa, nieznanych artystów, opisane przez Tadeusza
Chrzanowskiego:
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Ona to potrafi
Zofia Wojciechowska

S

zczypatielnyj – brzmi tajemniczo, czy wiecie co to
znaczy ? jak wytłumaczyć
to po polsku ? to rosyjskie
słowo a my już za parę dni będziemy w Chakasji. Zabieram
je ze sobą i tam poszukam wyjaśnienia. Odwiedzimy Abakan,
miasto w Federacji Rosyjskiej ,
w którym czeka na nas Polska.
Mówią, że jest tam gdzie są Polacy. Chakasja - tak daleko i jednocześnie tak blisko….

Spotkamy się z Polakami mieszkającymi na Syberii. W tym roku
obchodzą 20 lecie ruchu polonijnego. Dwie kobiety, jedna z Mazur a druga z Warmii. Szykujemy
się do ekspedycji. Zanim wyruszymy proszę poznajcie naszą

drogą Julię Skidan, Polkę z Krasnojarska, która mieszka jeszcze
dalej niż Abakan. Przegadałam z
nią wiele godzin, zaprzyjaźniłam
się z nią na Światowym Forum
Mediów Polonijnych. Szczypatielnyj krajobraz duszy …
właśnie wracam myślą do tego
niezwykłego przedsięwzięcia,
wspaniałej pracy ekipy z Tarnowa. Podziwiam niezmiernie od
lat zespół prezesa ŚFMP Stanisława Lisa i wielu równie niezwykłych ludzi tam poznanych.
Polaków rozsianych po świecie.
Marzenia każdy z nas pragnie
zrealizować.
Posłuchajcie o jednym, które
udało się spełnić - bo Julia jest z
nami i ona to potrafi:
- Jesteśmy Polonijnym Zespo-

łem „Korale” z Krasnojarska
na Syberii. To bardzo daleko i
bliżej nam do Mongolii czy Japonii, niż do Europy. Jesteśmy
Sybirakami, ale nosimy w sercu
cząstkę Polski. Tańczymy polskie tańce ludowe, śpiewamy po
polsku. Przez całą zimę marzyliśmy o przyjeździe na Mazury
i wreszcie nasz zespół otrzymał
zaproszenie na piękny Festiwal
Kultury Kresowej w Mrągowie.
Kilka lat temu oglądaliśmy na
TVP POLONIA Koncert Galowy z Mrągowa, ale wtedy, nawet
nie przypuszczaliśmy, że kiedyś
weźmiemy udział w takiej imprezie. Teraz, po koncercie, wszyscy
jesteśmy zadowoleni z występu a
przede wszystkim z tego, ze Ze-
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spół „Korale” został w Polsce, w
Mrągowie zauważony!
Miasto od razu przyjęło nas, powitało i przytuliło łaskawym słoneczkiem, ciepłym wiatrem od
jeziora. Ciche, wypoczynkowe
Mrągowo, musieliśmy obejść juz
pierwszego wieczoru. Ptactwo
nad wodą, szelest trawy... spacerowaliśmy do późna chłonąc odmienność krajobrazu i już prawie
padając ze zmęczenia cieszyliśmy się urokliwym zachodem
słońca i kąpielą w krystaliczne
czystym jeziorze.
Następny dzień był zupełnie
inny. Otwarcie Festiwalu i nasz
godzinny występ przed publicznością, był dla nas przeżyciem.
Te gorące oklaski i ciepłe słowa,
które powiedzieli nam po koncercie widzowie i organizatorzy,
zostaną z nami na zawsze. Po
części tańców polskich, bardzo
życzliwie został przyjęty program, reprezentujący Syberyjską
Kulturę. To były regionalne tań-

ce chakaskie i Ewenków - północnych narodowości z Okręgu
Krasnojarskiego, tańce i pieśni
Kozaków, oraz popularna Kalinka - znany taniec rosyjski.
Drugi dzień festiwalowy zaczął się od deszczu. Mimo to,
publiczność - nasi mili mrągowianie, przyszli na nasz występ
przygotowani. Siedzieli w deszczu, stosownie ubrani pod dachem kolorowych parasoli. Skakaliśmy pokonywaliśmy kałuże,
żeby przebrać sie dla kolejnego
układu, ale byliśmy szczęśliwi!
Niespodzianka czekała na nas
w dniu ostatnim Festiwalu, kiedy oprócz Certyfikatu Uczestnictwa otrzymaliśmy Nagrodę
- wspaniały aparat fotograficzny! Wielkie dzięki organizatorom Festiwalu! Za uwagę nam
poświęcona i za zaproszenie do
pięknego Mrągowa!
Jesteśmy Sybirakami, ale w naszych żyłach płynie polska krew.
Co trzeci obywatel milionowego
Krasnojarska, nie jest Rosjaninem z pochodzenia. Zespół „Korale”, to wnuki i prawnuki polskich zesłańców, a z przekazów
wiadomo, że jednym z założycieli miasta był Polak.
W tym roku przypada dwudziestolecie odrodzenia sie naszej
syberyjsko-polskiej wspólnoty,
wiec tym bardziej jest nam przyjemnie, ze mogliśmy brać udział
w takim Festiwalu.
Nie zapomnimy o Mrągowie
2013, będziemy tęsknić, i mam
nadzieję - wrócimy!
Julia Skidan. Kierowniczka Polonijnego zespołu „Korale”.
- Czyż to nie piękna puenta na
dzisiejszy deszczowy dzień – bo
u nas leje jak z cebra. Mazury
mokre od deszczu szczypatielnyj krajobraz… dla nich tam, a
my tu szukamy słonecznych parasoli… marzę o tym, że jeden
z nich znajdę w Chakasji… jak
tam jest ? ale o tym już za parę
dni.
Opracowanie i redakcja: Zofia
Wojciechowska, Tadeusz Urbański
Foto: Julia Skidan, występy zespołu Korale na 19 Festiwalu
Kultury Kresowej,
Mrągowo 2013 r.

Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !
Program POMOST to autorski program Zofii Wojciechowskiej. W audycji POMOST są Wasze sprawy - to zapis historii Kresów, 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. Audycja powstaje przede wszystkim
dla Was. Zawiera informacje o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, mających wpływ na rozwój świadomości społecznej. Program jest adresowany do Polaków na wschodzie i Polonii. Razem
z Kresowym Serwisem Informacyjnym walczymy
o sprawy Polaków. Naszą misją jest ustanowienie
Dnia Męczeństwa Kresowian. To od Państwa zależy
czy Program Pomost będzie nadawany. Program potrzebuje wsparcia finansowego.
Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć audycję. Program Pomost jest społeczną ini-

cjatywą podjętą w 2009 roku przez mazurskie Stowarzyszenie ZD. Emisja Programu Pomost jest w
internetowym Radio Wnet w środę o godzinie 13 .
Można nas słuchać i czytać nasze relacje na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
Program Pomost potrzebuje wsparcia finansowego.
Wszystkich słuchaczy zapraszam do współpracy!

Mój program można wesprzeć wpłatą na
konto z dopiskiem -Program Pomost
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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Od redakcji
Akcja ZNICZ 2013
1 listopada tradycyjnie udamy
się na groby swoich bliskich. W
roku 70. Rocznicy Ludobójstwa
na Kresach oraz w przeddzień
70. Rocznicy Powstania 27
WDP AK, uważniej rozglądajcie się za grobami żołnierzy z
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej.
Na grobach Obrońców Wołynia
zapalmy symboliczne Światełko
Pamięci.
Pamiętajmy też o grobach
Obrońców Kresów Armii Krajowej z Wileńszczyzny, Lwowa,
Tarnopola, Stanisławowa, Nowogródczyzny i Polesia.
PAMIĘTAJMY PAMIĘTAĆ !!
Kresy są piękne a piękniejsze
od Kresów są tylko Kresy naszych przodków i dlatego nie
wolno nam o nich zapomnieć.
ZAPROSZENIA
Szanowni Państwo !
Już za miesiąc w Tarnowie rozpocznie się II Festiwal Niepodległości. Trwają przygotowania
do organizacji drugiej edycji
imprezy organizowanej oddolnie ( i bez udziału publicznych
grantów, czy dotacji) przez wolontariuszy Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji
na rzecz Tradycji i Niepodległości. Porozumienie stanowi
konfederację lokalnych, aktywnych środowisk patriotycznych.
Główny blok imprez festiwalu
zaplanowany został od 27 do 31
października br., podobnie jak
rok temu obudowując rocznicę
(w tym roku 95.) odzyskania
przez Tarnów niepodległości,
jako pierwszego miasta w Polsce. Cykl festiwalowych zdarzeń zaplanowany został również w listopadzie.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest „Znaczenie Kresów Wschodnich dla
polskiej państwowości i kultury”. W naszym mieście pojawią się najwybitniejsi badacze,
twórcy, publicyści i społecznicy,
zajmujący się kresowym dziedzictwem. W ramach Festiwalu
zaplanowano organizację dwóch
konferencji (i debat) popularnonaukowych, spektaklu teatralnego, wystawy, wielkiej Gali z II
Koncertem Bardów, specjalnego
pokazu odnowionego cyfrowo
filmu „Pan Tadeusz” z 1928 r.
i kilkudniowego przeglądu innych filmów w I Liceum Ogólnokształcącym
oraz targów
wydawnictw z licznymi spotkaniami autorskimi. Kulminacyjnym punktem będzie III Marsz
Niepodległości, który przejdzie
ulicami Tarnowa 30 października wieczorem, dokładnie w
rocznicę odzyskania przez nasze
miasto wolności.
Przygotowujemy jeszcze bardziej atrakcyjny program Festiwalu niż przed rokiem, najbardziej ciesząc się z dołączenia
do grupy organizatorów wielu

młodych ludzi i ich dużego
zaangażowania. O szczegółach
poinformujemy Państwa w najbliższych dniach.
Tymczasem zapraszamy do
współpracy wszystkie osoby,
organizacje i media ogólnopolskie, które zainteresowane są
taką współpracą, prosząc o pomoc w promocji tego szlachetnego przedsięwzięcia.
Prosimy o deklarowanie rodzaju pomocy, którą możecie nam
okazać a w przypadku możliwości objęcia Festiwalu Waszym
patronatem, konkretnych, przykładowych jego propozycji.
Każdy rodzaj wsparcia przyjmiemy z otwartymi rękoma i
postaramy się w miarę możliwości odwdzięczyć.
Informacje o każdej udzielonej
przez Was pomocy - odpowiednio do jej rodzaju i skali - umieścimy w materiałach promocyjnych, w tym także w późniejszej
specjalnej publikacji, w której
znajdą się zapisy wszystkich
referatów i dyskusji festiwalowych.
Ze względu na nieodlegly czas
rozpoczęcia Festiwalu, prosimy
o nadsyłanie deklaracji pomocy, jaką możecie mu Państwo
udzielić, w ciągu kilku najbliższych dni.
Z góry dziękujemy za życzliwość wobec pomysłu, z którego
realizacji jesteśmy bardzo dumni.

Teatr Nie Teraz trzeci rok z
rzędu znalazł się w dorocznym zestawieniu miesięcznika „TEATR” – „Najlepsi w
sezonie – głosy krytyków”.
Tym razem w kategorii „Najlepszy teatr”, z uzasadnieniem: „Założony 30 lat temu
alternatywny teatr Tomasza
A. Żaka, Teatr Nie Teraz z
Tarnowa, konsekwentnie realizuje swoją misję, podejmując i odkrywając w kolejnych
premierach tematy ważne,
przemilczane z powodów politycznej poprawności. Tak
jak w najnowszym spektaklu „Dzień Gniewu” Romana
Brandstaettera w reż. Tomasza A. Żaka.”
Tak na „Dzień Gniewu”, jak
i na inne spektakle zapraszamy już od września i październiku. Gramy w Tarnowie i wyjazdowo.
PAŹDZIERNIK
1.X.2013 r. – „Dzień Gniewu”
- Tarnów, BWA, godz.9.00,
14.00, 20.00
2.X.2013 r. – „Dzień Gniewu”
- Tarnów, BWA, godz. 12.00 i
20.00
25.X.2013 r. – „Ballada o Wołyniu” - Sanok
26.X.2013 r. – „Ballada o Wołyniu” - Ustrzyki Dolne
27.X.2013 r. – „Ballada o Wołyniu” - Bircza
28.X.2013 r. – „Ballada o
Wołyniu” - Tarnów, PWSZ,
godz. 10.00
-----

Mamy nadzieję, że zechcecie
dołączyć do tego projektu
Komitet Honorowy:
Stanisław Wiatr - Partyka, Maria
Żychowska, Karol Krasnodębski, Elżbieta Zięba, Piotr Dziża
www.festiwal.intarnet.pl
tel/fax. 014 655 70 73
692 282 970
-----Krakowski Klub Wtorkowy
Kino Odkrywców Historii
zaprasza na film
„Ostatnia wojenna stolica”
2 października 2013 (środa),
godz. 19 kino Agrafka
ul. Krowoderska 8 w Krakowie
Przez cztery miesiące - od
października 1944 do stycznia 1945 - siedziba władz Polskiego Państwa Podziemnego
znajdowała się w Częstochowie. O miejscach związanych
z tamtymi wydarzeniami
opowiadają świadkowie i historycy.
Produkcja IPN O. Katowice i
TVP O. Katowice
www.krakowskiklubwtorkowy.pl

Ruszyła V edycja konkursu
„Odkryj e-wolontariat”!
Nagradzamy projekty społeczne, które – chociaż realizowane są w sieci – mają pozytywny wpływ na otaczającą
nas rzeczywistość!
Jeśli organizujecie projekty,
w których uczestnicy:
•
pomagają sobie za
pośrednictwem
Internetu
(np. na forum, przez maila/
skype’a, zobacz przykład),
•
budują zasoby wspólnej wiedzy (np. wykorzystując mechanizm wiki, zobacz
przykład),
•
tworzą mapę społecznościową (np. wykorzystując OpenStreetMap, zobacz
przykład)
•
dzielą się swoimi
umiejętnościami (np. e-learning, zobacz przykład),
•
są
dziennikarzami
obywatelskimi (zobacz przykład)
•
lub tworzą coś, co ma
pozytywny wpływ na rzeczywistość,
pochwalcie się nimi i zgłoście
je do konkursu!
Co można wygrać?
•
Środki finansowe na
rozwój projektu!
•
Promocję - wasz projekt znajdzie się w jedynej w
Europie bazie dobrych praktyk e-wolontariackich (do-

stępnej również w wersji anglojęzycznej)
•
Dołączenie do grona
społecznych pionierów Internetu - organizatorów projektów e-wolontariackich :) Poznaj ich już teraz!
Kto może wziąć udział w konkursie?
Organizacje
pozarządowe,
instytucje i grupy nieformalne działające na terenie Polski.
Jak wziąć udział w konkursie?
To bardzo proste! Do 31 października 2013 r. wypełnijcie
formularz zgłoszeniowy on-line, znajdujący się na stronie: http://e-wolontariat.pl/
formularz-zgloszeniowy.
Więcej informacji:
http://www.e-wolontariat.pl/
pl/odkryj-e-wolontariat
Kontakt:
Marzena Kacprowicz
m.kacprowicz@e-wolontariat.pl
Beata Borowiecka
b.borowiecka@e-wolontariat.pl
--------

Kupując kolorowankę
dla dzieci można wesprzeć Polaków w Żytomierzu
MAMY MISJĘ DO SPEŁNIENIA
Już jest dostępna! Książeczka
do kolorowania dla dzieci
„Malowanka dla Malowanki.
Odkryj tajemnice Ukrainy”
Książeczka nie tylko rozwija kreatywność i zdolności
manualne, ale jednocześnie
przybliża kulturę Ukrainy. W
przystępny sposób prezentuje
prawdziwe „perły” kulturowe tej dumnej, romantycznej
krainy. Wśród obrazków do
kolorowania znajdują się m.

www.ksi.kresy.info.pl
in. ukraińskie potrawy, bogato
zdobione stroje ludowe, monumentalne zabytki nawiązujące
do ukraińskiej i polskiej historii oraz huculskie motywy dekoracyjne.
Dochód ze sprzedaży książeczki jest przeznaczony na
pomoc Polakom mieszkającym
na Ukrainie, w ubogiej dzielnicy Żytomierza, o nazwie Malowanka. Zamieszkuje tam wielu
Polaków, których przodkowie
po I rozbiorze Polski znaleźli
się poza obszarem swojego kraju. Wciąż jednak tęsknią za ojczyzną. Ich dzieci chętnie uczą
się języka polskiego, by potem
móc przyjechać do polski na
studia. Niestety, Malowanka
jest ubogą dzielnicą i nie ma
tam żadnego domu kultury, w
którym dzieci mogłyby rozwijać swoje zdolności i pasje.
Dlatego Nasza Fundacja chce
pomóc polskim misjonarzom
wybudować Centrum Kultury,
które będzie kuźnią młodych
talentów i zapewni młodzieży
lepszy start w życie.
Kolorowankę można nabyć
wpłacając należność na konto
Fundacji:
Pallotyńska Fundacja Misyjna
Salvatti.pl
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
65 1020 1042 0000 8602 0187
3256 (Bank PKO BP S.A)
Tytułem: Malowanka ... szt.
Koszt jednej sztuki 5,90 +
koszt wysyłki 1,80.
Przy zamówieniu co najmniej
dwóch egzemplarzy - wysyłka
GRATIS!
Przy zamówieniu 10 egz i więcej, prosimy o kontakt: salvatti@salvatti.pl
lub tel. 22 77 15 165
Pomoc dla Malowanki Pomaluj świat dzieciom na Ukrainie
Pallotyńska Fundacja Misyjna
Salvatti.pl
ul. Wilcza 8, 05-091 ZĄBKI
22 77 15 165

NASI PARTNERZY i NASZE SERWISY - REKLAMY

www.ksi.kresy.info.pl

Nasze serwisy
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Partnerzy medialni

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

www.pokolenia Kresowe
www.11lipca1943.wolyn.org

NADLEŚNICTWO TOMASZÓW ZAPRASZA!
Jedziesz do Lwowa, szukasz
noclegu przed granicą skorzystaj z naszej oferty.
Tanie noclegi w kwaterze myśliwskiej w miejscowości
Pańków oddalonej 11 km od Tomaszowa Lubelskiego
i 33 km od przejścia granicznego Hrebenne.

Dysponujemy 6 (7) miejscami w kwaterze, położonej w urokliwym miejscu w sąsiedztwie lasu. Centralne położenie na
Roztoczu Środkowym
umożliwia uprawianie turystyki pieszej i korzystanie z usług
pobliskiej stadniny koni.

Ceny brutto za noclegi:
* Liczba osób 2 i więcej - 46 zł
za 1 osobę / 1 dobę
* 1 osoba - 52 zł za 1 dobę

Zamawianie
gów:

nocle-

e-mail: tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
fax: 84 665 88 71
telefonicznie w Nadleśnictwie Tomaszów
(w godz.715-1515): 84 664 24 58; 664 24 59; 664 24 50; 691 760 093; 691 497 729

Redakcja - Kontakt:

Bogusław Szarwiło - Redaktor Naczelny
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl
607 345 832; 664 773 118
Zofia Wojciechowska
programpomost@gmail.com
518 921 104; 608 475 240

Ryszard Zaremba
ryszardzaremba@onet.eu
667 001 775
Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com 660 159 143
Maciej Prażmo
maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309
Andrzej Łukawski - Wydawca info@kresy.info.pl
22-853 43 97; 501 153 340

Jesteś pasjonatem Kresów?
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Kresowym Serwisem
Informacyjnym
redakcjaksi@kresy.info.pl
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