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Nr.  1/2014 (32), e-miesięcznik
1 stycznia 2014

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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

  akcja „Burza” na Wołyniu – 15 stycznia – 18 marca – 21 kwietnia – 21 maja
  akcja „Burza” na Podolu – 7 marca – kwiecień
  akcja „Burza” w Okręgach Wilno i Nowogródek AK – 1 lipca – 13 lipca
  akcja „Burza” w Wilnie (operacja „Ostra Brama”) – 7 lipca – 13 lipca
  akcja „Burza” w Okręgu Białystok AK – 14 lipca – 20 sierpnia
  akcja „Burza” w Okręgu Polesie AK – 15 lipca – 30 lipca
  akcja „Burza” w Podokręgach Tarnopol, Stanisławów i Lwów AK – 16 lipca – 26 lipca
  akcja „Burza” we Lwowie – 22 lipca – 27 lipca
  akcja „Burza” w Okręgu Lublin AK – 20 lipca – 29 lipca

  

70. Rocznica Akcji Burza na Kresach II RP
Styczeń  

Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
                    1       2       3       4      5          
  6       7       8       9     10     11    12       
13     14     15     16     17     18    19    
20     21     22     23     24     25    26 
27     28     29     30     31

Luty
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
                               1      2
  3        4       5       6      7      8      9   
10      11     12      13   14    15    16    
17      18     19      20   21    22    23   
24      25     26      27   28

Marzec  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb     N
                     1      2
  3        4       5       6      7      8      9   
10      11     12      13   14    15    16    
17      18     19      20   21    22    23   
24      25     26      27   28    29    30
31

Kwiecień  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb     N
           1       2  3       4      5      6  
7       8       9     10     11    12      3 

14     15     16     17     18     19    20
21     22     23     24     25   26    27
28     29     30     

Maj  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
                             1       2      3      4                                      
55     26       7       8       9    10     11        
12     13     14     15     16    17    18     
19     20     21     22     23    24    25     
26     27     28     29     30    31

Czerwiec  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb     N
                          1       
2       3       4       5       6      7       8       
9     10     11     12      13   14     15  

16     17     18     19      20   21     22     
23     24     25     26      27   28     29     
30     

Lipiec  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
           1       2  3       4       5      6  
7         8       9     10     11     12    13 
14     15     16     17     18      19    20
21     22     23     24     25    26    27
28     29     30     31

Sierpień
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
                      1       2      3
  4       5       6  7       8       9    10
11     12     13     14     15     16    17 
18     19     20     21     22     23    24
25     26     27     28     29     30    31

Wrzesień  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb     N
  1     2       3       4      5      6      7     
8     9     10      11   12     13     14          

15     16     17      18   19     20     21          
22     23     24      25   26     27     28          
29     30               
             

Październik  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
                    1       2       3       4      5          
  6       7       8       9     10     11    12       
13     14     15     16     17     18    19    
20     21     22     23     24     25    26 
27     28     29     30     31

Listopad  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb    N
                         1      2
  3        4       5       6      7      8      9   
10      11     12      13   14    15    16    
17      18     19      20   21    22    23   
24      25     26      27   28    29    30

Grudzień  
Pn     Wt     Śr     Cz     Pt     Sb     N
  1     2       3       4      5      6      7     
8     9     10      11   12     13     14          

15     16     17      18   19     20     21          
22     23     24      25   26     27     28          
29     30     31

Szczęśliwego Nowego 
Roku życzy Redakcja

„BURZA” rozpoczęła 
się na Wołyniu
4 stycznia 1944, w okolicach Sarn 
na Wołyniu, Armia Czerwona prze-
kracza granicę II Rzeczypospolitej.  
W tej sytuacji komendant Okręgu 
Wołyń AK - płk Kazimierz Bąbiń-
ski ps. „Luboń” 15 stycznia 1944 r. 
wydał rozkaz rozpoczęcia „Burzy”. 
(…) Wołyń stał się bezpośrednim 
zapleczem frontu niemieckiego, 
przybywało tu coraz więcej wojsk 
i jednostek logistycznych, rozpo-

częła się ewakuacja administracji 
niemieckiej. Ludność polska zgro-
madzona w miastach, a szczególnie 
młodzież, narażona była na wywóz 
na przymusowe roboty do Niemiec. 
Str .24

„Burza wokół akcji 
„Burza” na Wołyniu
… warto zastanowić się, dlaczego 
dopiero na   lipiec-sierpień 2014 r. 
planuje  się szereg przedsięwzięć 
związanych z 70-tą rocznicą naj-

ważniejszych działań zbrojnych 
Armii Krajowej w ramach akcji 
„Burza”? Pomija się w ten sposób 
i marginalizuje cały kalendarz walk 
27WDP AK, która najdłużej brała 
udział w walkach. (…) Trzeba bu-
rzy medialnej wobec tych wydarzeń 
historycznych, by niewymierny wy-
siłek żołnierzy 27 WDP AK i  bez-
graniczna wola walki o wolność Oj-
czyzny zostały wreszcie należycie 
docenione. Musimy  zadbać o to, 
aby ta istotna karta historii walk o 
niepodległość Polski nie została za-
pomniana. Str. 18

„BURZA” na wschodzie II RP czyli 
„Ostatnia batalia wojenna AK o 
Polskie Kresy Wschodnie II RP ”
Rodzi się pytanie czy po 24 latach od uzyskania prawdziwej suwe-
renności naszego kraju, ta rocznica uzyska godną oprawę ze stro-
ny władz państwowych i nie stanie się  politycznym zakładnikiem 
działań rządu, czego doświadczyliśmy w przypadku Kresów już 
nie jeden raz?  Czy ogólnopolskie media opiniotwórcze  zajmą się 
tematem z właściwą estymą i powagą? Str. 15

2014 rokiem odzyskiwania pamięci o „Pol-
skich Kresach Wschodnich”.
„Wysiłek Narodu powinien skupić się na tym, aby odzyskać to, co 
nasze, już nie szablą, ale myślą i sercem. I w takim duchu trzeba 
dziś wychowywać młodzież. Trzeba dać jej szansę, niech skosztuje 
Kresów, bo gdy je pokocha, to rozpali w sobie miłość do Polski i 
tu, we własnej Ojczyźnie, będzie walczyć o swoje dla siebie i dla 
następnych pokoleń”. Strona Str. 11

W ślepej uliczce 
To wszystko wygląda na jakiś niesamowity obłęd. Na jakiś cho-
choli taniec ludzi mających ambicję przewodzić narodowi pol-
skiemu lub być jego mentorami. Naj-bardziej zasmucające jest 
to, że w Polsce znalazł się tylko jeden człowiek, który publicznie 
zaprotestował przeciw temu obłędowi i napiętnował polskich po-
lityków za ich występy w Kijowie. Człowiek ten – ksiądz Tadeusz 
Isakowicz--Zaleski – stał się do razu obiektem ataku wielu zwo-
lenników PiS, w tym także eurodeputowanego tej partii Janusza 
Wojciechowskiego.  Str. 21

Uniwersytet Jana Kazimierzxa we Lwowie
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, został założony przez
króla Polski Jana Kazimierza w 1661 roku jako Akademia Lwow-
ska, w okresie międzywojennym 1919 - 1949 Uniwersytet Jana Ka-
zimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschod-
niej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Czworobok ulic św. Mikołaja, Długosza, Supińskiego i Mochnac-
kiego tworzył jakby „łacińską”, uniwersytecką dzielnicę Lwowa. 
Na wzgórzu przy kościele wiekowe mury „starego uniwersytetu”, 
w których mieściły się zakłady i audytoria wydziału matematycz-
no-przyrodniczego. Przy ul. Długosza imponujące gmachy chemii 
i geologii. Str. 32 
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Rok 70. Rocznicy Akcji 
Burza na Kresach 
- Co, gdzie, kiedy.
Redakcja
Kraków:
4 stycznia:
Krakowska inauguracja obchodów 
70. rocznicy Akcji „Burza”
W dniu 4 stycznia 2014 r. w koście-
le pod wezwaniem Świętej Jadwigi 
Królowej Polski w Krakowie przy 
ul. Władysława Łokietka o godz. 
18.30 odbędzie się msza św. w in-
tencji pamięci żołnierzy Armii Kra-
jowej walczących o polskość Kre-
sów Wschodnich.

W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. 
oddziały Armii Czerwonej przekro-
czyły w okolicach Sarn na Wołyniu, 
ustaloną traktatem ryskim 1921 r., 
granicę polsko-sowiecką.

Mszą tą, w 70. rocznicę ponowne-
go wkroczenia Sowietów na teryto-
rium Rzeczypospolitej, Środowisko 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK w Krakowie, Środowisko Żoł-
nierzy AK Obszaru Lwowskiego 
im. „Orląt Lwowskich” w Krako-
wie oraz Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie zainauguruje obchody 
70. rocznicy Akcji „Burza”.

28 stycznia:
Otwarcie wystawy Muzeum AK 
„Burza zaczęła się na Wołyniu” 
(Plakat po prawej)

Warszawa:
Godz. 14:00 KATEDRA POLOWA 
WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15
Msza poświęcona 70. Rocznicy Ak-
cji Burza na Kresach i 70. Rocznicy 
powstania 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej. (Plakat 
po prawej)

Kielce:
Otwarcie wystawy „Akcja AB na 
Kielecczyźnie” i wykład dr. To-
masza Domańskiego – Kielce, 7 
stycznia 2014

7 stycznia 2014 r., o godz. 10.00, 
w Staszowskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Parkowej 6 w Staszowie 
odbędzie się otwarcie wystawy 
„Akcja AB na Kielecczyźnie”, 
przygotowanej przez Biuro Edu-
kacji Publicznej Delegatury IPN 
w Kielcach. Podczas otwarcia wy-
stawy pracownik Biura Edukacji 
Publicznej Delegatury IPN w Kiel-
cach dr Tomasz Domański wygłosi 
wykład „Akcja AB na Kielecczyź-
nie”. Ekspozycja pozostanie otwar-
ta dla zwiedzających do 28 stycz-
nia 2014 r.

Warszawa:
1 lutego: 
Konferencja „Akcja BURZA na 
Kresach Wschodnich - jej specyfi-

ka i znaczenie.
Centrum Prasowe „FOKSAL” 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-

skich przy ul Foksal 3/5. Szczegóły 
w lutowym numerze KSI 

Nie rzucim, ziemi skąd nasz ród,
ziem wschodnich nie sprzedamy.
Niczym nam Sybir, Katyń głód,
w nas duch jest nie złamany.
Pójdziem na hasło gdy da Bóg.
I padnie każdy wróg!
I padnie każdy wróg!
 
Powstanie Bogu wierny lud,
i chwyci miecz Chrobrego.
Jego idea zrodzi cud,
wstaną rycerze jego.
Za ojców grób - ojczysty próg.
Synowski spłacisz dług!
Synowski spłacisz dług!

Walczyć będziemy póki sił, 
choć do skończenia świata,
aż się rozpadnie w proch i pył
i Teuton  i Azjata.
Odzyska ziemię dziadków wnuk,
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Lechicki posąg dowód dał,
odwiecznie lachów ród, 
wraz z Światowidem wiernie trwał
nad rzeką Zbrucz i Słucz i Prut 
Nie chcemy cudzych ziem ni ról.
Własnych nie damy pół!
Własnych nie damy pół!

Rota Kresów
Edward Prus
(ur. 1931 w Załoźcach, zm. 31 grudnia 2007) – polski historyk, poli-
tolog, działacz i aktywista narodowy, doktor habilitowany nauk hu-
manistycznych, profesor Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w 
Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w War-
szawie, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu. 

Pamiętamy jak przed rokiem,  
marszami z pochodniami w wie-
lu miastach Ukrainy czczono 104 
rocznicę urodzin przywódcy jed-
nej z frakcji Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów (OUN) Ste-
pana Bandery. 

Pamiętamy też z jakimi problema-
mi przyszło się zmierzyć Kreso-
wianom organizującym obchody 
70. Rocznicy Ludobójstwa doko-
nanego przez OUN-UPA. 
Czy w roku 2014, w roku 70. 
Rocznicy Akcji BURZA na Kre-
sach władze staną na wysokości 
zadania i zrobią wszystko, by w 
sposób godny uhonorować uczest-
ników akcji Burza na Kresach, 

czy jak zwykle ten obowiązek 
spocznie na barkach potomków 
kresowych AK-owców. Dla zde-
cydowanej większości obroń-
ców Kresów będzie to niestety 
OSTATNIA okrągła rocznica.
 
Czy Prezydent i rząd RP wraz z 
instytucjami i urzędami odpo-
wiedzialnymi za dbanie o histo-
rię Polski staną w 2014 roku na 
wysokości zadania?   

Nie znamy jeszcze odpowiedzi na 
to pytanie dlatego bacznie będzie-
my przyglądać się temu co władza 
w tym kierunku zrobi a więc na co 
m.in. przeznaczy pieniądze pol-
skiego podatnika.

70. Rocznica akcji BURZA, 
czy 104 rocznica urodzin 
Bandery..?
Andrzej Łukawski
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Po raz trzydziesty drugi, w pierw-
szych dniach października, w 
Międzyzdrojach  odbył się Zjazd 
Kresowych Żołnierzy Armii Kra-
jowej. Tradycyjnie rozpoczął 
się mszą św. w kościele pw. Św. 
Piotra Apostoła, którą celebrował 
ks. Kazimierz Łukjaniuk – archi-
diecezjalny duszpasterz Kreso-
wiaków i Sybiraków ,w asyście 
proboszcza ks. Mariana Wittlieba. 
Znaczącym akcentem był udział 
młodzieżowych pocztów  z Ze-
społu Szkół nr 4 im. Armii Kra-
jowej w Szczecinie ze szkolnym 
sztandarem  ufundowanym przez 
środowisko kresowych żołnierzy 
oraz ze sztandarem ŚZŻAK Okre-
gu Szczecin, którym to uwagi na 
sędziwy wiek kombatantów opie-
kuje się właśnie ta szkoła.
Uroczysta gala otwarcia Zjaz-
du  miała miejsce w gościnnych 
progach  hotelu Slavia. Honory 
gospodyni pełniłaPani Danuta 

Szyksznian ps. „Sarenka” - hono-
rowa obywatelka Międzyzdrojów.

 W uroczystości udział wzięli 
żołnierze Armii Krajowej, przed-
stawiciele władz miejskich i wo-
jewódzkich , przyjaciele i sym-
patycy Kresów oraz  młodzież 
szkolna z Międzyzdrojów. Szcze-
gólnym akcentem było bogactwo 
pocztów sztandarowych wysta-
wionych przez różne instytucje 
miasta Miedzyzdroje.
Wykład inauguracyjny wygłosił 
dr Andrzej Ossowski  na temat 
przeprowadzanych prac ekshuma-
cyjnych na tzw. Łączce na Powąz-
kach, podczas których odkryto 
196 szczątków osób zamordowa-
nych przez komunistów. Zidenty-
fikowano szesnastu byłych żołnie-
rzy Armii Krajowej.
Sympatycznym akcentem był wy-
stęp utalentowanych dziewcząt  z 
Młodzieżowego Domu Kultury 

w Kamieniu Pomorskim , które 
wykonały szereg pieśni patrio-
tycznych nagradzanych gromkimi 
brawami.
Dr Krzysztof Szczur zaprezen-
tował przebogatą i fascynującą 
wystawę „Kresy Południowo - 
Wschodnie Rzeczypospolitej. Zie-
mia i ludzie” przygotowaną przez 
Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - Wschod-
nich.
Dzień zakończył wykład Tade-
usza Płużańskiego na temat nie-
ukaranych sprawców mordów na 
polskich patriotach oraz autorski 
koncert znanego barda i poety An-
drzeja Kołakowskiego.

Niezwykła atmosfera panowa-
ła podczas drugiego dnia Zjazdu 
podczas Spotkania pokoleń. Salę 
konferencyjną wypełniła po brze-
gi młodzież szkół szczecińskich, 
Kamienia Pomorskiego, Międzyz-
drojów  oraz harcerze. Wszyscy 
w skupieniu wysłuchali wykładu  
historyka z IPN-u ( nazwisko!) na 
temat  70. rocznicy ludobójstwa 
na Wołyniu oraz relacji świad-
ków tamtych wydarzeń – p. Alicji 
Uczciwek – żołnierza 27 Wołyń-
skiej dywizji Piechoty AK oraz ks. 
Kazimierza Łukjaniuka.

 Zainteresowaniem cieszyły się 
wystawy, wspomniana już ta na 
terenie hotelu oraz otarta w Mię-
dzynarodowym  Domu  Kultury – 
„Wołyń 1943”
Szczególny wymiar miały roz-
mowy młodzieży z uczestnikami 
historycznych już dziś wydarzeń 
– żołnierzami AK. To była żywa 
lekcja trudnej historii.
Przedstawicieli młodzieży nie 
zabrakło także na Kawczej Gó-
rze – gdzie tradycyjnie pod pa-
miątkowym obeliskiem składamy 
kwiaty i palimy znicze ku pamięci 
tych, których już nie ma wśród 
uczestników kolejnych zjazdów, 
oraz pod Krzyżem Katyńskim na 
Cmentarzu w Międzyzdrojach.
Spotkanie pokoleń zakończyła 
wspólna biesiada, możliwa dzięki 
zaangażowaniu sił i środków Mar-
szałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

 Na program zjazdu złożył się 
również i koncert organowy w Ka-
mieniu Pomorskim połączony ze 
zwiedzaniem miasta. Realizację 
tego punktu  zawdzięczamy kre-
atywnej postawie władz Kamienia 
Pomorskiego i Międzyzdrojów ( 
burmistrzom – Bronisławowi Kar-
pińskiemu  i Leszkowi Doroszowi 

)oraz proboszczowi katedry ks 
Dariuszowi Żarkowskiemu.

Miło upływał czas na rozmowach 
przy pieczonym jabłuszku i na po-
żegnalnej kolacji przy babce ziem-
niaczanej – typowych wileńskich 
potrawach, w których gospodarze 
obiektu – państwo Tomczakowie 
są mistrzami.

 Zjazd , mimo niewielkiej już licz-
by weteranów  - żołnierzy AK, 
był, jak co roku, wielkim wyda-
rzeniem łączącym przyjaciół i 
sympatyków Kresów z różnych 
zakątków naszego kraju ,  a przede 
wszystkim  pokolenia na kolej-
nych  lekcjach  żywej historii, tak-
że i tej trudnej.
  Z pewnością można powtórzyć 
za Kamilem Cyprianem Norwi-
dem - „ Przeszłość – to jest dziś, 
tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś 
tam coś, gdzie nigdy ludzie nie 
bywali”.

Opracowała: Jolanta Szyłkowska 
– wiceprezes Koła Kresowych 
Żołnierzy ŚZŻAK Okręg Szcze-
cin;       emerytowana nauczyciel-
ka ZS nr 4 im. Armii Krajowej w 
Szczecinie

Szczecin: Zjazd kresowych Żołnierzy. 
Grudzień  2013 
Jolanta Szyłkowska

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Drugą już wycieczkę do Polski 
odbyli uczniowie Szkoły Polskiej 
w Kowlu w ciągu tego półrocza 
nauki szkolnej. Tym razem po-
dążyli szlakiem literackim i szla-
kiem króla, który „zastał Polskę 
drewnianą a zostawił murowa-
ną” - Kazimierza Wielkiego. 

Wczesnym rankiem, już o go-
dzinie 7.00 zwiedziliśmy Chełm 
– miasto położone na glebach 
kredowych i wyróżniające się bo-
gatą historią na styku trzech kul-
tur: polskiej, ruskiej i żydowskiej.
Chełm to stolica historycznej 
ziemi chełmskiej. Był miastem 
królewskim Korony Królestwa 
Polskiego. Istnieje wiele wer-
sji etymologii nazwy miasta, w 
tym także wskazująca na korze-
nie celtyckie. Jednak najbardziej 
prawdopodobne jest pochodze-
nie od starosłowiańskiego słowa 
„cholm” – wzgórze, odnoszącego 
się do centralnego wzniesienia 
Góry Chełmskiej. 
Obejrzeliśmy Plac Łuczkowskie-
go wraz z pozostałościami dawne-
go ratusza i kamienic oraz zrekon-
struowaną studnię miejską. Kopiec 
Niepodległości na Wysokiej Gór-
ce - wczesnośredniowiecznym 
grodzisku z drewnianym krzyżem 
i cmentarz prawosławny. W Ko-
ściele Rozesłania św. Apostołów 
w Chełmie, który jest zabytkiem 
klasy zerowej, podziwialiśmy po-
lichromie Józefa Mayera oraz ob-
razy Szymona Czechowicza. Nie 
było dane wejść nam  do podziemi 
kredowych, gdyż zawitaliśmy tu 
zbyt wcześnie.
Następnie w Nałęczowie przeszli-
śmy szlakiem naszych wybitnych 
pisarzy: najpierw Stefana Żerom-
skiego, któremu tu Jan Witkiewicz 
Koszczyc, bratanek Stanisława 
Witkiewicza wybudował pracow-
nię. Widzieliśmy tu wiele pamią-
tek po Żeromskim i jego synu 
Adamie, zmarłym w wieku lat 
dziewiętnastu.
 W Pałacu Małachowskich odwie-
dziliśmy muzeum drugiego wybit-
nego polskiego pisarza Bolesława 
Prusa  i fotografowaliśmy się z na 
jego ławeczce przed pałacem. Tu-
taj mogliśmy kupić wiersze poetki 
Czesławy Dąbrowskiej - Boydy 
poświecone Katyniowi, tragedii 
Smoleńskiej i zawierające wiersze 
mówiące o walce z komunizmem 
oraz tomiki wierszy poświecone 
Nałęczowowi.

W Parku Zdrojowym widzieliśmy 
także Stare Łazienki i siedzieli-
śmy na wielkim rowerze.  Na ta-
kim właśnie uczył się jeździć Bo-
lesław Prus.
W Nałęczowie bywali i tworzy-
li  też inni pisarze i poeci polscy: 
Zofia Nałkowska, Henryk Sien-
kiewicz, Stanisław Przybyszew-
ski, Stanisław Witkiewicz, Michał 
Elwiro Andriolli, Ewa Szelburg-
-Zarembina.
Widzieliśmy też willę Oktawię  
z 1880r.,  która należała do żony 
Stefana Żeromskiego – Oktawii.
Z Nałęczowa od razu pojechali-
śmy do Albrechtówki, skąd zaparł 
nam dech w piersiach  piękny wi-
dok na zamek w Janowcu, Wisłę 
i stary wiatrak. Jest to jeden z 
najładniejszych punktów widoko-
wych na Wisłę. Miejsce, w którym  
na pewno można siedzieć bez koń-
ca. Warto było dla takiego widoku 
iść przez błotnistą drogę. 
Następnie podziwialiśmy archi-
tekturę Kazimierza Dolnego.  
Początki tej osady sięgają XI 
wieku. W 1181 roku Kazimierz 

Sprawiedliwy przekazał ją norber-
tankom z podkrakowskiego Zwie-
rzyńca. To one zmieniły nazwę 
osady na Kazimierz. Założenie 
miasta oraz budowę zamku obron-
nego legendarnie przypisuje się 
Kazimierzowi Wielkiemu.
Najpierw obejrzeliśmy kościół 
farny św. Jana Chrzciciela i św. 
Bartłomieja – zbudowany w la-
tach 1586-1589 z organami w 
modrzewiowej oprawie z 1620 r., 
jednymi z najstarszych w Polsce, 
z renesansowym popiersiem Mi-
kołaja Przybyły i chrzcielnicą z 
warsztatu Santi Gucciego.
Potem widzieliśmy ruiny zamku 
górnego i dolnego oraz  kamieni-
ce z ok. 1615 r. należące do braci 
Przybyłów: Pod Świętym Mikoła-
jem i Pod Świętym Krzysztofem. 
Zrobiliśmy zdjęcie przy studni, 
przy choince i w saniach św. Mi-
kołaja. Część grupy weszła na 
górę Trzech Krzyży, a część kupo-
wała pamiątki na rynku.
Wieczór i nocleg spędziliśmy w 
starym, pięknym Sandomierzu 
zwiedzając Bazylikę Katedralną 

Narodzenia NMP i Stary Rynek z 
gotyckim ratuszem z szopką bożo-
narodzeniową i pięknie oświetlo-
ną choinką. 
Rano zwiedziliśmy resztę zabyt-
ków: przeszliśmy wspaniałym 
lessowym wąwozem św. Jadwigi, 
przeszliśmy Podziemną Trasą Tu-
rystyczną „Lochy Sandomierskie” 
biegnącą pod ośmioma kamienica-
mi i usłyszeliśmy legendę o  Hali-

nie Krępiance, która przechytrzyła 
Tatarów w czasie najazdu w XIII 
wieku, Bramę Opatowską - gotyc-
ką bramę wjazdową do miasta.
Istnieje kilka teorii na temat po-
chodzenia nazwy tego pięknego 
miasta, według jednej z nich na-
zwa związana jest z położeniem 
miasta - w okolicach Sandomie-
rza, rzeka San domierza (docho-
dzi) do Wisły. Najbardziej praw-
dopodobna teoria głosi jednak, 
że nazwa miasta pochodzi od 
staropolskiego imienia Sędomir, 
rozpowszechnionego w całej Sło-
wiańszczyźnie.
Lublin był ostatnim miastem na 
naszej mapie zwiedzania. Naj-
pierw zrobiliśmy przedświąteczne 
zakupy i zjedliśmy obiad.
Dowiedzieliśmy się, że nazwa 
miasta pochodzi ona od nazwy 
osobowej Lubla utworzonej od 
staropolskiego imienia Lubomir, 
poprzez dodanie dawniej piesz-
czotliwego przyrostka –la.
Widzieliśmy pomnik Unii Lubel-
skiej, pomnik Józefa Piłsudskiego, 

pomnik poświęcony Konstytucji 3 
Maja.
Następnie zwiedziliśmy Bazylikę 
Dominikańską z relikwiami Krzy-
ża Świętego i Archikatedrę Lubel-
ską, a w niej słynny obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, który 
3 lipca 1949 zapłakał krwawymi 
łzami i był powodem wielkiego 
problemu dla władz komunistycz-
nych.

Obejrzeliśmy też korowód bożo-
narodzeniowy, zabytkowe kamie-
nice, w tym Kamienicę Poetów i 
dowiedzieliśmy się, że tu w Lu-
blinie zmarł po procesie sądowym  
Jan Kochanowski,  jeden z najwy-
bitniejszych poetów polskich, być 
może na schodach Trybunału Są-
dowego lub właśnie w Kamienicy 
Poetów.
 Podziwialiśmy pięknie oświetlo-
ny Lubelski Zamek, odnowiony 
Teatr Stary, diabelski kamień, 
który przynosi pecha, szopkę bo-
żonarodzeniową. Mogliśmy sobie 
zrobić zdjęcia ze św. Mikołajem i 
dostać od niego słodycze. Zapali-
liśmy długie „zimne ognie”, któ-
re dostaliśmy od organizatorów 
korowodu bożonarodzeniowego. 
Wypiliśmy też gorącą czekoladę 
w kawiarni „U Szewca”.
Późną nocą wróciliśmy do domu 
do Kowla pełni wrażeń, cudow-
nych wspomnień i obiecaliśmy 
sobie, że na pewno wrócimy jesz-
cze do pięknych miejsc, jakich w 
Polsce już widzieliśmy wiele.

Przez dwa dni uczniowie Szkoły 
Polskiej w Kowlu mieli okazję 
sprawdzić w praktyce poziom 
swojej znajomości języka pol-
skiego, posłuchać wspaniałych 
opowiadań przewodniczki z 
Lublina pani Lidii Wojtkowiak 
– Szuby o miastach, ludziach, 
przedmiotach, kościołach.
Zadaniem z tej podroży ma być 
przygotowanie ciekawej pracy o 
zabytkach w formie reportażu, 
prezentacji, rysunków, wierszy i 
opowiadań. 

Uczniowie Szkoły Polskiej z Kowla w Chełmie – Nałęczowie
 – Kazimierzu Dolnym -– Sandomierzu – Lublinie

Polska pięknieje
Wiesław Pisarski
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Jeszcze w październiku 2013r. Sto-
warzyszenie ODRA-NIEMEN z 
Wrocławia  po raz piąty zaprosiło 
mnie wraz z moją organizacją Sto-
warzyszeniem non omnis moriar 
do akcji  „RODACY-BOHATE-
ROM – świąteczna paczka dla pol-
skiego kombatanta na Kresach”. 
W zasadzie wszystko odbyło się 

„proforma” ponieważ liczona już 
w latach nasza współpraca układa 
się bardzo pomyślnie. Każda akcja 
to nowe doświadczenia, miejsca, 
ludzie. Budujemy pozytywne re-
lacje i więzi emocjonalne pomię-
dzy nami Polakami z Macierzy i 
z Litwy.  Co prawda cała inicjaty-
wa wykracza poza Polskę i Litwę, 
ponieważ paczki trafiają również 
na Białoruś, Ukrainę i ostatnio do 
Mołdawii, jednak moja nazwijmy 
to „działka” obejmuje dotychczas 
obszar Republiki Litewskiej.
Tradycyjnie na początek rozesła-
łem się mailowo wśród zaprzyjaź-
nionych instytucji i osób z infor-
macją sygnalizująca nasz udział w 
przedsięwzięciu. Okręg Warmiń-
sko-Mazurski Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej tra-
dycyjnie udostępnił swoje zasoby 
i pomieszczenia na sztab znaczy 
magazyn i „pakowalnię”. W tym 
roku w związku z remontem jednej 

z AK-owskich sal czynnie włączy-
ła się w akcje szkoła Zespół Szkół 
Budowlanych im. Żołnierzy Armii 
krajowej w Olsztynie, gdzie Okręg 
ma swoja siedzibę. Poza salami, 
pracownikami szkoły, w akcję włą-
czyli się uczniowie, i to zarówno 
przynosząc dary do paczek jak i 
przy segregowaniu czy pakowaniu. 

Duża tym zasługa obecnej dyrektor 
szkoły pani Anidy Kingi Samoraj, 
dla której działania patriotyczne 
maja kluczowe znaczenie w eduka-
cji i wychowaniu młodzieży. 
Początkowo niemrawa akcja z 
początkiem listopada nabrała ru-
mieńców. „Co chwilę” włączały 
się kolejne instytucje – głównie 
szkoły, firmy i osoby prywatne z 
wielu miast i wsi województwa 
warmińsko-mazurskiego. Warto 
tu wymienić Olsztyn, Kętrzyn, 
Nidzicę, Pisz, Elbląg, Bartoszy-
ce, Mrągowo, Szczytno, Janowo, 
Grom, Pasym czy moje rodzinne 
Kozłowo. Wśród wspierających 
nas ludzi znalazły się takie osoby 
jak radny gminny czy posłanka 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.  
Akcją żywo interesowały się nasze 
media. Ukazało się kilka artykułów 
prasowych, w tym jeden w Gazecie 
Olsztyńskiej dostępnej na terenie 
całego województwa. Były także 

emitowane informacje w Polskim 
Radiu Olsztyn. Jedna wprost z Li-
twy. Ale do tego dojdziemy.
W miarę jak rosła ilość darów za-
cząłem kształtować trasę grudnio-
wej wizyty. Tradycyjnie w planach 
była Polska Szkoła Średnia w 
Dziewieniszkach i Samorządowy 
Dom Dziecka w Solecznikach. W 
Wilnie i okolicach oczywiście nasi 
kombatanci. W trakcie prowadze-
nia akcji pojawił się zarys wizyty 
w Szkole Średniej w Grygiszkach 
(dzielnica Wilna, Grzegorzewo). 
Nauczycielką w tej szkole jest moja 
serdeczna znajoma ze Szkoły Lide-
rów Teresa Bielak z Wilna. Nasze 
serdeczne kontakty zaowocowały 
ustaleniami, że przed świętami po-
jawimy się u nich i obdarujemy 10 
polskich dzieci paczkami świątecz-
nymi. Miał to być także pretekst do 
wizyty w szkole, bo dotychczas z 
Teresą spotykaliśmy się najczę-
ściej w Domu Polskim w Wilnie. 
I tu pojawia się kolejne okolicz-
ności  potwierdzające łączność i 
więzi pomiędzy rodakami. Jeden z 
naszych wspólnych z Teresą znajo-
mych (Szkoła Liderów, Warszawa) 
Zygmunt Kandora zadeklarował 
chęć wsparcia akcji wspólnie z 
kolegami z 4 Pułku Ułanów Za-
niemeńskich. Z prezesem fundacji 
4 Pułku Arkadiuszem Chodorow-
skim ustaliliśmy, że ufundują kilka 
paczek właśnie dla uczniów szkoły 
w Grygiszkach. I tak wzbogacili-
śmy nasze plany o nowe miejsce.
Po dokonaniu uzupełniających 
zakupów – słodyczy, artykułów 
szkolnych, biurowych, środków 
higieny, itp. i spakowaniu paczek 
17 grudnia rano  wyruszyliśmy z 
Olsztyna. 

Pierwszy przystanek w Soleczni-
kach i spotkanie z panią Reginą 
Markiewicz kierownikiem Wy-
działu Oświaty i Sportu rejonu so-
lecznickiego. Bardzo zależało mi, 
aby spotkać się bo poza kontaktami 
telefonicznymi i mailowymi ważne 
są dla mnie relacje bezpośrednie. 
W trakcie takich rozmów rodzi się 

wiele nowych pomysłów czy pla-
nów. Tak było też i tym razem. Pod-

jęliśmy wspólnie kilka wyzwań. 
Czy się powiodą? O tym wkrótce. 
Pani Regina jak zawsze gościn-
na nie wypuściła nas bez ciepłego 
posiłku, i stąd do Dziewieniszek 
dotarliśmy z małym opóźnieniem. 
Tu czekała na nas nasza sympa-
tyczna gospodyni pani Czesława 
Marcinkiewicz starościna dziewie-
niska, która podjęła nas w budyn-
ku Polskiej Szkoły Średniej. Tu 
tradycyjnie pozostawiliśmy paczki 
świąteczne, ale też sporo materia-
łów szkolnych i biurowych. Nową 
inicjatywą było przygotowanie in-
dywidualnych paczek dla dwóch 
polskich rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. Paczki pod konkretne 
potrzeby samotnych matek przygo-
towały dwie mieszkanki Olsztyna 
oraz olsztyńskie biuro poselskie 
posłanki Iwony Arent. Z powodu 

Z otwartym sercem 
do rodaków na Litwie
Maciej Prażmo

/ Wizyta na Litwie Dziewieniszki

/ Wizyta Litwie dom dziecka  Solecznik

/ Wizyta u mera rejonu solecznickiego

/  Skoła w Grzegorzewie
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opóźnienia nie mogliśmy wręczyć 
paczek rodzinom osobiście – dzie-
ci pojechały już po lekcjach do 
domu. Uzyskaliśmy zapewnienie 
pani Czesławy, ze wręczy je w 
naszym imieniu. W trakcie roz-
mowy (oczywiście przy gościń-
cu, a jakże) dowiedzieliśmy się o 
marzeniach dzieci jakie wypisują 
w listach do Świętego Mikołaja. 
Sanki, lalki, zabawki. Pomyśla-
łem, że dwa takie listy, mogliby-
śmy w przyszłym roku spełnić. 
Jak pomyślałem tak uzgodniliśmy.  
Na początek dwa …
Z Dziewieniszek pojechaliśmy 
wprost do solecznickiego Domu 
Dziecka gdzie od dwóch lat spo-
tykamy się w wychowawcami i 
dziećmi z ośrodka. Mimo póź-
nej pory dyrektor placówki pani 
Oksana Obłoczyńska przyjęła nas 
tradycyjnie i serdecznie. Tu poza 
słodyczami, art. szkolnymi, biuro-
wymi pozostawiliśmy dar serca od 
dwóch mieszkanek Nidzicy. Był 

to plecak wypełniony słodyczami. 
W plecaku znalazło się także cos 
dla personelu oraz świąteczne ży-
czenia dla pani Oksany. Sam ple-
cak trafi wedle życzenia darczyń-
ców do podopiecznego ośrodka z  
dobrymi ocenami w szkole.
Na pierwszy nocleg pozostaliśmy 
w bursie w Solecznikach. Ran-
kiem, tuz po otwarciu biur Rejonu 
Solecznickiego przyjął nas Mer 
Solecznik pan Zdzisław Palewicz. 
Bardzo cenię sobie te spotkania. 
Są zawsze merytorycznie pełne i 
ugruntowują nasze dobre relacje. 
Z Solecznik pojechaliśmy wprost 
do Grygiszek. Tu trafiliśmy 
wprost na prezentację szkolnych 
jasełek. Jak się dowiedzieliśmy 
specjalnie dla nas, bo oficjalnie 
miały się odbyć w szkole naza-
jutrz popołudniu. Inscenizację 
bez tekstów, wyrażoną jedynie 
ekspresją ciała młodych aktorów 
– uczniów przygotowała pracują-
ca w szkole zakonnica. Byliśmy 

pod dużym wrażeniem. Ciepłą 
wręcz domową atmosferę zapew-
niała dyrektor szkoły pani Hanka 
Grzybowska wraz z personelem, 
moją znajomą - Tereską Bielak 
oraz uczniami. Przed wręczeniem 
paczek miałem przyjemność po-
wiedzieć kilka słów o nas i ofia-
rodawcach z 4 Pułku Ułanów Za-
niemeńskich. Dzieci w skupieniu 
słuchały, a pani Hanka zapewniła, 
że na wizytę ułanów w przyszłym 
roku (bo taką planują) uczniowie 
poznają cała historię pułku. W 
takcie wizyty dzwoni redaktor z 
Polskiego Radia Olsztyn. Robimy 
materiał na antenę. Poza mną wy-
powiada się wicedyrektor szkoły. 
Już w Polsce w Internecie odtwa-
rzam audycję. 
Kolejnym punktem naszej wypra-
wy było spotkanie z panem Wa-
cławem Pacyną – prezesem Klu-
bu Żołnierzy Armii Krajowej w 
Wilnie. Wizyta nie była zbyt dłu-
ga ponieważ my mieliśmy małe 
opóźnienie, a nasz gospodarz był 
umówiony tego dnia u lekarza. 
Pożegnaliśmy się po wymianie 
życzeń i uprzejmości.
Przyszedł czas na zwiedzanie Wil-
na, ponieważ towarzysząca mi w 
roli wolontariuszki Agata Tysz-
kiewicz była w mieście po raz 
pierwszy. Tu odwiedziliśmy dwa 
kluczowe miejsca Wilna dla każ-
dego Polaka – sanktuarium Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej oraz 
cmentarz na Rossie i miejsce po-
chówku matki wielkiego Polaka z 
Wileńszczyzny Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Na Rossie tradycyj-
nie odwiedziłem grób moich pra-
dziadków - rodziców babci Janiny 
-  Mikołaja i Anny Mażuko. Cały 
cmentarz wywołał na Agacie duże 
wrażenie. Podobnie zresztą wspo-
mniany wcześniej obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej.
Następna wizyta to spotkanie z 
panem Zygmuntem Olszewskim i 
jego małżonką. 
Mieliśmy trochę kłopotów z od-
nalezieniem domu kombatanta ze 
względu na spotykana  w wielu 
miejscach Wilna nieułożoną ko-
lejno numerację domów. Jednak 
odnaleźliśmy się dzięki aktywno-
ści obu stron.

Wizyta u państwa Olszewskich 
obfitowała głownie we wspo-

mnienia. Pan Zygmunt pokazy-
wał nam pamiątki, opowiadał o 
historii swojej i rodziny, mówił o 
aktualnej działalności w organiza-
cji. Pożegnaliśmy się serdecznie 
umawiając na kolejne spotkanie w 
styczniu.
Udaliśmy się na kwaterę do hotelu 
by chwilę odpocząć. Czekało nas 
jeszcze jedno spotkanie z panem 
Edwardem Klonowskim prezesem 
Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich na Litwie. Pan Edward 
zawsze gościnny i tym razem oka-
zał serdeczne zainteresowanie. 
Pokazywał pamiątki, zdjęcia. Mó-
wił o tym co robią dziś dla upa-
miętniania  etosu walki o wolna 
Ojczyznę. Otrzymaliśmy świetne 
opracowanie w formie zdjęcia, na 
którym zaznaczono miejsca pa-
mięci ważne dla partyzantów. 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń i emo-
cji udaliśmy się na spoczynek. 
19-tego grudnia rankiem przed 
wyjazdem obowiązkowe zakupy 
czarnego chleba w kilku rodza-
jach. Wyjechać bez tego rarytasu 
z Wilna nie sposób. Ruszaliśmy 
wcześnie. W Olsztynie czekała 
nas Wigilia z panem Jackiem Pro-
tasem Marszałkiem Województwa 
W-M, na którą byłem zaproszony 
jako członek Warmińsko-Mazur-
skiej Rady ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych. Z nie-
wielkim opóźnieniem zdążyliśmy 
na miejsce. Podczas dzielenia się 
opłatkiem na moje próby wyja-
śnienia małego spóźnienia Mar-
szałek odpowiedział podziękowa-
niem za nasza pracę. On podobnie 
jak ja, także ma korzenie wileń-
skie.

/  Wizyta na Litwie - szkoła w Grzegorzewie

/  Rossa - Agata Tyszkiewicz /  Matka Boska Ostrobramska

/  Maciej Prażmo (autor)  z p. Zygmuntem Olszewskim
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18 grudnia, w Liceum Polonij-
nym w Warszawie zorganizowano 
opłatek na który zaproszono dar-
czyńców i przyjaciół szkoły.  Na 
ten dzień, uczniowie przygotowa-
li i wykonali kolędy i pastorałki 
które wprowadziły zaproszonych 
gości w świąteczny nastrój. Wy-
konawcy programu to uczniowie 
dopiero rozpoczynający naukę w 
szkole jednak poziom jaki zapre-
zentowali, wcale nie wskazywał 
na barierę językową a pochodzą 
m.in. z Kazachstanu, Białorusi i 
Ukrainy. Godne podkreślenia jest 
to, że młodzi zaledwie trzy mie-
siące nauki a już płynnie śpiewają 

i recytują w języku polskim.
Po oficjalnych uroczystościach, 
zaproszeni przez uczniów goście 
udali się na wspólną Wigilijną 
Wieczerzę podczas której dzielo-
no się opłatkiem.  
    
Liceum Polonijne poszukuje 
wsparcia na remont budynku

Wyjątkowe Liceum Ogólno-
kształcące w Polsce, w któ-
rym uczą się młodzi Polacy 
ze Wschodu potrzebuje part-
nerów. Liceum Polonijne, w 
którym uczy się młodzież po-

chodząca z ziem dawnej Rze-
czypospolitej – Ukrainy, Biało-
rusi oraz innych miejsc zesłania 
– Kazachstanu, Mołdawii i Ar-
menii poszukuje Darczyńców i 
Sponsorów. Uczniowie obecnie 
nie mają swojego miejsca, w 
którym mogliby kontynuować 
normalne kształcenie w Polsce. 
Szkole brakuje funduszy na re-
mont docelowej siedziby.

Polsko-Ukraińska Izba Go-
spodarcza o problemach 
szkoły:

Skąd wzięły się problemy?

Obecnie szkoła zmuszona jest 
wynajmować pomieszczenia w 
Warszawie przy ul. Bobrowiec-
kiej. Liceum nie może jednak 
pozwolić sobie na takie koszty. 
Również warunki lokalowe są 
niewystarczające, żeby przy-
jąć ogromną liczbę chętnych, 
którzy co roku zgłaszają się w 
okresie rekrutacji. W związku z 
tym Dyrekcja postanowiła zna-
leźć nowe miejsce, w którym 
szkoła będzie mogła dalej dzia-
łać. Dzięki życzliwości Dar-
czyńców udało się przejąć bu-

dynek o powierzchni 940 m2, 
który stanie się docelową sie-
dzibą Liceum Ogólnokształcą-
cego. Oprócz szkoły uczniowie 
będą mieli zapewniony również 
internat.

Polska jest ich marzeniem

Dawniej w budynku prowa-
dzony był Dom Dziecka. Od 
ponad 10 lat w tym obiekcie 
nic się nie dzieje. Obecne wa-
runki nie pozwalają na to, by 
szkoła mogła normalnie funk-
cjonować. Własna siedziba dla 
szkoły i internatu pozwoli przy-
jąć większą liczbę uczniów ze 
Wschodu. Dyrekcja i Partne-
rzy akcji dwoją się i troją, aby 
uzyskać wsparcie z jakiejkol-
wiek strony. Jak mówi Paweł 
Purski: „ustawie o repatriacji 
przyświeca duch raczej nostal-
giczny, natomiast w sytuacji 
kryzysu demograficznego na-
leży działać pragmatycznie. W 
pierwszej kolejności trzeba do 
Polski sprowadzić jak najwię-
cej Polaków, a potem dopiero 
innych emigrantów. To ostatnia 
szansa na to, żeby nasi Rodacy 
wrócili do kraju”.

Dlaczego warto pomóc 

uczniom?
Jest to jedyna placówka w 
Polsce, która kształci tak dużą 
liczbę uczniów ze Wschodu. 
Najwięcej licealistów pochodzi 
z Ukrainy. Młodzież obdarzona 
jest wybitnymi zdolnościami i 
talentami. Wg rankingu z 2012 
r. prowadzonego przez portal 
Perspektywy.pl – szkoła znala-
zła się w gronie 25 najlepszych 
warszawskich liceów. Abitu-
rienci LO zdają maturę z języ-
ka polskiego powyżej średniej 
krajowej, mimo że większość 
z nich rozpoczyna naukę w li-
ceum ze znikomą znajomością 
naszego języka. Jest to szkoła 
z tradycjami, której absolwen-
tami są m.in. Witold Gombro-
wicz, Stanisław Baliński, czy 
bracia Strzemboszowie. Uczel-
nia kontynuuje tradycję szko-
ły założonej przez hrabiego 
Zygmunta Wielopolskiego, a 
więc środowisko polskiej ary-
stokracji. Absolwenci liceum 
to ludzie z wartościami, przy-
szła elita Polski i narodów, z 
których pochodzą. Uczniowie 
dzięki świetnej pracy grona 
pedagogicznego angażują się 
również w akcje społeczne i 
charytatywne.

Wigilia w Liceum Polonijnym
Redakcja

/ Redaktor KSI Zofia Wojciechowska dzieli się opłatkiem z Panią dyrektor szkoły Ewą 
Petrykiewicz 

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Wigilia w 
o b r z ą d k u 
wschodnim
Redakcja
6 stycznia jest bardzo ważną datą 
dla wyznawców prawosławia i 
innych obrządków wschodnich. 
Tego dnia obchodzą oni wigilię 
Świąt Bożego Narodzenia.
Wigilia wg. tego obrządku będzie 
obchodzona nie tylko na daw-
nych Kresach II RP ale również 
i w Polsce, gdzie podaje Kato-
licka Agencja Informacyjna, Ko-
ściół Prawosławny liczy sobie 
około 509 tys. wiernych i jest to 
druga pod względem liczebności 
wspólnota wiernych występująca 
w naszym kraju.
Boże Narodzenie Prawosławne 
jest oficjalnym świętem państwo-
wym w Rosji, na Ukrainie i na 
Białorusi od 1991 roku.

Prawosławni używają kilku nazw 

Wigilii. Mówią na nią nawiecze-
rie lub soczelnik.

Przesunięcie daty Bożego Na-
rodzenia wynika ze stosowania 
przez wyznawców prawosławia 
kalendarza juliańskiego, w prze-
ciwieństwie do katolików, którzy 
korzystają z kalendarza grego-
riańskiego.

Ten dzisiaj już rzadko stosowany 
kalendarz został ustanowiony na 
życzenie Juliusza Cezara w 45 
roku p.n.e. jako obowiązujący w 
państwie rzymskim, które w tam-
tych czasach obejmowało sporą 
część Europy.

Jeszcze długo po upadku ce-
sarstwa rzymskiego na naszym 

kontynencie posługiwano się ka-
lendarzem juliańskim. W Polsce 
obowiązywał on do 1582 roku, 
natomiast w Grecji aż do 1923 
roku.
Zanim Juliusz Cezar wprowa-

dził swoją reformę, w Cesarstwie 
obowiązywał rzymski kalendarz 
księżycowy. Długość trwania 
każdego miesiąca była ściśle 
związana z następującymi po so-
bie fazami księżyca, co powodo-

wało przesunięcia dat w każdym 
kolejnym roku. Gdy doszło do 
tego, że grudzień rozpoczynał się 
jesienią, Juliusz Cezar postano-
wił wprowadzić bardziej stabilny 
kalendarz.

 Ślązak ze Lwowa ale Ślązak - 
mówi o sobie na oficjalnej stronie 
Wojciecha Kilara jeden z najwięk-
szych polskich kompozytorów 
współczesnych. 

Swe życie związał on ze Śląskiem, 
szczególnie z Katowicami, urodził 
się zaś 17 lipca 1932 roku we Lwo-
wie. Mówiąc o latach dzieciństwa 
kompozytor wspomina przepiękne, 
cudowne, polskie miasto i – doda-
je – nie są to bynajmniej moje czy-
sto osobiste odczucia wynikające z 
tego, że jestem lwowiakiem. Znam 
osoby, które bywały w świecie, wi-
działy Rzym, Paryż, Londyn, Nowy 
Jork, Ateny (…) i które odwiedza-
jąc po raz pierwszy Lwów mówią: 
Mój Boże, nie wiedzieliśmy, że po-
chodzisz z tak cudownego miasta. 
To najpiękniejsze, najwspanialsze 
polskie miasto. (Klaudia Podo-
bińska, Leszek Polony, Cieszę się 
darem życia, PWM 1997)

Po przymusowym wysiedleniu 
Polaków ze Lwowa w 1944 roku 
przez krótki czas mieszkał w Rze-
szowie, gdzie nawiązał kontakt z 
doskonałym, jak sam powiedział, 
muzykiem, pianistą i jednocześnie 
wspaniałym człowiekiem, profeso-
rem Kazimierzem Mirskim. To on 
poradził młodemu pianiście, aby 
zajął się komponowaniem i to on 
pierwszy zapoznał go z muzyką 

Ravela, Debussy’ego i Szymanow-
skiego (Nowiny, 24 VI 1998). W 
Rzeszowie także odniósł jako pięt-
nastolatek pierwszy sukces kom-
pozytorski, otrzymując za własne 
wykonanie Dwóch miniatur dzie-

cięcych drugą nagrodę na Kon-
kursie Młodych Talentów. Wspo-
minając tamten okres kompozytor 
powiedział: Dziękuję Bogu, że jest 
Rzeszów, cudowne polskie miasto.

Nie żyje  Ślązak ze 
Lwowa Wojciech Kilar 
Redakcja

Ponad dwie tony podręczników 
dla mieszkających na Białorusi 
i uczących się języka ojczystego 
Polaków zebrała polska młodzież 
w ramach akcji „Książka dla Kre-
sowiaka”.

/ Klaudia Rusjan i Andżelika Borys

Akcję zainicjowała Klaudia 
Rusjan, osiemnastoletnia dzia-
łaczka Stowarzyszenia „Instytut 
dialogu kultur i religii”, będąca 
uczennicą Zespołu Szkół nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej w War-
szawie.

Z młodą działaczką społeczną 20 
grudnia spotkała się w Warsza-
wie przewodnicząca Rady Na-
czelnej ZPB Andżelika Borys. 
Klaudia opowiedziała, że zbie-
ranie podręczników dla roda-
ków na Białorusi to już II edycja 
zbiórki książek dla Polaków na 
Kresach Wschodnich w ramach 
zorganizowanej przez Klaudię 
akcji „Książka dla Kresowiaka”.

Pomysł akcji, jak przyznaje 
Klaudia Rusjan, zrodził się rok 
temu, podczas spotkania war-
szawskiego klubu dyskusyjne-
go „U26″. W pierwszej edycji 
zbiórki młodzieży udało się 
zgromadzić ponad dwie tony 

książek polskich i przekazać je 
rodakom na Ukrainie. Do ogło-
szenia drugiej edycji akcji, z 
uwzględnieniem potrzeb roda-
ków na Białorusi, którym naj-
bardziej brakuje podręczników 
do nauki języka polskiego, za-
inspirowało młodą społecznicz-
kę wystąpienie Andżeliki Borys 
podczas prezentacji książki eu-
roposła Pawła Kowala „Między 
Majdanem a Smoleńskiem” w 
lutym tego roku.

Andżelika Borys mówiła wów-
czas o znaczeniu wpierania 
oświaty polskiej na Białorusi 
dla przetrwania języka polskie-
go w kraju, którego władze nie 
są przyjazne polskiej mniejszo-
ści. – Pomyślałam, że młodzież 
w Polsce chętnie włączy się w 
zbieranie podręczników – wspo-
mina Klaudia i przyznaje, iż od-
zew na rozpowszechniony przez 
nią apel o zbiórce podręczników 
dla Polaków na Białorusi okazał 
się nawet większy, niż podczas 
pierwszej edycji akcji. – Oczy-
wiście nie oznacza to, że Polacy 
na Ukrainie cieszą się mniejszą 
sympatią, niż Polacy na Biało-
rusi. Po prostu idea zaopatrzenia 
w podręczniki swoich rówie-
śników za wschodnią granicą 
Polski okazała się bardziej zro-
zumiała dla młodzieży szkol-
nej, która włączyła się w akcję 
całymi klasami – mówi Klaudia 
Rusjan.

- żródło portal „Polacy na Biało-
rusi

Dwie tony podręczników 
Redakcja
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Z prasy polonijnej
Odbyło się przedświąteczne 
posiedzenie Rady
KURIER WILEŃSKI

Pani Prezydent nie 
odróżnia mniejszości 

narodowych od 
migrantów

WILNOTEKA

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego  
przedświąteczna narada kierowników 
placówek oświatowych
KURIER WILEŃSKI

13 grudnia b. r. na posiedzeniu rady 
Samorządu rejonu wileńskiego 
został sprecyzowany budżet i po-
nownie przedzielone środki, które 
utraciły przeznaczenie asygnowań 
wykonywania funkcji samodziel-
nych.

Radni zgodzili przedzielić fun-
dusze koszyczka ucznia instytu-
cji edukacyjnych, nie zmieniając 
finansowania każdej instytucji, z 
uwzględnieniem wykonania bu-
dżetu oraz próśb kierowników pla-
cówek oświatowych rejonu wileń-
skiego.
Na posiedzeniu Rady postanowio-
no wykorzystać 7 procent fundu-
szy koszyczka ucznia, przydzielo-
nych na dany rok na zaspokojenie 
następujących potrzeb: organizo-
wanie pomocy pedagogiczno- psy-
chologicznej, organizowanie i 
realizację egzaminów dojrzałości, 
finansowanie modułów edukacji 
nieformalnej kierunków zawodo-
wych w szkołach, edukacji niefor-
malnej, uzupełniającej ogólne pro-
gramy kształcenia początkowego, 
podstawowego i średniego, w celu 
wyrównania współczynników ta-
ryfowych dla zapewnienia dostęp-
ności edukacji ogólnej w szkołach, 
przedszkolach i edukacji przed-

szkolnej w wieku przedszkolnym 
i różnorodności form edukacji, fi-
nansowania nauki mniej wybiera-
nych języków obcych (francuski, 
niemiecki i in.) dla nauki w gru-
pach mobilnych, mniejszych niż 
przewidziane w zatwierdzonych 
przez Ministra Oświaty i Nauki 
planach ogólnych szkolnictwa po-
czątkowego, podstawowego i śred-
niego.
Na posiedzeniu Rady uzupełnio-
no zatwierdzone postanowieniem 
Rady nr T3-332 z dnia 30.08.2013 
listy i ceny świadczonych usług 
przez Niemenczyński i Rudomiń-
ski ośrodki wielokulturowe, w tym 
organizacja imprez, tworzenie sce-
nariuszy, nagłośnienie i prowadze-
nie imprez.
Radni zaaprobowali Studium moż-
liwości i środków promowania 

inwestycji. Analiza studium moż-
liwości była opracowywana w 
czterech etapach. Dane, zawarte w 
Studium możliwości, zostaną wy-
korzystane do opracowania planu 
rozwoju strategicznego Samorządu 
rejonu wileńskiego na lata 2016-
2023.
Postanowieniem Rady dla mu-
zeum Władysława Syrokomli zo-
stał przekazany krótkoterminowy 
i długoterminowy majątek, naby-
ty w ramach projektu „Dwa kraje 
-wspólna kultura i historia” (pro-
jekt nr LLB-2-128), ponieważ jest 
to warunek konieczny do zakoń-
czenia wspomnianego projektu. Na 
majątek składa się z wirtualna wy-
cieczka „Szlakami historycznymi 
Wyżyny Oszmiańskiej” wystawa 
fotografii oraz stylizowane kostiu-
my XIX wieku.

19 grudnia w dużej sali Samorzą-
du Rejonu Wileńskiego odbyła się 
świąteczna narada kierowników 
placówek oświatowych, w której 
wzięli udział specjaliści Wydziału 
Oświaty Samorządu Rejonu Wi-
leńskiego, dyrektorzy gimnazjów, 
szkół, przedszkoli i ich zastępcy, 
kierownicy szkół edukacji niefor-
malnej dzieci.
W naradzie specjaliści Wydzia-
łu Oświaty z kierownikami szkół 
omówili szereg aktualnych zagad-
nień, związanych z kształceniem 
uczniów, doskonaleniem zawo-
dowym nauczycieli i wysłuchali 
kilku referatów. Analizowano za-
gadnienia atestacji nauczycieli i 
specjalistów pomocy uczniom (z 
wyjątkiem psychologów). Dyrek-
tor Szkoły Średniej J. Słowackie-
go w Bezdanach Wiesława Woj-
nicz przedstawiła doświadczenia 
i problemy, z którymi się styka 
podczas organizowania atestacji 
nauczycieli i specjalistów pomocy 
uczniom w szkole.
Ze względu na zbliżające się świę-
ta Bożego Narodzenia druga część 
narady była świąteczna. Wszyst-
kich zebranych pozdrowiła mer 

S a m o r z ą -
du Rejonu 
Wileńskie-
go Maria 
Rekść, ży-
cząc pięk-
nych świąt 
i pokoju, 
ciszy i spo-
koju w ro-
dzinach.
Przedstawi-
ciele związ-
ku harcerzy 
przekazali 
mer Betlejemskie światełko poko-
ju, od którego świece zapalili kie-
rownicy placówek oświatowych. 
Uczniowie Szkoły Muzycznej w 
Niemenczynie uradowali wszyst-
kich gości świątecznym mini kon-
certem. Uczniowie i nauczyciele 
przygotowali wspaniały program 
świąteczny, podczas którego 
brzmiały znane utwory bożonaro-
dzeniowe, jak również popularne 
i łatwo rozpoznawalne melodie 
„Tanga”, „czardasza” czy „Ave 
Maria”. Proboszcz parafii św. Mi-
chała Archanioła w Niemenczy-
nie, ksiądz dziekan Eduardas Kir-

stukas pobłogosławił zebranych. 
Przypomniał pedagogom, że ich 
rola jest szczególnie istotna w roz-
woju młodych ludzi, a edukacja 
nie może być rozumiana jedynie 
jako program nauczania szkolne-
go młodych ludzi, a w szerokim 
tego słowa znaczeniu oni kształ-
tują osobowości. W świątecznej 
atmosferze wszyscy przełamali 
się opłatkami i złożyli sobie ciepłe 
życzenia.
Po spotkaniu wszyscy mieli oka-
zję, aby zapalić swoją świecę od 
Betlejemskiego płomienia pokoju 
i to światełko zanieść do swego 
domu.

W dn. 19 grudnia br. w Brukseli 
Prezydent RL Dalia Grybauskaitė 
zabrała głos w sprawie projektu 
„przywrócenia do życia” wygasłej 
z końcem 2009 r. ustawy o mniej-
szościach narodowych. Odpowied-
nia, czekająca obecnie na drugie 
czytanie w Sejmie RL, propozycja 
w tej mierze ma na celu wypeł-
nienie luki prawnej w kwestii we-
wnątrzpaństwowej ochrony mniej-
szości narodowych na Litwie.
Prezydent Dalia Grybauskaitė 
stwierdziła m.in., iż przywrócenie 
ustawy o mniejszościach narodo-
wych z 1989 r. naruszyłoby Kon-
stytucję RL z 1992 r., oznaczałoby 
powrót do okresu postsowieckiego 
i wręcz próbę wrócenia do prze-
strzeni postsowieckiej.

Drugim zagrożeniem, jakie Prezy-
dent Dalia Grybauskaitė upatruje 
w projekcie jest zalegalizowanie 
wielojęzyczności na Litwie, w 
tym także języka rosyjskiego: „a 
gdybyśmy w przyszłości mieli, dla 
przykładu, siłę roboczą z dalekich 
krajów, to może też mielibyśmy 
język chiński” - podkreśliła Prezy-
dent Dalia Grybauskaitė.

W przekonaniu Europejskiej Fun-
dacji Praw Człowieka (EFHR) 
argumenty Pani Prezydent są bez-
podstawne i mają na celu wzbu-
dzenie w społeczności niechęci 
do uregulowania kwestii prawnej 
mniejszości narodowych w pań-
stwie. Wspomniana ustawa obo-
wiązywała do początku 2010 r., 
czyli przez prawie 20 lat niepodle-
głości państwa litewskiego i żadna 
instytucja (w tym litewski Sejm 
czy Sąd Konstytucyjny) nigdy nie 
kwestionowała jej sprzeczności z 
ustawą zasadniczą.

Podkreślić należy również brak 
rozumienia podstawowych pojęć 

dotyczących ochrony mniejszości, 
co rodzi nieufność. Prawa migran-
tów, podobnie jak prawa uchodź-
ców na Litwie, są chronione przez 
inne akty prawa i ustawa o mniej-
szościach narodowych nie ma (nie 
miałaby) zastosowania do tych 
grup społecznych.

EFHR po raz kolejny przypomi-
na Pani Prezydent RL (poprzed-
nie stanowisko: http://www.efhr.
eu/2013/07/23/prezydent-rl-a-
-kwestia-polska/), że ratyfikowa-
na przez Litwę w 2000 roku, bez 
żadnych zastrzeżeń, Konwencja 
Ramowa o ochronie mniejszości 
narodowych jest zobowiązująca. 
Jest to akt międzynarodowy, któ-
ry musi być także uwzględniany 
we wszystkich rozporządzeniach i 
ustawach, zwłaszcza dotyczących 
bezpośrednio mniejszości narodo-
wych. Stanowisko Prezydent RL, 
która przy zaprzysiężeniu na stano-
wisko prezydenta obiecywała re-
prezentować cały naród i państwo 
litewskie, w publicznych wypo-
wiedziach wprowadza świadomie 
w błąd, nie respektując żadnych 
międzynarodowych zobowiązań. 

Dochodzi przez to do sporów mię-
dzy obozami reprezentującymi 
odmienne wartości, ale także kom-
promituje Panią Prezydent, a co za 
tym idzie Litwę na arenie między-
narodowej, jako państwo, które nie 
przestrzega podstawowych warto-
ści europejskich, a którego głowa 
państwa nie potrafi dostosować się 
do wiążących jej stanowisko doku-
mentów.
Wobec tego EFHR kolejny raz 
pragnie podkreślić swoje stanowi-
sko - Sejm litewski powinien jak 
najszybciej przyjąć odpowiedni 
akt prawa chroniący mniejszości 
narodowe w państwie.
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Dalia Grybauskaitė nie 
pojedzie na Olimpiadę 
w Soczi
DELFI

Andrius Kubilius stanął na 
drodze Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych
DELFI

Andrzej Person o umowie TVP: to 
jest sprawa kryminalna
WILNOTEKA
- To jest spra wa ab so lut nie kry mi-
nal na - tak o umo wie pod pi sa nej 
przez TVP z firmą Span ski En ter-
pri ses Inc. mówi One to wi An drzej 
Per son. Czło nek Rady Pro gra mo-
wej TVP Po lo nia stwier dza rów-
nież, że osoba, która pod pi sa ła ten 
kon tro wer syj ny do ku ment, po-
win na sta nąć przed sądem.
O co chodzi w całej sprawie? O 
umowę między TVP a firmą Span-
ski Enterprises Inc. (SEI) podpi-
saną w latach 90. XX wieku. Na 
jej mocy TVP Polonia stała się de 
facto dostarczycielem treści dla 
SEI, która nabyła wyłączne prawa 
do dystrybucji polonijnego kana-
łu. Na sprawę zwrócił uwagę były 
dziennikarz TVP Mariusz Max-
-Kolonko, który domaga się likwi-
dacji polonijnego kanału.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
pierwszą umowę TVP podpisała 
za prezesury Wiesława Walen-
dziaka jeszcze w latach 90. Ostat-
ni aneks parafował z kolei Piotr 
Farfał, który obowiązki prezesa 
TVP pełnił w latach 2008-2009. 
Unieważnienie umowy, choć jest 
ona niekorzystna dla TVP, jest 
skomplikowane. W tej sprawie 
przed amerykańskim sądem trwa 
proces o unieważnienie, jednak 
jego finał jest odległy.

Rzecznik TVP Jacek Rakowiecki 
w rozmowie z Onetem przyznał 
też, że zerwanie tej umowy jest 
praktycznie niemożliwie. Wiąza-
łoby się ono bowiem z ogromny-
mi kosztami.

Burza wokół TVP Polonia roz-
poczęła się od apelu Mariusza 
Max-Kolonko. Były dziennikarz 
TVP wezwał w swoim programie 
emitowanym w serwisie Youtube 
do likwidacji tego kanału przeko-
nując, że nikt go nie ogląda.Burza 
wokół TVP Polonia rozpoczęła się 
od apelu Mariusza Max-Kolonko. 
Były dziennikarz TVP wezwał w 
swoim programie emitowanym 
w serwisie Youtube do likwidacji 
tego kanału przekonując, że nikt 
go nie ogląda.

Innego zdania jest Andrzej Per-
son, który zasiada w Radzie Pro-
gramowej TVP Polonia. - To jest 

bardzo potrzebny kanał. Wiele 
razy byłem na spotkaniach pol-
skich wspólnot za granicą i wiem, 
jak ważnym punktem programu 
dnia ten kanał jest choćby na Li-
twie i na Białorusi - ówi Onetowi.

Senator PO zwraca jednak uwagę, 
że głównym problemem jest brak 
środków na działalność tego kana-
łu. - TVP Polonia to jest podsta-
wowe źródło informacji dla milio-
nów Polaków na Wschodzie. Przy 
dofinansowaniu kanał powinien 
dalej istnieć - mówi Onetowi.

- 20 lat temu TVP Polonia była 
niechcianym dzieckiem TVP. Z 
drugiej strony obecne ograni-
czenia powodują, że środków na 
działalność kanału jest zbyt mało - 
twierdzi Person. Senator wskazuje 
też, że niektóre programy są po-
pularne wśród Polaków mieszka-
jących na Wschodzie. Jako przy-
kład podaje „Wilnotekę”. - Ten 
program ma ogromną popularność 
na Litwie - przekonuje.

Person twierdzi też, że w momen-
cie, kiedy kanał ma pieniądze na 
realizację swoich programów, 
efekt jest bardzo dobry. Za przy-
kład podaje tutaj realizacje pro-
gramów podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Londynie. - To było 
absolutnie na najwyższym pozio-
mie - stwierdza.

Kanał TVP Polonia rozpoczął re-
gularną emisję w 1993 roku. Jego 

ramówka wykorzystuje w głównej 
mierze materiały produkowane 
przez TVP, w tym seriale i pro-
gramy przeznaczone dla Polaków 
mieszkających poza granicami 
kraju. Od niedawna cyfrowy sy-
gnał jest dostępny również drogą 
naziemną w Polsce.

TVP Polonia odbierają, oprócz 
mieszkańców Ameryki Północnej 
i Południowej oraz Afryki, Polacy 
mieszkający na wschód od nasze-
go kraju - na Litwie, Łotwie, w 
Estonii, Białorusi i Ukrainie. W 
Rosji TVP Polonia jest dostępna 
w co najmniej kilkudziesięciu sie-
ciach kablowych.

Co warte odnotowania, na począt-
ku roku MSZ zdecydował o bli-
sko sześciokrotnym zmniejszeniu 
dotacji na TVP Polonia. Resort, 
jako główne powody ograniczenia 
dotacji, wymienia niewywiązanie 
się z zobowiązań przez Telewizję 
Publiczną. Chodzi między innymi 
o dostępność programu dla od-
biorców za granicą, a także ofertę 
programową TVP Polonia.

Główny problem dotyczy dostęp-
ności kanału w USA. Tamtejsza 
Polonia, żeby oglądać ten kanał, 
musi korzystać z oferty telewi-
zji kablowej (to koszt około 25-
30 dolarów miesięcznie) lub w 
internecie (w systemie „Video 
on Demand”, do którego dostęp 
kosztuje niecałe siedem dolarów 
miesięcznie).

Prezydent Da-
lia Grybauskaitė 
oświadczyła, że 
w związku z po-
lityką Rosji nie 
pojedzie na Zi-
mową Olimpiadę 
w Soczi.

„W związku z za-
istniałą sytuacją, 
widząc łamanie praw człowieka, 
również stosunek do Partnerstwa 
Wschodniego, szczególnie ze 
względu na sankcje ekonomicz-

ne względem Litwy, nie widzę 
politycznej możliwości uda-
nia na Olimpiadę do Soczi” - w 
Brukseli powiedział prezydent.

Sejm zadecydował, że w ostatnim 
dniu sesji nie będzie rozpatrywał 
Ustawy o mniejszościach narodo-
wych.

Wykreślenie projektu Ustawy o 
mniejszościach narodowych z po-
rządku dziennego zaproponował 
lider opozycji Andrius Kubilius. 
Za propozycją konserwatysty za-
głosowało 68 posłów na Sejm, 25 

się wstrzymało, 
a 12 było prze-
ciw.

W ubiegłym ty-
godniu Ustawę 
o mniejszościach 
n a r o d o w y c h 
s k r y t y k o w a ł a 
prezydent Dalia 
Grybauskaitė.

Sużański Święty Mi-
kołaj z dziećmi, fot. 
facebook.com
W pierwszy dzień 
świąt Bożego Na-
rodzenia Święty 
Mikołaj odwiedził 
120. dzieci miesz-
kających w Suża-
nach i okolicznych 
wsiach. Akcja organizacji zrze-
szającej mieszkańców wsi Sużany 
„Wspólnota Sużańska” oraz pa-
rafii pod wezwaniem św. Feliksa 
Walezjusza „Magiczne Święta 
Bożego Narodzenia dla dzieci na 
wsi” odbyła się już po raz 5.
Celem akcji „Magiczne Świę-
ta Bożego Narodzenia dla dzie-
ci na wsi” było zorganizowanie 
prawdziwych świąt dla każdego 
dziecka, niezależnie od sytuacji 
materialnej rodziny. Święty Mi-
kołaj odwiedził więc wszystkie 
dzieci do lat 10. mieszkające w 
Sużanach oraz rozrzuconych po 
okolicy większych i mniejszych 
wsiach. Każde dziecko otrzymało 
zabawkę i cukierki.

„Prezenty sprawiły dzieciom 
ogromną radość. Czekały na 
Świętego Mikołaja, dopytywały 
rodziców, kiedy nareszcie przy-
jedzie. Niektóre od wczesnego 
ranka czuwały przy oknie, wypa-
trując gościa” - powiedział prezes 
„Wspólnoty Sużańskiej”, orga-
nizator akcji „Magiczne Święta 
Bożego Narodzenia dla dzieci na 
wsi” Władysław Maliuk. „Nie 
pominęliśmy żadnego dziecka, 
mieliśmy też dodatkowe prezenty 

dla dzieci, które nie mieszkają w 
Sużanach, ale na przykład przyje-
chały w gościnę do mieszkańców 
naszej gminy” - dodał W. Maliuk.

Prezenty zostały zakupione ze 
środków zebranych dzięki hojno-
ści parafian, firm prywatnych, or-
ganizacji społecznych i instytucji. 
W tym roku była to kwota około 
4300 litów.

Władysława Maliuka ucieszyło, 
że w wielu domach zauważył za-
bawki sprezentowane podczas po-
przednich akcji. „Widać, że dzieci 
się nimi bawią, ale też bardzo je 
szanują” - powiedział organizator 
akcji „Magiczne Święta Bożego 
Narodzenia dla dzieci na wsi”. 
Podczas corocznych akcji radość 
sprawia mu również obserwowa-
nie, jak dzieci dorastają, zmieniają 
się. „Kiedy przyjechaliśmy pierw-
szy raz, niektóre bały się Świętego 
Mikołaja, chowały się przed nim, 
płakały nawet, bo nigdy przedtem 
kogoś takiego nie widziały. Teraz 
są już oswojone, chętnie zaprasza-
ją do domu, pokazują choinkę, re-
cytują wierszyki. Szkoda tylko, że 
nie możemy spędzić z nimi więcej 
czasu” - powiedział W. Maliuk.

Magiczne święta dzieci 
z Sużan 
WILNOTEKA
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Tak powinno brzmieć noworocz-
ne postanowienie tych wszystkich 
naszych rodaków którym droga 
jest historia naszego narodu. Jan 
Paweł II kiedyś powiedział:
Świadomość własnej prze-
szłości pomaga nam włą-
czyć się w długi szereg 
pokoleń, by przekazać na-
stępnym wspólne dobro Oj-
czyznę. W tym miejscu war-
to przypomnieć, że Kresy 
Wschodnie, od wielu wie-
ków związane z dziejami 
Polski, już 70 lat znajdują 
się poza granicami naszej 
ojczyzny. Jakby na to nie 
patrzeć to szmat czasu, to-
też tylko nieliczne osoby ze 
starszego pokolenia pamię-
tają radosne dzieciństwo 
na tamtej ziemi, pionierską 
pracę swoich rodziców oraz 
mroczne lata długiej wojny. 
Byli mieszkańcy Kresów 
Wschodnich, którym udało 
się przeżyć prześladowania, 
deportacje i rzezie, mieszka-
ją teraz w różnych rejonach 
Polski a nawet  różnych 
krajach świata. Nie mogli 
powrócić w rodzinne strony 
skąd wyrwała ich brutalna 
przemoc w bardzo różnych 
barwach. Wielu z nich, cza-
sem w snach, lub we wspo-
mnieniach, przekazywa-
nych młodszemu pokoleniu, 
ze wzruszeniem powraca do 
miejsc, w których stały ich 
domy, kwitnące sady i znaj-
dował się dorobek życia, 
często kilku pokoleń. Dlate-
go ktoś, kiedyś powiedział, 
że Kresy to historia dłuższa 
niż pamięć. Dziś mówiąc o 
Kresach Wschodnich, my-
ślimy o tych Kresach, które 
istniały w II Rzeczypospo-
litej, a warto wspomnieć 
również o. „Kresach Dal-
szych”, utraconych w wyni-
ku traktatu ryskiego w 1921 
r. Obszar Kresów na wscho-
dzie Polski kurczył się kil-
kakrotnie, jak choćby po 
utracie smoleńszczyzny, po 
powstaniu Chmielnickiego 
i pierwszym rozbiorze Pol-
ski, w związku z tym nazwa 
Kresów była przenoszona 
na tereny położone w pobli-
żu nowej granicy.  W okresie 
międzywojennym Kresy;  
obejmowały województwa: 
wileńskie, nowogródzkie, 
poleskie, wołyńskie, tarno-
polskie, stanisławowskie, 
oraz fragmenty wojewódz-
twa lwowskiego i białostoc-
kiego.  Wiesław Falkowski 
,w artykule „ TROPAMI 
WSPOMNIEŃ KRESO-
WYCH” (Echa Polesia ) 
napisał: Jako mały chłopiec 

nie miałem pojęcia co zna-
czy słowo – Kresy. Dopiero 
później moi rodzice zaczęli 
mnie uświadamiać, że przed 
wojną mieszkaliśmy właśnie 
na Kresach. O zabranych 
nam terenach polskich opo-
wiadali mi znajomi, których 
na Podlasie też wielu wy-
siedlono. W Polsce Ludo-
wej pojęcie „Kresowy” sta-
rannie było wymazywane ze 
słownika pojęć narodowych. 
Swoją wiedzę o moich stro-
nach rodzinnych zacząłem 
czerpać z różnych pisemek i 
książek, które zachowały się 
w naszej bibliotece rodzin-
nej i u znajomych.  Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że 
polskie Kresy były najpraw-
dziwszą rzeczywistością 
zwyczajnego, codziennego 
życia – życia państwa i na-
rodu. Ludzie żyli tu swoistą 
niepowtarzalną kresowo-
ścią, zarówno gospodarką, 
mową i ubiorem (bardzo 
zbliżonym do Podlasia). 
Kresy, które tak mało były 
mi znane podczas II wojny 
światowej uległy ogromnej 
narodowej tragedii, która 
rozpoczęła się 17 września 
1939 r. i w zastraszającym 
tempie zwiększyła swe roz-
miary obejmując dawne te-
reny Polski na Wschód od 
Wisły. Kresy Kresów doko-
nały się właśnie wtedy, gdy 
wojska radzieckie uderzyły 
na nasz kraj, a może w dniu 
następnym, gdy w Jeziorach 
na Polesiu samobójstwo 
popełnił Stanisław Ignacy 
Witkiewicz. Słowo – Kresy 
w nowej rzeczywistości zo-
stało wykreślone z języka, 
wszelkich publikacji i żyło 
jedynie w języku mówio-
nym. Zaś dla młodego po-
kolenia było tylko mitem....
Dlaczego?  Bo nigdy nie wi-
dzieli i nie przeżyli Kresów, 
właśnie Wilna, Lwowa, 
Podhorców, Zbaraża, Ka-
mieńca, Świtezi, Niemna, 
Dniestru... te magiczne na-
zwy można wymieniać bez 
końca. Z tych ziem wyszli 
najwybitniejsi polscy poeci, 
malarze, hetmani, politycy, 
naukowcy etc. Wymieńmy 
chociażby Mickiewicza, 
Karpińskiego, Grottgera, 
Kościuszkę czy Piłsudskie-
go. Młodzieży nie ma co 
winić, ponieważ gros wie-
dzy zdobywa się w szkole, a 
szkoła uczyła zapomnienia. 
Od ponad półwiecza Kresy 
II Rzeczypospolitej znajdu-
ją się poza obecną granicą 
naszego państwa.. Musimy 
więc to wszystko odzyskać 

przez rozum, musimy pojąć, 
że Kresy to nasz genius loci, 
one inspirują, tam trzeba od 
czasu do czasu pojechać, a 
zwłaszcza pokazać młodym 
ludziom, gdzie sięgała Pol-
ska, kto stamtąd pochodził, 
czym się wsławił. Trzeba 
przypomnieć, że pozosta-
wiliśmy tam nie tylko serce, 
jak uczyniło to odchodzące 
już pokolenie Hemara czy 
Makuszyńskiego, ale wiele 
konkretnych, materialnych 
zabytków, które przetrwa-
ły nawet niszczycielskie 
czasy ZSRS. Te zabytki są 
naszą przepustką do eu-
ropejskiej historii kultury. 
Naszym wielkim wkładem 
w to, z czego Europa może 
być dumna... O ich istnieniu 
nie wie jednak często nie 
tylko nasza młodzież, ale 
i ich  rodzice... Czemu tak 
się dzieje? .     To właśnie 
wynik okaleczenia Narodu, 
bo kradzież Kresów uczy-
niła nas Narodem niekom-
pletnym. Ucieczka w inne 
strony świata to ucieczka 
od samych siebie, to życie, 
które nigdy się nie spełni. 
Puste właściwie dla współ-
czesnego Polaka nazwy: 
Buczacz, Brześć, Grodno, 
Łuck, Tarnopol, Stanisła-
wów, Podhorce, Podka-
mień, Jazłowiec, Świrz itd. 
przez niektórych z trudem 
bywają odnajdywane na 
mapie. Zresztą po co je od-
najdywać?  „To gdzieś tam 
w Rosji czy na Ukrainie, 
Białorusi...” - można czę-
sto usłyszeć na lekcjach w 
szkole. Nawet prominentni 
politycy potrafią  mówić o 
okupacji polskiej Wilna czy 
Lwowa, co wyraźnie pod-
kreśla poziom wiedzy w 
tym temacie. Co powinno 
się zrobić, żeby zmienić ten 
smutny stan rzeczy, by mło-
de pokolenia Polaków wie-
działy, dlaczego powinny 
szczycić się z wkładu tych 
ziem nie tylko  w kulturę 
narodową ale i europejską? 
Teresa Siedlar-Kołyszko 
autorka książek o Kresach i 
między innymi „Przecież tu 
Polska kiedyś była... Repor-
taże kresowe” napisała: „Po 
wielu latach, kiedy piszę te 
słowa, już wiem, że tamta 
moja Polska nie powstała. 
Że przesunięto ją na mapie 
Europy jak rzecz ruchomą, 
jak sprzęt jakiś. Połowa 
tego, co stanowiło Polskę, 
co przez wieki ją tworzyło 
i świadczyło o jej istnieniu 
pozostało tam, gdzie wte-
dy, 17 września, wkroczy-

ły wojska barbarzyńskie. 
Bezprawie przypieczęto-
wane zostało przez „pra-
wo” układów jałtańskich. 
Za ustanowioną przez nie 
granicą pozostała nie tylko 
ziemia, zabytki, tradycje. 
Pozostali tam ludzi. Pozo-
stali Polacy. W najbliższym 
sercu Mazurku śpiewamy: 
„Jeszcze Polska nie zginę-
ła, póki my żyjemy”. Oni 
tam żyją i dają świadectwo 
prawdzie, wierze, miłości 
i nadziei, i tę Polskę z Wi-
leńszczyzną, Nowogródczy-
zną, Polesiem, Wołyniem, 
Podolem, ziemią lwowską i 
stanisławowską zachowali 
w swoich sercach, więc nie 
zginęła”.
„Rzecz w tym‚ że bez Kre-
sów Polska staje się tylko 
jednym z wielu krajów Za-
chodu”, napisał  prof.Bo-
lesław Hadaczek‚ w swojej 
książce  „Historia literatu-
ry kresowej”. [Universitas‚ 
Kraków]. Autor urodzony w 
Lachowcach k/ Stanisławo-
wa, przypomina, jak wiele 
zawdzięczamy wschodnie-
mu dziedzictwu Rzeczypo-
spolitej. . „Historia litera-
tury Kresowej to przecież 
po prostu - z małymi wy-
jątkami - historia literatury 
polskiej.
Z Kresów byli niemal wszy-
scy najwięksi twórcy pol-
skiej literatury, z romanty-
kami na czele. O Kresach 
opowiadał spora część na-
szego dorobku literackie-
go. (…) Przy tym wszyst-
kim  zapominamy  co w tym 
dziedzictwie najcenniejsze: 
o wspaniałym tyglu etnicz-
nym i religijnym, który był 
podstawą naszej tolerancji 
i solidarności, z czego sły-
nęła Rzeczpospolita w Eu-
ropie.  Dodaje:” Warto też 
pamiętać‚ że na Kresach do 
dziś  tworzy się po polsku. 
Powinniśmy częściej zwra-
cać wzrok w tamtą stronę‚ 
choć trudno oderwać się od 
powszechnej fascynacji eu-
ropejskością (ideą przecież 
bliską wspólnotowej Rze-
czypospolitej)‚ lansowaną 
przez media głównego nur-
tu.”
Prawda jest taka oczywista, 
Polskie Kresy mają dla 
naszej historii i kultury 
znaczenie zasadnicze i dla-
tego powinny być przed-
miotem wszechstronnego 
nauczania. 
Jakie będą dalsze ich losy 
tego jeszcze nie wiemy, ale 
ich związków z Polską nie 
da się wymazać tylko dla-

tego, że wcielono je 70 lat 
temu  do Związku Sowiec-
kiego i poddano  procesowi 
bolszewizacji i rusyfikacji. 
Kresy to kolebka polskiej 
kultury i przez kilkaset lat 
nic nie było w stanie zakłó-
cić przekonania, że to część 
naszego państwa oczywista, 
niezbywalna, fundamen-
talna. Niemal wszystko, co 
najbardziej kojarzy się z 
polskością, co najbardziej 
dla niej charakterystyczne 
i znamienne – pochodzi z 
Kresów. To tam ukształto-
wał się polski strój naro-
dowy. Jego wyróżniające 
się na tle Europy składniki 
– żupan i kontusz z szero-
kim pasem – powstały na 
Kresach, przy czym czyn-
nikami inspirującymi były 
m.in. wpływy ormiańskie i 
tureckie. Polską narodową 
bronią stała się szabla  i nie 
przyszła ona z zachodu, a 
wymusili ją na nas wschodni 
przeciwnicy. To na wschod-
nich rubieżach wykuwało 
się legendarne polskie mę-
stwo, będące walorem nie 
tylko wojskowych, lecz tak-
że kobiet i dzieci. Kresowa 
waleczność  nie była bana-
łem ani wytworem literac-
kiej wyobraźni była faktem 
znanym od wieków.
Polska bez Kresów jest pań-
stwem bez znaczenia w Eu-
ropie napisał  Marian Kału-
ski w swoim artykule „Bez 
Kresów jesteśmy niczym” 
zamieszczonym w Kworum 
[ http://www.kworum.com.
pl/art5086,bez_kresow_je-
stesmy_niczym.html ] Wy-
czytać tam można między 
innymi, że: Chodzi o to, że 
zajmując się naukowo hi-
storią byłych Kresów Rze-
czypospolitej doszedłem do 
wniosku („po owocach ich 
poznacie”), że Polska bez 
Kresów, a szczególnie Ziem 
Wschodnich przedwojennej 
Polski (po granicę ryską), z 
takimi arcypolskimi miasta-
mi jak Lwów i Wilno, które 
w historii miast polskich 
zajmują trzecie i czwar-
te miejsce – po Warszawie 
i Krakowie, a tym samym 
odegrały wielką rolę w życiu 
Polski i narodu polskiego, 
nie jest Polską w całym tego 
słowa znaczeniu. Jest kale-
ką - bez części swego ciała 
i ograbiona z historii, którą 
tworzył naród polski, a któ-
rą dziś – prawem złodzieja 
- zawłaszczają sobie Ukra-
ińcy, Litwini i Białorusini, 
przy cichej aprobacie wład-
ców Polski od 1989 roku. 

2014 rokiem odzyskiwania pamięci 
o „Polskich Kresach Wschodnich”
Bogusław Szarwiło
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Władców, którzy są bardziej 
polactwem niż Polakami! 
Polska jednak bez Kresów 
nie tylko nie jest Polską w 
całym tego słowa znacze-
niu, ale także krajem bez 
żadnego politycznego zna-
czenia w Europie, zależnym 
od jednego czy drugiego 
swojego sąsiada (Niemiec 
lub Rosji). Otóż bardzo zna-
ny w okresie przedwojen-
nym publicysta polityczny 
i redaktor naczelny wyda-
wanego w Wilnie dziennika 
opiniotwórczego „Słowo” 
Stanisław Cat-Mackiewicz 
w książce pt. O jedenastej 
– powiada aktor – sztuka 
jest skończona (polityka Jó-
zefa Becka) (Londyn 1942, 
ostatnie wydanie 2012) pi-
sze: „Instynkt całego naro-
du polskiego, że bez ziem 
wschodnich Polska jest ni-
czym, był zupełnie słuszny. 
W Europie jest wiele na-
rodowości, lecz jest tylko 
kilka narodów politycznych 
mogących być ośrodkami 
życia politycznego Europy. 
Do tych narodów należą 
Anglicy, Francuzi, Niem-
cy, Rosjanie, Hiszpanie, 
Włosi. Czy Polacy mają do 
nich należeć, czy też nie, 
decyduje przynależność do 
Polski ziem wschodnich. Z 
nimi Polacy stają się na-
rodem takim jak Włosi lub 
Hiszpanie. Bez nich Polacy 
stają się narodowością nie-
mogącą prowadzić polityki 
samodzielnie, zmuszoną do 
szukania ciągle oparcia o 
kogoś”.
W 1945 r. dawne Kresy 
Wschodnie II RP. w wy-
niku arbitralnych decyzji 
wielkiej trójki podjętych w 
Teheranie  a ogłoszonych w 
Jałcie, zostały wcielone do 
Związku Socjalistycznych 
Republik Sowieckich. Za-
brano nam potężny obszar 
naszego kraju, pól, lasów, 
rzek i jezior, gdzie rodzi-
li się najwięksi z Polaków,  
gdzie powstawały cudow-
ne dwory, pałace, kościoły, 
klasztory, szkoły, uniwersy-
tety, biblioteki  Straciliśmy 
około 180 miast, takich jak 
Lwów, Wilno, Grodno, Sta-
nisławów, Tarnopol, Łuck, 
Równe, Dubno, Nowogró-
dek, Drohobycz, Pińsk, 
Brześć, Beresteczko, Brody, 
Brzeżany, Podhajce, Podka-
mień, Czartorysk, Ołyka, 
Jazłowiec, Sarny i Żółkiew, 
wraz ze znajdującymi się w 
nich kościołami, sanktuaria-
mi,  cmentarzami, budynka-
mi użyteczności publicznej, 
pałacami, dziełami sztuki i 
archiwami. Państwo nasze 
utraciło bezpowrotnie, gro-
madzone przez wieki bez-
cenne  zabytki swej historii 
i kultury. Polska bez żywej 
pamięci Kresów nie jest 
tak naprawdę sobą. Podole, 
Wołyń, Polesie, Nowogród-
czyzna, Wileńszczyzna... 
to ogromna przestrzeń na 

wschodzie II Rzeczypo-
spolitej, zrośnięta z Koroną 
wielosetletnią historią. Dla 
pokoleń naszych dziadów i 
ojców Kresy były źródłem 
wielkiej dumy, ponieważ 
przez wieki działy się tu 
rzeczy wyjątkowo ważne 
dla całej Polski. Dzisiaj nie 
sposób wyobrazić sobie na-
szej historii i kultury bez 
tych ziem.
Wspomniany  Marian Ka-
łuski  ( Artykuł „Dlaczego 
utraciliśmy Kresy?” http://
www.kworum.com.pl/ar-
t4066,dlaczego_utracili-
smy_kresy_.html)  zwraca 
uwagę na pewne fakty, jak 
poniżej: 
„W PRL pisano namięt-
nie o kradzieży polskich 
zbiorów bibliotecznych i 
muzealnych przez Niem-
ców podczas II wojny 
światowej. Przemilczano 
natomiast fakt, że najwięk-
szym złodziejem polskich 
zbiorów bibliotecznych i 
muzealnych był w latach 
1939-45 Związek Sowiec-
ki. Prawdopodobnie ukradł 
narodowi polskiemu dużo 
więcej książek i zbiorów 
muzealnych niż hitlerow-
cy! Po rozpadzie Związku 
Sowieckiego w 1991 roku 
większość z tego co nam 
ukradł Stalin pozostało w 
granicach dzisiejszej Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Litwi-
ni, Białorusini i Ukraińcy 
przejęli skradzione dobra 
kultury polskiej i ani myślą 
ich oddać. A rzekomo pol-
skie rządy w Warszawie po 
1989 roku ani myślą twardo 
domagać się zwrotu często 
arcypolskiego dziedzictwa 
narodowego. Np. po po-
wstaniu państwa ukraiń-
skiego w 1991 roku Ukra-
ińcy zaprzeczali, że mają 
zrabowane przez Sowietów 
w 1939 roku zbiory z pry-
watnego domu Lanckoroń-
skich. Czekali na śmierć 
ich ostatniej dziedziczki 
- Karoliny Lanckorońskiej 
(w 2002 r.), aby wówczas 
przyznać się, że dzieła wy-
kradzione z jej prywatnego 
domu mają i że stanowią 
one własność... narodu 
ukraińskiego (!). W Polsce i 
nikt się o nie nawet nie upo-
mniał! – Takich mamy „Po-
laków” u władzy! Cmen-
tarz na Rossie, na którym 
spoczywa setki wybitnych 
wilnian, jest zaniedbywany 
przez litewskie władze pań-
stwowe i Wilna gdyż nie jest 
to cmentarz litewski, a tyl-
ko polski. To panteon pol-
skości Wilna. (nie ma nato-
miast panteonu litewskiego 
w Wilnie!). Podobnie jest z 
Ostrą Bramą w Wilnie, w 
której znajduje się cudowny 
obraz MB Ostrobramskiej. 
To także całkowicie polska 
pamiątka – polskiego ka-
tolicyzmu i dlatego Litwini 
i obecny arcybiskup Wil-
na Audrys Juozas Baczkis, 

znany z szowinizmu litew-
skiego i antypolskiej po-
stawy (np. 50% wiernych w 
arcybiskupstwie wileńskim 
stanowią Polacy, jednak ni-
gdy nie przemówił do nich 
po polsku i traktuje pol-
skich katolików jak jakiś 
pariasów!) nie troszczą się 
o Ostrą Bramę, a jedynie 
o to jak zniszczyć jej pol-
ski charakter. Przystąpio-
no więc do jej „remontu”, 
który okazał się zwykłym 
wandalizmem. Departa-
ment Ochrony Zabytków 
przy Ministerstwie Kultury 
Litwy określił dokonany re-
mont w kaplicy Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej „prze-
rażającym wandalizmem” 
i zażądał wstrzymania 
dalszych prac („Rzeczpo-
spolita 25.2.2010). Zapla-
nowano m.in. przebudowę 
samej kaplicy i cofnięcie o 
około 3-4 metrów w głąb 
Cudownego Obrazu. Taka 
ingerencja spowodowała-
by bowiem, że po ponad 
400 latach Cudowny Obraz 
Matki Bożej Ostrobram-
skiej zniknąłby z oczu wier-
nych modlących się z ulicy. 
A wierni ci to głównie Po-
lacy, co rzuca się w oczy 
mieszkańcom Wilna i tury-
stom. A to drażni szowini-
stów litewskich. Z „Nasze-
go Dziennika” (1.3.2010) 
dowiadujemy się, że po 
„remoncie” z kaplicy Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej 
zginęła część wotów skła-
danych od setek lat przez 
polskich pielgrzymów. Poza 
tym przesuwając obraz w 
głąb kaplicy arcybiskup 
Baczkis zaplanował zlikwi-
dowanie skarbca, w którym 
od wieków przechowywane 
się cenne wota – polskie 
wota, które są polskimi 
pamiątkami narodowymi. 
Litwini weszli w posiada-
nie POLSKIEGO w całym 
tego słowa znaczeniu Wil-
na w 1939 roku. Sprezento-
wał im miasto Józef Stalin 
po wspólnym z Hitlerem 
podboju Polski we wrze-
śniu 1939 roku. Litwini i 
Kościół litewski przywłasz-
czyli sobie wszystko w mie-
ście co należało PRAWNIE 
do Polaków. W tym także 
Ostrą Bramę i jej polskie 
pamiątki. Jeśli Litwini chcą 
te pamiątki jak prawdzi-
wi barbarzyńcy zniszczyć, 
to tak rząd jak i Kościół 
polski powinny energicz-
nie zażądać przekazania 
Kościołowi polskiemu tych 
pamiątek. To jest psim obo-
wiązkiem polskiego rządu i 
polskiego Kościoła! Te pa-
miątki powinny znaleźć się 
w Polsce!
Dwa miliony naszych ro-
daków z Kresów Wschod-
nich zostało zmuszonych 
do opuszczenia swoich 
domów, majątków i bu-
dowania nowego życia na 
poniemieckich  Ziemiach 

Zachodnich  uzyskanych 
w ramach rekompensaty. 
To, co nazywano ładem na-
szego świata, było niczym 
innym jak, ładem zaprowa-
dzonym przez silniejszych 
i bardziej bezwzględnych. 
Niewiele jest na świecie 
krajów, którym obca prze-
moc, wyznaczając granicę 
bez oglądania się na cokol-
wiek, poza własną zabor-
czością, zabrała tak wiele. 
Mimo wszystko narodo-
wym obowiązkiem pozo-
staje pamięć. Polskiemu 
dziedzictwu, bez względu 
na to, po której stronie gra-
nicy leży, zawsze należy 
się troska, polegająca choć-
by na dalszym czerpaniu z 
dzieł kresowych przodków. 
To, co przez wieki  uszla-
chetniało i hartowało na-
szego narodowego ducha 
, powinno również formo-
wać także kolejne pokole-
nia. Pielęgnowanie zbio-
rowej pamięci o Kresach i 
przekazywanie jej następ-
nym pokoleniom to ważna 
sprawa, bo chodzi o istotną  
część naszej tożsamości 
narodowej. Żeby pokochać 
Kresy nie koniecznie trzeba 
się na nich urodzić. Marian 
Kałuski  i w tej sprawie za-
brał głos.   
(http://www.kworum.com.
pl/art4836,bog_a_sprawa_
kresow.html )
„Ani ja, ani moi rodzice 
nie pochodzimy z Kresów. 
Mieszkając w Polsce miesz-
kałem na Ziemiach Zachod-
nich gdzie wokół siebie 
miałem masę kresowiaków. 
Np. w kamienicy, w któ-
rej mieszkaliśmy mieszkały 
dwie wilnianki i dwóch lwo-
wiaków. Szereg znajomych 
rodziców pochodziło z Kre-
sów. Wielu moich kolegów 
oraz nauczycieli w szkole 
podstawowej i w gimnazjum 
pochodziło z Kresów. Wszy-
scy opowiadali o swej ma-
łej ojczyźnie - o swej ziemi 
rodzinnej, pokazywali pa-
miątki kresowe. W naszym 
kościele parafialnym wisiał 
duży obraz MB Ostrobram-
skiej i mniejszy MB Kazi-
mierzowskiej na Wołyniu. 
I tak zainteresowałem się 
Kresami. Nie pobieżnie, 
ale dogłębnie. Studiowanie 
Kresów i spraw kresowych 
umożliwił mi dodatkowo 
pobyt w Australii, gdzie tym 
tematem można było swo-
bodnie się zajmować, oraz 
fakt, że połowa Polaków, 
którzy tu przybyli po II woj-
nie światowej pochodziła 
w Kresów (ok. 30 tys.).” I 
nie jest to jakiś odosobnio-
ny przypadek, bo znajduję 
dość często w internecie 
takie komentarze jak ten 
niżej prezentowany: „Mam 
ledwie 38 lat, urodziłem 
się na „ziemiach odzyska-
nych” ale chyba bliższe mi 
są „ziemie utracone”. od 
niedawna zaglądam na fora 

kresowiaków ale powala 
mnie na kolana sentyment 
za tamtymi ziemiami. Cza-
sami  wyziera niemal ze 
wszystkich wpisów na fo-
rach. jeśli WY stamtąd, MY 
stąd i NASZE DZIECI nie 
będziemy przypominać tego 
co TAM i WTEDY zaszło to 
pewnego dnia okaże się, że 
Polska leży między Wartą i 
Wisłą”.

Justyna Skalska w artyku-
le „POLSKA PAMIĘĆ O 
KRESACH” (http://dru-
giobieg.org.pl/index.php/
polska-pamiec-o-kresach/)  
również zajęła się tym te-
matem. Poniżej prezentuję 
bardzo interesujący frag-
ment.
„Wystarczył jeden wyjazd 
do Lwowa, bym zaczę-
ła żywić doń tkliwy sen-
tyment i powracała tam 
co roku.………. tygodnik 
„Wprost” opublikował wy-
niki badań dotyczące sto-
sunku Polaków do utraty 
Kresów Wschodnich, z Wil-
nem i Lwowem na czele. 52 
proc. zapytanych uznało te 
ziemie za polskie, 58 proc. 
wyraziło swój żal, że oba 
miasta nie należą już do 
Rzeczpospolitej. Co cieka-
we, nostalgia za Kresami 
dotyczyła nie tylko ludzi 
starszych, czy Polaków wy-
siedlonych stamtąd po II 
wojnie światowej i ich po-
tomków, ale również młod-
szego pokolenia – ludzi, 
którzy nie ukończyli nawet 
29 roku życia (51 proc. ba-
danych). Wygląda więc na 
to, że sentymenty są moc-
no zakorzenione w polskiej 
mentalności i zdają się być 
przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Z łatwością 
ulegamy mitowi o Kresach 
– ostoi polskości, która zo-
stała nam niesłusznie ode-
brana. Ale czy tym samym 
chcielibyśmy dokonać rewi-
zji historii i odzyskać utra-
cone w wyniku jałtańskiego 
postanowienia ziemie?”
Na to pytanie odpowiedzą 
sobie sami czytelnicy. Przy-
toczę natomiast na zakoń-
czenie  bardzo interesują-
cą wypowiedź prof. Piotra 
Jaroszyńskiego. ( Wywiad 
przeprowadził Piotr Czar-
toryski-Sziler. 
http://www.lwow.com.pl/
naszdziennik/kresy-pamie-
ci.html )

„Wysiłek Narodu powinien 
skupić się na tym, aby od-
zyskać to, co nasze, już nie 
szablą, ale myślą i sercem. 
I w takim duchu trzeba dziś 
wychowywać młodzież. 
Trzeba dać jej szansę, 
niech skosztuje Kresów, bo 
gdy je pokocha, to rozpali 
w sobie miłość do Polski i 
tu, we własnej Ojczyźnie, 
będzie walczyć o swoje dla 
siebie i dla następnych po-
koleń”.
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Stanisławów – Iwano - Fran-
kiwśk. 
Dawna rezydencja magnaterii 
polskiej. Prawa miejskie od 1662r. 
Miasto powstało na miejscu wsi 
Zabłotowo. Zbudował je Andrzej 
Potocki, który nadał miastu imię 
albo swojego ojca Stanisława Re-
wery Potockiego, albo pierworod-
nego syna. 
Miasto było pomyślane, jako 
twierdza przeciw Tatarom. Życz-
liwy ludziom Potocki pozwolił na 
wybudowanie kościoła ormiań-
skiego i cerkwi dla Rusinów oraz 
szkół: dla prawosławnych i Pola-
ków- tzw. kolonię akademicką pod 
auspicjami Akademii Krakow-
skiej, którą później przejęli jezu-
ici. Od 1672 roku, od upadku Ka-
mieńca Podolskiego, Stanisławów 
i Halicz przejęły na siebie ciężar 
obrony Rzeczypospolitej przed na-
wałą turecką i tatarską ( w 1676 
Stanisławów obronił się kosztem 
ogromnych zniszczeń). Miasto 
Stanisławów był czasem nazywa-
ny małym Krakowem i „Głową 
Pokucia”.
Do roku 1946 w kościele ormiań-
skim znajdował się cudowny obraz 
Matki Bożej Łaskawej.  Po wojnie 
został przeniesiony do Gdańska 
(obecnie jest w kościele Piotra i 
Pawła). 
Cmentarz Sapieżyński (w cen-
trum miasta) powstały w 1782 
roku obecnie jest niemal całkowi-
cie ogołocony z nagrobków pol-
skich ( pozostało około 9). Drugi 
cmentarz założony w 1928roku „ 
u Spuziaka” również jest systema-
tycznie „wyludniany” z polskich 
nagrobków. Na ich miejscu pocho-
wani są, albo zaraz będą, Rosja-
nie lub Ukraińcy. Szkoda tylko na-
prawdę wspaniałych nagrobków 
świadczących o świetności tamte-
go okresu, a także historii ludności 
mieszkającej i działającej w Stani-
sławowie.
Stanisławów był przedmiotem 
walk pomiędzy Polską i ZURL w 
1918 roku. W okresie II Rzeczypo-
spolitej był miastem wojewódzkim 
( około 60.000 osób wg spisu w 
1931roku). 
W mieście była także kolegiata, 
jako kościół farny zbudowany w 
latach 1672-1703 wg projektu Co-
razziego – sanktuarium Potockich, 
teatr Pokucko– Podolski, ratusz 
z kramami z 1695 roku i kościół 
ormiański(obecnie cerkiew pra-
wosławna, a podczas SSR Ukra-
iny– muzeum ateizmu), Synagoga 
Tempel i brama do pałacu Potoc-
kich. W pałacu obecnie znajduje 
się szpital wojskowy.

 Ludzie związani ze Stanisławo-
wem.
Jan Adams- historiograf, historyk 
państwa i prawa
Marian Borzemski- olimpijczyk 
Igrzysk w Paryżu w 1924 roku
Anna Casares– polska aktorka 
związana z Argentyną( 30 filmów)
Franciszek Charwat – polski dy-
plomata IIRP

Zbigniew Cybulski – aktor
Julian Dunajewski – ekonomista, 
profesor, rektor UJ
Wojciech Dzieduszycki – aktor, 
hrabia
Feliks Falk – reżyser
Agaton Giller – pisarz, dzienni-
karz, działacz niepodległościowy
Ireneusz Iredyński – prozaik
Adam Kowalski – olimpijczyk
Barbara Ludwiżanka – aktorka
Andrzej Potocki – kasztelan kra-
kowski, hetman polny
Mieczysław Rybczyński – hydro-
technik, inżynier, profesor
Anna Seniuk – aktorka
Jan Stopyra – działacz samorzą-
dowy, prezydent m. Szczecina i 
przewodniczący Rady Miejskiej 
(obecnie)
Stanisław Sosabowski – legen-
darny generał 
Tomasz Weiss – historyk literatu-
ry, profesor UJ
Bogusław Żurakowski – poeta, 
profesor UJ

Do miasta przyjechaliśmy przed 
południem. Było bardzo zimno 
mimo tego, że był to maj i była ka-
lendarzowa wiosna. Miasto teraz 
po ośmiu latach było inne od tego, 
które widziałem w roku 1998. Od-
budowane częściowo w centrum 
w stylu już europejskim, i widać 
było, że projektował to fachowiec 
pełną buzią.
Po zwiedzeniu zabytków, wysłu-
chaniu dokładnej relacji naszej 
przewodniczki, przeszliśmy kilka 
ulic i natychmiast udaliśmy się w 
dalszą podróż. 

Buczacz. 
Osada nad rzeką Strypą, dopły-
wem Dniestru istniała już w XII. O 
pierwszej wzmiance dowiadujemy 
się z roku 1280. Z Rusią Czerwoną 
od połowy XIV wieku należała do 
Królestwa Polskiego. Pierwszym 
znanym właścicielem Buczacza 
był Michał Awdaniec herbu Ab-
dank. W 1379 zbudował on zamek-
-twierdzę i ufundował kościół. 
Dopiero w 1393 Buczacz uzyskał 
zgodę króla na lokację miasta i 
była to pierwsza lokacja na ziemi 
halickiej. Miasto przybrało nazwę 
od Michała i Teodory Buczackich, 
dziedziców na Buczaczu. Syn Aw-
dańca Michał- Mużyło Buczacki- 
wojewoda podolski w 1427 roku 
uzyskał od króla Władysława II 
Jagiełły zgodę na zmianę dotych-
czasowego prawa magdeburskie-
go na prawo polskie, co wiązało 
się z wieloma przywilejami.
Buczacz w XIV- XVII wieku stano-
wił ważną twierdzę nadgraniczną, 
powstrzymującą najazdy: kozac-
kie, tatarskie i tureckie, na Rze-
czypospolitą. 
W 1580 roku powstaje nowy za-
mek. Mimo nowych umocnień i za-
ciekłej obrony, pod wodzą Teresy 
Potockiej, w 1672 roku Buczacz 
został zdobyty przez Turków i od 
tej pory był siedzibą Mahometa IV. 
To właśnie w Buczaczu król Mi-
chał Korybut Wiśniowiecki (po 

zdobyciu przez Turków Kamieńca 
Podolskiego) podpisał 18.10.1672 
r. traktat pokojowy zrzekający się 
części Ukrainy i Podola na rzecz 
Turcji. Na skutek tego traktatu 
jedna część miasta – po jednej 
stronie rzeki –  należała do Tur-
ków, a druga do Potockich. 
Żona Stefana Potockiego Mohy-
lanka zamek rozbudowała i umoc-
niła.
Po odejściu Turków w XVIII wie-
ku Buczacz był rezydencją Miko-
łaja Potockiego– starosty kaniow-
skiego, wojewody bełskiego. On 
to w 1750-1751r. zbudował póź-
no barokowy kościół farny p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny ( zachowały się tylko: 
ołtarz, ambona i częściowo freski 
wykonane w latach 1761-1763). 
Potocki zbudował także: rokoko-
wy ratusz z wieżą o wysokości 35 
metrów (ozdobiony niegdyś rzeź-
bami przedstawiającymi pracę 
Herkulesa), cerkiew bazylianów 
Podniesienia Świętego Krzyża 
(1770r.), fundowaną pierwotnie 
w 1712 roku przez Szczepana i 
Joannę Potockich i odremontował 
zniszczony przez Turków Zamek.
Po pierwszej wojnie światowej 
Buczacz do Polski powrócił do-
piero w 1923roku.
Podczas okupacji sowieckiej ko-
ściół buczacki był wykorzystywa-
ny do magazynowania wyrobów 
metalowych i zboża. Z krypty ko-
ścielnej wyrzucono kości Potoc-
kich i pochowano na cmentarzu. 
Duże zasługi w ratowaniu kościo-
ła przed całkowitym zniszczeniem 
położył polski duchowny związany 
na stałe z Buczaczem ks. Ludwik 
Rutyna, którego poznaliśmy oso-
biście podczas tej wycieczki.

Ludzie związani z Buczaczem.
Jan Adamski – aktor teatralny, 
filmowy, prozaik
Samuel Augon – prozaik izrael-
ski, laureat nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury
Dawid Buczacki – woje-
woda podolski od 
1481r, podko-
morzy ha-
licki, 
stol-
nik 

k a -
m i e -
n i e c k i , 
starosta ko-
łomyjski
Leopold Pamuła – 
podpułkownik pilot WP, au-
tor pierwszego, taranowego strą-
cenia przeciwnika ( II woj.świat.)
Jan Jerzy Pincel – rzeźbiarz ba-
rokowy i snycerz
Ludwik Rutyna – ksiądz pro-

boszcz parafii w Buczaczu 
Szymon Wiesentahl – żydowski 
działacz, inżynier architekt, tro-
piciel hitlerowskich zbrodniarzy 
wojennych
Władysław Zych – paleontolog i 
geolog, profesor, żołnierz AK

 
Do Buczacza przybyliśmy na 
krótko. Najpierw poszliśmy zwie-
dzić kościół farny, który teraz słu-
żył malutkiej parafii katolickiej. 
W kościele czekał na nas ksiądz 
staruszek. Na nasz widok niemal 
się rozpłakał. Powodów było kil-
ka na raz. Okazało się, że dosko-
nale znał naszą przewodniczkę 
i doszły go wieści, że wśród nas 
jest wielu urodzonych w Bucza-
czu i na tych ziemiach kresowych.  
Tych ostatnich zaczął wypytywać 
skąd dokładnie pochodzimy, jakie 
były nasze losy, jak uszliśmy spod 
ręki banderowców i jak teraz żyje-
my w Polsce? 
Okazało się, że rozmawialiśmy 
z księdzem Ludwikiem Rutyną. 
On teraz opiekował się bardzo 
nielicznym stadkiem wiernych, 
przychodzącym do kościoła. Dat-
ki płynące z Polski od rodowitych 
„Buczaczan” oraz innymi droga-
mi, pozwalają na mozolne odna-
wianie tego, co zniszczono przez 
lata.  Po dłuższej rozmowie z księ-
dzem i po gorącym pożegnaniu z 
błogosławieństwem na drogę, po-
jechaliśmy dalej, do Czortkowa.

Czortków. 
Nad Seretem, lewym dopływem 
Dniestru. W 1522r. rycerz herbu 
Korab Jerzy Czortkowski lokował 
w tym pagórkowatym uroczym 
terenie miasto. Prawa miejskie 
magdeburskie nadał król Polski 
Zygmunt I Stary. Kolejnymi wła-
ścicielami Czortkowa były zawsze 
polskie rodziny: Golskich, Potoc-
kich, Wróblewskich i Sadowskich. 
W 1578 roku miasto kupił hetman 

p o - l n y 
Jan Sieniawski herbu Leliwa, a 
po dziewiętnastu latach odkupił 
Czortków Stanisław Golski herbu 
Rola, który w roku 1610 sprowa-

dził do miasta 
o.o. dominikanów. W 1616r. wdo-
wa po Janie Golskim ( był synem 
Stanisława), sprzedała miasto 
Stefanowi Potockiemu. W kilka 
lat później wielki pożar strawił 
miasto (1637r.). Od 1672 roku do 
1799r. miasto należało do Turcji 
( po traktacie buczackim  króla 
Korybuta Wiśniowieckiego z Im-
perium Osmańskim). I wreszcie od 
1699 do 1772 (pierwszego rozbio-
ru) należało do Korony Polskiej, 
następnie do Austrii. Od 1918 do 
1939 ponownie miasto było w gra-
nicach IIRP.
Najważniejszymi zabytkami Czort-
kowa są: kościół, pałac, synagoga 
i cerkiew.
Kościół św. Stanisława , pierwszy 
wraz z klasztorem wybudował Sta-
nisław Golski, którego pochowano 
w krypcie. Obecny wybudowano 
w 1918 w stylu gotyku nadwiślań-
skiego wg projektu architekta 
Jana Sas- Zubrzyckiego. Autorami 
i wykonawcami figur byli Czesław 
Stamp i Damian Stankiewicz. 
Podczas pierwszej okupacji so-
wieckiej od 1939r. NKWD wymor-
dowało dominikanów. 
Po 1944r., aż do 1989r. ( do chwili 
przekazania go znowu dominika-
nom) kościół służył za magazyn 
nawozów sztucznych.
Pierwszym w 1989 roku probosz-
czem został dominikanin o. Re-
ginald Wiśniewski, pochodzący z 
Czortkowa. 
Natomiast cały ciężar odbudowy 
kościoła i odbudowę klasztoru 
spadł na o. Jana Piątkowskie-
go- pierwszego proboszcza para-
fii św. Dominika, budowniczego 
kaplicy „pod blachą” i klasztoru 
na pl. Ofiar Katynia w Szczecinie, 
naszego osobistego znajomego i 
przyjaciela.

Ludzie związani z Czortkowem.
Sasza Blonder – malarz
Czesław Czerwiński – konstruktor 
lotniczy, prekursor polskiego szy-
bownictwa
Jerzy Czortkowski – założyciel 
Czortkowa
Ewa i Roman Filipowiczowie 
obecnie mieszkający w Zielonej 
Górze, znajomi od 1984r z Jaźwin 

nad Korytnicą – nasi przy-
jaciele 

Karl Emil 
Franzos 

– au-
striacki 

nowelista
S t a n i s ł a w 

Golski – fundator 
kościoła i klasztoru domi-

nikanów
Cwi Hirsch Horowitz – Cadyk i 
rabin Czortkowa
Samuel Horowitz (syn) – rabin 
Nicolsburgu
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Szlakiem Wołodyjowskiego. 
Mieczysław Walków –2013-08-23    Cz.3 Stanisławów /Iwano-Frankiwśk/, Buczacz, Czortków, Skała Podolska. 
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Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

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

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

Pinchas Horowitz (drugi syn) ra-
bin Frankfurtu
Jerzy Janicki – pisarz, scenarzy-
sta, dziennikarz
Edward Kmiecik – malarz, artysta 
plastyk 
Ireneusz Opacki – profesor U. 
Śląskiego, literatura
Jan Piątkowski – dominikanin 
budowniczy kościoła i klasztoru 
dominikanów 
Alfred Trawiński – lekarz wetery-
narii, profesor Akademii Wetery-
narii we Lwowie
Tadeusz Ważewski – naukowiec, 
matematyk, profesor UJ, specjali-
sta równań różniczkowych.
Reginald Wiśniewski – dominika-
nin, pierwszy proboszcz parafii św. 
Stanisława od 1989r

Ponieważ kilkoro z nas było ze 
szczecińskiej parafii św. Domi-
nika, pierwsze kroki skierowali-
śmy do kościoła św. Stanisława, 
aby zobaczyć dzieło naszego 
znajomego o. Jana Piątkowskie-
go. Wiedzieliśmy, że w tym cza-
sie był już na innej parafii w po-
bliżu Kijowa. Sądziliśmy jednak, 
że któryś z braciszków zaintere-
suje się wycieczką ze Szczecina. 
Jakież było nasze zdziwienie, że 
przez cały czas naszego pobytu 
w kościele żaden z dominika-
nów nie przyszedł z nami się 
przynajmniej przywitać. O ko-
ściele i jego historii opowiadała 
nam siostra zakonna. Przyznam, 
że byliśmy trochę zniesmacze-
ni. Doskonale wiedzieliśmy, że 
dominikanie o nas wiedzieli. 
Nie wiem tylko czy wiedzieli, 
że mieli okazję przywitać się z 
ludźmi dobrego serca dla tego 
właśnie kościoła w Czortkowie?
Wychodząc ze świątyni poszli-
śmy zwiedzać miasto, a że było 
chłodno i wiał zimny wiatr i za-
częło kropić, schroniliśmy się 
jakiejś restauracji, która robiła 
wrażenie spelunki. Chcieliśmy 
się trochę posilić i wypić go-
rącą herbatę. Wrażenia z tego 
przybytku nie były najlepsze. 
Wsiedliśmy do autobusu i poje-
chaliśmy w kierunku Skały Po-
dolskiej. 
W tym miejscu muszę przyznać, 
iż teraz żałuję, że nie usiłowa-
łem mieć wpływu na trasę jazdy 
do Skały. Gdybyśmy pojecha-
li przez Tłuste i Borszczów, to 
byśmy jechali przez Łanowce- 
moje miejsce urodzin. 
Pojechaliśmy krótszą trasą i w 
okolicy Wlk. Czerniakowców 

przejeżdżaliśmy górną Niczła-
wę (dopływ Dniestru). Niczława 
przepływa również przez Ła-
nowce. 
W Skale Podolskiej byliśmy po 
nie całej godzinie. Alinka cały 
czas podziwiała mocno pofałdo-
wany teren z wieloma parowami 
i bezleśnymi wzgórzami z pięk-
ną wiosenną zielenią. Naocznie 
mogła się przekonać o tym, że 
moje opowiadania o miejscu na-
rodzin jej męża nie były zmyśla-
ne. Ja natomiast miałem niestety 
inne odczucia. We mnie odżywa-
ły upiorne wspomnienia tamtych 
strasznych dla mnie i moich Ro-
daków dni. 
Mimo woli cisnęły się do mo-
jej głowy osobiste wspomnie-
nia przeraźliwego strachu przed 
okrutną śmiercią, jaką zadawali, 
w szczególności bezbronnym 
istotom, zbrodniarze spod znaku 
tryzuba. Nic nie mówiłem. Nie 
chciałem stwarzać niezdrowej 
atmosfery.

Później, kiedy się wy-
dało, że byliśmy 
tak blisko 
m o j e g o 
miejsca 
u r o -
dze-

nia, 
kilka 
o s ó b 
p y t a ł o , 
dlaczego nie 
chcę tam poje-
chać? Jakoś nie mo-
gli zrozumieć, że to jest 
rozdrapywanie bolesnych ran. 
Ran, które tylko się zasklepiły! 
Sam nie wiem. Może gdybym 
tam był, to by mi trochę ulżyło?! 
Od tego czasu minęło wiele lat, 
a ja nieraz słyszę to przeraźli-
we wycie psów na Szlachcie w 
ten lutowy mroźny dzień 1944 
roku i czuję zapach palonych 
ciał i widzę nienawistne oczy 
stojących obok krzyża młodych 
Ukrainców (patrz Blogi ¬ www.
absolwenci56.szczecin.pl).

Skała Podolska. 
Osada typu miejskiego nad 
Zbruczem u ujścia Zbruczyka. 
Najpierw w tym miejscu istniał 
dawny ruski gród drewniany, 
który w 1240 roku został splą-
drowany i niemal całkowicie 
zniszczony przez Mongołów. Do-
piero w 1331r. książęta litewscy 
Koriatowicze wznieśli  nad wy-
sokim brzegiem Zbrucza warow-
nię murowaną, która nie była ła-
twym do zdobycia kąskiem. 
Rycerz polski –  Spytek z Melsz-
tyna w 1394r. stał się lennym 
właścicielem Skały i całego Po-
dola. W 1430 roku Skała zna-
lazła się w granicach Polski i 
otrzymała prawa miejskie mag-
deburskie. Jednak zbyt częste 
najazdy wołoskie i tatarskie nie 
pozwalały na znaczne rozwinię-
cie się Skały, szczególnie miasta. 
Król Polski Zygmunt Stary prze-
kazał później Skałę w dzierżawę 
staroście kamienieckiemu Stani-

sławowi Lanckorońskiemu licząc 
na to, że ten Skałę umocni i tak 
zabezpieczy, aby mogła stać się 
silnym ośrodkiem obrony granic 
Rzeczypospolitej.  Lanckoroń-
ski w 1530 odbudował zamek i 
wzniósł potężne mury obronne. 
Skała w tym czasie istotnie za-
częła się rozwijać. Jednak wojny 
w XVII wieku doprowadziły ją 
do upadku. W 1615 roku miasto 
zostało zdobyte przez Turków i 

całkowicie splądrowane. Cała 
ludność uprowadzona została w 
jasyr. A w 1621r ci sami Turcy 
dokonali całkowitego spustosze-
nia okolic. Po kilkunastu latach 
Kozacy pod wodzą okrutnego 
Maksyma Krzywonosa zamek w 
Skale splądrowali, a ludność wy-
rżnęli w pień.
W 1657 roku wojska Rakoczego 
spustoszyły okolicę, a miasto i 
zamek całkowicie splądrowały 
zabierając wszystko, co stano-
wiło jakąkolwiek wartość. Po 
zakończeniu „Potopu Szwedz-
kiego” w 1665 roku w mieście 
mieszkało zaledwie piętnastu 
mieszczan. 
Ale już w 1914 roku miasto (na-
leżało wtedy do starostwa w 
Borszczowie) liczyło około 6000 
mieszkańców. Skała wówczas 
była własnością Gołuchowskich 
i aż do 1939 roku była siedzibą 
ich rodu.
 Zamek po kolejnych wojnach z 
najazdami tatarskimi, wojskami 

Rakoczego popadał w ruinę. 
Odbudował go Adam 

Tarła. Na próż-
no jednak, bo 

kilka lat 
po tym 

wysił-
k u 

spło-
nął od 

u d e r z e -
nia pioruna. 

Później Skała 
nie stanowiła wiel-

kiego znaczenia. Zamek 
i warownia podupadały. Kwitło 
wprawdzie życie, ale bez znacz-
nych osiągnięć dla kraju. Mia-
sto natomiast stanowiło dawny 
punkt o ciekawej historii.
 Dodam, że pałac Gołuchow-
skich w 1944 roku został całko-
wicie zniszczony i dzisiaj istnie-
ją tylko jego szczątki.
 
Skałę i zamek widziałem w roku 
1940, kiedy byłem z mamą, aby 
spotkać się babcią Agnieszką, 

którą Rosjanie więzili w areszcie 
śledczym. Niestety nie było nam 
dane widzieć babcię. Niemal 
cały dzień staliśmy na korytarzu 
gdzie nie było żadnego mebla, 
aby usiąść. 

Na podłodze siadać nie pozwolo-
no. Natychmiast zwracał uwagę 
uzbrojony wartownik sowiec-
ki, lub przechodzący pracownik 
prokuratury sowieckiej. Byli 
bardzo szorstcy, krzykliwi i 
władczy.
Drugi i ostatni raz byłem w 1941 
roku. Pojechałem tam z mamą  – 
załatwiała jakieś sprawy w po-
wiecie – i stojąc nad urwistym 
brzegiem Zbrucza, patrzyłem na 
drugi brzeg, na którym pasły się 
krowy pytałem mamę jak daleko 
może być babcia, bo do tamtego 
brzegu nie jest daleko.

Teraz Skała Podolska była w 
opłakanym stanie, przynajmniej 
w pobliżu zamku. Razem z He-
leną i Kryspinem K. poszliśmy 
w kierunku ruin. Przedstawiały 
stan bardzo opłakany, zarośnięte 
krzakami i świeżymi wiosenny-
mi chwastami były bardziej niż 
ponure. Za to przed zamkiem stał 
wyniosły kurhan z ażurowym 
krzyżem. Krzyż był wykonany 
z elementów w postaci trój zęba 
Neptuna, czyli „tryzuba”. Był 
pokaźnych rozmiarów, otoczony 
chorągwiami niebiesko żółtymi i 
barwami UONu. Na mnie zrobił 
ten krzyż upiorne wrażenie. Ta-
kie kurhany widziałem poprzed-
nio, kiedy wędrowałem do Stani-
sławowa w 1998r. 

Jadąc później w kierunku Ka-
mieńca Podolskiego widzieliśmy 
z daleka nowoczesną budowlę 
mieszkaniową nad Zbruczem w 
kształcie zamku, zwaną „Gar-
gamelem” oraz obelisk upamięt-
niający 50 lecie zjednoczenia 
Ukrainy. Liczą od daty 1939 
roku. Niesamowite! Biorą zatem 
odpowiedzialność za okres pa-
noszenia się komunizmu.

W Skale urodził się Wojciech 
Rogalski – lekarz, legionista, 
tytularny generał dywizji WP w 
IIRP, kawaler Orderu Virtuti Mi-
litari. 

C.D.N.
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Akcja „Burza”,  największy zryw 
niepodległościowy w najnow-
szych dziejach  Polski i nie tylko, 
zaczęła się 15 styczna 1944 r. na 
Wołyniu przetoczyła przez zie-
mię: Wileńską, Nowogródzką i 
Lwowską oraz inne rejony kraju, a 
zakończyła  de facto z chwilą ka-
pitulacji Powstania Warszawskie-
go 2 października 1944r. Najpięk-
niejsza, choć tragiczna, karta z 
historii Armii Krajowej, ciągle do 
końca nie znana szerokim rzeszom 
naszych rodaków, a i w szkołach 
nie poświęca się tym wydarze-
niom zbyt dużo czasu i uwagi. A 
przecież to przykład patriotyzmu 
pierwszej wody, wywodzący się 
w prostej linii z tradycji niepod-
ległościowych narodu polskiego, 
sięgający korzeniami czasów po-
wstań;  kościuszkowskiego, listo-
padowego, styczniowego i zrywu 
wybijającego na niepodległość II 
RP. Zbliżająca się szybkimi kro-
kami 70 rocznica tego ważnego 
wydarzenia nadal wzbudza dużo 
emocji, zarówno wśród żyjących 
jeszcze uczestników tego bojowe-
go zrywu jak i  u potomków żoł-
nierzy, którzy tego dnia nie docze-
kali. Rodzi się pytanie czy po 24 
latach od uzyskania prawdziwej 
suwerenności naszego kraju, ta 
rocznica uzyska godną oprawę 
ze strony władz państwowych 
i nie stanie się  politycznym za-
kładnikiem działań rządu, czego 
doświadczyliśmy w przypadku 
Kresów już nie jeden raz?  Czy 
ogólnopolskie media opinio-
twórcze  zajmą się tematem z 
właściwą estymą i powagą? Jest 
to również 70 rocznica odtworze-
nia pułków i Dywizji Piechoty 
oraz pułków i Brygad Kawalerii 
istniejących przed wojną w Woj-
sku Polskim. Decyzja o podjęciu 
„Burzy” zapadła w 1943 r. jako 
alternatywa dla planu powstania 
powszechnego opracowanego w 
latach 1940-1942. Zakładał on, że 
wystąpienie AK zostanie wsparte 
przez regularne oddziały Polskich 
Sił Zbrojnych z Zachodu. Kluczo-
wymi elementami wsparcia miały 
być działania lotnictwa startujące-
go początkowo z baz na zachodzie, 
a później z opanowanych przez 
powstańców lotnisk krajowych, a 
także formowana w Wielkiej Bry-
tanii 1 Samodzielna Brygada Spa-
dochronowa (Wbrew przeznacze-
niu, wzięła udział w największej 
operacji powietrznodesantowej II 
wojny światowej, noszącej kryp-
tonim „Market-Garden”). Nowy 
plan zakładał, że głównym celem 
„Burzy” było podkreślenie woli 

walki z Niemcami, nawet w sytu-
acji niekorzystnego stosunku sił, 
i zamanifestowanie suwerenno-
ści Rzeczypospolitej na Kresach 
Wschodnich, które Sowieci po 
agresji 17 września 1939 r. uważa-
li za część ZSRS. Zarówno cel jak 
i zadanie jakie postawiono przed 
Armią Krajową było niewykonal-
ne a jednak rozkaz wydano.
W rozkazie z 20 listopada 1943 
r. komendant główny Armii 
Krajowej, generał Tadeusz Ko-
morowski „Bór”, wydał rozkaz 
do przeprowadzenia akcji „Bu-
rza” na Kresach Wschodnich, 
dla zaznaczenia polskiej suwe-
renności. Sprecyzował również 
stosunek legalnych władz Polski 
Podziemnej do wkraczającej Ar-
mii Czerwonej. Podkreślił, że nie 
można dopuścić do działań zbroj-
nych przeciwko wkraczającym 
wojskom sowieckim. Co więcej 
oddziały AK, które miały wcze-
śniej konflikty z partyzantką so-
wiecką miały być przeniesione na 
inne tereny. Przykładem może być 
5. Brygada Zygmunta Szendzie-
larza „Łupaszki” zwana brygadą 
śmierci, która została wycofana z 
Wileńszczyzny, ponieważ miała 
wcześniej liczne konflikty z party-
zantką sowiecką. Kierownictwo 
polskiego podziemia nie wie-
działo, że rozpoczynająca się ty-
dzień później konferencja w Te-
heranie przesądzi o losie Kresów 
Wschodnich, które zostaną od-
dane w ręce Sowietów. Zgodnie 
z przewidywaniami jako pierwsi 
„wyzwoliciele” na ziemiach Rze-
czypospolitej pojawiła  4 stycznia 
1944 r. Armia Czerwona , która 
przekroczyła granicę sprzed wrze-
śnia 1939 r. W tej sytuacji Ko-
mendant Okręgu Wołyń AK, płk 
Kazimierz Bąbiński „Luboń”, 
wydał 15 stycznia 1944 r. rozkaz 
rozpoczęcia „Burzy”. Działania 
bojowe miały prowadzić skon-
centrowane w zachodniej części 
województwa wołyńskiego od-
działy AK, z których sformowano 
27. Wołyńską Dywizję Piechoty. 
Po ogłoszeniu mobilizacji wśród 
polskiej ludności Wołynia, dywi-
zja w kwietniu 1944 r osiągnęła 
stan 6800 żołnierzy. Dywizja ta 
podjęła współdziałanie z Armią 
Czerwoną tocząc szereg walk z 
wojskami niemieckimi. Niemcy 
konsekwentnie dążyli do znisz-
czenia polskiej jednostki. Rzu-
cili przeciwko niej znaczne siły 
piechoty wspartej przez artylerię, 
broń pancerną oraz lotnictwo. 
Dywizja, która na mocy rozka-
zu Komendy Głównej nie mogła 

wycofać się na ziemie centralnej 
Polski, podjęła próbę wymknię-
cia się przez bagna z okrążenia 
i przebić przez front na stronę 
sowiecką. Jedno ze Zgrupowań 
dywizji, pod dowództwem kpt. 
Kazimierza Rzaniaka „Garda”, 
dotarło nad Prypeć i przystąpiło 
do przeprawy. Sowiecka artyleria, 
podobno „omyłkowo” położyła 
zaporę ogniową przed Polakami 
i zdziesiątkowała żołnierzy AK. 
Kpt. „Garda” zaginął bez wieści, 
jego ocalałych żołnierzy wcielo-
no do 1. Armii ludowego Wojska 
Polskiego i zmuszono do złożenia 
nowej przysięgi. Tymczasem Do-
wódca AK drogą radiową wyraził 
zgodę na opuszczenie Kresów  i 
główne siły 27. WDP zawróciły 
na zachód i przeszły na Lubelsz-
czyznę. Tu dywizja kontynuowała 
„Burzę” wyzwalając Lubartów, 
Kock i Firlej. 600 kilometrowy 
szlak bojowy 27. WDP zakończył 
się 25 lipca 1944 r. w Skrobowie, 
gdzie żołnierze AK zostali oto-
czeni przez jednostki sowieckie i 
zmuszeni do złożenia broni. Tak 
zakończyła się współpraca z Ar-
mią Czerwoną. Wykorzystano ich 
jak byli przydatni i aresztowano 
gdy mogli zagrozić planom zwią-
zanym z nowymi porządkami w 
Polsce. Pierwsze doświadczenia 
ze współpracy z armią czerwoną 
na Wołyniu uświadomiły dowódz-
twu AK, że osiągnięcie  założo-
nych celów politycznych jest nie-
możliwe. Zdecydowano o zmianie 
taktyki czyli zdobywanie dużych 
miasta takich jak: Wilno, Lwów, 
czy Lublin. Miały one zostać opa-
nowane uderzeniem operujących 
w terenie oddziałów AK, wspar-
tym powstańczymi działaniami 
garnizonów tych miast. Nikt nie 
znał wtedy dyrektywy naczel-
nego dowództwa Armii Czerwo-
nej z 14 lipca 1944, nakazującej 
rozbrajanie oddziałów Armii 
Krajowej. Wilno jako pierwsze 
miało zostać zdobyte siłami okrę-
gów wileńskiego i nowogródz-
kiego, dowodzonymi przez ppłk 
Aleksandra Krzyżanowskiego 
„Wilka”. Operacji nadano krypto-
nim „Ostra Brama”. 7 lipca 1944 
r. wieczorem 14800 żołnierzy AK 
miało przystąpić do akcji. 
Operacja rozpoczęła się o świcie 
7 lipca, ale z przewidywanych sił 
dotarło na miejsce koncentracji  
zaledwie około 1/3. Samodzielne 
zdobycie miasta przez jednostki 
AK okazało się niemożliwe. W 
efekcie Wilno zostało opanowa-
ne połączonymi siłami 9 tys. żoł-
nierzy AK i kilkudziesięciu ty-

sięcy Sowietów dopiero 13 lipca.
Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że część sił polskich, które 
nie brała udziału w bezpośrednich 
walkach w mieście, walczyła pod 
Mejszagołą, Ejszyszkami i Kraw-
czunami, gdzie II Zgrupowanie 
mjr dypl. Mieczysława Potoc-
kiego „Węgielnego” zatrzymało 
przebijające się na zachód jed-
nostki wileńskiego garnizonu i 
zdążający im z odsieczą pułk spa-
dochronowy.
Po opanowaniu miasta specjal-
ne grupy NKWD aresztowały 
dowództwo i rozbroiły żołnierzy 
AK (ponad 6000 szeregowych i 
oficerów). Rozbrojeni żołnierze 
AK zostali wywiezieni w głąb 
ZSRR. Część oddziałów, która 
wymknęła się Sowietom ukryła 
się w Puszczy Rudnickiej.
W walkach o Wilno nie zdążyło 
wziąć udziału zgrupowanie stoł-
peckie liczące około 900 żołnie-
rzy. Dowodzący nim por. Adolf 
Pilch „Góra”, „Dolina” doprowa-
dził swoich żołnierzy do Puszczy 
Kampinoskiej, gdzie stanowili 
trzon Zgrupowania „Kampinos” 
wspierającego  później Powsta-
nie Warszawskie. Bezpośrednio 
przed „Burzą” w trudnej sytu-
acji znalazł się okręg Tarnopol.
Choć jego stan ewidencyjny był 
najwyższy (14 325 żołnierzy), 
to w skutek tymczasowego za-
trzymania się linii frontu, tereny 
wschodnich obwodów znalazły 
się poza oddziaływaniem „Bu-
rzy”, a zachodnie zostały nasy-
cone niemieckimi jednostkami 
frontowymi. Okręg Stanisławów 
także utracił teren do Kołomyi, 
a ponadto przez jego kadrę 
przeszły dwukrotnie aresztowa-
nia, co oznaczało konieczność 
jej odbudowy.
Mimo to okręg ten już w trak-
cie „Burzy” liczył 7 574 ludzi i 
tworzył sześć kompanii 11 Kar-
packiej DP. W dniu 13 lipca do 
ogólnej ofensywy letniej przystą-
piły armie I Frontu Ukraińskiego, 
uderzając w kierunku na Lwów 
i Rawę Ruską. Już 16 lipca dwie 
armie pancerne ( 3 gwardyjska i 
4) przełamały obronę niemiecką 
i szybko parły na Lwów. W tym 
samym czasie 1 armia pancerna 
oraz 3 gwardyjska sforsowały Bug 
pod Dobroczynem i Sokalem i po-
suwały się na Rawę Ruską. W tej 
sytuacji musiały ulec zmianie cele 
Akcji „Burza” dla okręgu Tarno-
pol, bowiem Niemcy zamykani 
w kotłach sami bronili się nisz-
czeniem linii komunikacyjnych, a 
oddziały AK zamiast je niszczyć, 

musiały je teraz ochraniać. Do 
akcji weszły oddziały 51 i 52 puł-
ków piech. I tak np. 2 kompania 
51 pp. AK z 12 DP pod dowódz-
twem ppor. Motylewicza „Topo-
li” uratowała przed wysadzeniem 
trzy mosty pod Brzeżanami, czym 
przyspieszyła zagonowy marsz 
pancernych jednostek sowieckich. 
Stoczono także większe bitwy w 
Tarnopolu i w położonych na po-
łudnie od niego Mikulińcach. Nie-
stety działania te nie mogły mieć 
miejsca na pełną skalę, bowiem 
duża część 12 DP AK pod do-
wództwem kpt. Garwola „Dziry-
ta”, skoncentrowana w lasach na 
zachód od Brzeżan uległa rozbro-
jeniu przez Armię Czerwoną i nie 
wzięła udziału w „Burzy”. Mimo 
to, po ruszeniu kolejnej ofensy-
wy radzieckiej, w połowie lipca 
siły okręgu uderzyły na Niem-
ców. Miedzy innymi zgrupowanie 
oddziałów partyzanckich 52 pp. 
AK pod dowództwem inspektora 
złoczowskiego por. Mieczysława 
Lipy „Wichury” pobiło nieprzyja-
ciela pod Złoczowem. W okręgu 
Stanisławów Akcja „Burza” zosta-
ła przeprowadzona zgodnie z roz-
kazami, jednak do dzisiaj brakuje 
wiarygodnych i pełnych relacji, na 
temat całości działań. Dotyczyło 
to również przydzielonego, (po 
uszczupleniu okręgu) Inspektora-
tu AK Drohobycz z okręgu Lwów, 
gdzie bardzo dobrze uzbrojony 
oddział leśny pod dowództwem 
chor. Ekierta „Pogardy” wziął 
udział w walkach o miasto. 
Kolejnym dużym miastem był 
Lwów. W bezpośrednich wal-
kach o miasto uczestniczyło 
około 5 tys. żołnierzy AK pod 
dowództwem płk. Władysława 
Filipkowskiego „Cis”. Polacy 
wykorzystując pancerne wspar-
cie (sowieckie czołgi pozbawione 
osłony piechoty ) zdobyli szereg 
gmachów publicznych i wyparli 
niemiecki garnizon. 27 lipca 1944 
r. zakończyła się akcja „Burza” 
we Lwowie. Po trwających sześć 
dni walkach prowadzonych przez 
wojska sowieckie 4. armii pancer-
nej wspólnie z siłami AK wyparto 
z miasta Niemców. 28 lipca 1944 
r., w dzień po zakończeniu walk, 
Sowieci internowali oficerów Ko-
mendy Okręgu i 5. DP oraz roz-
broili część oddziałów AK.  W tej 
sytuacji znaczne siły AK odeszły 
na zachód. Niektóre oddziały Ob-
szaru Lwów próbowały - wyko-
nując rozkaz gen. T. Komorow-
skiego z 14 VIII 1944 r. - dojść z 
odsieczą do walczącej Warszawy. 
Czyniło tak zgrupowanie „San” 

„BURZA” na wschodzie II 
RP czyli „Ostatnia batalia 
wojenna AK o Polskie Kresy 
Wschodnie II RP ”
Bogusław Szarwiło
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kpt. W. Szredzkiego (III batalion 
26 pp AK), sformowane w In-
spektoracie Zachodnim Okręgu 
Lwów, w skład którego wszedł też 
utworzony w Obwodzie Sambor 
oddział ppor. Jana Jędrachowicza 
i chór. Adama Ekierta, ale zosta-
ło ono rozbrojone 18 VIII przez 
NKWD w okolicach Rudnika. 
Na pomoc stolicy udał się jednak 
68-osobowy oddział, sformowany 
w Inspektoracie Rzeszów i do-
wodzony przez kpt. Mieczysława 
Chendyńskiego, ale został roz-
brojony w lasach koło Sokołowa. 
Wielu oficerów i żołnierzy zesłano 
potem w głąb ZSRR.

Rozkaz do operacji „Burza” 
dla Okręgu Lublin AK wyda-
no 14 lipca 1944 r. Dowodzący 
okręgiem gen. bryg. Kazimierz 
Tumidajski „Marcin”, dyspono-
wał znacznymi siłami. Znalazła 
się tu między innymi zaprawiona 
we wcześniejszych walkach 27. 
Wołyńska DP, oraz odtwarzane na 
miejscu 3. i 9. DP AK. W walkach 
wzięło udział około 12000 żoł-
nierzy AK wyzwalając  znaczne 
tereny, w tym kilkanaście miaste-
czek. Oddziały AK w wielu przy-
padkach walczyły ramię w ramię 
z jednostkami Armii Czerwonej. 
Tu też historia się powtórzyła. 
Gen. K. Tumidajski 29 lipca 
1944 r. został zmuszony do wy-
dania rozkazu rozwiązującego 
podległe mu oddziały. Żołnierzy 
AK przymusowo wcielano do 
ludowego Wojska Polskiego lub 
osadzano w obozach internowa-
nych.

Na koniec nie można zapomnieć 
o Polesiu. Akcja „Burza” w tym 
okręgu była prowadzona od 15 do 

30 lipca 1944 przede wszystkim w 
rejonie Berezy Kartuskiej, Kobry-
nia i Brześcia oraz Pińska. Zamie-
rzano opanować teren na północ 
i wschód od Brześcia. Dowódcą 
odtwarzanej 30 dywizji mianowa-
no ppłk. Henryka Krajewskiego 
„Trzaska”. Koncentracja miała na-
stąpić w lasach nurzeckich, gdzie  
znalazły się wcześniej oddziały 
partyzanckie , mjr Stanisława Ju-
liana Trondowskiego „Grzmota” i 
83 Pułk Piechoty AK tworzony w 
Puszczy Białowieskiej. Dywizja 
osiągnęła stan około 1000 ludzi. 
30 Poleska Dywizja Piechoty AK  
( w sile 8 kompanii) nadeszła ze 
wschodu wkraczając na przedpola 
Warszawy. Wyzwoliła ona mię-
dzy innymi:  Węgrów, Radzymin, 
Mińsk Mazowiecki. Niestety i 
tym razem Sowieci potraktowa-
li  AK jak wcześniej opisano . 
Przyjęli pomoc AK w wyzwalaniu 
wschodnich obszarów Polski, zo-
stawiają  często polskie oddziały 
wobec przeważających sił nie-
mieckich, a potem likwidują ujaw-
nione i osłabione polskie struktury 
wojskowe i polityczne. Na począt-
ku sierpnia oddziały polskie zo-
stały rozbrojone przez Sowietów, 
a znaczną część żołnierzy wywie-
ziono do łagrów. 
Tak zakończyła się ostatnia ba-
talia zbrojna  AK o suwerenność 
Kresów Wschodnich II RP.  Pod 
względem militarnym akcja „Bu-
rza” osiągnęła główne cele, zdo-
byto kilka dużych miast np. Wilno 
czy Lwów , gdzie na kilka godzin 
załopotały polskie flagi. Fakt od-
tworzenia części dywizji i pułków 
walczących w 1939 podkreśliło 
nieprzerwaną obecność  Polskich 
Sił Zbrojnych na Kresach, co po-
siadało nie tylko znaczenie sym-

boliczne, co wyraziło  nawet uzna-
niem, Armii Krajowej za wojska 
sprzymierzone przez dowództwo 
frontowe Armii Czerwonej. Oczy-
wiście wszelkie ustalenia były 
nieważne dla sowieckich służb 
bezpieczeństwa głównie NKWD 
i kontrwywiadu wojskowego 
Smiersz , wkraczających na ziemie 
polskie wraz z oddziałami Armii 
Czerwonej. Aresztowania, rozbra-
janie i rozstrzeliwanie mniejszych 
oddziałów Armii Krajowej przez 
NKWD to była normalna proce-
dura. Tak np. dokonało egzeku-
cji żołnierzy AK w Rożryszczu, 
Przebrażu, Łozowie i Antonówce 
na Wołyniu. Aresztowanych żoł-
nierzy przymusowo wcielano do 
Armii Berlinga , a oficerów wy-
wożono w głąb Rosji. Ogółem, na 
skutek działań sowieckich służb 
bezpieczeństwa, głównie NKWD, 
w więzieniach i obozach zamknię-
to 50 000 żołnierzy AK uczestni-
czących w akcji „Burza”, głównie 
za odmowę wstąpienia do armii 
Berlinga . NKWD wobec Polaków 
zamieszkujących tereny wschod-
nie od listopada 1944 zastosowało 
terror we wszystkich możliwych 
formach.  Dla przykładu zamor-
dowano 9800 Polaków w powie-
cie lidzkim , w szczuczyńskim 
kolejne 8000, a w oszmiańskim 
6000.  Rozpoczęły się deportacje 
ludności cywilnej, np. z samego 
Wilna deportowano 35 000 Pola-
ków, wymuszając oświadczenia iż 
wyjeżdżają oni z własnej woli – w 
miejsce wywiezionych osiedlano 
Rosjan. Wysiedlenie Polaków ze 
Lwowa to największa (obok wi-
leńskiej) miejska operacja przesie-
dleńcza dokonana na terenie daw-
nych województw wschodnich 
Drugiej Rzeczypospolitej w latach 

1944-1946 w ramach przymuso-
wych przesiedleń ludności na ob-
szar Polski pojałtańskiej. Ogółem 
od maja 1945 roku do końca listo-
pada 1946 roku przesiedlono (w 
warunkach dramatycznego zma-
gania się z oporem mieszkańców 
miasta) transportami kolejowymi 
130-140 tysięcy polskich lwowian 
(według oszacowań Zofii Lewar-
towskiej). Tzw. „repatriacje” ob-
jęły całe Kresy Wschodnie II RP 
zmuszające Polaków do opuszcze-
nia ojcowizny i ojczyzny. To był 
kres Kresów Wschodnich II RP. W 
tym miejscu zapewne nie jednemu 
z czytelników nasuwa się pytanie: 
czy warto było podejmować tą 
walkę?
„Decyzja o podjęciu walki była 
trudna i krwawa, ale słuszna. 
Dzięki niej zamanifestowali-
śmy wolę walki o niepodległość 
i wolność i nie staliśmy się sie-
demnastą republiką sowiecką” - 
powiedział  podczas otwarcia wy-
stawy z okazji 60 rocznicy, Janusz 
Kurtyka, dyrektor krakowskiego 
oddziału IPN. Dodał też: „Przez 
całe lata oficjalnie nie mówiło 
się o tym, że Rzeczpospolita za-
czynała się nie na Sanie, ale na 
Zbruczu i tam się zaczęła «Bu-
rza». Od lat 60. identyfikowało 
się ją z Powstaniem Warszaw-
skim. Ale «Burza» to nie tylko 
Powstanie Warszawskie”.

Celowo przypominam tą wypo-
wiedź aby zwrócić wszystkim 
uwagę na fakt, że przez minione 
10 lat od tej wypowiedzi nikt nie 
podjął tego tematu we właściwej 
formule. Na koniec wypada po-
wiedzieć, że wszystko co powyżej 
zostało napisane jest  tylko szki-
cem, a może nawet tylko kontu-

rem wydarzeń, skierowanym do 
tych wszystkich co żyją tym co 
jest tu i teraz.

Więcej i szerzej:
„BURZA – Armia Krajowa w 
1944 r.”  Grzegorz Jeżewski
http://ipn.gov.pl/strony-zewnetrz-
ne/wystawy/akcja_burza/html/
wstep.html
Władysław Filar : „Burza” na Wo-
łyniu -, Wydawca: Rytm 2010
Płonące Kresy. Operacja „Burza” 
– Damian Markowski -Wydawca 
Rytm 2011
Roman Korab-Żebryk: Operacja 
wileńska AK. Warszawa: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1985
Światowy Związek Żołnierzy AK 
pod red. Tadeusza Przyłuckiego: 
Czas Burzy w 50. rocznicę ope-
racji „Burza”. Warszawa: Zakład 
poligraficzny Akcydens, 1994
Z. Boradyn, A. Chnielarz, H. 
Piskunowicz: Z dziejów Armii 
Krajowej na Nowogródczyźnie i 
Wileńszczyźnie. Radom: Ośrodek 
Kształcenia i Doskonalenia Kadr, 
1997
Bolesław Tomaszewski, Jerzy 
Węgierski – Zarys Historii Lwow-
skiego Obszaru ZWZ-AK, War-
szawa 1981
Juchniewicz Mieczysław, Na 
wschód od Bugu, Polacy w wal-
ce antyhitlerowskiej na ziemiach 
ZSRR 1941-1945, Warszawa 
1985.
Marek Ney-Krwawicz, Armia 
Krajowa. Szkic Historyczny, Wy-
dawnictwo Ars Print Production, 
Warszawa 1999
Wojciech Roszkowski, Najnow-
sza historia Polski 1914-1945, 
Świat Książki, Warszawa 2003

Patriotycznie w Przemyślu. 
Z Lucyną Majewską,  przemyskim działaczem społecznym rozmawia Aleksandra Żórawska, 
prezes Zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa.
Niedawno gościła Pani na an-
tenie radia Na Lwowskiej Fali, 
we Lwowie. Czego dotyczyła ta 
rozmowa?

Rozmowa dotyczyła  głównie 
działań podejmowanych na te-
renie Przemyśla, Marszu Orląt 
Przemyskich i Lwowskich w 95. 
rocznicę Bitwy pod Niżankowi-
cami. Pytano mnie także o ocenę 
Festiwalu Niepodległości w Tar-
nowie i Marszu Niepodległości w 
Warszawie.

Czy pozwolono Pani powiedzieć 
wszystko, co Pani zamierzała, 
czy też sugerowano pominięcie 
pewnych kwestii i nieużywanie 
określonych słów?

Rzeczywiście, wcześniej suge-
rowano mi aby nie używać okre-
ślonych słów, cytuję: „możemy 
powiedzieć o pomordowanych, ale 
jak padnie słowo o UPA to naszą 
redakcję zamkną w drugiej mi-
nucie”. Poruszyłam także temat 
inscenizacji pn. „Nie o zemstę, 
lecz o pamięć wołają ofiary”, 
jaką zorganizowało Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznej 
X.D.O.K. z Przemyśla 20 lipca 

2013 roku w Radymnie i w tym 
fragmencie także nie padło słowo 
UPA, ani słowo - ludobójstwo. 
Moja rozmówczyni z redakcji ra-
dia podkreśliła, usprawiedliwiając 
tę cenzurę, że polskość we Lwo-
wie kultywowana jest w ośrodku 
banderyzmu…

Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
radio, finansowane z budżetu 
Polski, służyć powinno promo-
cji najważniejszych zagadnień 
dotyczących wieloaspektowego 
funkcjonowania Polaków na 
terenie Lwowa, a do takich z 
pewnością należy obecna sytu-
acja polityczno-społeczna na 
Ukrainie, kwestie związane z 
zagładą Kresów, upamiętnia-
niem wydarzeń historycznych 
i odkłamywaniu wielu spraw. 
Rygorystycznie ocenzurowane 
wypowiedzi gości z Polski raczej 
temu nie służą.

Podczas luźnej rozmowy zapyta-
łam panią redaktor czy to Ukraiń-
cy narzucają cenzurę, odpowiedź 
była zaskakująca, brzmiała bo-
wiem, cytuję: to nie Ukraińcy, a 
nasi sponsorzy. Lecz z tego, co mi 
wiadomo, radio dotowane jest od 

wielu lat z polskiego budżetu, po-
przez fundację Pomoc Polakom na 
Wschodzie. A donator to przecież  
nie to samo co sponsor, więc być 
może redakcję wspomagają też 
inne instytucje, na zasadzie umów 
sponsorskich i to one stawiają ta-
kie wymogi..

13 grudnia odbył się w Przemy-
ślu Marsz Orląt. Jak wyglądała 
ta inicjatywa, kto podjął się jej 
organizacji i jakie są Pani wra-
żenia z jej realizacji?

Realizatorem tego wydarze-
nia była społeczność Przemyśla 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Rekonstrukcji Historycznych w 
Przemyślu,  na czele  którego stoi 
Mirek Majkowski. Jest on bar-
dzo aktywnym, zaangażowanym 
patriotą i działaczem społecz-
nym, organizatorem widowisk 
historyczno-teatralnych na terenie 
Przemyśla i regionu, gromadzą-
cych tysiące widzów.
Podejmuje wiele inicjatyw sku-
piając wokół siebie przemyską  
młodzież, uczy patriotyzmu, sza-
cunku do historii Polski, kultywu-
je pamięć o Kresach II Rzeczypo-
spolitej. Za działalność na rzecz 

Sybiraków Mirosław Majkowski 
odznaczony został w 2010 r. Od-
znaką Honorową Sybiraka przez 
Zarząd Główny Sybiraków w 
Warszawie. W 2012 roku został 
laureatem Nagrody Honorowej 
„Świadek Historii” w Rzeszo-
wie (nagroda „Świadek Historii” 
przyznawana jest osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla upamięt-
niania historii Narodu Polskiego 
w poszczególnych regionach. Na-
grodę przyznaje Kapituła, któ-
rej przewodniczącym jest Prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej-
-przyp.).
Obchody 95 rocznicy bitwy pod 
Niżankowicami to również  jego  
inicjatywa. Ulicami Przemyśla  
przemaszerowało według mnie 
kilka tysięcy osób, choć część 
mediów podaje liczbę  ok. półtora 
tysiąca, była to głownie  młodzież, 
harcerze z przemyskich hufców, 
kluby sportowe, szkoły i różnego 
rodzaju organizacje. Wiele mło-
dych ludzi przyjechało z całej 
Polski, m.in. z Dębicy, Lublina, 
Krosna, Rzeszowa.
Pod pomnikiem Orląt Przemy-
skich społeczeństwo  oddało hołd  
bohaterskim Orlętom Przemyśla 
i Lwowa, ich małym obrońcom, 

14 -16 letnim dzieciakom, którzy 
ocalili miasto oddając  za nie wła-
sne życie. Społeczeństwo Przemy-
śla postawiło  Orlętom pomnik, 
który odsłonięto 11 listopada 1938 
roku, ale zaraz po nastaniu hitle-
rowskiej okupacji w 1940 roku 
został on zniszczony przez Ukra-
ińców. Mieszkańcy nie zapomnie-
li jednak o dzielnych obrońcach 
i  po ustąpieniu komuny  pomnik 
ponownie odbudowano. 11 listo-
pada 1994 roku odbyło się jego 
uroczyste odsłonięcie.
Na betonowym postumencie obło-
żonym piaskowcem umieszczony 
został posąg młodzieńca z bronią, 
zwróconego w kierunku wschod-
nim. Ma to swoją symboliczną 
wymowę: po oswobodzeniu pra-
wobrzeżnego Przemyśla obrońcy 
miasta pośpieszyli na wschód, 
do  walczącego z Ukraińcami, a 
później bolszewikami  Lwowa. 
Napis na pomniku brzmi: Or-
lętom Przemyskim poległych za 
Ojczyznę 1918-1921. Na cokole 
pomnika znajduje się figura orła 
legionowego. Na cmentarzu głów-
nym przy ul. Słowackiego stoi zaś  
grobowiec, a w nim spoczywają 
Przemyskie Orlęta: Stanisław Ar-
twiński, Tadeusz Durkacz, Tade-
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usz Kędzierski, Józef Kędzierski, 
Wacław Motyka, Stanisław Oso-
stowicz, Władysław Ryż, Marian 
Schultz, Alfons Różycki, Niko-
dem Sozański, Ferdynand Nowak, 
Mieczysław Zaleszczyk, Adam 
Płonka. Najmłodszy z nich miał 
15 lat, najstarszy-24.

Jak w Pani odczuciu  wygląda 
funkcjonowanie w Przemyślu 
organizacji pozarządowych i 
działaczy społecznych podejmu-
jących tematykę Kresów, z czym 
są największe trudności?

Na pewno największą aktywno-
ścią wykazuje się w tej materii 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej X D.O.K, wraz z sze-
fującym Stowarzyszeniu Mirkiem 
Majkowskim. To ono właśnie, 
jako jedyne w Polsce postanowi-
ło uczcić 70. rocznicę zbrodni lu-
dobójstwa dokonaną przez OUN 
– UPA na Wołyniu i Kresach Po-
łudniowo - Wschodnich poprzez 
organizację widowiska historycz-
nego pn. ”Wołyń 1943-2013. Nie 
o zemstę, lecz o pamięć wołają 
ofiary”. Żadna inna organizacja, 
ani grupa rekonstrukcji historycz-
nej nie podniosła niestety tej te-
matyki w roku okrągłej rocznicy 
tych tragicznych wydarzeń.

Tak, to prawda. Niezmiernie 
szkoda, bo w Polsce działa wiele 
grup rekonstrukcji historycz-
nych, takie rekonstrukcje w 
roku 70.rocznicy ludobójstwa  
mogły i powinny odbyć się w 
wielu województwach. Zdaje 
się, że zabrakło podobnym or-
ganizacjom tego, czym poszczy-
cić może się Mirek Majkowski i 
jego Stowarzyszenie-odwagą w 
podejmowaniu niepopularnych 
politycznie decyzji. Pani zapew-
ne doskonale zdaje sobie zapew-
ne sprawę, jakie konsekwencje 
ponosiło Stowarzyszenie X.D.O-
.K od momentu podjęcia decyzji 
o realizacji tego przedsięwzię-
cia?

Oczywiście. W  długim okresie 
przygotowywania uroczystości, 
które poprzedzała uroczysta msza 
św. w intencji ofiar, zarówno Mi-
rosław Majkowski, jak i całe Sto-
warzyszenie X D.O.K poddawane 
było przez wiele środowisk sym-
patyzujących z wyznawcami spu-
ścizny OUN-UPA i niebezpiecznie 
szerzącego się w Polsce nacjonali-
zmu ukraińskiego krytyce, często 
wręcz nagonce medialnej. Nie 
poddali się jednak presji, namo-
wom mającym na celu rezygnację 
z zaplanowanej rekonstrukcji, ani 
nawet zastraszaniu. 
Mirek Majkowski, główny orga-
nizator i inicjator opisywanego 
wydarzenia jest osobą znaną i 
cenioną w wielu środowiskach 
działających w obszarze Kresów 
Wschodnich Rzeczpospolitej, nie 
tylko w województwie podkar-
packim, ale i na terenie całego 
kraju, zaś całe  Stowarzyszenie X 
D.O.K okazało się być odpowied-
nio zmotywowaną i przygotowaną 
organizacją, która z powodzeniem 
udźwignęła  ciężar tej jakże waż-
nej inicjatywy. Współorganiza-
torem przedsięwzięcia był Urząd 
Miasta Radymna, wraz z bur-
mistrzem Wisławem Pirożkiem. 
Czynnie włączyli się Harcerze 
i Strzelcy z wielu miast Polski, 
przedstawiciele grup rekonstruk-
cji historycznych z Polski, Czech 
i Słowacji, aktorzy, muzycy, wo-

lontariusze, obecni zaś 20 lipca 
w Radymnie byli dziennikarze z 
całej Polski. 
Wszystko zaś  po to, aby uświa-
damiać społeczeństwu ogrom tra-
gedii, jaka wydarzyła  się 70 lat 
temu,  aby ludobójstwo, do które-
go doszło w latach 1943 – 1944 na 
terenie województw: wołyńskie-
go, lwowskiego, tarnopolskiego 
i stanisławowskiego nie pozosta-
wało białą plamą na kanwie na-
uczania historii Polski. 

Wiele środowisk związanych 
z tematyką Kresów wspierało 
decyzję o organizacji tej rekon-
strukcji, z pewnością wesprze 
też kolejne przedsięwzięcia jakie 
podejmie Stowarzyszenie X.D.O-
.K., bo niosą one niewątpliwie 
wymiar edukacyjny i przyczy-
niają się do wzrostu wiedzy-
-szczególnie u młodych ludzi-na 
temat historii Polski, bez za-
kłamania i pomijania tematów 
„niewygodnych” politycznie.

Tak, dążyć do przebaczenia i po-
jednania możemy bowiem jedynie 
opierając się na prawdziwych fak-
tach. Nie można ich tuszować, wy-
bielać, ani serwować wybiórczo. 
Obserwuję na co dzień  zachowa-
nie Ukraińców żyjących na tery-
torium Polski, w moim mieście. 
Oni  do chwili obecnej absolutnie 
nie potępili tych makabrycznych 
zbrodni dokonanych przez ich oj-
ców, braci  i krewnych  na swoich 
polskich sąsiadach. Mało tego, oni 
tych zbrodniarzy gloryfikują,  ota-
czają kultem. Ukraińskie dzieci i 
młodzież  z przemyskiej szkoły 
(Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 im. Markiana Szasz-
kewicza, z ukraińskim językiem 
nauczania, jaki otrzymał w roku 
2013 z Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji dofinansowanie na 
przebudowę w kwocie 674 000,00 
zł-przyp.) wychowywane są w 
duchu faszystowskim, w kulcie 
Bandery, celebrują rocznice istot-
ne dla środowisk banderowskich, 
wyjeżdżają na groby do miejsc, w 
których  banderowcy stracili życie 
w trakcie  bestialskich napadów 
na polską niewinną ludność..Na 
cześć UPA odbywają się uroczyste 
apele, miejsce też miały pochody 
z faszystowską flagą ulicami Prze-
myśla. Jest to szokujące i niezro-
zumiałe! Tu trudno dopatrzeć się 
dobrej woli, więc o jakim pojed-
naniu mowa? Fałsz i obłuda nigdy 
nie były  fundamentem budowania 
rzetelnych i uczciwych relacji po-
między ludźmi i  narodami. Mam 
więc  nadzieję, że przed Przemy-
ślem wiele jeszcze patriotycznych 
akcji, rekonstrukcji itd., że Stowa-
rzyszenie X.D.O.K dalej będzie 
działać tak aktywnie w tej materii, 
jak to udawało się do tej pory.
 Mówię to, co czuję i jak to wszyst-
ko  odbieram..Większość Ukraiń-
ców nie przyjmuje do wiadomości 
faktów historycznych, są bowiem 
tak  „obrobieni” ideologicznie, że 
odrzucają nawet opinie własnych 
historyków. To jest strasznie nie-
bezpieczne, wręcz zakrawa na 
obłęd..

To co robią nasi politycy, kościół 
i władze lokalne, ta poprawność 
polityczna, to udawanie przyjaźni 
to wielka mistyfikacja. Określić 
można to jedynie mianem fikcji, 
która jeszcze bardziej rozjątrza nie 
zagojone rany..To jest chore.

Przemyśl to rzeczywiście teren 

szczególnie trudny, jeśli chodzi 
o działania dotyczące kultywo-
wania pewnych bolesnych ob-
szarów naszej historii. Z czym 
macie Państwo największe pro-
blemy w tej dziedzinie?

Oczywiście można tak określić 
ten teren,  jest trudny, bo historia 
jest bolesna, a krzywdy i rany  w 
sercu nie zagojone. Problem nie 
leży w śród społeczeństwa, wy-
starczyłoby zrobić sondę i zadać 
jedno  pytanie mieszkańcom Prze-
myśla oraz  okolic..Czy potrafią na 
nowo  zaufać Ukraińcom? Jestem 
pewna, że  w 100% ponad poło-
wa odpowie, iż  nigdy w życiu, 
zaś pozostali odpowiedzą, że  ra-
czej nie. To temat rzeka. Problem 
leży w błędnej a raczej obłędnej 
polityce naszego naiwnego i bez-
myślnego rządu.. W moim mieście 
problem jest jeszcze większy, bo-
wiem czołowe stanowiska w urzę-
dzie miejskim, w sądzie , policji 
etc. obsadzone są Ukraińcami, np. 
prezydent miasta R. Choma, czło-
wiek  wybitnie proukraiński, jego 
zastępca  także. 
Radną jest córka banderowcy, co 
jest  tu powszechnie wiadome, jej 
syn na uroczystościach recytował 
wiersze ku czci swojego dziadka 
i Bandery..Wojewodą Podkarpac-
kim jest przecież Ukrainka, młoda 
osoba ze wsi bieszczadzkiej Cisna. 
Fakt, że M. Chomycz ( po mężu 
Śmigielska) zostaje powołana na 
tak ważne, decyzyjne stanowisko 
nie jest przecież kwestią przypad-
ku. Ogromną rolę w tej kwestii  
odegrał PiS na czele z Markiem 
Kuchcińskim( „przypadkiem” też 
Ukrainiec),  a także kościół, które-
go hierarchowie dla dla  korzyści 
materialnych niejednokrotnie  po-
pierali i  popierają  ludzi szkodzą-
cych Polsce. Wiele się tu dzieje..
choćby   demontaż przez R. Cho-
mę pomnika ku czci  ofiar pomor-
dowanych przez banderowców, 
stawianie  nielegalnych pomni-
ków ku czci UPA na ziemi pod-
karpackiej, oddanie Ukraińcom na 
własność i remont  Narodowego 
Domu i innych nieruchomości. 
Trwa masowe osiedlanie się Ukra-
ińców w Przemyślu, z łatwością 
uzyskują bowiem  karty Polaka, 
choć nie mają ku temu żadnych 
podstaw. Likwidacja przedszkoli, 
sprowadzanie  na każdą uroczy-
stość i imprezę ukraińskich zespo-
łów muzycznych, finansowanie ze 
środków publicznych wszystkich 
uroczystości ukraińskich np. Noc 
Kupały.. Prezydenta Choma liczy 
zapewne,  że mu się uda  budowa 
Mauzoleum dla członków UPA.
Warto tu przytoczyć słowa An-
drzeja Zapałowskiego, „W lutym 
2011 r. Prezydent Robert Choma  
przedstawił „Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Przemyśla 
na lata 2010 -2015”. Na  164 
stronie wspomnianego dokumen-
tu widnieje pod pozycją 23. plan 
inwestycyjny na kwotę 900 000 zł  
Adaptacja, ochrona i konserwa-
cja obiektu – Ukraiński Cmentarz 
Wojskowy w Przemyślu. Dla po-
stronnego czytelnika jest to zwy-
kły cmentarz wojenny, dla wta-
jemniczonych wiadomo, iż na tym 
cmentarzu leżą zmarli na gruźlicę 
żołnierze ukraińscy z 1920 r., a 
przede wszystkim pochowani kilka 
lat temu członkowie UPA, którzy 
zginęli atakując ludność cywilną 
i Wojsko Polskie w styczniu 1946 
r. w Birczy. Społeczeństwo gminy 
Bircza nie zgodziło się aby mor-
dercy mieli upamiętnienie na tere-

nie ich gminy. Teraz władze Prze-
myśla za pieniądze niedoszłych 
ofiar budują nekropolię morder-
com! Druga sprawa, to co ma 
być wykonane aż za  900 000 zł? 
Odpowiedz znajdziemy w doku-
mencie: „Oczyszczenie z otaczają-
cych zakrzaczeń na działce nr 973, 
stworzenie zaplecza sanitarnego, 
doprowadzenie wody oraz energii 
elektrycznej. Warto tu wspomnieć, 
iż cmentarze żołnierzy polskich, 
którzy zginęli za Ojczyznę są od 
lat nieremontowane. Na tym nie 
koniec! Kolejną inwestycją jest 
(pozycja nr 20 na str. 164) Reno-
wacja i adaptacja zabytkowego 
budynku przy ul. T. Kościuszki 5 
– z przeznaczeniem na cele kultu-
ralne na kwotę 3 000 000 zł. Oczy-
wiście chodzi o remont budynku, 
który niedawno otrzymał Związek 
Ukraińców w Polsce na własną 
działalność. Warto przypomnieć, 
iż państwo polskie przekazało 
obiekt znajdujący się na przemy-
skim Rynku warty kilka milionów 
złotych, a teraz jeszcze społeczeń-
stwo Przemyśla będzie płaciło za 
jego remont”.

Czy młodzi ludzie w Przemyślu 
włączają się czynnie w sektor 
pozarządowy, szczególnie, je-
śli chodzi o kwestie związane z 
krzewieniem historii dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej?

Młodzież to nasza przyszłość i 
nasza duma..Zawsze wierna i za-
wsze aktywna, chętna i wrażliwa 
egzamin z patriotyzmu zdaje na 
szóstkę z plusem. Wiedzę o hi-
storii ojczystej, o Kresach nasza 
młodzież nie nabywa w szkole 
lecz z różnych źródeł, przekazów 
rodzinnych, internetu, niezależ-
nej prasy, bo lekcji historii jest  
za mało i nie mówi się na nich o 
wszystkim, przemilcza lub zakła-
muje..To niewybaczalny błąd, kto 
ma tym młodym ludziom przeka-
zać odpowiednie wzorce, wska-
zać właściwe kierunki, pokazać 
miejsca, z których mogą czerpać 
informacje. Często polecam mło-
dym ludziom blog Mohorta z por-
talu Salon 24. Odsyłam do niego 
zresztą  nie tylko młodzież, ale 

każdego, kto pragnie nieprzetwo-
rzonej ideologicznie i politycznie 
wiedzy, interesuje się historią oj-
czystą, kwestią ludobójstwa na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej.
Młodzież sama z własnej inicja-
tywy garnie się do udziału w roż-
nych wydarzeniach, do poznawa-
nia prawdziwej wiedzy o Kresach, 
o sytuacji w jakiej znalazła się Pol-
ska w okresie II wojny światowej. 
Bierze udział w obchodach roczni-
cowych, marszach, jest obecna na 
każdej patriotycznej uroczystości. 
Motorem wielu działań z młody-
mi ludźmi jest wymieniony wcze-
śniej Mirek Majkowski, a oprócz 
niego także Andrzej Zapałowski. 
Niestety w Przemyślu niemal nie 
istnieje sektor pozarządowy zwią-
zany z tematyką Kresów i działa-
jący w nim aktywnie. Przydałyby 
się nowe organizacje, fundacje, 
stowarzyszenia.. Trzeba też nie-
stety  pamiętać, że tej młodzie-
ży nie ma u nas dużo, albowiem 
ogromna rzesza młodych opuściła 
ukochane miasto w poszukiwaniu 
środków do życia, wyjechali za 
chlebem. Młodzież, nasza przy-
szłość, tysiące  młodych, silnych i 
wykształconych Polaków tuła się 
po świecie.. Przemyśl jako jedyne 
miasto na Podkarpaciu ma naj-
większe bezrobocie tj. ponad 18 
%, a także największy dług ..Oto 
rezultat działania i sprawowania 
rządów przez pro ukraińskie wła-
dze.

Czego w takim razie życzyć 
przemyskim działaczom spo-
łecznym w nowym roku?

Na pewno dalszej energii  do 
kształtowania postaw patriotycz-
nych wśród dzieci i młodzieży i 
przede wszystkim sprzyjających 
warunków ku temu, czyli zmiany 
władzy na kluczowych stanowi-
skach w Przemyślu, która powin-
na się dokonać bezwzględnie i jak 
najszybciej. 

Tego więc życzymy, na cały 
nowy 2014 rok i dłużej. Dziękuję 
za rozmowę.
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20 listopada 1943 r. komendant 
główny Armii Krajowej, gene-
rał Tadeusz Komorowski „Bór”, 
wydał rozkaz do przeprowadze-
nia akcji „Burza” na Kresach 
Wschodnich, dla zaznaczenia 
polskiej suwerenności wobec zbli-
żającego się frontu sowieckiego. 
Niestety, mamy w naszej historii 
narodowej takie fakty,  które są 
celowo pomijane lub marginalizo-
wane w ogólnonarodowej pamię-
ci. W 70 rocznicę tego wydarze-
nia, jaka minęła w 2013 r.,  trudno 
było cokolwiek usłyszeć na temat 
„Burzy” w naszych mediach.
Styczeń 1944 r. to początek ak-
cji „Burza”,  jaka przetoczyła się 
przez całe Kresy, by następnie 
dotrzeć do reszty okupowanego 
przez Niemcy kraju. 4 stycznia 
jednostki radzieckie przekroczyły 
przedwojenną granicę z Polską 
i znalazły się tym samym w ob-
szarze działania Okręgu Wołyń-
skiego AK  „Konopie”. Wołyń 
stał się bezpośrednim zapleczem 
frontu niemieckiego, przybywa-
ło tu coraz więcej wojsk i jedno-
stek logistycznych, rozpoczęła się 
ewakuacja administracji niemiec-
kiej.  W związku z tym 15 stycznia 
komendant  Okręgu Wołyńskiego 
AK płk. Kazimierz Bąbiński ps. 
„Luboń” wydał rozkaz rozpoczę-
cia akcji „Burza”. Rozpoczęto po-
śpieszną mobilizację sił konspira-
cyjnych. Według wcześniejszych 
założeń liczono się z możliwością 
utworzenia z sił tego Okręgu AK 
wielkiej jednostki w sile korpusu 
liczącego około 28-30 tysięcy lu-
dzi. W dniu 28 stycznia 1944 r. na 
odprawie oficerów sztabu w miej-
scowości Suszybaba zaprezen-
towano meldunki z terenu, które 
zweryfikowały te plany, bowiem 
siły konspiracyjne inspektoratu 
kowelskiego i obwodu włodzi-
mierskiego stanowiły tylko około 
21% ogólnego stanu sił Okręgu 
Wołyńskiego AK. W tej sytuacji 
podjęto decyzję o powołaniu do  
życia przedwojennej 27 Dywizji 
Piechoty, którą wkrótce nazwano 
27 Wołyńską Dywizją Piechoty 
AK. Tak powstała dywizja, zapo-
mniana zarówno w czasach PRL-
-u, jak i w minionym ćwierćwie-
czu. 
Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że realizacja planu „Bu-
rza” na Wołyniu miała istotny wy-
miar polityczny. Obecność dywizji 
otwarcie walczącej z Niemcami 
na tym terenie świadczyła o tym, 
że państwo polskie istnieje, po-
siada legalne władze państwowe, 
podtrzymujące ciągłość niepodle-

głego bytu RP oraz siłę zbrojną, 
walczącą w kraju. Dywizja wystę-
powała jako gospodarz ojczystych 
terenów wobec wkraczających 
wojsk armii radzieckiej, bowiem 
w oparciu o prawo międzynaro-
dowe broniła terytorialnego status 
quo Polski sprzed 1939 roku. 
Warto przypomnieć, że II RP 
trwająca niespełna 20 lat potra-
fiła uszanować nie tylko pamięć 
legionistów 1914 -1918r., ale i 
powstańców styczniowych 1963 
r. O naszych powstańcach kre-
sowych z 1944 r. wspomina się 
marginalnie i mimochodem, a i to 
wyłącznie dzięki determinacji sa-
mych żołnierzy AK oraz pamięci 
ich potomków.
O samej akcji „Burza” mówi 
się jedynie przy okazji rocznic 
Powstania Warszawskiego, wy-
paczając w ten sposób historię i 
krzywdząc pamięć tysięcy żołnie-
rzy AK biorących udział w „Bu-
rzy” na Kresach i w pozostałych 
rejonach kraju. Pierwszym, który 
publicznie to powiedział, był śp. 
Janusz Kurtyka, dyrektor krakow-
skiego oddziału  IPN z okazji 60 
rocznicy akcji „Burza”: 
„Przez całe lata oficjalnie nie 
mówiło się o tym, że Rzeczpospo-
lita zaczynała się nie na Sanie, 
ale na Zbruczu i tam się zaczęła 
„Burza”. Od lat 60. identyfiko-
wało się ją z Powstaniem War-
szawskim. Ale „Burza” to nie 
tylko Powstanie Warszawskie”.

Wołyń był pierwszym regionem 
AK, który rozpoczął akcję „Bu-
rza”, wystawiając do walki 6500 
żołnierzy, w tym 700 oficerów. 
Oddziały dywizji skoncentrowane 
zostały w dwóch zgrupowaniach: 
lubomelsko - kowelskim „Groma-
da” oraz włodzimierskim „Osno-
wa” .”Gromada”  - w sile pięciu 
batalionów: „Kord”, „Sokół”, 
„Trzask”, „Siwy”, „Jastrząb” ze 
szwadronem kawalerii „Hińcza”, 
pod ogólnym dowództwem mjra 
Jana Szatowskiego „Kowala”. 
„Osnowa” - w składzie dwu ba-
talionów: „Lech”, „Zając”, oraz 
szwadronu kawalerii „Jarosław” 
- całość pod dowództwem kpt. 
Kazimierza Rzaniaka „Gardy”. 
Dwa bataliony: „Łuna” i „Gzyms” 
pod dowództwem mjra Stanisła-
wa Piaszczyńskiego „Pogroma” 
i kompania warszawska saperów 
por. Zdzisława Zołocińskiego 
„Piotra” tworzyły zgrupowanie 
dyspozycyjne dowództwa dywizji 
w Ossie. 
Prof. Władysław Filar  podaje: 27 
WDP AK była największą jednost-

ką partyzancką, która od stycznia 
1944 r. do lipca 1944 r. działała 
nieprzerwanie jako zwarty i zor-
ganizowany związek taktyczny. 
Zapoczątkowała akcję „Burza” 
i najdłużej realizowała jej zało-
żenia na Wołyniu i Lubelszczyź-
nie. Była swoistym fenomenem 
w polskim ruchu partyzanckim. 
Prowadząc przez sześć i pół mie-
siąca uporczywe walki pokonała 
ponad 600 km. Na swoim szlaku 
bojowym, w sześćdziesięciu sto-
czonych większych bojach, po-
niosła znaczne straty wynoszące: 
626 poległych, około 400 rannych, 
195 wziętych do niewoli i 1320 za-
ginionych. Stanowi to 42 % strat 
w stosunku do pierwotnego stanu 
dywizji. Oddziały dywizji zadały 
nieprzyjacielowi straty, które sza-
cuje się na 700-750 zabitych, 900-
1000 rannych i 348 wziętych do 
niewoli.”  ( Referat:27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty Armii Krajo-
wej – fenomen Polskiego Państwa 
Podziemnego - http://www.klub-
-generalagrota.pl/kg/baza-wie-
dzy/referaty/642,dok.html) 

Biorąc pod uwagę tylko tych kil-
ka faktów warto zastanowić się, 
dlaczego dopiero na   lipiec-sier-
pień 2014 r. planuje  się szereg 
przedsięwzięć związanych z 70-tą 
rocznicą najważniejszych działań 
zbrojnych Armii Krajowej w ra-
mach akcji „Burza”? Pomija się 
w ten sposób i marginalizuje cały 
kalendarz walk 27WDP AK, która 
najdłużej brała udział w walkach. 
Wystarczy rzucić okiem na to mi-
nikalendarium:
– Mobilizacja oddziałów konspi-
racyjnych i formowanie dywizji, 
walki o poszerzenie bazy opera-
cyjnej do działań w ramach planu 
„Burza”,  w tym 16 potyczek z  
oddziałami OUN-UPA (początek I 
1944 – koniec III 1944);
– Udział w operacji kowelskiej (2-
21.IV.1944);
– Walki na Polesiu (22.IV. – 
9.VI.1944);
– Udział w akcji „Burza” na Lu-
belszczyźnie (10 VI – 25 VII 
1944).
Trzeba burzy medialnej wobec 
tych wydarzeń historycznych, by 
niewymierny wysiłek żołnierzy 
27 WDP AK i  bezgraniczna wola 
walki o wolność Ojczyzny zosta-
ły wreszcie należycie docenione. 
Musimy  zadbać o to, aby ta istot-
na karta historii walk o niepodle-
głość Polski nie została zapomnia-
na.
Redakcja Kresowego Serwisu in-
formacyjnego

Burza wokół 
akcji „Burza” 
na Wołyniu
Redakcja

„Inka”

Stoisz pod ścianą skazańców,
z rękami związanymi nienawiścią.

Machają Ci papierkiem bezczelności,
który podpisali Ci odratowani.

Teraz Cię chcą zniszczyć z uśmiechem,
będą żyć jak gdyby nigdy nic.

Twe zwłoki zakopią gdzieś pod śmietnikiem,
nie dadzą rodzinie na godny pochówek.

Lecz Twój żywot się zachowa
w pamięci następnych walecznych.

Być może kiedyś spotkamy się
tam gdzieś w arkadii Boga.

Oby ma córka, która mieć będzie Twe imię,
będzie tak jak Ty, jak ta skała młodzieńcza... 

„Do Rotmistrza”
Kochany Rotmistrzu, Witoldzie Pilecki!
Wystąp z szeregu Aniołów i spójrz na
ludzi sławiących Twe imię chwalebne,
gdy w obozie w pasiaku tworzyłeś raporty,
gdy walczyłeś w powstaniu i gdy
spojrzałeś w oczy kata z uśmiechem.
Nie mogli Cię złamać, bo byłeś wierny
Wielkiej i Niepodległej Polsce!
Stańże do Apelu!Rotmistrzu!
Nie mamy Twego grobu.
Nie mamy nawet ciała, lecz
duch bohaterstwa i męstwa
wyrzeźbił imię i nazwisko
na kamiennym nagrobku historii!
Twa misja się nie skończyła.
Widzisz jak plugawa szarańcza
wyzywa patriotów od faszystów.
Jest nas mało, ale nasza siła jest wielka!
Stańże do apelu!
Wspieraj lud utrudzony. Może nie mamy wojen,
może nie mamy łapanek i obozów, ale uwierz
nadal jest ciężko dla ludzi godnych i szlachetnych.
Spójrz jak walczymy. Nie grozi nam kula w głowę.
Jest gorzej. O wiele gorzej.
Teraz władza obrzuca patriotów błotem nienawiści
pławiąc się w luksusach propagandy.
Błagam! Pomóż nam!
Stańże do apelu!
 

„Modlitwa Polaka”

Moje życie, moja śmierć w Twych rękach,

potężnych i sprawiedliwych, choć nie zawsze

zrozumiałych przez Twój lud utrudzony.

Daj wiarę we własną siłę. Daj ludzi

walecznych i mężnych, takich, którzy

mimo wilczych tortur nie powiedzą nic.

Pokaż prawdę całemu światu. Niech

się dowiedzą to co każdy wiedzieć musi.

Daj determinację, gdy lud zostanie ostrzelany

tylko to nam pozostanie. Przez wieki

przelewaliśmy krew królewską. Teraz kolej

na dobrostan i szczęście.

Tak nam dopomóż Panie.
Amen.

Wiersze Pani Ani
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 Nakładem krakowskiego Małego 
Wydawnictwa ukazała się moja 
kolejna publikacja. Jest nią „Per-
sonalik subiektywny”. Opisuję w 
nim postacie z różnych środowisk, 
które poznałem osobiście. Książ-
ka jest wzbogacona licznymi zdję-
ciami, które do tej pory nie były 
nigdzie publikowane.

Całkowity dochód ze sprzedaży 
przekazany będzie na Fundację 
im. Brata Alberta.

Nie żyję jeszcze zbyt długo, bo 
zaledwie 57 lat. Urodziłem się i 
wychowałem w Krakowie, a od 
ćwierć wieku mieszkam i pracuję 
w Radwanowicach. Jednak po-
sługa duszpasterska i działalność 
społeczna zaprowadziły mnie do 
wielu innych miejscowości, także 
poza granicami kraju. Dzięki temu 
na mojej drodze dane mi było spo-
tkać osoby z bardzo różnych śro-
dowisk.
Są wśród nich krewni i przyja-
ciele z lat młodości, w tym też z 
oazy i wojska; opozycjoniści an-
tykomunistyczni, działacze NSZZ 

„Solidarność”, politycy, samorzą-
dowcy, artyści, pisarze i ludzie 
mediów; biskupi, księża i świeccy 
działacze katoliccy; a w szczegól-
ny sposób Ormianie, Kresowianie, 
osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie oraz ich rodzice i opieku-
nowie; dobroczyńcy, pracownicy i 
wolontariusze Fundacji im. Brata 
Alberta i innych organizacji cha-
rytatywnych. Razem tworzą moją 
przeszłość ‒ wielobarwną mozai-
kę charakterów, emocji i moich 

wspomnień.   
Ta książka jest czymś na kształt 
pamiętnika osobowego, a ponie-
waż – jest to moje bardzo subiek-
tywne spojrzenie ‒ dlatego nosi 
tytuł: Personalnik subiektywny. 
Ze względów osobistych nie opi-
sałem moich rodziców i sióstr, 
choć w tekście często się prze-
wijają w „cudzych kontekstach”. 
Jako pracodawca starałem się nie 
charakteryzować moich obecnych 
podwładnych z Fundacji im. Brata 
Alberta i Oświatowego Towarzy-
stwa Integracyjnego, choć dyrek-
torzy i kierownicy pojawiają się 

na zdjęciach. Pominąłem wiele 
nieżyjących już dziś osób, które 
związane były z Fundacją, gdyż 
im poświęciłem książkę Ludzie 
dobrzy jak chleb. Świadomie nie 
wspominam osób, o których mu-
siałbym napisać wyłącznie źle; 
wyjątek stanowią tylko politycy i 
celebryci.  

Za wszystkie słowa i oceny bio-
rą na siebie pełną odpowiedzial-
ność. Przepraszam za ewentualne 

nieścisłości w opisie zdarzeń, bo 
pamięć ludzka bywa czasami za-
wodna.  

Dziękuję wszystkim, którzy do-
konali korekt poszczególnych 
tekstów oraz udostępnili swo-
je zdjęcia. Szczególnie dzięku-
ję pewnemu księdzu, koledze z 
wojska, pragnącemu zachować 
anonimowość, na którego plebanii 
‒ spędzając kolejne urlopy ‒ mo-
głem w ciszy i skupieniu praco-
wać nad Personalnikiem.  

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Nowa ksiązka ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego
Redakcja

Żeby oglądać w USA program 
TVP Polonia trzeba płacić. 
Kto chce oglądać ten kanał musi 
 skorzy stać z ofer ty te le wi zji ka-
blo wej a to koszt około 25-30 
do la rów mie sięcz nie lub w in ter-
netowym sys te mie „Video on De-
mand”, do któ re go do stęp kosz-
tu je miesięcznie nie ca łe sie dem 
do la rów.
Sprawę zasygnalizował były 
dziennikarz TVP Mariusz Max 
Kolonko który jednocześnie do-
maga się likwidacji polonijnego 
kanału.  

- To jest spra wa ab so lut nie kry mi-
nal na – tak o umo wie pod pi sa nej 
przez TVP z firmą Span ski En ter-
pri ses Inc. mówi One to wi An drzej 
Per son. Czło nek Rady Pro gra mo-
wej TVP Po lo nia stwier dza rów-
nież, że osoba, która pod pi sa ła 
ten kon tro wer syj ny do ku ment, po-
win na sta nąć przed sądem.

W tej kuriozalnej sprawie w któ-
rej polski podatnik utrzymuje 
TVP Polonia a zarabia amerykań-
ski prywaciarz chodzi o umowę 
mię dzy TVP a firmą Span ski En-

ter pri ses Inc. (SEI) pod pi sa ną w 
la tach 90. XX wieku. Na mocy  
tej umowy TVP Po lo nia stała się 
de facto do star czy cie lem tre ści 
dla SEI, która na by ła wy łącz ne 
prawa do dys try bu cji po lo nij ne go 
ka na łu. Na spra wę zwró cił uwagę 
były dzien ni karz TVP Ma riusz 
Max-Ko lon ko, który do ma ga się 
li kwi da cji po lo nij ne go ka na łu.

Onet w tej sprawie pisze: 
Jak udało nam się do wie dzieć, 
pierw szą umowę TVP pod pi sa ła 
za pre ze su ry Wie sła wa Wa len-

dzia ka jesz cze w la tach 90. Ostat-
ni aneks pa ra fo wał z kolei Piotr 
Far fał, który obo wiąz ki pre ze sa 
TVP peł nił w la tach 2008-2009. 
Unie waż nie nie umowy, choć jest 
ona nie ko rzyst na dla TVP, jest 
skom pli ko wa ne. W tej spra wie 
przed ame ry kań skim sądem trwa 
pro ces o unie waż nie nie, jed nak 
jego finał jest od le gły.

Rzecz nik TVP Jacek Ra ko wiec ki 
w roz mo wie z One tem przy znał 
też, że ze rwa nie tej umowy jest 
prak tycz nie nie moż li wie. Wią za-
ło by się ono bo wiem z ogrom ny mi 
kosz ta mi...[...]

Jak to zwykle bywa w III RP ktoś 
zrobił polskiego podatnika i Polo-
nię amerykańską w wała czerpiąc 
przy okazji korzyści materialne.  

An drzej Per son, który za sia da w 
Ra dzie Pro gra mo wej TVP Po lo-
nia mówi dla Onetu:

 - To jest bar dzo po trzeb ny kanał. 
Wiele razy byłem na spo tka niach 
pol skich wspól not za gra ni cą i 
wiem, jak waż nym punk tem pro-
gra mu dnia ten kanał jest choć by 
na Li twie i na Bia ło ru si – mówi 
One to wi.

To się zgadza tylko że w umowie 
chodzi o dostęp do kanału przez  
Polonię w USA i dalej:  

Se na tor PO zwra ca jed nak uwa-
gę, że głów nym pro ble mem jest 
brak środ ków na dzia łal ność tego 
ka na łu. – TVP Po lo nia to jest 
pod sta wo we źró dło in for ma cji 
dla mi lio nów Po la ków na Wscho-
dzie. Przy do fi nan so wa niu kanał 
po wi nien dalej ist nieć – mówi 
One to wi.

Per son twier dzi też, że w mo men-
cie, kiedy kanał ma pie nią dze na 
re ali za cję swo ich pro gra mów, 
efekt jest bar dzo dobry. Za przy-
kład po da je tutaj re ali za cje pro-
gra mów pod czas Igrzysk Olim-
pij skich w Lon dy nie. – To było 
ab so lut nie na naj wyż szym po zio-
mie – stwier dza.

Tu bym polemizował ponieważ 
Polski Komitet Olimpijski otrzy-
mał oddzielne pieniądze na ten 
cel.  W numerze 14 KSI druko-
waliśmy tabelę „Dotacje dla Po-
lonii”
gdzie pod pozycją 68 czytamy:
Polski Komitet Olimpijski - kwo-
ta 601 000,00 zł, na organizacja 
i działalność programowa polo-

nijnego centrum olimpijskiego 
w polskim ośrodku społeczno-
-kulturalnym   w   Londynie   w 
okresie  trwania   igrzysk  XXX 
olimpiady w dniach 20.07-15.08 
oraz igrzysk paraolimpijskich 
od 10.08 do 15.09.  Należy za-
tem postawić pytanie o których/
jakich funduszach mówi senator 
Person.  

Dalej Onet informuje:

Kanał TVP Po lo nia roz po czął re-
gu lar ną emi sję w 1993 roku. Jego 
ra mów ka wy ko rzy stu je w głów nej 
mie rze ma te ria ły pro du ko wa ne 
przez TVP, w tym se ria le i pro-
gra my prze zna czo ne dla Po la ków 
miesz ka ją cych poza gra ni ca mi 
kraju. Od nie daw na cy fro wy sy-
gnał jest do stęp ny rów nież drogą 
na ziem ną w Pol sce.

TVP Po lo nia od bie ra ją, oprócz 
miesz kań ców Ame ry ki Pół noc nej 
i Po łu dnio wej oraz Afry ki, Po la-
cy miesz ka ją cy na wschód od na-
sze go kraju - na Li twie, Ło twie, w 
Es to nii, Bia ło ru si i Ukra inie. W 
Rosji TVP Po lo nia jest do stęp na 
w co naj mniej kil ku dzie się ciu sie-
ciach ka blo wych.

Co warte od no to wa nia, na po-
cząt ku roku MSZ zde cy do wał o 
bli sko sze ścio krot nym zmniej-
sze niu do ta cji na TVP Po lo nia. 
Re sort, jako głów ne po wo dy 
ogra ni cze nia do ta cji, wy mie nia 
nie wy wią za nie się z zo bo wią zań 
przez Te le wi zję Pu blicz ną. Cho-
dzi mię dzy in ny mi o do stęp ność 
pro gra mu dla od bior ców za gra-
ni cą, a także ofer tę pro gra mo wą 
TVP Po lo nia.
 
Ale o cięciach w środkach pomo-
cowych dla Polonii też już pisa-
liśmy na łamach KSI. Od chwili 
kiedy rozdziałem tych środków 
zajął się resort min. Sikorskie-
go polskie media, zwłaszcza te 
na wschodzie padają a te które 
jeszcze trwają walczą o być albo 
nie być. Jeżeli senator Peron do-
strzegł aż sześciokrotny spadek 
dotacji dla TVP Polonia, to powi-
nien użyć stosownych środków 
by zablokować zapełnianie pry-
watnej sakwy  przez firmę Span-
ski En ter pri ses Inc. (SEI) albo 
wymusić od tej firmy dotacje.   

A może rację ma Ma riusz Max-
Ko lon ko który zwró cił uwagę na 
sposób finansowanie TVP Polo-
nia i ze najlepiej było „zlikwido-
wać tego medialnego molocha”.

Kto do kryminału...?? 
Umowa z TVP
Andrzej Łukawski

/ „Stop klatka” z programu Mariusza Max Kolonko z MaxTV 
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Józef Turowski „Ziuk”.27 Wo-
łyńska Dywizja Piechoty Armii 
Krajowej powstała w wyniku prac 
konspiracyjnych pośród patrio-
tycznej i ofiarnej ludności polskiej 
Wołynia. Działania organizacyjne 
wznowiono tam po zajęciu Wo-
łynia przez Niemców w czerwcu 
1941 roku. Po przejściowej, mało 
skutecznej podległości Okręgu 
Wołyńskiego Komendzie Obsza-
ru Nr 3 we Lwowie, w maju 1942 
roku został on podporządkowany 
bezpośrednio Komendzie Głów-
nej AK w Warszawie, która na 
Komendanta Okręgu powołała 
pułkownika „Lubonia” -Kazimie-
rza Babińskiego. Przy stosunkowo 
dużym zapóźnieniu organizacyj-
nym, dopiero w 1943 roku rozwi-
nął on rozległą sieć terenową AK, 
zyskując około 8,5 tysiąca ludzi 
zaprzysiężonych, zakonspirowa-
nych w czterech inspektoratach 
rejonowych: Kowel, Łuck, Rów-
ne, Dubno, oraz jednym samo-
dzielnym obwodzie Sarny. Część 
brakującej kadry oficerskiej uzu-
pełniono spoza Wołynia. W dru-
giej połowie 1943 roku operowało 
na terenie Wołynia 8 samodziel-
nych oddziałów partyzanckich 
Armii Krajowej: „Jastrząb”, „So-
kół”, „Kord”, „Łuna”, „Piotruś”, 
„Bomba”, „Strzemię”. Spełnia-
ły one głównie zadania obronne 
wobec ludności polskiej przed 
rzeziami ze strony band nacjona-
listów ukraińskich i oddziałów UP 
A. Zanim oddziały te podjęły sku-
teczne działania, nim zorganizo-
wały się polskie ośrodki obronne 
(samoobrona), zginęło na Wołyniu 
około 60 tysięcy ludności polskiej. 
15 stycznia 1944 roku na skutek 
zbliżania się Frontu Wschodniego 
nastąpiła mobilizacja wszystkich 
sił zbrojnych Okręgu AK Wołyń 
i koncentracja ich w zachodniej 
części Wołynia (okolice Zasmyk). 
W ramach odtwarzania polskich 
sił zbrojnych w Kraju powołano 
do życia 27 Wołyńską Dywizję 
Piechoty Armii Krajowej. Celem 
było podjęcie otwartej walki z 
cofającymi się Niemcami (we-
dług wytycznych akcji „Burza”).
[1] Wczesnym, mroźnym rankiem 
dnia 15 stycznia 1944 r.  podjęli 
Niemcy rozpoznanie, jadąc z Lu-
bomla przez Trebejki w stronę 
Bindugi. Kolumna czterech samo-
chodów pancernych, wypełnio-
nych żołnierzami Wehrmachtu i 
policji ukraińskiej, niespodziewa-
nie nadjechała od strony Rymacz, 
zbliżając się do Rakowca. Czujka 
ubezpieczająca oddział zasko-
czona pojawieniem się Niemców 
strzałami sygnalizowała niebez-
pieczeństwo. Niemcy jednak, na 
skutek śliskiej i zaśnieżonej dro-
gi, nie mogli na miejscu zatrzy-
mać samochodów i wjechali na 

skrzyżowanie dróg, gdzie dopiero 
wysypywali się z samochodów 
otwierając ogień do polskich dru-
żyn, zajmujących podczas alarmu 
stanowiska bojowe. Najwcześniej 
gotowość bojową uzyskał pluton 
pchor. Tadeusza Korony „Hali-
cza”, rozwinął śmiałe natarcie 
przez zaśnieżone pole. Na jego 
plutonie Niemcy ześrodkowali 
silny ogień broni maszynowej, 
zadając mu ciężkie straty sami 
również ponieśli straty i zaczęli 
wycofywać się z kierunku, skąd 
przyjechali, zostawiając na drodze 
cztery płonące samochody. Wi-
dząc to pozostała część oddziału 
odcięła Niemcom drogę powrotu 
i zmusiła ich do wycofania się na 
wschód w stronę Zamłynia i Sztu-
nia, a następnie do Lubomla.

(...) Był to pierwszy bój oddzia-
łu „Korda” z Niemcami i mimo 
strat – bój zwycięski, który 
znacznie podbudował morale 
żołnierzy. Zdobyto wiele broni i 
amunicji płacąc za nią ... zabity-
mi i trzema rannymi żołnierzami. 
W walce poległ dzielny dowódca 
plutonu pchor. Tadeusz Korona 
„Halicz”, „Groński”. Po tej po-
tyczce oddział „Korda” przeniósł 
się do wsi Binduga.[2]

Antoni Stępkowski „Halicz” ;  
Do konspiracji w ramach Armii 
Krajowej wstąpiłem w jesienią 
1942 roku.

 
W początkach 1943 roku, po zor-
ganizowaniu Okręgu Wojskowego 
w Kowlu, zostałem łącznikiem 
przy dowództwie Okręgu. W 1943 
roku UPA rozpoczęło mordowanie 
Polaków na Wołyniu. W więk-
szych skupiskach ludności pol-
skiej powstawała samoobrona, 
której zadaniem była obrona lud-
ności polskiej. 

W tym czasie dowództwo Okrę-
gu zorganizowało lotne oddziały 
partyzanckie mające, w razie po-
trzeby, wspierać samoobronę. W 
styczniu 1944 roku cała zorgani-
zowana młodzież poszła do lasu, 
wstępując do oddziałów powstają-
cej właśnie 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej. Rów-
nież ja, w towarzystwie dwóch 
młodszych braci 14 i 16 letniego, 
udałem się do lasu. Po miesiącu, 
mój średni brat zginął w walce a 
wraz z nim dwóch jego kolegów. 
Silny ostrzał nieprzyjaciela spra-
wił, że ich zwłok nie można było 
zabrać z placu boju. W partyzant-
ce byłem łącznikiem przy sztabie 
dywizji. Jeździłem konno rozwo-
żąc rozkazy do poszczególnych 
oddziałów. [3]

Jan Jakubiak „Klin”:   W drugiej 
połowie grudnia 1943 r. rozpoczę-
ła się mała tajna mobilizacja do 
oddziałów partyzanckich. Około 
20 grudnia 1943 r. wieczorem po-
dzieliłem się opłatkiem z rodziną 
i nocą w grupie około 10 chłop-
ców z przewodnikiem poszedłem 
do lasu. Trasa wiodła przez wieś 
Zielona do wsi Zasmyki. Działa-
ła tam prężnie samoobrona i po-
wstawały oddziały partyzanckie. 
Znalazłem się w oddziale party-
zanckim „Jastrzębia”. Dowódca-
mi OP byli najczęściej oficerowie 
rezerwy, a byli też oficerowie 
„Cichociemni”, którzy szkole-
ni byli w Anglii. Posiadali spore 
doświadczenie i umiejętności w 
sabotażu i dywersji. Ze sztuką wo-

jenną zapoznawali nas podofice-
rowie, prowadzili z nami inten-
sywne szkolenia. Ja znalazłem się 
w plutonie artylerii. Zajęcia były 
wyłącznie teoretyczne. Brak było 
nie tylko armat, ale nawet i ka-
rabinów. Z trudem udawało się 
dozbroić nowo przybyłych party-
zantów. Byliśmy wyposażeni w b. 
różną broń: t.j. karabiny polskie 
i niemieckie „Mansor”, karabiny 
sowieckie, węgierskie, włoskie, 
francuskie. Były wielkie trudno-
ści w zaopatrzenia w amunicję, 
właściwą do tych karabinów. Ja 
miałem karabin niemiecki z końca 
XIX w., pasowała do niego amu-
nicja typu „Mansor”. Pamiętnym 
dniem w moim życiu partyzanc-
kim był dzień 16. 01. 1944 r.  W 
tym dniu na polanie przy wsi Su-
szybaba, w zimowy słoneczny i 
mroźny dzień, stanął na białym 
śniegu Ołtarz Polowy. Na przeciw 
w czworoboku 300 nowych par-
tyzantów, gotowych do złożenia 
przysięgi wojskowej. Wypowia-
dane słowa przysięgi wojskowej 
ścisnęły za gardło, a łzy z oczu 
popłynęły przy śpiewaniu Ma-
zurka Dąbrowskiego: „Jeszcze 
Polska nie zginęła....” Tego hym-
nu, którego nie można nam było 
śpiewać przez ostatnich kilka lat. 
Wyzwoliło się we mnie, tak wiel-
kie uczucie radości, że do dziś nie 
sposób tego zapomnieć. W dru-
giej połowie stycznia 1944 r. z 
rejonów wschodnich Wołynia w 
rejon Kupiczowa przybył oddział 
partyzancki „Bomby”, zdziesiąt-
kowany i bardzo umęczony. Pod-
stępem został aresztowany przez 
sowieckie NKWD dowódca od-
działu „Bomba”, cichociemny kpt. 
Władysław Kochański, a ponad 10 
osób z jego ochrony osobistej, w 
haniebny sposób wymordowa-
no. W tych tragicznych okolicz-
nościach dowódcą oddziału zo-
stał ppor. Feliks Szczepaniak ps. 
„Słucki”. Oddział przeszedł nie 
mało, po drodze nękany, był także 
przez tyfus plamisty. Ostatecznie, 
gdy z okolic Kostopola wyruszyło 
500 ludzi to do Kupiczowa dotarło 
niewiele ponad 100. Utworzone  w 
okolicach Kowla oddziały liczyły 
po 300 i więcej osób. Dowództwo 
zgrupowania postanowiło wzmoc-
nić OP „Bomby”. Wybierano chęt-
nych, przede wszystkim do zwia-
du konnego, do którego i ja się 
zgłosiłem, tak oto zostałem żoł-
nierzem oddziału „Bomby”. Przy-
dzielono mi konia, był to piękny, 
dereszowaty arab, ale bez siodła. 
W służbie kwatermistrzowskiej 
był zakład siodlarski z małą obsa-
dą ludzi. Powiedziano mi, że jeśli 
chcę jeździć na siodle, to muszę 
je sobie sam wykonać. Otrzyma-
łem szkielet (konstrukcję) siodła 
i pod nadzorem rzemieślnika sam 

uszyłem po kilku dniach siodło w 
komplecie. Przydały się umiejęt-
ności szewskie, wcześniej nabyte, 
tak oto przez parę dni byłem ry-
marzem. W styczniu 1944 r. zo-
stała powołana 27 Wołyńska DP 
AK. Uformowano pułki, batalio-
ny, kompanie itd. OP „Bomby” 
został połączony z OP „Gzymsa” i 
tak utworzony został batalion, był 
to pierwszy batalion „Gzymsa” 45 
pułku piechoty. Ja zostałem zwia-
dowcą konnym batalionu „Gzym-
sa” por. Franciszka Pukackiego 
ps. „Gzyms” – cichociemny. Do-
wódcą plutonu, zwiadu konnego 
baonu „Gzymsa” , był wachmistrz 
Józef Wajdyk ps. „Czarny”, Miał 
nasz batalion zadanie specjalne t.j. 
ochrona sztabu dywizji, po prostu 
byliśmy w dyspozycji szefa szta-
bu. Wśród najważniejszych zadań, 
było rozpoznanie terenu związane 
z planowanymi akcjami przeciw-
ko upowcom i Niemcom. Często 
stanowiliśmy szpicę rozpoznaw-
czą przed grupą pododdziałów 
zmierzających do akcji. Przyj-
mowaliśmy wtedy ogień obrony 
nieprzyjaciela do czasu dojścia 
czołówki, głównych sił naszego 
wojska. Nieraz stanowiliśmy pod-
oddział ochrony oficera wyjeżdża-
jącego do Warszawy po instruk-
cje, lub też kogoś, kto udawał się 
do stolicy, po części zamienne do 
radiostacji, będącej w dyspozycji 
sztabu dywizji.  Na patrolowanie 
i obserwację okolic kwaterowania 
27 Wołyńskiej DP AK wyjeżdża-
łem dosyć często t.j. 2-3 razy, a 
czasem 4 razy w tygodniu.[4]

Kazimiera Błaszczak-Lewenda  
ps „Kicia”: Złożyłam  przysięgę 
wiosną 1943 roku. Byłam na kil-
ku spotkaniach konspiracyjnych 
dziewcząt gdzie przygotowano 
nas do obowiązków sanitarnych 
.W tym okresie zaczęły się maso-
we rzezie ludności polskiej przez 
Ukraińców , przeważnie zamiesz-
kałej na wsi. Przez Kowel jako 
dużą stację kolej ową przewalaj 
ą się wojska niemieckie ucieka-
jące w popłochu. Wszędzie za-
męt . Mój zakład pracy zostaje 
zamieniony na szpital a wszyscy 
pracownicy zwolnieni. Wreszcie 
w połowie stycznia 1944 r. pada 
rozkaz o koncentracji oddziałów 
partyzanckich . Mnie nie obowią-
zywał ten rozkaz . Ale ja i jeszcze 
dwie koleżanki , Maria Ilczuk 
„Maczek” i Regina Borys „Rena” 
meldujemy się na placówce we 
wsi Zasmyki , leżącej 15 km od 
Kowla , głównej bazie  samo-
obrony i punktem kontaktowym 
dla przybywających oddziałów na 
skutek koncentracji u por. „Zni-
cza” H. Nadratowski. Przybieram 
pseudonim „Kicia” i tego samego 
dnia pełnię pierwszy dyżur w szpi-

Jak powstawała 27 WDP AK
- wspomnienia
Bogusław Szarwiło
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W ślepej uliczce
Bohdan Piętka
Jarosław Kaczyński przemawia na 
kijowskim Majdanie, stojąc obok 
Ołeha Tiahnyboka, i kończy swoje 
przemówienie okrzykiem „Sława 
Ukrainie!”. Odpowiada mu tłum: 
„hierojam sława”. Kilka dni póź-
niej przemawia w tym samym 
miejscu Jerzy Buzek. Przemawia 
po angielsku, bo to jedyny język 
godny prawdziwego Europejczy-
ka. Tłum prawdopodobnie nie ro-
zumie co mówi, ale rozumie ostat-
nie dwa słowa: sława Ukrainie!. 
Sława Ukrainie – tak krzyczeli 
podburzeni przez banderowców 
ukraińscy chłopi na Wołyniu, idąc 
w nocy palić i mordować swoich 
polskich sąsiadów. Hierojam sła-
wa! Tym hierojam, którzy palili, 
przebijali widłami, ćwiartowali 
nożami i siekierami, odcinali ko-
bietom piersi i rozcinali dzieciom 
brzuchy. Innych hierojów wtedy na 
Ukrainie nie było. Dzisiaj dopiero 
propaganda neobanderowska pró-
buje ich stworzyć w bajeczkach o 
rzekomych walkach UPA z Niem-
cami. Takich walk nigdy i nigdzie 
nie było. Hieroje walczyli tylko z 
bezbronną ludnością cywilną. I to 
banderowskie zawołanie „Sława 
Ukrainie” jest obecnie przywoły-
wane przez dwóch czołowych pol-
skich polityków, reprezentujących 

w Polsce niby wrogie sobie obozy 
polityczne. 
Dziennikarka TVP Info Maria Ste-
pan, pełna egzaltacji, relacjonuje 
z kijowskiego Majdanu ubrana w 
czerwono-czarne barwy, symbol 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów-frakcji Bandery (albo 
Rewolucyjnej). Czerowno-czarne 
flagi są powszechne na kijowskim 
Majdanie obok flag Unii Europej-
skiej. Bardzo ciekawe zestawie-
nie – symbol tzw. zjednoczonej 
Europy tzw. wolnych i demokra-
tycznych narodów oraz symbol 
jednego z najbardziej ekstremi-
stycznych ruchów nacjonalistycz-
no-faszystowskich Europy XX 
wieku. Porównań dla banderow-
ców można szukać chyba tylko z 
chorwackimi ustaszami, bo jed-
nak niemieccy naziści byli zdaje 
się odrobinę mniej skrajni. Przy-
najmniej jeśli chodzi o sposoby 
zadawania śmierci. Dziennikarz 
„Gazety Polskiej” Dawid Wildste-
in-junior, też pełen egzaltacji, re-
lacjonuje z tegoż samego miejsca, 
spośród czerwono-czarnych flag. 
Pisze, że panuje tam wspaniała 
atmosfera. Wildstein-junior szcze-
rze przyznaje, że czuje się jak w 
obozie kozackim. To i tak dobrze, 
że nie w obozie UPA. Zapomniał 

tylko Wildstein-junior, że gdyby to 
był rzeczywiście obóz kozacki, to 
nie wyszedłby stamtąd żywy. Ko-
zacy, szczególnie w czasie powsta-
nia Chmielnickiego, dokonywali 
bowiem masowych pogromów na 
Żydach. W 1648 roku zgładzili 
prawie wszystkich wyznawców 
religii mojżeszowej, których na-
potkali na swojej drodze. Na całej 
Rusi uratowało się wtedy tylko 
kilkuset Żydów, ocalonych przez 
księcia Jeremiego Wiśniowiec-
kiego – w dzisiejszej Polsce albo 
przemilczanego albo opluwanego. 
Od razu widać, że redaktor Wild-
stein-junior musiał się uczyć histo-
rii w szkole zreformowanej przez 
Jerzego Buzka. 
To wszystko wygląda na jakiś nie-
samowity obłęd. Na jakiś chocho-
li taniec ludzi mających ambicję 
przewodzić narodowi polskiemu 
lub być jego mentorami. Naj-
bardziej zasmucające jest to, że 
w Polsce znalazł się tylko jeden 
człowiek, który publicznie zapro-
testował przeciw temu obłędowi i 
napiętnował polskich polityków za 
ich występy w Kijowie. Człowiek 
ten – ksiądz Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski – stał się do razu obiek-
tem ataku wielu zwolenników PiS, 
w tym także eurodeputowanego tej 

partii Janusza Wojciechowskiego. 
Na prawicowym portalu wPolity-
ce.pl wspomniany europoseł opu-
blikował 8 grudnia swoją krytykę 
księdza Isakowicza. Zwracam na 
nią uwagę ze względu na to, że jest 
to wypowiedź eurodeputowane-
go i w przeciwieństwie do innych 
wypowiedzi zwolenników PiS, za-
mieszczanych w internecie, jest w 
miarę kulturalna. 
Otóż pisze na wstępie eurodeputo-
wany Wojciechowski, że „nie ma 
sprzeczności między pamięcią Wo-
łynia i popieraniem europejskich 
dążeń Ukrainy. Wręcz przeciwnie 
– pamięć Wołynia nakazywała na 
Majdan pojechać…” Myli się głę-
boko pan eurodeputowany. Udaje 
on, że nie wie co znaczy okrzyk 
„Sława Ukrainie!”, co oznaczają 
czerwono-czarne flagi i kim jest 
Ołeh Tiahnybok, w towarzystwie 
którego przez pierwszą dekadę 
grudnia obracała się cała rzesza pol-
skich polityków wszystkich opcji. 
Panie europośle, to nie jest popie-
ranie żadnych „europejskich dą-
żeń” Ukrainy, ale otwarte wsparcie 
opcji banderowskiej. To jest szcze-
re powiedzenie: nie przeszkadzają 
nam pomniki Bandery we Lwowie 
i 17 innych miastach zachodniej 
Ukrainy, nie przeszkadza nam ne-

gowanie ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego przez politycznych 
spadkobierców OUN-UPA z partii 
Swoboda, nie przeszkadza nam 
perspektywa przejęcia władzy na 
Ukrainie przez ludzi noszących 
czerwono-czarne flagi. Nigdy do-
tąd – nawet w okresie politycznego 
flirtu Lecha Kaczyńskiego z Wik-
torem Juszczenką – polscy politycy 
nie powiedzieli tego tak otwarcie, 
że są po stronie opcji neobande-
rowskiej. 
W dalszej części swojego tekstu 
eurodeputowany Wojciechowski 
wyjaśnia dlaczego są po stronie tej 
opcji. Pisze on: „(…) wiemy jakie-
go rozstrzygnięcia chcemy jako 
Polacy, wiemy co leży w naszym 
polskim interesie. Otóż chcemy, 
żeby Ukraina odspawała się od 
Rosji i trwale związała z Europą. 
Wydaje się nam, że tak będzie 
lepiej dla Ukrainy. Ale jesteśmy 
pewni, że tak będzie lepiej dla Pol-
ski. Tak będzie lepiej dla Polski ze 
względu na Rosję. Bo Rosja bez 
podporządkowanej sobie Ukrainy 
może być jeszcze mocarstwem, 
ale już nie imperium. A my, życząc 
Rosji jak najlepiej, nie chcemy, 
żeby znów stanowiła imperium, bo 
takie imperium zazwyczaj, a nawet 
zawsze, jest dla Polski śmiertelnie 
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talu w mieszczącym się w szkole 
zasmyckiej . I od dnia 16 stycznia 
1944 roku jestem sanitariuszką 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. Tu muszę się szczerze przy-
znać , że nie miałam specjalnego 
przeszkolenia sanitarnego , tylko 
podstawowe wiadomości udziela-
nia pierwszej pomocy zdobyte w 
harcerstwie na szkolnych kursach 
PCK i kilku spotkaniach konspira-
cyjnych . Nie ujawniałam swojej 
niewiedzy , tylko pilnie podglą-
dałam co i jak się robi i po kilku 
dniach dawałam sobie radę. Naj-
trudniej mi było przełamać samą 
siebie. Trudno również było prze-
łamać niechęć do wykonywania  
tych najbardziej przykrych czyn-
ności przy chorych. Zdarzyło się 
nawet , że asystując dr. „Osiem-
nastce” ( W. Zagórski ) przy za-
biegu wyjmowania maleńkich 
odłamków kości z rozbitej czaszki 
, na widok drgającego mózgu ze-
mdlałam . Z czasem ta wrażliwość 
przeszła . I może to zabrzmi jak 
oklepany frazes , ale ta myśl , że 
właśnie w ten sposób mogę pomóc 
ukochanej Ojczyźnie , dodawała 
siły , uczyła pokory i łagodności 
butną , zadziorną dziewczynę , 
jaką byłam . Pomagało mi w tym 
wrodzone pogodne usposobienie. 
Pierwsze uczucie strachu przeży-
łam 19 stycznia 1944 roku , kiedy 
Niemcy znienacka podeszli do Za-
smyk i podpalili wieś . Trzeba było 
w pośpiechu wynosić chorych ze 
szpitala na dwór przy stycznio-
wym mrozie i z braku transportu 
lokować na przejeżdżające fur-

manki już załadowane dobytkiem 
i rodzinami uciekającymi ze wsi 
do lasu. Szkoła w Zasmykach nie 
spłonęła , tak więc punkt sanitarny 
został uratowany . Po kilkudnio-
wym pobycie we wsi Kupiczów 
, gdzie mieścił się nasz główny 
szpital partyzancki , po kilku wy-
kładach doszkalających , wróciłam 
do Zasmyk . Nie wszyscy chorzy 
wrócili do szpitala . Zaczęłam cho-
dzić po domach zmieniać opatrun-
ki , stawiać bańki , pomagać wal-
czącym ze świerzbem . A szpital 
powoli się zapełniał. [5]

Olgierd Kowalski „Czarny”: Od 
16- ego stycznia 1944 r do miej-
scowości opanowanych przez 
oddziały partyzanckie zaczęła z 
Kowla napływać młodzież, żołnie-
rze oddziałów konspiracyjnych. 
Na bazie skoncentrowanych tu od-
działów partyzanckich formowano 
27 Wołyńską Dywizję Piechoty. 
Przybywającą młodzież w zasa-
dzie kierowano do oddziału „Si-
wego”, niemniej jednak do naszej 
„Łuny” dostało się też kilkunastu 
chłopaków, którzy uważali to za 
wyróżnienie, no i byli dumni z tego 
powodu. Niespodzianie dla mnie 
nadciągnął z Antonówki oddział 
pod dowództwem ppr. „Remusa” 
z którym przybył mój Brat Ste-
fan oraz wielu dobrych kolegów. 
Oddział ten mianowano drugą 
kompanią tego samego batalionu. 
Stefan przybrał ps. „Kot”. Moim 
zdaniem nie powinien był podej-
mować się partyzanckiej służby. 
Nie wyzdrowiał jeszcze po wypad-

ku, kiedy na szosie Łuck-Kiwerce 
potrącił go samochód. Według 
mnie pobyt w oddziale przekraczał 
jego siły, nie chciał jednak z tego 
zrezygnować. Stanąłem do raportu 
prosząc o przeniesienie Brata do 
naszej, pierwszej kompanii. Do-
wództwo odmówiło, uzasadniając 
to tym, że pozostawienie istnie-
jącego stanu rzeczy przyczynia 
się do utrzymania większej więzi 
między kompaniami. Oczywiście 
wypytałem go o Rodziców. Zno-
sili dzielnie rozłąkę. Przemarsz z 
Antonówki drugiej Kompanii na 
koncentrację, podobnie jak po-
przednio nasz, nie miał spokojne-
go przebiegu. Starli się po drodze z 
banderowcami. Do natarcia Stefan 
szedł bez broni, rozglądając się, 
czy któryś z kolegów nie padnie, 
by ewentualnie przejąć po nim 
broń. Straszne! W plutonie swo-
im nie czuł się najlepiej, chociaż 
był w jednej drużynie z naszym 
bliskim kolegą Zbyszkiem Sli-
zowskim. Obydwaj do partyzantki 
przybyli z podręcznikami szkolny-
mi. Złościli się, że z książek ciągle 
ubywało kartek. Wykradane były 
przez palaczy na „skręty”. Stefan, 
jako zapalony fotoamator oprócz 
aparatu fotograficznego przyniósł 
zapas filmów. Wiem, że prosił ko-
legów, by przejęli filmy, gdyby mu 
coś się stało. Większość żołnierzy 
w plutonie Stefana stanowili byli 
policjanci z Torczyna. Od jednego 
z nich kupiłem, a mówiąc dokład-
niej wymieniłem za dostarczoną 
przez Brata amunicję do siódemki, 
niemiecką kurtkę wojskową. Wy-

dawała mi się bardzo praktyczna w 
partyzanckim życiu. Można było 
ją nosić na dwie strony, białą lub 
zielono-niebieską. Swój elegancki 
sukienny płaszcz sowieckiego ofi-
cera lotnictwa oddałem „Słowiko-
wi”. Wyglądał w nim wspaniale. 
Formowanie dywizji zakłócił na-
jazd Niemców na Zasmyki, którzy 
natknęli się tam niespodzianie na 
patrol placówki samoobrony. Wy-
wiązała się strzelanina. Niemcy 
podpalili kilka budynków. Zaalar-
mowano nasz oddział. Forsow-
nym marszem pośpieszyliśmy na 
pomoc. Zajęliśmy stanowiska od 
strony południowej na kraju jakie-
goś lasku. Niemcy w białych ma-
skujących uniformach zbliżali się 
do nas tyralierą, ciągnąc na pło-
zach szybkostrzelne czterolufowe 
działko, z którego od czasu do cza-
su strzelali krótkimi seriami. Trzy-
mając Niemców na muszkach, 
byliśmy przekonani, iż za moment 
rozniesiemy ich w pył. „Niestety, 
nam strzelać nie kazano”. Podob-
no od kul niemieckich zginęli na 
wiatraku dwaj dezerterzy z armii 
niemieckiej, którzy przystali do 
partyzantów. W drugiej poło-
wie stycznia, partyzanckie siły 
wzmocnił batalion polskiej policji 
pomocniczej z Maciejowa. Była 
to dobrze wyszkolona i uzbrojona 
jednostka, którą rozparcelowa-
no między kilka oddziałów. Do 
„Łuny” trafiło niewielu. W naszej 
drużynie znalazł się jeden z nich o 
ps. „Traktor.” Ostatnim oddziałem, 
który zgłosił się na koncentrację, 
były resztki oddziału „Bomby”, 

które pod komendą ppor. „Słuckie-
go” w końcu stycznia dotarły w re-
jon koncentracji. Po zakończeniu 
kwarantanny oddział wcielono do 
batalionu por. „Gzymsa”. [6]
----
1]Tekst zaczerpnięty z broszury 
„27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
Armii Krajowej – Skrót działań” 
wydanej z okazji XXV Zjazdu 
Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej w dniach 
29- 30-31 VIII 2005 r. w opraco-
waniu Józefa Turowskiego „Ziu-
ka”. Warszawa 2005.
2]Józef Turowski, „Pożoga: walki 
27 Wołyńskiej Dywizji AK”, PWN 
1990, str. 163
3]Fragment wspomnień; Antonie-
go  Stępkowskiego :Nasze Połoni-
ny -[Nr 2/78] Moje wspomnienia z 
walk o wolność Polski.
4]Fragment : Wspomnień Jana  
Jakubiaka   Z KOLONII HIRKI, 
GM. TURZYSK, POW. KOWEL 
NA WOŁYNIU 1939 – 1944 któ-
re spisał  i opracował  : Sławomir 
Tomasz Roch, opublikowane na 
http://wolyn.org/
5]Fragment: Wspomnienia sani-
tariuszki szpitala polowego 27 
Dywizji Wołyńskiej Piechoty Ar-
mii Krajowej „Kicia” -Kazimiery 
Błaszczak-Lewendy  
http://smok.hostil.pl/img/Le-
wenda/wspomnienia /a lbum/
Wspomnienia%20sanitariuszki2/
KKE%203621.pdf
6]Fragment wspomnień: Olgierda 
Kowalskiego „Wspomnienia gru-
dzień 1943 - maj 1945”    Część I
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niebezpieczne. Tak długo, jak Ro-
sja nie ma pod sobą Ukrainy, tak 
długo i Polski mieć nie może”. 
Nic nowego. Tradycyjny zestaw 
frazesów z kuźni politycznej Je-
rzego Giedroycia, serwowany w 
Polsce od prawie 25 lat. Trochę 
mnie pan eurodeputowany Woj-
ciechowski jednak rozczarował, bo 
uważałem go za nieco inteligent-
niejszego i zdolnego do myślenia 
krytycznego. Ale cóż, pan euro-
poseł też gra na skrzypcach histe-
rii antyrosyjskiej. Krótko mówiąc 
– żeby powstrzymać Rosję, która 
lada dzień zaatakuje Warszawę, a 
może i Brukselę – niech rządzą na 
Ukrainie nawet banderowcy. I taką 
Ukrainę przyspawamy do „Euro-
py”, czyli Unii Europejskiej. No-
tabene dziwi mnie ten entuzjazm 
pana europosła i innych polity-
ków prawicowych we wpychaniu 
Ukrainy do Unii Europejskiej. Ja 
bowiem dobrze pamiętam jak w 
Radiu Maryja pan Janusz Wojcie-
chowski i inni politycy prawicy nie 
raz przekonywali, że Unia Euro-
pejska Polskę krzywdzi, pozbawia 
Polskę niepodległości, że jest dla 
Polski zgubą itd. itp. Dla Polski jest 
zła, a dla Ukrainy będzie dobra? 
Jeśli już wspomniałem antyrosyj-
ską histerię, to zwrócę uwagę na 
to, że gdy otwierano mały ruch gra-
niczny z obwodem kaliningradz-
kim „Gazeta Polska” ostrzegała 
przed rosyjską mafią, która zaleje 
Polskę. Teraz słyszę propozycje, 
żeby natychmiast znieść wizy dla 
Ukraińców. I co, ukraińska mafia 
nas wtedy nie zaleje? A może ona 
w ogóle nie istnieje? Dla „Gazety 
Polskiej” istnieje tylko mafia rosyj-
ska, a ukraińska już nie. Wszyscy 
chyba jednak wiedzą, że niemało 
jest już w Polsce ukraińskich pro-
stytutek i przestępców. Ale oprócz 
nich mogą bez wiz przybyć do nas 
panowie z czerwono-czarnymi fla-
gami, by wznieść pomniki „hero-
jom” z UPA, które i tak nielegalnie 
wznoszą w okolicach Przemyśla. 
Może nawet zechcą ustanowić 
swoją administrację w tych 19 po-
wiatach, których przyłączenia do 
Ukrainy domagała się deputowana 
partii Swoboda Iryna Farion. Tych 
zagrożeń miłośnicy przyłączenia 
Ukrainy do „Europy” nie widzą? 
Pisze dalej pan eurodeputowany: 
„Zbrodnie wołyńskie były naj-
straszniejsze, jakie zna świat. To 
prawda, że nigdy nieosądzone i 
wciąż w większości nie upamięt-
nione. Jest w tym wiele naszej 
winy, że za mało czynimy dla 
tej pamięci. Ale nie przeciwsta-
wiajmy tej pamięci europejskim 
aspiracjom Ukrainy, bo wtedy 
przeciwstawiamy ją polskiej racji 
stanu. Ukraina nie pozbawi nas 
niepodległości, a Rosja może...” 
A skąd taka pewność? O ile wiem, 
to Rosja nie zgłasza do Polski 
żadnych roszczeń terytorialnych, 
majątkowych, ani prawnych. Na-
tomiast ten pan, w towarzystwie 
którego na fotografiach z Majdanu 
widnieje Jarosław Kaczyński, ta-
kie roszczenia oficjalnie zgłasza. 
Do tych wspomnianych 19 powia-
tów. Partia Swoboda jest dzisiaj 
piątą siłą polityczną na Ukrainie, 
ale jutro może być pierwszą. Jej 
lider mówi teraz „dziękuję wam 

Polacy” i polskie media szaleją z 
zachwytu. Ale żeby jutro nie po-
dziękował wam nożem w plecy. 
Myślę, że najciekawsza jest koń-
cówka tekstu europosła Wojcie-
chowskiego. Przekonuje on, że nie 
trzeba się tak czepiać o ten Wołyń, 
bo winę za Wołyń ponoszą także 
Niemcy, którzy jako władza oku-
pacyjna biernie przyglądali się 
banderowskiemu ludobójstwu. No 
a z Niemcami się przecież pojedna-
liśmy! Pan europoseł ujął to bardzo 
dosadnie: „Jesteśmy z Niemcami 
w komitywie, choć kat Warszwy 
Reinefarth, mający na sumieniu 
nie mniej strasznych ofiar niż UPA 
na Wołyniu, był tam aż do śmierci 
szanowanym burmistrzem, deputo-
wanym do landtagu, wziętym ad-
wokatem. Jesteśmy w komitywie, 
choć filmem „Nasze matki, nasi 
ojcowie” Niemcy plują na naszą 
historię i pamięć w cały świat. I 
powiedzmy sobie szczerze – przy-
mykamy nasze polskie oczy na 
ten niemiecki zanik pamięci”. No 
właśnie, to możemy też przymykać 
oczy i na ukraiński zanik pamię-
ci, a walić po oczach tylko Rosję 
Katyniem i Smoleńskiem. Czemu 
nie, skoro wymaga tego racja sta-
nu? Co prawda dalej pan europoseł 
pisze, że te moralno-historyczne 
kompromisy z Niemcami poszły 
za daleko, ale dodaje: „Zdecydo-
wanie postawiliśmy współczesne 
interesy przed pamięcią o przeszło-
ści, bo polska racja stanu, polski 
interes narodowy dziś wymaga, 
by się od Niemców nie odgradzać. 
I podobnie polska racja stanu wy-
maga, żeby nie odgradzać się od 
próbującej uwolnić się spod ro-
syjskiej kurateli Ukrainy. I nie ma 
to nic wspólnego z zapomnieniem 
niewinnie przelanej polskiej krwi 
na Wołyniu i Podolu. (…) Dlate-
go dobrze, że Kaczyński pojechał 
do Kijowa, nie zważając na cień 
banderowskich czy jakichkolwiek 
innych, niegdyś wrogich Polakom 
flag. Pojechał tam po to, żeby pol-
ska krew nigdy więcej, w cieniu 

obcych flag nie była przelewana...” 
To bardzo ciekawe panie europo-
śle, że polski interes narodowy wy-
maga, żeby się od Niemców „nie 
odgradzać”. Co prawda od wielu 
polityków PiS, lubiących czasem 
kokietować patriotyczny elektorat 
antyniemiecką nutką, słyszałem na 
antenie Radia Maryja co innego, ale 
przecież każdy może zmienić zda-
nie. Odgradzać się trzeba tylko od 
Rosji, to już wiemy. Twierdzenie, 
że Ukraina próbuje uwolnić się od 
„rosyjskiej kurateli” jest niepraw-
dziwe, ponieważ pod taką kuratela 
się nie znajduje. To Berlin i Brukse-
la próbują narzucić Ukrainie swoją 
kuratelę, a nie Moskwa. Banderow-
skie flagi nie były niegdyś Polsce 
wrogie, ale są nadal wrogie i będą 
zawsze wrogie. Zdumiewa ten brak 
świadomości co do celów i ideolo-
gii ruchu neobanderowskiego u po-
lityka będącego eurodeputowanym. 
Natomiast stwierdzenie, że Jaro-
sław Kaczyński w cieniu banderow-
skich flag walczy o to, żeby polska 
krew nie była więcej przelewana, to 
już jest – wybaczy pan – ale taniec 
pijanego. 
Sądzę, że pan eurodeputowany 
Wojciechowski pisząc o tym, że 
jesteśmy (to znaczy polskie eli-
ty polityczne są) w „komitywie” 
z Niemcami, niechcący napi-
sał prawdę. Prawda jest bowiem 
taka, że Polska nie prowadzi wo-
bec Ukrainy żadnej samodzielnej 
polityki, ale jest od 1990 roku 
rozgrywana w sprawie Ukrainy 
i Rosji przez USA i Niemcy. To 
jest główny problem – brak suwe-
renności polskiej polityki w spra-
wach wschodnich (i nie tylko). 
Popieranie banderowców stało się 
najbardziej gorzkim owocem tego 
braku suwerenności. Jak zauważył 
Stanisław Michalkiewicz – pol-
scy mężowie stanu nie zdobyli się 
nawet na to, żeby powiedzieć w 
Waszyngtonie: dobrze, będziemy 
popierać opcję prozachodnią na 
Ukrainie, tylko niech CIA znajdzie 
nam innych partnerów niż bande-

rowcy. Nie zdobyli się na to, po-
nieważ w polskiej polityce funk-
cjonują marionetki. I cały pański 
tekst panie europośle jest właśnie 
przejawem takiego marionetko-
wego myślenia. Dlatego niech się 
pan nie sili na te uzasadnienia, że 
Rosja odbudowuje imperium itd. 
itp. Polski establishment politycz-
ny robi po prostu to, co Waszyng-
ton, Bruksela i Berlin mu każą. 
Polska jest tutaj tylko pionkiem 
w grze. Z popierania Juszczenki 
Polska nie odniosła żadnych ko-
rzyści, a tylko same straty (sankcje 
rosyjskie, promowanie przez Jusz-
czenkę ideologii banderowskiej na 
Ukrainie). Tak samo będzie teraz. 
Z ewentualnego stowarzyszenia 
Ukrainy z UE korzyść odniosą 
wyłącznie koncerny niemieckie, 
francuskie, amerykańskie etc., któ-
re wyrabują i skolonizują ukraiń-
ską gospodarkę, tak jak wcześniej 
polską. Korzyść odniesie także 
sama biurokracja brukselska, któ-
ra rozpocznie tam wielką ofensy-
wę światopoglądową przeciwko 
chrześcijaństwu greckokatolickie-
mu i prawosławnemu. Polsce na-
tomiast przyjdzie zmagać się z 
prawdopodobnym odwetem rosyj-
skim (sankcje gospodarcze) i kon-
sekwencjami wzrostu znaczenia 
opcji banderowskiej na Ukrainie, 
ponieważ za plecami pana Kliczki 
czy Jaceniuka wyrasta jednak pan 
Tiahnybok i on prędzej czy później 
zajmie ich miejsce. 

Możliwy jest też inny scenariusz – 
polskie zaangażowanie w kryzys 
ukraiński pchnie ostatecznie Ukra-
inę w stronę Rosji, albowiem Janu-
kowycz – który dotychczas prowa-
dził pragmatyczną politykę wobec 
Rosji – postawiony przez Zachód 
pod ścianą nie będzie miał innego 
wyjścia dla zachowania władzy 
jak całkowite podporządkowanie 
polityczne wobec Kremla. Najle-
piej zatem zrobiliby polscy polity-
cy, gdyby trzymali się jak najdalej 
od kijowskiego Majdanu. Politykę 

międzynarodową bowiem pro-
wadzi się w gabinetach, a nie na 
ulicy. Polityka – jak uczył Roman 
Dmowski – musi być realistyczna, 
tzn. powinna dążyć do osiągnięcia 
celów realnie możliwych. Pragma-
tyzm w polityce wschodniej naka-
zywałby dążenie do zachowania 
jak najlepszych stosunków z Rosją 
i Białorusią (przede wszystkim 
gospodarczych, obustronnie ko-
rzystnych) i delikatnego wspiera-
nia Ukrainy jako samodzielnego 
bytu politycznego. W tym celu 
należałoby znaleźć na Ukrainie 
siły, które z naszego punktu wi-
dzenia byłyby użyteczne. Siły, 
które zneutralizowałyby zarówno 
obóz postbanderowski jak i pro-
moskiewski. Ze strony polskiej 
takich działań jednak nie podjęto, 
ponieważ polska polityka jest nie-
suwerenna i w kwestiach wschod-
nich nieodpowiedzialna. Jeszcze 
lepiej widać to na przykładzie Bia-
łorusi. Pod dyktando niemieckich i 
amerykańskich interesów Warsza-
wa zaangażowała się w obalenie 
legalnych władz tego kraju i dla 
osiągnięcia tego celu poświęciła 
tamtejszą mniejszość polską, która 
do 2005 roku – czyli do wykreowa-
nia Związku Polaków na Białorusi 
na główną siłę opozycji – cieszyła 
się pełną swobodą. Jakie korzyści 
odniosła Warszawa z awantury 
białoruskiej? Zniszczenie ZPB, 
zaostrzenie stosunków z Rosją i 
utrata rynku białoruskiego, na któ-
ry weszły m.in. firmy niemieckie. 
Polską politykę wschodnią trzeba 
całkiem przemodelować. Można 
to zrobić tylko wtedy, gdy polska 
polityka będzie realizować polskie 
cele. Jednakże najpierw musiałaby 
się w Polsce pojawić siła politycz-
na, która potrafiłaby takie polskie 
cele zdefiniować. Zarówno esta-
blishment korowsko-solidarno-
ściowy jak i postkomunistyczny 
nie jest do tego zdolny. 

15 grudnia 2013 r.

/ Współczesna mapa ukraińska przedstawiająca aktualne roszczenia terytorialne nacjonalistów ukraińskich wobec Polski. Źródło: www.zaxid.net
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Za czasów komunizmu  krążyło 
powiedzenie : czy się stoi czy się 
leży 2 tysiące się należy. Niewiele 
się zmieniło  bo i oddech komuni-
zmu wciąż nam towarzyszy. Czy 
się dba czy się nie dba o interesy 
państwa i jego obywateli pensja i 
nagrody należą się rządzącym.

Skandal z Basenem Narodowym 
trwa, wykonawca instalacji elek-
trycznej do dzisiaj nie otrzymał 
wynagrodzenia a tak został złu-
piony, że nie stać go na wniesienie 
sprawy do sądu, zresztą czekałby 
na jej zakończenie latami, tak jak 
czekamy na rozliczenie tych, któ-
rzy są winni  śmierci obywateli  w 
stanie wojennym.

Reżyser teatralny otrzymuje apa-
naże choć jego spektakl przypo-
mina tandetny serial  Big Brother, 
przedszkolanki przebierają misie 
za królewnę a chłopca za dziew-
czynkę a protestującym rodzicom 
mówią, że są głupi i zacofani.

Nie dajmy się zastraszać, całe 
wieki mali chłopcy nosili sukien-
ki, zajrzyjmy do rodzinnych albu-
mów,  popatrzmy na zdjęcie ma-
łego Karola Wojtyły. Zwłaszcza 
na wsi,  a więc i w Andrzejowie, 
rodzinnej wsi pani profesor,  był to 
obyczaj praktyczny , pampersów 
nie było a rodzice zapracowani. I 
w czasie wojny, gdy powszechny 
był niedostatek odzieży, nie miała 
ona płci. Bardzo popularne były 
również i w PRL męskie koszule 
nocne, dla wygody i relaksu, zapy-
tajcie babcie i mamy. Bez uprze-
dzeń, nie wymagało to studiów 
gender ani nauczania w przed-
szkolu  ani dotacji państwa, Pola-
cy zawsze kierowali się zdrowym 
rozsądkiem.

Feministki walczą o równoupraw-
nienie, które w ich rozumieniu po-
lega na tym, że kobieta przestaje 
być kobietą , a staje się kopią męż-
czyzny. I znowu oddech komuni-
zmu, ile kobiet zmuszonych było 
do ciężkiej , męskiej pracy , do 
podejmowania poważnych, mę-
skich decyzji , do podejmowania 
pracy i  przejmowania odpowie-
dzialności za rodzinę gdy wskutek 
agresji niemieckiej, sowieckiej 
czy ukraińskiej traciły mężczyzn. 
Gdy komuniści zabierali z domów 
ich mężów, ojców, braci i synów 
do ubeckich  kazamatów. Lub gdy 
same trafiały do gułagów i cięły 
w tajdze drzewa. Jaki styl promo-
wany był przez komunistów  w 
damskiej  modzie w czasach PRL?  
Kufajka i walonki na wzór wyrob-
nika z kołchozu. Jaki zawód był 
popularny? Kombajnistka, trak-
torzystka, budowlaniec, operator 
dźwigu itp.
Dopominajmy się, by za nasze 
pieniądze oferowano naszym 
dzieciom edukację a nie ideologię. 
Dobra edukacja to wpajanie do-
brych nawyków i tolerancji  ( np. 
uśmiech i dobre słowo na powita-
nie niezależnie od przynależności 

partyjnej), nauka muzyki, śpiewu 
i tolerancji (Ryszard Wagner był 
żywo poruszony uczestnicząc  3 
maja 1832 roku w spotkaniu Po-
laków na obczyźnie, „ oni tylko 
śpiewali polskie pieśni, odmienia-
li przez wszystkie przypadki sło-
wo Ojczyzna” , tak robią do dzi-
siaj  Anglicy np. podczas koncertu 
The Proms a w Polsce, inny profe-
sor, nazywa tak śpiewających „fa-
szystami”), szacunku dla drugiego 
człowieka (funkcjonariusz UB 
wyciągający nocą z domu oficera 
AK i jego żona wynosząca odzież 
żony oficera, dzielący zwłoki za-
strzelonego by zmieścił się w 
chlebowym piecu nie nauczył sza-
cunku do drugiego  swoich dzie-
ci)  , dbałości o dobro wspólne i 
umiejętności samodzielnego a 
nie narzuconego myślenia. Takie 
wychowanie da  w konsekwencji 
równość szans wszystkim.

 Przypomnijmy sobie, jak po zwy-
cięstwie w  II wojnie światowej  
komuniści wtłaczali do głowy 
nienawiść do polskich panów bo 
„zacofani” , nienawiść do polskiej 
elity, którą nazwano „ karłami re-
akcji”, do przedsiębiorczych Pola-
ków na wsi i w mieście , których 
nazwano „kułakami” , również 
nienawiść do kościoła. I jak okrut-
nie nas prześladowano a jednak 
Polacy nie poddali się kolektywi-
zacji i sekularyzacji, stawili opór 
barbarzyńcom, jeden z nich otrzy-
mał wtedy  nagrodę Nobla.

Mamiono marksistowskim hasłem 
szczęścia  i postępu lud pracujący, 
i co ten lud dzisiaj ma? Gdzie to 
szczęście klasy pracującej, któ-
rą pozbawiono marksistowskich 
(czytaj ukradzionych prawowi-
tym właścicielom czyli narodowi)  
środków produkcji, bo je sprze-
dano, rozkradziono, zniszczono? 
Ten cały majątek ma nomenklatu-
ra komunistyczna, mają ich dzieci 
i spolegliwi, którzy  dali się kupić. 
A często Ci, co wyrabiali 400 % 
normy cierpią niedostatek, nie 
mają na wykupienie leków, trakto-
rzystki i kombajnistki mają  zde-
formowane nogi i nie stać je na 
operacje plastyczne. A ich dzieci 
nie mają pracy. My , Polacy wie-
my więcej, gdyż to w Polsce ko-
munizm zebrał straszne żniwo. 
W  krajach UE nie unicestwiono  
przedwojennej elity w ubeckich 
katowniach i w łagrach sowiec-
kich, a ich rodzin nie skazywano 
na banicję czy margines społecz-
ny, przedsiębiorczym obywatelom 
nie zabierano majątku.
Teraz musimy odeprzeć kolejny 
atak  komunizmu „w białych ręka-
wiczkach”. Już papież Pius XI pi-
sał o nim w 1937 roku w encyklice 
Divini Redemptoris :

Komuniści dążą do zaostrzenia 
przeciwieństw pomiędzy poszcze-
gólnymi klasami społeczeństwa 
i do wytworzenia pozoru, jakoby 
owa walka klasowa z całą jej nie-
nawiścią niestety i szałem niszcze-

nia była  krucjatą w służbie rze-
komego postępu ludzkości. Stąd 
wszelkie siły, przeciwstawiające 
się systematycznym tym gwałtom, 
mają być jako wrogowie ludzko-
ści, do szczętu wytępione.Nadto 
komunizm pozbawia człowieka 
wolności, tej duchowej podstawy 
wszelkich norm życiowych. Za-
biera osobowości człowieka całą 
godność i wszelkie moralne opar-
cie, z którego pomocą mógłby się 
przeciwstawić naporowi ślepych 
namiętności. 
W szczególności komunizm nie 
uznaje żadnego związania kobiety 
z rodziną i domem.Głosząc zasadę 
emancypacji kobiety spod władzy 
męża, wyrywa ją z życia domowe-
go i z pracy nad dziećmi i rzuca 
na równi z mężczyzną w wir życia 
publicznego i zaprzęga ja do pracy 
w produkcji kolektywnej, a troskę 
o gospodarstwo domowe i potom-
stwo przerzuca na społeczność. 
No koniec wydziera się rodzicom 
prawo wychowywania dzieci jako 
wyłącznie należące do społeczno-
ści, tak że rodzice wychowywać je 
mogą tylko z jej polecenia i w jej 
imieniu.

Tak więc terminy  „równoupraw-
nienie kobiet” czy „płeć społecz-
na” mogą budzić nasze zastrze-
żenia nie dlatego ,że jesteśmy 
zaściankowi lecz dlatego, że czy-
tamy i samodzielnie myślimy.

Jestem pewna, że rozum i roz-
sądek rozpirzy wirusa tandety , 
jak wspaniale określił profesor 
Andrzej Zybertowicz stan Tusko-
Kraju, w tym polską propagan-
dę ideologii  gender.  Nie dajmy 
sobie wmówić, że nasz zdrowy 
rozsadek to zaścianek, nie dajmy 
sobie wmówić ,że jesteśmy prze-
ciwni równości szans. Jesteśmy za 
równością szans, poprzez miejsca 
pracy i zarobki zarówno dla  rzą-
dzących i ich wspierających (ob-
rastających jak i oni  dostatkiem 
i  obojętnością  na dobro wspól-
ne) jak i dla pozostałych , obec-
nie pozbawionych pracy, cierpią-
cych biedę i szukających ratunku 
poza Polską. Za równością szans 
dla sprawnych i mających z tym 
problem z racji wieku czy zdro-
wia, zamkniętych jak w więzieniu 
w blokach na 4-ym piętrze bez 
windy,  lub z windą , do której i 
tak trzeba dotrzeć po schodach o 
bezmyślnie dobranym  kącie na-
chylenia grożącym dodatkowym 
kalectwem , układem przejść 
drogowych, brakiem wind i pod-
jazdów na ulicy i dworcach, bra-
kiem tolerancji i pomocy ze stro-
ny zamożnych, którzy na ogół nie 
dostrzegają ich potrzeb itp. I co 
gorsza, kolejne remonty za nasze 
pieniądze nie przynoszą popra-
wy warunków egzystencji  mimo 
szczytnych haseł na telebimach 
warszawskich o wspieraniu nie-
pełnosprawnych.

Czy jest równość w traktowaniu 
wielkiego Polaka, filozofa, Wła-

dysława Tatarkiewicza, cytowa-
nego w świecie filozofii  i inne-
go filozofa, który służył filozofii 
marksistowskiej niszcząc  polską  
elitę, w tym   filozofa Władysława 
Tatarkiewicza ? Chcemy równo-
ści szans dla dzieci ze środowisk 
wiejskich i miejskich, równości 
szans w dostępie do służby zdro-
wia dla starego i biednego, który 
przemierza na wózku inwalidz-
kim pół Warszawy bo zamknięto 
jego przychodnię  i dla celebryty, 
któremu wykupiono pakiet do-
stępnych na życzenie i natych-
miast usług łącznie ze SPA dla 
psa. Dopraszamy się o równość 
szans w dostępie do mediów dla 
ludzi myślących samodzielnie 
i szukających pokrzepiającego 
słowa (media katolickie)jak i dla 
leniwych, chętnie korzystających 
z Bryndzy TV i kolorowych świa-
tełek wzdłuż trasy królewskiej. 
Domagamy się równości szans w 
dostępie do czystego powietrza , 
według oficjalnych komunikatów 
zanieczyszczenie powietrza w 
Warszawie trzy razy przekracza 
dopuszczalne normy co szkodzi 
zdrowiu, tymczasem  prezes SMB 
Imielin zapowiada likwidację wą-
skiego paska zieleni między blo-
kami by zrobić przejazd i parking 
dla samochodów. I takich przy-
kładów nierówności szans mamy 
mnóstwo.
 
Całe szczęście, że oprócz dzienni-
karzy i „intelektualistów” mamy 
jeszcze przytomnych na umyśle 
następców dawnej  elity , którzy 
realizują przesłanie  Słowackiego 
„Niech żywi nie tracą nadziei i 
przed narodem niosą oświaty ka-
ganek” , słuchajmy ich, byśmy nie 
ulegli „czarowi” propagandy neo-
komunizmu.

Wykład o pieśni w muzyce profe-
sora Marka Dyżewskiego, to przy-
kład  erudycji, wszechstronnej 
wiedzy muzycznej, historycznej 
i  szacunku dla człowieka myślą-
cego i żyjącego w zgodzie z wła-
snym sumieniem.

Gdyby  Pani Minister Edukacji 
Narodowej wysłuchała i zafundo-
wała naszym dzieciom .

„Ale dzisiaj mocą instytucji , która 
ma w nazwie „narodowa” wypro-
wadza się ze szkół Mickiewicza,  
Sienkiewicza,   ZŁOTO KULTU-
RY wymiecione z programu szko-
ły, żyjemy w stanie znieważania 
AK.  Marian Hemar, poeta z pol-
skiego miasta Lwów, absolwent 
medycyny i prawa na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza we Lwowie 
, brał udział w obronie Tobruku 
jako żołnierz Samodzielnej  Bry-
gady Strzelców Karpackich i  w 
Afryce napisał tę pieśń, „Karpac-
ka Brygada”:
 
Myśmy tutaj szli z Narwiku,
Wy przez Węgry, a my z Czech.
Nas tu w Syrii jest bez liku,
A nas z Niemiec zwiało trzech!

My przez morza, a wy z Flandrii,
My górami, wy przez las!
Teraz wszyscy do Aleksandrii,
Teraz mu już wszyscy wraz.

Karpacka Brygada, daleki jest 
świat,
Daleki żołnierza tułaczy jest szlak.
Daleka jest droga w zawiejach i 
mgłach,
Od śniegów Narwiku w libijski 
piach.
 
To właśnie tę przedwojenną elitę, 
zmobilizowaną do walki ze zdra-
dzieckim agresorem niemieckim 
i sowieckim, nagradzaną medala-
mi i honorami przez sojuszników 
w tej wojnie, szkaluje haniebny 
film niemiecki promowany przez 
„tuzów” naszych mediów i przy 
biernym udziale MSZ. Żołnierze 
Narodowych Sił Zbrojnych na-
zywani są  i dzisiaj przez komu-
nistycznego filozofa bandytami . 
A oni zaczynali i kończyli dzień 
modlitwą :

Panie Boże Wszechmogący - daj 
nam siły i moc wytrwania w walce 
o Polskę, której poświęcamy na-
sze życie.
Niech z krwi niewinnie przelanej 
braci naszych, pomordowanych 
w lochach gestapo i czeki, niech z 
łez naszych matek i sióstr, wyrzu-
conych z odwiecznych swych sie-
dzib, niech z mogił żołnierzy na-
szych, poległych na polach całego 
świata - powstanie Wielka Polska.
O Mario, Królowo Korony Pol-
skiej - błogosław naszej pracy i 
naszemu orężowi. O spraw Mi-
łościwa Pani - Patronko naszych 
rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej 
Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały 
polskie sztandary z Orłem Białym 
i Twym wizerunkiem.
Jestem z Nich dumna jak i z ca-
łego, polskiego dziedzictwa na-
rodowego. Dziś w Zachęcie , 
Narodowej Galerii Sztuki, kartki 
świąteczne będące reprodukcjami 
wspaniałych witraży Józefa Me-
hoffera z katedry szwajcarskiej, 
Stanisława Witkiewicza z Kra-
kowa  czy Madonny z Krużlowej 
ustawione w niewidocznym miej-
scu,  z boku cokołu „kasy” i tylko 
przypadek może sprawić, że zo-
staną zauważone. Czy dlatego jest 
na nich św. Rodzina?
Grodno - było polskim miastem 
katedr, zamków i pałaców. Tak 
pięknym w XVI stuleciu, że jego 
panorama – miedzioryt Franza 
Hogenberga, znalazła się wśród 
widoków najpiękniejszych miast 
Europy w sławnym dziele Georga 
Brauna „Civitates orbis terrarum”.

http://www.echodnia.eu/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20110811/
TURYSTYKA04/977670016

 Bożena Ratter
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Krucjata w służbie rzekomego 
postępu ludzkości.
Bożena Ratter
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W listopadzie 1943 Delegat Rządu 
wydał odezwę do ludności ziem 
wschodnich oraz nakazał tajnej 
administracji występowanie wobec 
Armii Czerwonej w charakterze 
gospodarzy terenu – przedstawicie-
li rządu polskiego. W tym samym 
czasie dowódca AK  Bór –Komo-
rowski wydał rozkaz rozpoczęcia 
akcji „Burza” na Kresach Wschod-
nich. 4 stycznia 1944, w okolicach 
Sarn na Wołyniu, Armia Czerwona 
przekracza granicę II Rzeczypo-
spolitej.  W tej sytuacji komendant 
Okręgu Wołyń AK - płk Kazimierz 
Bąbiński ps. „Luboń” 15 stycznia 
1944 r. wydał rozkaz rozpoczęcia 
„Burzy”. W dniu 28 stycznia 1944 
r. na odprawie oficerów sztabu w 
miejscowości Suszybaba podjęto 
decyzję powołania do  życia przed-
wojennej 27 Dywizję Piechoty, 
którą wkrótce nazwano 27 Wo-
łyńską Dywizją Piechoty AK. Tak 
w telegraficznym skrócie można 
by zaprezentować początek akcji 
„Burza” na Kresach. Warto jednak 
zapoznać się z tematem szerzej. 
Prof. Władysław Filar, żołnierz i 
historyk opisuje przebieg mobili-
zacji oddziałów konspiracyjnych i 
formowanie się 27 WDP AK. Poni-
żej zamieszczamy  fragment opra-
cowania z tym związany.
Wołyń stał się bezpośrednim 
zapleczem frontu niemiec-
kiego, przybywało tu coraz 
więcej wojsk i jednostek lo-
gistycznych, rozpoczęła się 
ewakuacja administracji 
niemieckiej. Ludność polska 
zgromadzona w miastach, 
a szczególnie młodzież, na-
rażona była na wywóz na 
przymusowe roboty do Nie-
miec.  Groziło to zerwaniem 
planów mobilizacyjnych 
Okręgu związanych z przy-
gotowaniami do powstania 
przeciw okupantowi. W tej 
sytuacji komendant Okręgu 
AK Wołyń zdecydował się na 
rozpoczęcie realizacji planu 
„Burza”. Inspektorom rejo-
nowym wydany został roz-
kaz nakazujący mobilizację 
oddziałów konspiracyjnych 
AK i skierowanie ich do re-
jonu koncentracji w zachod-
niej części Wołynia. Granice 
tego rejonu przebiegały: na 
północy – wzdłuż linii kolejo-
wej Hołoby, Kowel, Luboml, 
Dorohusk; na zachodzie – 
wzdłuż prawego brzegu rz. 
Bug; na południu – wzdłuż 
skraju lasów od Kisielina do 

Włodzimierza Wołyńskiego, a 
następnie wzdłuż szosy Wło-
dzimierz Wołyński, Uściług; 
na wschodzie – wzdłuż linii 
kolejowej Kowel, Łuck i le-
wego brzegu rz. Stochód aż 
do jej źródeł.  Na miejsca 
zbiórki oddziałów wyznaczo-
no rejon samoobrony pol-
skiej w Zasmykach, położony 
na południe od Kowla oraz 
rejon samoobrony w Bieli-
nie, położony na północ od 
Włodzimierza Wołyńskiego. 
(mapka powyżej) 
W rejonach tych już od poło-
wy 1943 r. istniała samo-
obrona oraz działały lotne 
oddziały partyzanckie „Ja-
strzębia”, „Sokoła”, „Pio-
trusia” i „Korda”, wspiera-
jące samoobronę. 
Mobilizacja oddziałów kon-
spiracyjnych rozpoczęła się 
najwcześniej w inspektora-
tach najdalej wysuniętych na 
wschód: sarneńskim, kosto-
polskim, rówieńskim i du-
bieńskim. Do tych inspekto-
ratów rozkaz o koncentracji 
oddziałów przekazany został 
już na początku grudnia 1943 
r. Dla inspektoratów położo-
nych w centralnej i zachod-

niej części Wołynia rozkaz 
mobilizacyjny komendanta 
Okręgu wydany został 15 
stycznia 1944 r. Począwszy 
od 16 stycznia do wyznaczo-
nych punktów zbiórki w Za-
smykach i Bielinie przybywa-
ły liczne grupy młodzieży. Ze 
zmobilizowanych żołnierzy 
konspiracji i członków samo-
obrony formowano oddziały 
wojskowe i łączono je z od-
działami partyzanckimi, któ-
re działały już w terenie. Do 
rejonu koncentracji  ścią-
gnięto batalion policji po-
mocniczej z Maciejowa, bę-
dący pozornie na służbie u 
Niemców. Przejście batalio-
nu do lasu z pełnym uzbroje-
niem i taborami przygotowa-
ła i zorganizowała w nocy z 
20 na 21 stycznia 1944 r. gru-
pa konspiracyjna działająca 
w batalionie od początku 
jego utworzenia. W ten spo-
sób szeregi oddziałów w rejo-
nie Zasmyk zasilone zostały 
450 dobrze uzbrojonymi żoł-
nierzami. W wyniku mobili-
zacji, w rejonie na południe 
od Kowla utworzono zgrupo-
wanie p.k. „Gromada”, w 
skład którego weszły  nastę-

pujące oddziały:  por. Włady-
sława Czermińskiego „Ja-
strzębia” w sile około 400 
ludzi, stacjonujący we wsi 
Suszybaba; por. Michała Fi-
jałki „Sokoła”  w sile około 
420 ludzi, kwaterujący we 
wsi Suszybaba; por. Zbignie-
wa Twardego „Trzaski”, w 
skład którego wszedł oddział 
konspiracyjny „Błyskawica” 
z Kowla oraz oddziały samo-
obrony z Zielonej, Zasmyk i 
Dąbrowy (oddział liczył oko-
ło 400 ludzi); por. Walerego 
Krokaya „Siwego”, składa-
jący się z oddziałów konspi-
racyjnych „Grom” i „Zawie-
rucha” z Kowla oraz 
oddziałów samoobrony z Lu-
blatyna, Janówki, Stanisła-
wówki i Radomli (stan od-
działu około 380 ludzi). Do 
zgrupowania „Gromada” 
włączono również oddział 
por. Kazimierza Filipowicza 
„Korda”, który działał od 
sierpnia 1943r. w rejonie na 
południe od Lubomla jako 
oddział specjalnego przezna-
czenia (dla utrzymywania 
łączności z Komendą Głów-
ną AK), liczący około 320 lu-
dzi oraz oddział ppor. Stani-

sława Witamborskiego 
„Małego”, liczący około 40 
ludzi, który od listopada 1943 
r. stacjonował w Bindudze i 
Bystrakach, stanowiąc kom-
panię przeprawową na rz. 
Bug. Dowódcą zgrupowania 
„Gromada” mianowany zo-
stał mjr Jan Szatowski  ps. 
„Kowal”, „Zagończyk”. Do-
wództwo zgrupowania po-
czątkowo mieściło się w Ku-
piczowie, a następnie 
przeniesione zostało do wsi 
Suszybaba. Z chwilą ogłosze-
nia mobilizacji do Kupiczo-
wa przeniosło się z Kowla 
dowództwo Okręgu AK Wo-
łyń, przemianowane na do-
wództwo 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK. Na skutek 
bombardowań Kupiczowa 
dowództwo dywizji zmieniło 
miejsce postoju i rozmieściło 
się również we wsi Suszyba-
ba. Równolegle z organizacją 
oddziałów liniowych przystą-
piono do organizowania od-
powiedniego zaplecza dla 
powstającego związku tak-
tycznego. W oparciu o samo-
obronę w Zasmykach oraz 
oddziały „Jastrzębia” i „So-
koła” utworzono zalążki 
służby łączności, saperów, 
zwiadu taktycznego, służby 
zdrowia i kwatermistrzostwa. 
W szkole podoficerskiej zor-
ganizowanej w Peresiece 
szkolono kadry dla potrzeb 
oddziałów. W Kupiczowie 
prowadzono kurs sanitariu-
szek i tworzono zalążek szpi-
tala polowego. Od stycznia 
1944 r. nastąpił szybki rozwój 
zaplecza gospodarczego: po-
wstały  pracownie szewskie, 
krawieckie, rusznikarskie, 
siodlarskie; uruchomiono 
młyny i wiatraki, piekarnie i 
palarnie kawy zbożowej, 
rzeźnie i masarnie. Zorgani-
zowane w ten sposób zaple-
cze zabezpieczało bieżące 
potrzeby oddziałów, a także 
pozwoliło na gromadzenie 
zapasów w przewidywaniu 
przyszłych działań zbrojnych. 
W rejonie polskiej samoobro-
ny w Bielinie, położonym na 
północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego, mobilizacja i kon-

„BURZA” rozpoczęła się na 
Wołyniu
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centracja oddziałów przebie-
gała podobnie jak w rejonie 
Kowla. Rejon wyznaczony na 
koncentrację oddziałów obej-
mował następujące miejsco-
wości: Bielin, Sieliski, Spasz-
czyznę, Aleksandrówkę, 
Marianówkę, Wodzinek, w 
których od jesieni 1943 r. 
działała samoobrona wspie-
rana przez oddział party-
zancki ppor. Władysława 
Cieślińskiego „Piotrusia”. 
Zgodnie z rozkazem mobili-
zacyjnym, od 16 stycznia  
1944 r. do rejonu Bielina na-
pływały liczne grupy mło-
dzieży z konspiracji oraz  żoł-
nierze z placówek 
samoobrony, którzy na we-
zwanie komendanta  obwodu 
włodzimierskiego przeszły z 
bronią do dyspozycji polskie-
go dowództwa. Do wyzna-
czonych rejonów zbiórki 
przybyły: 30 osób z placówki 
samoobrony w Werbie pod 
dowództwem sierż. Józefa 
Sondaja ps. „Wielki”, 30 
osób z placówki w Nowosiół-
kach pod dowództwem ppor. 
Bronisława Bydychaja ps. 
„Czech”, 20 osób z placówki 
w Falemiczach, 40 osób  z 
placówki we Włodzimierzów-
ce, 40 osób pod dowództwem 
ppor. Stanisława Jaśkowskie-
go ps. „Lis” z Chobułtowa, 
45 osób z placówki w Sucho-
dołach pod dowództwem 
pchor. Tadeusza Turzeniec-
kiego, 40 osób z Włodzimie-
rza Wołyńskiego, 20-osobo-
wa grupa ochrony kolei i 
grupa 15 strażników więzien-
nych dowodzona przez Rud-
nickiego. Wszystkie grupy 
przybyły w pełnym uzbroje-
niu. Z przybyłych na koncen-
trację  żołnierzy konspiracji i 
samoobrony, w rejonie na 
północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego utworzono zgrupo-
wanie p.k. „Osnowa”, w 
skład którego włączono na-
stępujące oddziały: oddział 
ppor. Władysława Cieśliń-
skiego „Piotrusia” w sile 
około 120 ludzi, stacjonujący 
początkowo w Liskach a póź-
niej w Sieliskach; oddział 
ppor. Jerzego Krasowskiego 
„Lecha”, zorganizowany z  
żołnierzy konspiracyjnych 
grup samoobrony przybyłych 
z Chobułtowa i Suchodołów, 
liczący około 130 ludzi, za-
kwaterowany w Sieliskach; 
ppor. Longina Dąbka-Dębic-
kiego „Jarosława”, składa-
jący się z grup przybyłych z 
Nowosiółek, Falemicz, Wło-

dzimierzówki  oraz ochotni-
ków z konspiracji, liczący 
około 120 ludzi; pluton  żan-
darmerii wachm. Jana Kosi-
kowskiego „Sawy”, liczący 
około 20 ludzi. Niezależnie 
od tego dowództwu zgrupo-
wania „Osnowa” podpo-
rządkowano placówki samo-
obrony w Karczunku, 
Edwardpolu, Worczynie, 
Spaszczyźnie, Ochnówce i 
Stasinie, liczące po 15-20 lu-
dzi. Zorganizowane w ten 
sposób zgrupowanie „Osno-
wa” składało się początkowo 
z samodzielnych kompanii, 
licząc w sumie około 700 lu-
dzi. Na dowódcę zgrupowa-
nia „Osnowa” wyznaczony 
został por. Sylwester Brokow-
ski „Bogoria”, „Biały”. Przy 
pomocy konspiracji we Wło-
dzimierzu Wołyńskim i miej-
scowej ludności, podobnie 
jak w zgrupowaniu „Groma-
da”, przystąpiono do organi-
zowania zaplecza gospodar-
czego pracującego na 
potrzeby bieżące wojska oraz 
zajmujące się gromadzeniem 
niezbędnych zapasów do 
przyszłych działań bojowych. 
W tym celu powstały odpo-
wiednie komórki kwatermi-
strzowskie oraz zalążki szpi-
tala polowego w Bielinie. 
Wykorzystując zgromadzony 
sprzęt i materiały w konspi-
racji, chor. Antoni Wacławski 
„Kam” rozpoczął organizo-
wanie służby łączności, a 
wachm. Dominik Demczuk 
„Ryś” zorganizował zwiad 
konny zgrupowania. Do rejo-
nu koncentracji przybyły 
również niektóre oddziały ze 
wschodnich powiatów Woły-
nia. W połowie grudnia 
1943r. dowódca oddziału 
partyzanckiego „Łuna”, któ-
ry w tym czasie współdziałał 
z polską bazą samoobrony w 
Pańskiej Dolinie, otrzymał 
rozkaz nakazujący udanie się 
do rejonu Kowla na koncen-
trację sił Okręgu. Przed wy-
marszem z Pańskiej Doliny 
oddział stoczył w dniu 20 
grudnia 1943 r. całodzienny 
bój z Niemcami, którzy nie-
spodziewanie pojawili się w 
rejonie bazy. Po wycofaniu 
się do lasu oddział wyruszył 
w kierunku Kowla. Droga 
wiodła przez Podliście nad 
Styrem, Aleksandrówkę, 
Ozdeniże, Czarne Łozy, Wito-
niż nad górnym Stochodem. 
Były to tereny opanowane 
przez oddziały UPA, stąd też 
polski oddział na swojej dro-

dze przemarszu musiał sto-
czyć szereg potyczek z pla-
cówkami ukraińskich 
nacjonalistów. Do większej 
potyczki doszło w dniu 23 
grudnia 1943 r. we  wsi Wito-
niż, gdzie oddział „Łuna” w 
ponad dwugodzinnym boju 
rozbił i rozproszył duży od-
dział UPA. W godzinach po-
południowych 23 grudnia 
oddział osiągnął miejsco-
wość Dąbrowa, gdzie znaj-
dowała się placówka polskiej 
samoobrony, a następnie 
skierował się na nocleg do 
wsi Peresieka. W dniu 24 
grudnia 1943r. dowódca por. 
Zygmunt Kulczycki „Ol-
gierd” zameldował w Kupi-
czowie przybycie oddziału 
„Łuna”, liczącego około 170 
ludzi. Zaraz po przybyciu, bo 
już następnego dnia , oddział 
uczestniczył w odparciu groź-
nego ataku oddziałów UPA w 
rejonie Litynia. 2 stycznia 
1944 r. oddział przeszedł z 
Kupiczowa do Litynia, a po 
kilku dniach skierowany zo-
stał do Jezierzan, stanowiąc 
odwód garnizonu Kupiczów. 
W połowie stycznia do od-
działu  dołączyła druga kom-
pania „Łuny” zorganizowa-
na przez Romualda 
Górnickiego „Remusa” w 
Antonówce koło Łucka. Na-
pływali także nowi ochotnicy 
z terenu i wkrótce oddział 
„Łuna” osiągnął stan około 
450 ludzi. Do składu 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK 
został włączony jako I bata-
lion 24 pp. Działający na Za-
słuczu w rejonie Starej Huty 
oddział partyzancki kpt. Wła-
dysława Kochańskiego 
„Bomby”, „Wujka” liczący 
ponad 500 ludzi, tak jak i 
inne oddziały partyzanckie 
AK, otrzymał rozkaz stawie-
nia się na koncentrację. Wy-
marsz oddziału nastąpił 29 
listopada 1943 r. w kierunku 
Rudni Lwa, z zamiarem 
przejścia przez tory kolejowe 
na linii Sarny - Rokitno, a na-
stępnie idąc szerokim łukiem 
przez powiat sarneński, osią-
gnięcia rejonu koncentracji 
pod Kowlem. Linii kolejowej 
nie udało się przekroczyć. 
Biegła ona pośród bagien i 
przejazd, który był jedynym 
miejscem możliwym do prze-
bycia, był otoczony bunkrami 
i silnie broniony przez Niem-
ców.  Po wymianie ognia od-
dział wycofał się do Rudni 
Lwa, gdzie 7 grudnia 1943 r. 
stoczył ciężki bój z dużym od-

działem UPA, który zaatako-
wał oddział polski przygoto-
wujący się do dalszego 
marszu. Po nieudanym przej-
ściu przez tory kolejowe zde-
cydowano wrócić do Starej 
Huty, mając przy tym nadzie-
ję wyprowadzenia do „lasu” 
batalionu policji polskiej z 
Kostopola, z którym nawią-
zano kontakty. W dniu 21 
grudnia 1943 r. oddział za-
trzymał się w kolonii Peresie-
ka. W tym czasie w pobliskiej 
Bronisławówce kwaterował 
oddział partyzantki sowiec-
kiej NKWD gen. Naumowa. 
Na zaproszenie gen. Naumo-
wa do Bronisławówki udał 
się kpt. Władysław Kochań-
ski wraz z 4 oficerami oraz 13 
podoficerami i szeregowymi 
ze zwiadu konnego i ochrony 
sztabu. Po rozmowach w  
sztabie oddziału sowieckiego 
zaproponowano wspólną ko-
lację w Zawołoczu. Tam 
wszyscy zostali podstępnie 
rozbrojeni, 11 z nich zastrze-
lono, a pozostałych z kpt. 
Władysławem Kochańskim 
„Bombą” przewieziono za li-
nię frontu i przekazano wła-
dzom sowieckim. Wydarzenie 
to spowodowało duże zamie-
szanie w oddziale, wielu żoł-
nierzy opuściło jego szeregi. 
Pozostawiony przy oddziale 
dowódca kompanii ppor. Fe-
liks Szczepaniak „Słucki”, 
który pod nieobecność kpt. 
„Bomby” dowodził oddzia-
łem, zebrał resztę ludzi (oko-
ło 220) i pośpiesznym mar-
szem wyruszył w dalszą drogę 
na koncentrację. W nocy z 22 
na 23 grudnia 1943 r oddział 
przekroczył po lodzie rz. 
Słucz we wsi Czudel, ominął 
stację kolejową Niemowicze, 
skąd został ostrzelany przez 
załogę węgierską, i w wigilię 
Bożego Narodzenia przybył 
do osady Folwark-Osty pod 
Sarnami. Po krótkim odpo-
czynku 27 grudnia 1943 r. 
oddział podjął dalszy marsz 
przez Horodziec nad Hory-
niem, Wyrkę, Borsuki, Wil-
cze, Łopateń, Kłobuszyn 
osiągając w dniu 30 grudnia 
1943 r. Zofiówkę. Przebywa-
jąc w rejonie bazy samoobro-
ny polskiej w Przebrażu, roz-
mieścił się w kolonii Zagajnik 
(około 4 km od Przebraża) 
włączając się czynnie do 
obrony zgromadzonej tam 
ludności polskiej. W dniu 21 
stycznia 1944 r. oddział wy-
ruszył do rejonu koncentra-
cji, przekroczył rz. Styr i Sto-

chód i przechodząc przez 
Oleszkowice, Stanisławówkę, 
Wiszenki, Janówkę, Słobo-
darkę, Perespę, Dorosin, 
Szczurzyn i Witoniż, w dniu 
26 stycznia 1944 r. dotarł do 
wsi Majdan, osiągając cel 
marszu. W związku ze stwier-
dzonymi zachorowaniami na 
tyfus, oddział skierowano do 
wsi Nyry koło Kupiczowa. Po 
odbyciu kwarantanny prze-
szedł w dniu  5 lutego 1944 r. 
na kwatery do wsi Rzewuszki. 
Zorganizowany w rejonie 
Ostroga przez por. Francisz-
ka Pukackiego ps. „Gzyms” 
oddział partyzancki, liczący 
około 60 ludzi, wyruszył na 
koncentrację do rejonu Kow-
la w dniu 6 stycznia 1944 r. 
Etapowym punktem była 
baza samoobrony polskiej w 
Pańskiej Dolinie. Droga 
marszu prowadziła przez te-
reny opanowane przez od-
działy UPA, których  liczne 
placówki znajdowały się w 
Dermaniu, Moszczenicy, 
Hajkach i Sadach. Klucząc 
między wrogimi placówkami, 
w dniu 11 stycznia 1944 r. od-
dział został okrążony w miej-
scowości Sady Małe przez 
znaczne siły UPA. W nocy z 
11 na12 stycznia oddział za-
skakującym uderzeniem wy-
rwał się z okrążenia i w na-
stępnym dniu osiągnął 
Pańską Dolinę. Tu por. Fran-
ciszek Pukacki zatrzymał się, 
aby dać odpoczynek ludziom, 
uzupełnić ekwipunek, a także 
przejąć pod swoją komendę 
żołnierzy konspiracyjnych 
przybywających z rejonu 
Zdołbunowa i Równego. 
Czas pobytu w Pańskiej Doli-
nie wykorzystano na szkole-
nie bojowe, przygotowując w 
ten sposób ludzi do przy-
szłych działań. Na początku 
lutego do Pańskiej Doliny 
dotarły frontowe oddziały Ar-
mii Czerwonej. Nie powstrzy-
mało to marszu oddziału 
„Gzymsa” na koncentrację. 
W dniu 11 lutego 1944 r. od-
dział wyruszył z Pańskiej Do-
liny, kierując się za linię fron-
tu do rejonu Kowla. Po 
przeprawieniu się przez rz. 
Ikwę i Styr w rejonie Targo-
wicy oddział maszerując 
przez Czarnków, Nieświcz, 
Hurzwin osiągnął w dniu 13 
lutego Zaturce i zatrzymał się 
na krótki odpoczynek na 
kwaterach w pobliskiej kolo-
nii Lipnik. W dniu 15 lutego, 
po rozpoznaniu marszruty, 
oddział kontynuował marsz 
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przechodząc przez Kisielin, 
Twerdyń, Świnarzyn i 16 lu-
tego przybył do Kupiczowa. 
Oddział  przyprowadzony 
przez por. Franciszka Pukac-
kiego „Gzymsa”, w liczbie 
84 ludzi (w tym: 1 oficer, 10 
podchorążych i podoficerów, 
69 szeregowych, 3 sanita-
riuszki  i 1 harcerz ), skiero-
wany został do Ossy, gdzie 
mieściło się dowództwo dy-
wizji i po połączeniu go z od-
działem „Bomby” utworzono 
I batalion45 pp pod dowódz-
twem „Gzymsa”. Wyniki mo-
bilizacji nie były w pełni za-
dawalające. Tylko 
Inspektorat Rejonowy AK 
Kowel oraz Obwód AK Wło-
dzimierz Wołyński zmobilizo-
wały i wyprowadziły do rejo-
nu koncentracji prawie 
całość oddziałów konspira-
cyjnych. Zawiodły nadzieje 
związane z obwodami AK Ki-
werce, Łuck, Równe i Horo-
chów, gdyż szybkie nadejście 
frontu wschodniego i trwają-
ce tam działania bojowe 
uniemożliwiły wyprowadze-
nie sił konspiracyjnych do re-
jonu koncentracji. Wojska 
sowieckie do połowy lutego 
1944 r. opanowały teren od 
dawnej granicy polsko-so-
wieckiej do rz. Styr i Stochód. 
Z  wkraczającymi frontowymi 
oddziałami sowieckimi nasze 
oddziały nawiązały lokalne 
porozumienia dotyczące 
współdziałania i wymiany in-
formacji o nieprzyjacielu. Na 
przykład, w Ostrogu i Kosto-
polu, polskie oddziały party-
zanckie udzieliły wydatnej 
pomocy oddziałom sowiec-
kim w walce z Niemcami. Od-
działy sowieckie pierwszego 
rzutu nie stosowały  żadnych 
represji w stosunku do ludno-
ści polskiej. Zdarzały się nie-
liczne wypadki rabunku bu-
tów, ubrania,  żywności i 
koni. Sytuacja uległa zmia-
nie, kiedy z dalszymi rzutami 
przybyły jednostki NKWD. 
Rozpoczęto rozbrajanie pol-
skich oddziałów partyzanc-
kich i placówek samoobrony, 
nastąpiły liczne aresztowania 
członków konspiracji. W dniu 
9 marca 1944 r. w Rożysz-
czach rozstrzelano komen-
danta placówki samoobrony i 
3 ludzi, około 20 aresztowa-
no i wywieziono do Łucka. W 
Przebrażu, Rożyszczach, An-
tonówce, Torczynie, Zatur-
cach rozbrojono oddziały sa-
moobrony, część ludzi 
aresztowano. Na zajętych te-

renach ogłoszona została 
mobilizacja mężczyzn w wie-
ku od 18 do 55 lat obejmują-
ca Polaków, Ukraińców, Cze-
chów i  Żydów. 
Przeprowadzenie mobilizacji 
polegało na rozwieszeniu 
ogłoszeń mobilizacyjnych, 
wezwaniach imiennych i ła-
pankach na ulicach. W stycz-
niu i lutym 1944 r. mobiliza-
cją objęto Kostopol, Sarny, 
Ostróg, Równe, Zdołbunów, 
Łuck i Rożyszcze. Poboro-
wych wywożono transporta-
mi na wschód. Na terenie 
Równego i Łucka oficerowie 
armii Berlinga przeprowa-
dzali ochotniczy zaciąg do 
wojska, z czego skorzystali 
Polacy chcąc uniknąć wcie-
lenia do armii sowieckiej. 
Wszystko to uniemożliwiło 
mobilizację sił konspiracyj-
nych inspektoratów rejono-
wych AK w Łucku, Dubnie i 
Równem. Dowódcy niektó-
rych ośrodków konspiracyj-
nych, w tej sytuacji, odmówili 
wykonania rozkazów mobili-
zacyjnych wydanych przez 
inspektorów. Nie mógł wyko-
nać w pełni rozkazu mobili-
zacyjnego komendanta Okrę-
gu Wołyńskiego AK, inspektor 
rejonowy w Łucku kpt. Le-
opold  Świkła ps. „Adam”. W 
dniu 22 stycznia 1944 r. przy-
był on do dowództwa Okręgu 
w m. Suszybaba i zameldo-
wał płk. „Luboniowi”,  że 
oprócz sił konspiracyjnych 
obwodu włodzimierskiego i 
batalionu „Krwawa Łuna” 
skierowanych na koncentra-
cję nie może więcej sił zmobi-
lizować. Płk „Luboń” nie 
przyjął tego meldunku i zare-
agował bardzo emocjonal-
nie, nakazując kpt. „Adamo-
wi” powrót do Łucka i 
zmobilizowania wszystkich 
sił będących jeszcze do dys-
pozycji inspektora. Taka re-
akcja komendanta Okręgu 
wynikała z tego, iż liczono się 
z możliwością utworzenia z 
sił Okręgu wielkiej jednostki 
w sile korpusu liczącego 
około 28-30 tysięcy ludzi. 
Meldunek kpt. „Adama” 
przekreślał te możliwości, 
bowiem siły konspiracyjne 
inspektoratu kowelskiego i 
obwodu włodzimierskiego 
stanowiły tylko około 21% 
ogólnego stanu sił Okręgu 
Wołyńskiego AK. Ale rozkazu 
wydanego zbyt pochopnie 
przez komendanta Okręgu 
kpt. Leopold Świkła „Adam” 
nie był w stanie wykonać. Po 

przybyciu do Łucka starał się 
zmobilizować tych, którzy 
jeszcze nie zostali aresztowa-
ni przez NKWD. Jednak wa-
runki, w jakich przyszło mu 
działać stanowiły przeszkodę 
nie do pokonania. Zdołał tyl-
ko zebrać wokół siebie kilka-
naście osób, z którymi 26 
marca 1944 r. wyruszył do 
rejonu koncentracji 27 WDP 
AK. 29 marca1944 r. w pobli-
żu stacji kolejowej Hołoby 
cała grupa została areszto-
wana przez patrol NKWD. 
Również w innych obwodach 
wschodniego i  środkowego 
Wołynia wystąpiły trudności 
w zmobilizowaniu sił konspi-
racyjnych i przejściu do rejo-
nu koncentracji w zachodniej 
części Wołynia. W styczniu 
1944 r. ppor. Jan Garczyński 
ps. „Lama”, dowódca odcin-
ka „Koło” w Rożyszczach, 
wchodzącego w skład obwo-
du AK Kiwerce (kryptonim 
„Łąka”), otrzymał rozkaz 
stawienia się z oddziałem w 
rejonie koncentracji sił Okrę-
gu. Zmobilizowany kilkadzie-
siąt osobowy oddział wyru-
szył w drogę ale wskutek 
pościgu Niemców za oddzia-
łem oraz braku łączności z 
dowództwem obwodu, od-
dział został rozformowany. 
Dowództwo Obwodu AK Ki-
werce przeprowadziło mobi-
lizację  żołnierzy konspiracji 
AK także w pozostałych pię-
ciu odcinkach. Utworzono z 
nich oddział składający się z 
dwóch szkieletowych kompa-
nii, liczący kilkudziesięciu 
uzbrojonych ludzi. Oddział 
powyższy stacjonował na 
uroczysku „Berezowy Gród” 
w lasach między Rafałówką i 
Przebrażem. W połowie 
stycznia 1944 r. silny zagon 
kawalerii wojsk sowieckich 
przerwał się przez linię fron-
tu i zajął ten teren, co unie-
możliwiło odejście oddziału 
na koncentrację. Podobna 
sytuacja zaistniała w Obwo-
dzie AK Równe (kryptonim 
„Błysk”). W mieście Rów-
nem zorganizowano trzy 
kompanie konspiracyjne, 
każda po cztery plutony, w 
sumie około 500 ludzi. Po-
szczególne kompanie formo-
wane były w następujących 
rejonach: 1 kompania pod 
dowództwem ppor. Stanisła-
wa Walczaka ps. „Lotnik” w  
śródmieściu i dzielnicy Grab-
nik; 2 kompania dowodzona 
przez ppor. Wacława Klem-
czaka ps. „Blondyn” w dziel-

nicy Wola; 3 kompania pod 
dowództwem chor. Kornela 
Lewandowskiego ps. „Lew” 
w dzielnicy Cegielnia-Kosza-
ry. Niezależnie od tego na te-
renie powiatu rówieńskiego 
zorganizowano dziesięć plu-
tonów konspiracyjnych liczą-
cych w sumie około 400  żoł-
nierzy AK. Obejmowały one 
następujące miejscowości: 
Aleksandrię, Hoszczę, Kle-
wań, Korzec, Międzyrzec, 
Tuczyn,  Żytyń i Lubomirkę. 
W północnej części Obwodu 
rówieńskiego, w kierunku na 
Sarny, Olesk i Owłócz działał 
oddział wywiadowczo-dy-
wersyjny dowodzony przez 
Witolda Kuczyńskiego ps. 
„Szary”. W związku ze sto-
sunkowo wczesnym zajęciem 
tych terenów przez regularne 
jednostki Armii Sowieckiej,  
żadna ze zorganizowanych 
grup zbrojnych nie mogła 
przybyć na koncentrację sił 
Okręgu. Inny los spotkał 
kompanię konspiracyjną zor-
ganizowaną na terenie Ob-
wodu AK Horochów (krypto-
nim „Łom”).Na skutek braku 
łączności z ośrodkami dyspo-
zycyjnymi AK w Łucku i we 
Lwowie, kompania nie udała 
się na koncentrację. Znaczna 
jej część pod dowództwem 
Simbierowicza ps. „Tadzio” 
przeszła na Lubelszczyznę. 
Niektóre grupy zbrojne włą-
czone zostały do oddziałów 
partyzantki sowieckiej. Na 
przykład, oddział Władysła-
wa Dytkowskiego ps. „Dębo-
róg” nie dotarł do oddziału 
„Bomby”.  Ścigany przez 

Niemców dołączył do polsko-
-sowieckiej brygady party-
zanckiej im. Wandy Wasilew-
skiej, dowodzonej przez S. 
Szelesta. Również oddział 
polskiej partyzantki zorgani-
zowany w rejonie Klewania 
dołączył 29 stycznia 1944 r. 
do polsko-ukraińskiego od-
działu partyzanckiego kpt. 
Mikołaja Kunickiego „Mu-

chy”. We wschodnich powia-
tach Wołynia pozostały 
znaczne  siły polskiej samo-
obrony, które do końca broni-
ły ludność polską przed ukra-
ińskimi nacjonalistami. 
Oddziały samoobrony, jako 
umiejscowione w konkret-
nych bazach lub ośrodkach, 
nie stanowiły w pełni dyspo-
zycyjnego elementu w rękach 
komendanta Okręgu. Z licz-
nych baz polskiej samoobro-
ny, w których schroniły się 
tysiące Polaków, nie można 
było skierować do rejonu 
koncentracji całości sił kon-
spiracyjnych, gdyż groziło to 
zniszczeniem baz. Na kon-
centrację wyszły tylko nie-
liczne grupy  żołnierzy kon-
spiracyjnych, a każde próby 
wydzielenia większych sił, 
spotykały się ze zdecydowa-
nym sprzeciwem i odmową ze 
strony kierownictwa miejsco-
wej samoobrony oraz zgro-
madzonej tam ludności pol-
skiej. Większość z nich 
później wstąpiła do Ludowe-
go Wojska Polskiego i w jego 
szeregach walczyła do za-
kończenia wojny. W wyniku 
mobilizacji i koncentracji sił 
zbrojnych  Okręgu AK Wołyń, 
postawiono pod bronią po-
nad 6,5 tys.  żołnierzy, goto-
wych do podjęcia działań bo-
jowych przeciwko Niemcom. 
Ponadto około 600  żołnierzy 
AK pozostało na placówkach 
samoobrony. Około 2500-
3500  żołnierzy konspiracyj-
nych, z różnych przyczyn, nie 
dotarło do rejonu koncentra-
cji.

Na fotografii: -Żołnierze 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK

 Źródło: Władysław Filar: 
DZIAŁANIA 27 WOŁYŃ-
SKIEJ DYWIZJI PIECHO-
TY ARMII KRAJOWEJ
http://armiakrajowa.home.pl/
pdf/27wdpak_cz1.pdf
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To już ostatnia część wspomnień pana Czesława Sawicza „Horskiego”. Wiele spraw znaj-
dzie swoje rozwiązanie w wyśnionej i wymarzonej Ojczyźnie. Znamienny w tej materii bę-
dzie powrót do własnego nazwiska. O jakże ważna to część odzyskiwania swojej tożsamości. 
Także dla towarzyszącej nam od kilku miesięcy postaci  bohatera wspomnień. Polecam. 
Maciej Prażmo, KSI

Kaługa. W koszarach, w 
więzieniu, w łagrach, na 
zesłaniu i w wymarzonej, 
wyśnionej Ojczyźnie.- Cz.IV, ostatnia
Czesław Sawicz

W czasie mojej pracy w kołcho-
zie, poprosiłem przewodniczące-
go kołchozu o dwa dni wolnego. 
Zastąpił mnie Franek, a ja posze-
dłem do domu, zbudować piec. Po 
dwóch dniach przy pomocy Bron-
ka i Miszki, piec był gotowy. Dół, 
palenisko i płytę kuchenną zrobi-
łem z cegły wypalanej, a ściankę 
ogrzewczą z cegły surowej nie 
wypalanej. Nie wiedziałem o tym, 
że w nowo wybudowanym jeszcze 
mokrym piecu, po napaleniu nie 
wolno zamykać szybra, Maryna 
też tego nie wiedziała. Po moim 
powrocie do kołchozu, Maryna 
napaliła w piecu i zamknęła szy-
ber. Piec rozdęło i z mego równo 
postawionego pieca zrobił się ba-

lon. Po powrocie do domu musia-
łem całkowicie go przerabiać. 
Po zakończeniu pracy w kołcho-
zie, wróciłem do MTSu zdałem 
agregat i przestałem się poka-
zywać z MTSie, musiałem jak 
najszybciej skończyć budowę 
domku. Przebudowałem piec, do-
kończyłem dach, dobudowałem 
sień. Domek skończyłem tynko-
wać, pobieliłem go wapnem, pre-
zentował się wspaniale, byłem 
dumny jak paw ze swego dzieła. 
Wykopałem piwnicę pod podłogą, 
położyłem podłogę. Koledzy w 
wolnych chwilach mnie pomagali. 
Zebrałem płody z ogrodu i spadł 
śnieg. Przewodniczący kołchozu 
Wysocino proponował mi pracę 

w elektrowni z tym, że musiałbym 
zostać członkiem kołchozu. Tego 
ja nie chciałem, bo wiedziałem, 
że związać się z kołchozem jest 
łatwo, no rozwiązać się bardzo 
trudno, więc odmówiłem. Pra-
cuję w domu, zrobiłem stół, parę 
ławeczek do siedzenia, w piwni-
cy pomieściłem zapasy na zimę. 
Całe szczęście, że z kołchozu 
ukradłem większą ilość worków, 
miałem, w co wsypać zarobione 
zboże, które złożyłem w sieniach, 
na podestach. W sieniach miałem 
miejsce, więc zrobiłem zagródkę. 
Kupiłem koziołka i kózkę, pomie-
ściłem w zagródce. W kołchozie 
kupiłem sanie siana, a przywio-
złem parę sań. W kuchni pod 
ścianą zrobiłem klatkę dla kur. W 
Suchobuzimo była, dla własnych 
potrzeb kopalnia, w kopalni ku-
piłem tonę węgla, przywiozłem 
więcej. Nauczyłem się żyć, gdzie 
trzeba było, postawiłem wódkę, 
to komuś pomogłem, doradziłem. 
Większość ludzi była zesłańcami, 
z każdym byłem zaprzyjaźniony, 
każdy mnie starał się pomóc. W 
nadleśnictwie kupiłem 2 metry 
drewna, przywieźli mnie 2 sa-
mochody. Byłem zaopatrzony na 
zimę, myślałem, że na ten rok to 
już wszystko. Trzeba tylko poszu-
kać pracy, bo do MTSu wracać 
nie chciałem. Latem lżej o pracę, 
jestem mechanikiem, znam się na 
maszynach rolniczych, a tacy w 
kołchozach są potrzebni, mógł-
bym się zatrudnić na umowę, zimą 
zaś nie miałem pracy. Jest praca w 
elektrowni w kołchozie Worobino 
5 km od Suchobuzimo, w przeciw-
ną stronę od poprzedniego kołcho-
zu. Zgadzają się zatrudnić mnie na 
umowę, dają mieszkanie i dość 
znośne warunki. Lecz musiałbym 
porzucić swoją posiadłość, a ona 
jest nam nadzwyczaj droga. Zbli-
ża się koniec listopada, Maryna 
oczekuje rozwiązania. 26 listopa-
da z kołchozu odległego o 25 km 

przyjeżdża Polak Henryk Maciu-
lewicz. Dowiedział się, że jest tu 
polska rodzina, chciał nawiązać z 
nami kontakt. Przywiózł nam dużą 
zapłodnioną królicę w prezencie. 
Poznaliśmy się, porozmawialiśmy, 
dałem mu gazet do czytania i od-
jechał. Mam nową robotę, budowa 
klatki dla królicy. Robię klatkę o 
godzinie 22, Maryna mówi, że 
będzie rodzić, ja jaj odpowiadam 
- poczekaj do rana, bo co ja teraz 
zrobię? Do szpitala ponad 2 kilo-
metry, a śniegu po pas. Skręca się 
z bólu i jednocześnie od śmiechu 

powstrzymać się nie może mówi, 
wody odeszły znaczy już, czas. 
Ubrałem się wybiegłem na ulicę, 
nikogo nie ma, a ja nie wiem co 
robić? Kogo się poradzić? Chcia-
łem pobiec do sąsiadów do Miszki 
i Rozki, może Roza coś pomoże. 
Idąc patrzę, niedaleko naszego 
domu na podwórzu przy saniach 
stoi przywiązany koń. Ucieszyłem 
się, że teraz będę mógł Marynę 
zawieść do szpitala. Stukam do 
drzwi domu, obudzonej gospo-
dyni mówię, że muszę pożyczyć 
konia. Wychodzi mężczyzna i 

/ Akt ślubu Horskich

/ Akt urodzenia L. Horskiego
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mówi, koń kołchozny, konia nie 
dam. Odpowiadam, że konia biorę 
i zaprzęgam do sań. Z domu wy-
biega mężczyzna z kijem do mnie, 
chciał mnie uderzyć zrobiłem unik 
i trzymaną „duhą” (pałąk służący 
do zaprzęgu) uderzyłem go, z taką 
siłą, że upadł. Leżącego złapałem 
za gardło i zdusiłem aż zaczął 
charczeć. Dobiegła kobieta, ja go 
odpuściłem i powiedziałem, że go 
dobiję i dwoje powiozą do szpita-
la. Kobieta zabrała mężczyznę do 
domu. Ja zaprzęgłem konia, sanie 
wymościłem sianem i o godzinie 
23:30 byłem z Maryną w szpita-
lu. Wróciłem, postawiłem konia 
na miejscu i poszedłem do domu 
kończyć klatkę. Rano w szpita-
lu dowiedziałem się, że o 4 rano 
Maryna urodziła mi syna. Mary-
na czuła się dobrze, pielęgniarki 
twierdziły, że mam pięknego syna. 
Przyniosły mnie go pokazać. Było 
to maleńkie jak kotek, a piękności 
nie widziałem, skórka czerwona 
pomarszczona jak u starca, lecz 
byłem dumny, że mam syna. Na 
imię daliśmy Lech, żeby wszy-
scy wiedzieli, że jest Polakiem. 
Koledzy, stolarze z MTSu zro-
bili mu dziecinne łóżeczko, bez 
biegunów, nie chciałem żeby się 
przyzwyczaił do bujania. Tak się 
stało, wychował się bez bujania 
i bez smoczka. Pościel Maryna 
wcześniej przygotowała, wypraw-
kę mieliśmy z paczki od Janki z 
Wilna. W grudniu Marynę z Lesz-
kiem wypisali ze szpitala. Napali-
łem w piecu tak żeby było ciepło 
niemowlakowi i poszedłem po 
nich do szpitala. Dostałem w koc 
zawinięte, zawiniątko, nie wie-
działem jak to nieść. Podali mnie 
mówiąc, tu jest główka. Ostrożnie 
przyszliśmy do domu, położyłem 
na naszym tapczanie i rozwijam. 
Odwijam róg, gdzie miała być 
główka, a tam nie ma nic, drugi 
róg również nic, w trzecim też 
nic nie ma. Zdenerwowałem się, 
że zgubiłem dziecko, okazało się, 
że maleńki kłębuszek zsunął się w 
czwarty róg koca. Nie świadomy 
tego, że budując piec trzeba było 
go postawić na fundamencie, zbu-
dowałem go bezpośrednio na zie-
mi. Ziemia na mojej działce była 
próchnicą. Budzę się w nocy du-
sząc się z dymu, otwieram drzwi 
i okna, Leszka zawijam w koc i 
wynoszę do sąsiadów. Ja ratuję 
swój dom, noszę wodę z rzeczki 
i leję. Pali się ziemia pod piecem. 
Zapaliła się próchnica, lanie wody 
nie pomaga, a piec zaczyna się za-

padać. Przybiegł zaprzyjaźniony 
Ormianin Arraarat i Miszka. Po-
żar ugaszony, lecz nasz dom nie 
nadaje się do zamieszkania zimą. 
Na dodatek tego Leszek się prze-
ziębił i zachorował na zapalenie 
płuc. Odniosłem go do szpitala, 
gdzie z Maryną przebywał trzy 
tygodnie. Ja w tym czasie podpi-
sałem umowę z kołchozem „Wo-
robino”. Przewiozłem całe swoje 
gospodarstwo do kołchozu. Do-
stałem pół domu, dwa pomiesz-
czenia, kuchnia 30 m i pokój 20 m 
kwadratowych. W kuchni olbrzy-
mi piec do pieczenia chleba, na 
piecu takim miejscowi śpią. Dom 
stał pusty od paru lat, ściany prze-
marznięte. Pracownicy kołchozu 
przywieźli mnie sanie brzozy, sam 
ją popiłowałem, porąbałem, roz-
paliłem w piecu na dworze było 
ciemno, a raptem zaczęło coś hu-
czeć, w domu zrobiło się jasno, 
na dworze jeszcze jaśniej. Wy-
biegłem z domu, a nad kominem 
paru metrowy słup ognia i wyla-
tują kawałki rozżarzonej sadzy. 
Całe moje szczęście, że było dużo 
śniegu na dachu, dach pokryty był 
deskami, żeby nie śnieg spaliłbym 
dom. Sadze się wypaliły, piec 
zaczął się palić normalnie. Tym 
piecem nie sposób było ogrzać 
dwóch pomieszczeń. Z paleniska 
ogień wychodził prosto do komi-
na. Wszyscy tutaj zimą ogrzewa-
li mieszkanie tzw. „kozą”. Był to 
blaszany piecyk, który żeby było 
ciepło, trzeba palić na okrągło całą 
dobę. Taki piecyk i ja dostałem. 
Postawiłem go w pokoju. Kuch-
nia służyła mnie za spiżarnię i po-
mieszczenie dla mego inwentarza, 
który się powiększył, królica się 
okociła i miała 12 małych. 
Przyjąłem elektrownię, jednocy-
lindrowy silnik napędzający ge-
nerator. Praca moja polegała na 
tym: dawałem prąd szczególnie 
dla fermy do dojenia krów, a przy 
okazji oświetlałem wioskę. Pra-
cowałem od godziny 4 do 10 i od 
16 do 22. W chwilach wolnych od 
10 do 16 przewoziłem resztę swe-
go dobytku. Płody rolne zostały 
zalane wodą i zamarzły. Znala-
złem kupca i swój dom, razem z 
opałem sprzedałem za 2000 rubli. 
Jako tako urządziłem mieszkanie 
i po nowym 1954 roku Marynę z 
Leszkiem przywiozłem do domu z 
jeszcze jednym kotkiem, który się 
do niej przyplątał. Drewno na opał 
kołchoz mi dostarczał, sanie brzo-
zy dziennie.        Po pracy od 10 
do 16 piłowałem i rąbałem drew-

no na opał, tak żeby starczyło na 
dobę. Jeżeli zdarzyła się awaria, 
usunięcie też do mnie należało, 
nie raz usuwałem awarię nie wy-
łączając prądu. Wracałem z pracy 
wieczorem umyłem się zjadłem 
i zasypiałem czasami nie mając 
siły się rozebrać. W styczniu za-
powiedziałem przewodniczącemu 
kołchozu, że jeżeli nie dostanę po-
mocnika, zrywam umowę. Dosta-
łem pomocnika Litwina, którego 
szybko przyuczyłem i było mnie 
już lżej, lecz piłowania drewna 
w czasie wolnym miałem dość. Z 
pomocnikiem często rozmawia-
liśmy po litewsku żeby nas Ro-
sjanie nie rozumieli. On już nie 
pamiętam z kąt z całą rodziną był 
z Litwy wywieziony na Syberię, 
młody sprytny chłopak dobrze 
mnie się z nim pracowało. Przez 
wieś przepływała rzeka „Buza”. 
Latem nad brzegiem rzeki w Su-
chobuzimo znajdowałem bryłki 
węgla kamiennego, postanowiłem 
i tu poszukać. Poszedłem nad rze-
kę tam gdzie na zakręcie był urwi-
sty brzeg, tam się spodziewałem 
znaleźć węgiel i rzeczywiście ja-
kieś półtora metra od powierzchni 
ziemi znajdował się pokład gru-
bości około 70 cm . Tego mnie 
wystarczyło, nadłubałem węgla 
za godzinę, że za raz na sanie 
się nie pomieściło. Przywiozłem 
węgiel, lecz w blaszanej „kozie” 
brak rusztu i węgiel nie chce się 
palić. Rozwaliłem piec w kuchni, 
cegły oczyściłem, w piwnicy pod 
podłogą nakopałem gliny i w po-
koju postawiłem płytę kuchenną 
z ogrzewaczem. W końcu płyty 
wmurowałem blaszany kociołek 
z kranikiem, miałem stale ciepłą 
wodę, co przy małym dziecku 
jest niezbędne. I tak się zaczęło, 
z początku Litwini, było ich parę 
rodzin, prosili o przebudowę im 
pieca, potem i tubylcy się przeko-
nali, musiałem im też przerabiać 
piece. Są to Mongołowie przemie-
szani z Rosjanami, teraz to nawet 
odróżnić ich trudno, tylko nazwi-
ska zdradzają ich pochodzenie. W 
tej wiosce spotkałem dziadka syna 
Powstańca Styczniowego, Hilary 
Strzelecki, po polsku recytował 
„Pana Tadeusza” i pacierze od-
mawiał po polsku, rozmawiać po 
polsku już nie potrafił. 
Przebudowy pieców zajmowały 
mnie cały mój wolny czas, lecz 
dawały zysk. Zarobiłem ziemnia-
ków, kiszonej kapusty, marchwi, a 
nawet i mięsa, jak tylko, który bił 
prosiaka to kawałek wieprzowiny 
przyniósł. Ludzie prości, uczci-
wi, życzliwi, zyskaliśmy u nich 
zaufanie. Przychodzili do nas ze 
swoimi kłopotami, każdemu pora-
dziłem, podanie napisałem, zegar 
naprawiłem, bo pluskwa wlazła 
między koła zębate i przestał cho-
dzić, samowar przeciekał, kranik 
dotarłem, światło naprawiłem, ra-
dio kołchoźnik podłączyłem. Do 
Maryny kobiety też przychodziły, 
coś wyszyć, wyhaftować, dziew-
częta uczyła robótek ręcznych. 
Dała jakąś radę medyczną, zrobi-
ła opatrunek czy zastrzyk, wszak 
była pielęgniarką. Jednym sło-
wem byliśmy im potrzebni i oni 
nie zapominali o nas. Kurki znosi-
ły pierwsze jajka. Tylko było brak 

odpoczynku. W drugiej połowie 
domu mieścił się magazyn paszy 
dla źrebiąt, obok stajnia i coś w 
rodzaju przedszkola dla źrebaków, 
przy okazji i moje bydlątka się ży-
wiły. Pewnego razu zjadłem obiad 
i zabawiałem czteromiesięcznego 
syna, słyszę jakieś skomlenie, my-
ślałem, że to w klatce królików, 
nie w piwnicy, nie otwieram drzwi 
na dwór. Przed drzwiami na śnie-
gu leży maleńkie ślepe szczenię. 
Zabrałem do domu, obmyłem cie-
płą wodą, położyłem na grzałce, 
a sam poszedłem poszukać czyja 
suka się oszczeniła. Znalazłem, 
jednego z wioski suka nie zdążyła 
do domu i po drodze gubiła szcze-
niaki. Odniosłem szczeniaka pod 
warunkiem, że jak podrośnie to go 
zabiorę. W taki sposób do naszego 
inwentarza przybył pies, nazwali-
śmy go „psotką”. Maryna karmiła 
Leszka piersią, a pokarmu miała 
tak dużo, że musiała ściągać Le-
szek tego nie zjadał, tak mlekiem 
Maryny żywiły się kotki, piesek, 
a nawet króliki. Kotki figlowały, 
ganiały, wszędzie było im wolno 
z wyjątkiem łóżeczka Leszka i 
faktycznie go omijały. Raz zdą-
żył się taki wypadek, szaruś gonił 
mruczka, a ten z rozpędu wpadł 
do łóżeczka na główkę Leszko-
wi. Tego było za wiele, złapałem 
mruczka i rzuciłem nim o podło-
gę, kiedy to uczyniłem zrobiło mi 
się go żal, ale cóż stało się. Kot 
zaczął mnie unikać obchodził z 
daleka nie podchodził żeby go 
pogłaskać. Ludzie mówią, że kot 
jest mściwy. Po tygodniu czy tro-
chę więcej, leżę na tapczanie na 
wznak. Czuję, że mruczek powoli 
od nóg skrada się do mojej gło-
wy. Leżę cały sprężony, gotów w 
każdej chwili złapać go i udusić, 
lecz czekam, co będzie dalej. On 
powoli podpełza do mojej twarzy, 
już chciałem go schwycić, lecz 
on zaczął mruczeć i ocierać się o 
mnie. Przyszedł przeprosić, a ja 
o mało go nie skrzywdziłem. Ze 
swoimi zwierzętami byliśmy bar-
dzo zżyci, oprócz królików każde 
miało swoje imię, nawet kury na 
zawołanie przychodziła ta kura, 
którą, zawołałem. Jak szedłem 
przez wioskę do sklepu to cały 
mój inwentarz szedł ze mną.. Na 
przedzie kózka z koziołkiem za 
nimi pies, ja i 2 koty i na końcu 
kury. Wszyscy się dziwili i uwa-
żali nas za dobrych ludzi, bo jeśli 
zwierzęta nas lubią, to coś musi 
w tym być. Przed sklepem całe 
bractwo czekało póki ja nie zała-
twię sprawy i z powrotem wyru-
szaliśmy w tym samym porządku. 
Przyszła wiosna, przekopałem 
przy domu ogródek, posieliśmy 
warzywa posadziłem ziemniaki. 
Przewodniczący kołchozu zaczął 
się domagać, żeby Maryna poszła 
do prac polowych, a Leszka oddać 
do żłóbka. Chcieliśmy dziecko 
wychować sami po polsku. Tym 
bardziej, że nie podobały się mnie 
metody wychowawcze w przed-
szkolu i żłobku. Przedszkolanki 
zwracając się do dzieci używali 
nie cenzurowanych słów i dzieci 
tak samo. Zdarzyło się naprawiać 
światło w przedszkolu. Około go-
dziny 11 przychodzi dziewczynka, 
5-6 letnia kompletnie pijana. Wy-

chowawczyni przedszkola zwraca 
się do niej tymi słowami: „Masz-
ka ty blać napiłaś”, a dziewczyn-
ka odpowiada: „na jebieni matier 
mnie waszyje jaśle i na chuj mnie 
wasza kałchoznaja rabota”. Wszy-
scy w śmiech zadowoleni, że taka 
mądra dziewczynka, a ja słysząc 
to mało z drabiny nie spadłem. 
Zmieniły się moje godziny pracy, 
pracuję od 4 do 8 i od 14 do 16 
oraz od 18 do 24. W tej sytuacji ja 
w ogóle nie mam czasu dla siebie. 
Meldować się u naczelnika 
NKWD jeżdżę ja, lub Maryna i 
podpisujemy obecność za dwoje. 
U naczelnika NKWD Iwana 
Szczerbakowa miałem chody, nie 
jedną wódkę żeśmy wypili. Nie 
miałem problemów z uzyskaniem 
przepustki żeby pojechać do Kra-
snojarska lub gdziekolwiek. W 
maju 1954 roku dostaję wezwanie 
do prokuratora w Krasnojarsku w 
charakterze świadka. Wziąłem 
przepustkę i pojechałem do Kra-
snojarska, w prokuraturze dowie-
działem się, że w elektrowni w 
MTSie zawalił się sufit, rozbił sil-
nik i generator. Inżynier MTSu 
Anton Dubrow został aresztowa-
ny, on to mnie podał na świadka. 
Opowiedziałem jak było, jak się 
nie zgodziłem przepiłować belkę 
stropową. W czerwcu odbył się 
sąd, inżynier Anton Dubrow zo-
stał zwolniony z aresztu, a dyrek-
tora Iwana Nikitina osądzili na 10 
lat pobawienia wolności. Inżynier 
wrócił do pracy. Do MTSu z reko-
mendacji partii przyjechał nowy 
dyrektor Wasili Sorokin. Młody 
energiczny, od inżyniera dowie-
dział się o mnie. Przyjechał do 
kołchozu i zaproponował powrót 
do MTSu. Obiecał mnie wszech-
stronną pomoc, zaliczyć ciągłość 
pracy, tak jakbym z MTSu był od-
delegowany. Zgodziłem się, bo 
pracy w kołchozie w takim syste-
mie miałem dość. Nawet dziś dzi-
wię się, jak mój organizm to 
wszystko wytrzymał, chyba, że 
byłem młody. W kołchozie złoży-
łem wypowiedzenie z prośbą o 
rozliczenie. Jak się okazało to ja 
prawie nic nie zarobiłem, to co 
miałem otrzymać zgodnie z umo-
wą, podzielili na dwóch tj. z mojej 
wypłaty opłacili pomocnika. 
Twierdząc, że w umowie przezna-
czona płaca była na elektrownię, a 
nie dla mnie. Trudno, zostałem 
oszukany, nie spodziewałem się, 
że w umowie mogą być takie 
chwyty. W Suchobuzimo od kał-
myka za 500 rubli kupiłem zie-
miankę, dwa pomieszczenia i piw-
nica, do której wchodziło się z 
kuchni, do tego duży ogród. Sąsia-
dem moim był Ararat. Zacząłem 
powoli swój dobytek przewozić 
do Suchobuzimo. We wrześniu 
skończył się okres wypowiedze-
nia. Dyrektor MTSu dał mnie za-
legły urlop i dodatkową premię za 
wzorową pracę. W rzeczywistości 
była to pomoc dyrektora za dozna-
ne szykany od byłego dyrektora. 
Kupiłem cegły, zbudowałem piec, 
przywiozłem węgla, kupiłem 
drewna na opał i na budowę. Choć 
pisałem do Moskwy, do AWIRU 
nie miałem najmniejszej nadziei 
na powrót do Ojczyzny. Myślałem 
wiosną się budować. Transport z 
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MTSu miałem za darmo. Tak na-
stąpiła zima. Kozy nie mieliśmy 
gdzie trzymać, z bólem serca zabi-
łem je i zjedliśmy. Króliki i kury 
trzymałem w klatkach w kuchni. 
Psu zrobiłem budę, wysłałem sia-
nem, zrobiłem kotarkę, żeby mu 
nie zawiewało, nic z tego. Był to 
pies syberyjski wlazł na ziemian-
kę, zakopał się w śniegu i tam 
spał. Z psem nie miałem kłopotu z 
wyżywieniem. Mieszkaliśmy na 
przedmieściu prawie pod lasem, 
pies zawsze coś upolował, sam się 
najadł i przyniósł kotom, żyli w 
największej przyjaźni. Poszedłem 
do pracy, po rozmowie z dyrekto-
rem, przydzielili mnie traktor 
„MT3”. Był to ciągnik kołowy, 
koła metalowe z klocami, posiadał 
z boku koło napędowe do pasa 
transmisyjnego. Tym ciągnikiem 
miałem napędzać trak. To mnie się 
bardzo przydało, bo i sobie kupio-
ne bele przetarłem na deski i belki. 
Przez zimę przygotowałem mate-
riał na budowę prawdziwego 
domu. W pracy dyrektor chciał się 
przekonać, czy naprawdę potrafię 
wykonać wszystko, co o mnie lu-
dzie mówili? Z tego powodu czę-
sto, jeżeli gdzieś kogoś brakowało 
posyłał mnie na podmianę. Wszę-
dzie dawałem sobie radę. Zimą w 
najcięższe mrozy „Stalińcem” jeź-
dziłem do lasu po drewno do tarta-
ku. Przy okazji i sobie nawiozłem. 
Mrozy były takie, że paliwo zama-
rzało w przewodach podczas jaz-
dy. Brałem szmatę na drut, macza-
łem w paliwie, podpalałem i 
grzałem przewody, potem wio-
złem z sobą lut lampę. Po powro-
cie z tarasy na bazę, nie leniłem 
się, lazłem pod traktor i jeszcze 
ciepły olej spuszczałem z silnika. 
Wiadro z olejem na noc stawiałem 
w elektrowni, tam pracowali kole-
dzy. Rano przychodziłem do pracy 
wcześniej. Traktor stał pod ko-
tłownią, brałem wąż z gorącą 
wodą i przelewałem przez silnik, 
aż się nagrzał. W tym czasie na-
grzewałem lut lampą miskę olejo-
wą i olej, wlewałem gorący olej. 
W ten sposób nie miałem kłopo-
tów z uruchomieniem silnika. Kie-
dy traktorzyści przychodzili do 
pracy, ja byłem gotowy do wyjaz-
du. Pierwszego, który przyszedł, 
brałem na hol i ciągnąłem póki nie 
uruchomiliśmy. Zabierałem łado-
waczy i jechałem około 25 do 30 
kilometrów do lasu. W połowie 
powrotnej drogi spotykałem trak-
torzystów jadących do lasu. Pod 
wiosnę dyrektor przydzielił mnie 
odbiór techniczny remontowa-
nych ciągników i maszyn rolni-
czych. Ponownie wiosna, zaczęły 
się prace polowe. Ja nadal pracuję 
na podmianach: raz przy pługu, 
drugi przy kultywatorze to przy 
siewniku. Wzywa mnie dyrektor i 
mówi, nareszcie mam robotę, któ-
rej nie podołasz. Pytam, co to za 
robota? Na lokomobilu, uśmie-
cham się. Przecież jakiś czas po 
szkole zawodowej pracowałem w 
parowozowni, więc podołam i 
temu zadaniu. Po pracy i w nie-
dzielę przygotowywałem materiał 
do budowy domu. Leszek już cho-
dził, gdy tylko wpadł do ogródka 
od razu biegł na grzędę  z cebulą, 
wyrywał z korzeniami i zjadał na-

wet z ziemią, łzy mu ciekły jak 
groch, a on jadł. Grzędy z cebulą 
ogrodziłem barierką, lecz to wiele 
nie zabezpieczyło, wlazł pod ba-
rierkę, wciąż trzeba było go pilno-
wać. Suka nasza psotka się oszcze-
niła, miała 6 szczeniaczków, teraz 
psotka pilnowała budy. Był to pies 
całkowicie polski, nawet niezna-
jomego, jeżeli mówił po polsku 
wpuściła na podwórko. Rosjanina 
oszczekała i nie wpuściła na po-
dwórko, no nie daj Boże Kałmyk 
się pokazał to była tragedia. Z tego 
powodu miałem 2 razy przykrości. 
Raz Kałmyczkę rozebrała z su-
kienki, drugi raz Kałmykowi po-
rwała spodnie. Nie tylko psotka, 
wszystkie psy nie lubiły Kałmy-
ków. Pewnego razu zginął nam 
Leszek, chodził po podwórku i 
raptem przepadł. Chyba dwie go-
dziny szukaliśmy go wszędzie, po 
ulicach pytaliśmy sąsiadów. 
Dziecko „ jak kamień w wodę” 
przepadło. Maryna rozpacza, ja 
nie wiem gdzie go jeszcze mam 
szukać. Leszek był bardzo lubiany 
przez sąsiadów, szczególnie przez 
Ararata, oni własnych dzieci nie 
mieli. Szukamy wszędzie, poma-
gają sąsiedzi, lecz nasze poszuki-
wania są bez rezultatu. Zrezygno-
wany wracam do domu, psotka 
siedzi przed budą i pilnie obser-
wuje, co się dzieje w budzie? Pod-
chodzę do niej, odsuwam ją na 
bok i zaglądam do budy, a tam Le-
szek ze szczeniakami baraszkuje, 
on je ciąga, one łażą po nim i go 
oblizują, a on zanosi się od śmie-
chu. Ziemianka stała się ponownie 
ośrodkiem Polskości, tak jak 
przedtem przychodzili Polacy. Po-
rozmawiać po Polsku, coś poży-
czyć do poczytania, a tego było 
dużo, gazety, książki, na poczcie 
prawie codziennie odbierałem 
banderole. Pewnego razu zacho-
dzę do sklepu, patrzę stoi w kolej-
ce Paweł Juchniewicz z Podubin-
ki. Poczekałem aż zrobił zakupy i 
wychodzi ze sklepu. Podchodzę 
do niego i po rosyjsku pytam, czy 
jesteś Juchniewiczem? On się 
przestraszył, jak potem mówił, 
myślał, że jestem z NKWD. Mnie 
nie poznał, zmężniałem, a prócz 
tego nosiłem brodę i wąsy, tak jak 
w łagrze, musiałem mu powie-
dzieć, kim jestem. On był wywie-
ziony z Wileńszczyzny z całą ro-
dziną, mieszkał i pracował w 
kołchozie oddalonym od Sucho-
buzimo 30 kilometrów. Syn jego 
Sławek od nas z MTSu pobierał 
paliwo do traktorów i woził do 
swego kołchozu. Ja go nie pozna-
wałem, kiedy go ostatni raz wi-
działem był dzieckiem, a teraz 
pracującym podrostkiem. Pewnej 
soboty przyszli koledzy i wzięli-
śmy się za budowę domu.. W nie-
dzielę wieczorem ściany domu 
stały, postawione krokwie i wisia-
ła wiecha. Zgodnie z tradycją za-
kończyliśmy „tłokę” (praca zbio-
rowa). Wynająłem dwóch 
majstrów, którzy pokryli dach, 
zrobili drzwi i okna, położyli pod-
łogi. Ja zbudowałem piec, posta-
wiłem go w ten sposób, że paląc w 
kuchni ogrzewałem trzy pokoje. 
Jak już pisałem, nie miałem żad-
nej nadziei, wyrwania się z tej pół 
niewoli, zacząłem pisać i ponaglać 

Ambasadę Polską w Moskwie. 
Jeździłem do Krasnojarska do 
AWiRu. Od naczelnika NKWD 
brałem przepustki, bo ciągle by-
łem zesłańcem. W sierpniu 1955 
roku otrzymałem z Ambasady 
wiadomość, że w grudniu otrzy-
mam wizę na wyjazd do Polski z 
rodziną. Pismo te przyszło przez 
NKWD, kiedy naczelnik te pismo 
wręczał, powiedział: Wiesz, co 
Iwan, ja ciebie wcześniej i za dar-
mo wyślę do Polski. Z tą wiado-
mością biegłem jak na skrzydłach, 
podzielić się z Maryną, która jak 
się okazało była w trzecim miesią-
cu ciąży. Wstąpiła w nas jakaś na-
dzieja na powrót do Ojczyzny. 
Wziąłem litr wódki i poszedłem 
do naczelnika, opić tę wiadomość, 
miałem nadzieję, że przy wódce 
powie coś więcej o wcześniejszym 
wyjeździe, jednak nic ponadto się 
nie dowiedziałem. Jednej niedzieli 
pożyczyłem rower i pojechałem 
do Juchniewiczów. Przyjeżdżam 
do wioski, na rowerach jeżdżą 
dziewczynki, zatrzymuję jedną i 
pytam, gdzie mieszkają Jurchnie-
wicze? O tam ostatni dom. Żona 
Pawła Jurchniewicza, Wanda była 
z domu Kowaleska, stryjeczna 
siostra mojej mamy, z tego powo-
du Jurchniewicze byli mnie bliscy. 
Okazało się, że pytałem gdzie 
mieszkają, córkę Jurchniewiczów 
– Celinę. Posiedziałem, porozma-
wialiśmy, pochwaliłem się, że 
mamy wyjeżdżać, obiecałem prze-
kazać im polskie książki i czasopi-
sma. Wieczorem wróciłem do 
domu. Byłem w rozterce, nie wie-
działem, co mam robić? Szukać 
kupca na dom? Nadzieja była, lecz 
nie byliśmy pewni, że dokumen-
tach podawaliśmy, że jedziemy do 
nich. Otrzymałem list od swoich 
wyjedziemy. Rodzice Maryny też 
czynili starania o nasz powrót. W 
otrzymywanych listach od rodzi-
ców, pisali, że mamy o nic się nie 
martwić, zostawić wszystko i 
przyjeżdżać. Minął wrzesień, paź-
dziernik, a my nic nie wiemy, co 
będzie z nami dalej. 
Spadł śnieg, zaczęła się czwarta 
zima w Syberii, mróz przekracza 
30 stopni. Różnica jest ta, że w Sy-
berii mróz jest suchy i bezwietrz-
ny, człowiek go lżej znosi, niż w 
Polsce –15. 16 listopada naczelnik 
NKWD wzywa mnie do siebie i 
mówi: staw wódkę, 19 masz być 
z rodziną w Krasnojarsku w wa-
gonie, jedziecie jak obiecałem 
na koszt państwa transportem do 
Polski. Wypiliśmy na pożegnanie 
po szklance, wróciłem do domu. 
Zacząłem zwijać naszą gospo-
darkę, rozdawać inwentarz, szu-
kać kupca na dom, rozliczać się z 
MTSem. Znalazła się rodzina ło-
tewska, która kupiła nasz dom za 
3000 rubli, to było bardzo mało, 
ale ja nie miałem czasu. Pożegna-
łem się z dyrektorem, inżynierem 
i przyjaciółmi, miałem ich dużo. 
Jurchniewicz przyjechał i zabrał 
książki, pożegnaliśmy się z tą na-
dzieją, że się więcej nie zobaczy-
my, było trochę płaczu. 18 listopa-
da 1955 roku idę na pocztę nadać 
telegram do Polski, że wyjeżdża-
my. Na poczcie spotkałem Heńka 
Maciulańca, on mnie przedstawia 
jegomościa z dużą brodą, Polaka 

z Podbrodzia Makiewicza, podaję 
rękę i mówię Horski. On bacznie 
mnie się przygląda i mówi „jakisz 
ty Horski, toż ty Oleczki syn”. Nie 
miałem nic do powiedzenia, mu-
siałem się przyznać, tym bardziej, 
że jutro wyjeżdżam.
19 listopada zjechało się do Su-
chobozimo z pobliskich wsi sporo 
Polaków. MTS podstawił cięża-
rówki. Kierowcy znajomi, jednej 
z ciężarówek w kabinie umieści-
łem Marynę z Leszkiem. Maryna 
w siódmym miesiącu ciąży. Ja z 
innymi na skrzyni ładownej, przed 
wyjazdem wypiłem 200 gr. spiry-
tusu i te 70 kilometrów przejechali-
śmy. W Krasnojarsku na bocznicy 
stał zestaw wagonów osobowych, 
przygotowanych dla repatriantów. 
Marynę w widocznej ciąży i 2 let-
nim dzieckiem przydzielono cały 
przedział. Spotkaliśmy znajomych 
z łagrów, ja mniej Maryna więcej. 
Były to jej koleżanki z łagrów. Po-
lacy przed odjazdem w sklepie ju-
bilerskim wykupili wszystko, ani 
jednej rzeczy nie zostało.21 listo-
pada transport z 6000 ludzi ruszył 
na zachód. Nowosybirsk – Omsk 
– Kamieńsk Uralski, skręcił na 
północny zachód – Prem – Kirow, 
ruszyliśmy na południowy zachód 
– Gorkij – Moskwa. Moskwę ob-
jeżdżaliśmy w koło, trwało to cały 
dzień. Z Moskwy ruszyliśmy na 
południe – Kaługa – Briansk – Ki-
jów – Żmierynka i skręciliśmy na 
zachód – Lwów – Medyka – Prze-
myśl. Tą trasą 1 grudnia 1955 roku 
dojechaliśmy do Polski. W drodze 
jechało się wygodnie, nie tak jak 
nas wieźli do ZSRR. Wyżywienie 
było dobre, dla dzieci i kobiet cię-
żarnych – specjalne, tak, że otrzy-
mane porcje Maryny i Leszka wy-
starczyły i dla mnie. Na śniadania 
i kolacje otrzymywaliśmy suchy 
prowiant, „kipjatok” (wrzątek) 
był stale w wagonie. Raz dzien-
nie pociąg stawał na większych 
stacjach, gdzie w restauracjach 
dworcowych był przygotowywa-
ny obiad. Robiliśmy nie dalekie 
wyskoki do miasta po zakupy, pie-
niędzy każdy miał sporo, lecz nie 
bardzo było, co kupić. Ja kupiłem 
patefon, 10 płyt, 2 lampowe radia 
i trochę zabawek Leszkowi, który 
robił się coraz bardziej kapryśny. 
Taka zmiana życia i czasu, wytrą-
ciło dziecko z rytmu, nie wiedział, 
kiedy spać, kiedy jeść, kiedy się 
bawić. Dorośli tworzyli grupki 
znajomych i piliśmy z radości, 
tym bardziej, że rodzice pisali, 
że w Polsce nic nie będę potrze-
bował, żebym zostawił wszystko. 
Przed dojazdem do Kijowa Mary-

na poczuła bóle, byliśmy w stra-
chu, że może nastąpić przedwcze-
sne rozwiązanie na terenie ZSRR. 
Tego najbardziej się obawiałem, 
nie wiedziałem, co miałbym ro-
bić? Jeżeli Marynę zabraliby do 
szpitala, wysiąść z transportu ra-
zem z nią? A wtenczas nie wia-
domo, jak byśmy wrócili do Pol-
ski? Marynę zostawić samemu z 
Leszkiem jechać dalej? Też mnie 
nie odpowiadało, ale jakoś szczę-
śliwie przejechaliśmy granicę. Na 
granicy NKWDziści zabierali nam 
wszystkie dokumenty - mówili, że 
w Polsce radzieckie dokumenty 
nie będą nam potrzebne. Pomyśla-
łem sobie, jeżeli ja wszystko od-
dam, to nikt mi nie uwierzy, gdzie 
byłem, co robiłem. Osobistej 
rewizji nie robili, książkę pracy 
włożyłem za koszulę i tak ją przy-
wiozłem do Polski. Kiedy wy-
jeżdżaliśmy z Krasnojarska zima 
była w pełni mróz – 35, a tu w 
Polsce trawa zielona, temperatura 
dodatnia. Niektórzy repatryjanci 
mieli rodziny w ZSRR, powiado-
mili ich, że jedziemy do Polski. 
Rodziny chciały się, po 10 ciu i 
dłużej latach spotkać z bliskimi. 
We Lwowie wojska NKWD okrą-
żyły dworzec i póki myśmy stali 
na stacji nikogo nie dopuszczono. 

W Ojczyźnie.

W Nowym Sączu przyjęli nas bar-
dzo serdecznie. U nas nastąpiło 
pewne rozprężenie nerwów, choć 
przeżycia ostatnich kilometrów, 
Lwów, powrót do Ojczyzny, nie-
korzystnie oddziałało na naszą 
psychikę. Nas wszystko dener-
wowało, kaprysy Leszka, Maryna 
byle, czego płakała, duże zbioro-
wisko ludzi. Z tych czy innych 
powodów wszyscy byli nerwowi, 
pobudliwi, nie potrafili panować 
nad nerwami. Zgłosiłem, że chcę 
jak najszybciej opuścić Nowy 
Sącz. 2 grudnia 1955 roku zrobio-
no nam zdjęcia, wydali nam karty 
Repatriacyjne i na naszą rodzinę 
3000 zł. i bilet na przejazd i skie-
rowanie do Stalinogrodu. Byliśmy 
zaskoczeni, stare polskie miasto 
Katowice teraz nazywa się Stali-
nogróg. 3 grudnia wyjechaliśmy 
z Nowego Sącza. Odprowadzali 
nas liczni koledzy i koleżanki, oni 
przebojem zajęli nam miejsca w 
wagonie, pożegnania, życzenia, 
wymiana adresów. Tak przyjecha-
liśmy do Katowic, o przepraszam 
– Stalinogrodu. W Katowicach 
nie było warunków zamieszkania. 
Rodzice Maryny sami mieszkali u 
krewnych w jednym pokoju. Brat 
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Maryny Wiesław Baryń w roku 
1946 wrócił z Kaługi. Skończył 
studia, ożenił się, był architektem 
w Katowicach, otrzymał dwupo-
kojowe mieszkanie i miał dwóch 

synów, tak, że i tu nie było gdzie 
mieszkać. Od brata Maryny Wieś-
ka dowiedziałem się numer telefo-
nu moich rodziców w Olsztynie. 
W niedzielę po śniadaniu i po 

mszy św. poszedłem na pocztę, za-
mówiłem rozmowę z Olsztynem. 
Kiedy otrzymałem połączenie, 
usłyszałem głos kobiecy. Była to 
moja siostra Danuta, powiedzia-
łem, kim jestem, usłyszałem jęk 
i nastała cisza. Zaniemówiła, po 
chwili się odezwała powiedziała, 
że rodziców nie ma w domu, po-
szli do kościoła, ale jutro przyjadą 
do Katowic. Następnego dnia wie-
czorem, Leszek został z babcią, a 
ja z Maryną poszliśmy na dworzec 
spotkać mamę z siostrą. Przyje-
chał pociąg z Warszawy, stoimy 
przy wyjściu, bacznie obserwuję, 
wszyscy przeszli, a ich nie ma. 
Wychodzimy z dworca, stoi Wie-
siek z jakimiś paniami, podchodzi-
my – to jest moja mama i siostra. 
Nie poznałem ja ich, ani one mnie. 
Przywitaliśmy się, mama się roz-
płakała. Wiesiek wziął taksówkę 
i pojechaliśmy do domu. Tak jak 
wspomniałem w tym domu nawet 
usiąść nie było gdzie. Wiesiek za-
biera moją mamę i siostrę do sie-
bie do domu. Pojechałem ja rów-
nież, zjedliśmy kolację, siedzimy 
i patrzymy na siebie i się nie 
odzywamy z wrażenia, nie wie-
dzieliśmy, co  mamy sobie powie-
dzieć. Ponieważ tu warunków do 
zamieszkania nie ma mama pro-
ponuje nam jechać do Olsztyna. 
Póki sprawa się nie wyklaruje daje 
nam do zamieszkania jeden pokój. 
Rodzice moi w Olsztynie mieli 
trzy pokoje z kuchnią i ich troje, z 
tym, że jeden pokój był pracownią 
krawiecką mojego ojca. 7 grud-
nia 1955 roku rano wyjeżdżamy 
do Olsztyna. Przyjechaliśmy do 
Olsztyna, na dworcu Zachodnim 
czekał na nas mój ojciec z dwoma 
uczniami. Rodzice mieszkali nie-
daleko dworca na ulicy Bałtyckiej. 
Uczniowie pomagali nieść bagaż. 
Dostaliśmy jeden duży pokój po-
nad 25m kwadratowych. Miesz-
kanie z wygodami, ogrzewanie 
centralne lokalne, gaz, łazienka, 
dawno nas od takich luksusów od-
zwyczajono. Zaczęli przyjeżdżać 
krewni, przychodzić znajomi, 
żeby po tylu latach się zobaczyć. 
Mama prawie bez przerwy nakry-
wała stół i podawała poczęstunek. 
Ojciec mój, mistrz krawiecki miał 
szerokie znajomości w Olsztynie, 
a repatriantów z Wilna to prawie 
wszystkich znał. Ojciec nie mógł 
się z tym pogodzić, mówił jak to 
jedyny syn i nie Sawicz, a Horski, 
powtarzał, musisz wrócić do swe-
go nazwiska. Ojciec uruchomił 
swoje znajomości. Poszliśmy z 
Maryną do biura dowodów osobi-
stych, gdzie bez słowa wydali nam 
tymczasowe dowody osobiste na 
nazwisko Sawicz Czesław Alek-
sander tak jak było w metryce, 
Marynie Sawicz Maria Zofia. Po 
sześciu miesiącach zmienili nam 
dowody na stałe. Tak wróciłem 
do swego nazwiska. Akt zawarcia 
małżeństwa i metrykę urodzenia 
syna Lecha musiałem sprostować 
sądownie. Dokonaliśmy meldun-
ku zamieszkania, a ja dodatkowo 
musiałem zameldować się w Woj-
skowej Komendzie Rejonowej. 
Poszedłem do WKR tam taki ryży 
kapitan  (którego do końca moich 
dni nie zapomnę) pyta mnie czy 
służyłem w wojsku. Odpowia-

dam – tak w Armii Krajowej. AK 
to nie armia to banda, myślałem, 
że mnie krew zaleje, przez prawie 
12 lat pobytu w ZSRR nikt mnie 
bandytą nie nazwał, a tu w  wy-
marzonej, wyśnionej ojczyźnie, 
nazywają mnie bandytą. Pyta da-
lej, jaki stopień mieliście? Odpo-
wiadam: W bandzie nie ma stop-
ni jest herszt bandy i bandyta, ja 
hersztem nie byłem. Poderwał się 
z za biurka i myślałem, że mnie 
uderzy. Jak odpowiadacie? Tak 
jak pytacie obywatelu kapitanie.  
Zacząłem poszukiwać pracy. 17 
stycznia 1956 roku podjąłem pra-
cę w Technicznej Obsłudze Samo-
chodów w Olsztynie, na stanowi-
sku mechanika samochodowego. 
Takie były początki powrotu do 
wymarzonej, wyśnionej Ojczy-
zny. Byłem bezprawnie osadzo-
ny przez Związek Radziecki, za 
zdradę  Radzieckiej Ojczyzny, w 
owym czasie posługiwałem się 
przybranymi dokumentami wy-
danymi przez „Polskie Państwo 
Podziemne”, w których było, że 
nie byłem z Kresów Wschodnich 
lecz z Poznania obywatel Polski. 
Mimo to zostałem osądzony, tylko 
za to, że walczyłem o wolną i nie-
podległą Polskę. Po przyjeździe 
do Polski, mimo, że odbyłem nie 
zawinioną karę, uważano mnie 
za obywatela gorszego, Akowca 
(bandytę) a to mnie bolało bardzo. 
Policzek otrzymany od wroga 
mniej boli niż otrzymany od swo-
ich od rodaków. Pracowałem do-
brze, od zakładu pracy otrzymy-
wałem, pochwały i wyróżnienia 
w postaci dyplomów, odznaczeń 
Akowiec nie mógł dostać.       Od 
1958 roku pracowałem społecznie 
w  Zakładowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, od 1961 r. przez ponad 
dwadzieścia lat pełniłem funkcję 
„Naczelnika”. 

Za wzorową pracę, społeczną w 
straży, przygotowywania jednost-
ki do zawodów, gdzie byliśmy za-
wsze w czołówce otrzymywałem 
pochwały, wyróżnienia nagrody i 
odznaczenia. Posiadam wszystkie 
odznaczenia Straży Pożarnej.                                                                                        

Do Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację, mimo moich 

/ 
/  

starań przez osiem lat mnie nie 
przyjmowano, były Akowiec był 
jak trędowaty. W 1984 r. zosta-
łem przyjęty i otrzymałem status 
„Kombatanta”. W 1985 r. przyzna-
no mnie Akowski stopień kaprala i 
awansowano do stopnia Sierżanta. 
W 1994 r. otrzymuję awans na St. 
Sierżanta. W 2000 r. otrzymuję 
awans na Podporucznika. W 2002 
r. awansuję na Porucznika. W 
2006 r. awansuję do stopnia Ka-
pitana. W roku 1990 przechodzę 
od Z.B.o W.i D.u  do Polskiego 
Związku Kombatantów. W 1994 r. 
w ramach integracji połączyliśmy 
się z Stowarzyszeniem Polskich 
Kombatantów w Kraju. Od 1991 r. 
do dnia dzisiejszego pełnię funk-
cję  prezesa tej organizacji. Należę 
do Związku Sybiraków i Stowa-
rzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej.

 Zostałem odznaczony następują-
cymi odznaczeniami.

1. Krzyż „Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski”      2003 r.
2. Krzyż „Kawalerski Orderu od-
rodzenia Polski”    1992 r.
3. Krzyż Armii Krajowej      1994 
r.
4. Krzyż „Partyzancki”          1985 
r.
5. Krzyż „Więźnia Politycznego”         
1996 r.
6. Krzyż „Walki o Niepodległość”      
1998 r.
7. „Kombatancki Krzyż Zasługi”       
1995 r.        
8. Krzyż „Zesłańców Sybiru”            
2005 r.
9. Order Męczeństwa i Zwycię-
stwa       1997 r.
10.  Medal „Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945 r.”   1985 r.     
11.  Złoty Medal „Za Zasługi Dla 
Obronności Kraju”   2007 r.
12.  Trzykrotny Medal Wojska 
„Polska Swemu Obrońcy”   2000 
r.
13. Odznaka Pamiątkowa „Akcja 
Burza”  1993 r./ 
14. Odznaka „Weterana Walk o 
Niepodległość”  1995 r.
15. Odznaka „Honorowa Sybira-
ka” 1995 r.
      
Czesław Sawicz „Horski”
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W 1941 r. dawna fabryka budowy 
maszyn młyńskich Steinhausa we 
Lwowie przy ul. Janowskiej 134 
(obecnie Tarasa Szewczenki 134) 
została przejęta przez niemieckie 
przedsiębiorstwo Deutsche Au-
srustungswerke (DAW). Wkrótce 
przy zakładach Niemcy utworzyli 
obóz pracy przymusowej. W lip-
cu 1942 r. placówka przeszła pod 
zarząd SS, a jesienią przekształ-
cono ją w obóz koncentracyjny. 
Ze względu na wysoką śmiertel-
ność i wyjątkowe okrucieństwo 
wobec więźniów, w powojennej 
literaturze przedmiotu obóz Ja-
nowski jest często określany mia-
nem „uniwersytetu zbirów”, obo-
zem śmierci”, w którym w sposób 
okrutny zostało wymordowanych 
ponad 200 tysięcy więźniów, nie 
tylko Żydów.
W latach 1945 – 1948 Michał 
Maksymilian Borwicz (Boru-
chowicz) opracował książkę o 
obozie Janowskim „Uniwersy-
tet Zbirów”. Książka ukazała się 
nakładem wydawnictwa Woje-
wódzkiej Żydowskiej Komisji 
Historycznej w Krakowie w roku 
1948. Od tego czasu wydania nie 
wznowiono.
Autor opracowania „Uniwersy-
tet zbirów” w latach 1942-43 był 
więźniem obozu Janowskiego 
- pseudonim „Ilian”, skąd uda-
ło mu się zbiec. Po ucieczce z 
obozu działał w partyzantce pod 
pseudonimem Zygmunt. Opraco-
wanie to jest jedynym dokumen-
tem historycznym istnienia obo-
zu Janowskiego spisanym przez 
świadka historii.
Niestety obozem Janowskim nie 
zajęli się dotąd polscy historycy, 
a historyczne opracowania ży-
dowskich historyków  dotyczą-
ce „uniwersytetu zbirów” nie są 
znane. Nie istnieją nawet opraco-
wania monograficzne. Wiadomo 
jedynie, że w owym obozie ginęli 
tragicznie nie tylko Żydzi.
Żydzi lwowscy początkowo po-
dejmowali pracę w zakładach 
DAW dobrowolnie ze względu na 
ochronę, wynikającą z zatrudnie-
nia w przemyśle niemieckim. Z 
czasem do obozu Niemcy zaczęli 
kierować robotników wskaza-
nych przez Radę Żydowską (Ju-
denrat) oraz ujętych w ulicznych 
łapankach. Od 1942 r. do obozu 
Janowskiego zaczęto przywozić 
także grupy z Żydów z innych 
miejscowości, między innymi z 
Przemyśla i Drohobycza. Po se-
lekcji Niemcy pozostawiali jedy-
nie silnych i zdrowych mężczyzn, 
zdolnych do pracy. W marcu 
1943 r. w obozie powstał oddział 
kobiecy. Liczba więzionych ule-
gała wahaniom. W materiałach 
źródłowych zachowała się jedy-
nie informacja o stanie liczebnym 

obozu na dzień 1 marca 1943 r. 
- przy ul. Janowskiej było wtedy 
15 000 Żydów.
We wrześniu 1941 r. wybudowa-
no kompleks baraków, a obszar 
obozu został otoczony ogrodze-
niem z drutu kolczastego z wie-
żami strażniczymi. Dozór nad 
obozem powierzono funkcjona-
riuszom SS, wspomaganym przez 
ukraińskich strażników (wyszko-
lonych wachmanów).
Do obozu Janowskiego Niemcy 
kierowali głównie tych Żydów, 
których wskazał Judenrat lwow-
skiego getta. Policja żydowska 
w biciu i katowaniu żydowskich 
nieszczęśników obozu janow-
skiego wyręczała Schutzpolizei. 
Nieraz policjanci żydowscy pa-
łowali nieszczęsnych więźniów 
żydowskich po głowach, równo-
cześnie kopiąc w genitalia. Ten 
niemiecki uniwersytet zbirów 
można nazwać „żydowską wyż-
szą szkołą maltretowania”, fakul-
tet niemieckiego „uniwersytetu 
zbirów”, tak uważa Michał Mak-
symilian Borwicz „Uniwersytet 
zbirów” (wyd. Kraków 1948 r. ).
Więźniowie byli zakwaterowani 
w drewnianych barakach, pozba-
wionych infrastruktury sanitar-
nej i grzewczej. Jako miejsce do 
spania służyły długie, zbiorowe 
prycze, bez koców i pościeli. 
Ogromnym problemem był brak 
środków sanitarnych. Dla kilku 
tysięcy więźniów przeznaczono 
nieliczne latryny i umywalnie. 
Wszechobecny brud w połącze-
niu z wszawicą oraz wycieńcze-
nie więźniów były przyczynami 
wielu zachorowań, między inny-
mi epidemii tyfusu. Przez pewien 
czas wybrani chorzy trafiali do 
szpitala na terenie miasta. Później 
„staraniem” Judenratu w obozie 
utworzono blok szpitalny, będący 
de facto umieralnią, bez lekarstw 
i odpowiedniego wyposażenia. 
Obłożnie chorzy byli sukcesyw-
nie rozstrzeliwani.
Dzienną rację żywnościową sta-
nowiła porcja chleba o wadze 
około 15 dkg, kawa zbożowa oraz 
wodnista zupa, do przygotowania 
której używano kapusty, krup lub 
ziemniaków. Były to posiłki o 
znikomej kaloryczności, nie po-
zwalającej więźniom na regene-
rację sił.
Więźniów wykorzystywano do 
prac w obozowych warsztatach, 
przy naprawie sprzętu wojennego. 
Przeciętny dzienny wymiar czasu 
pracy wynosił 10-12 godzin. 
Często po zakończeniu oficjal-
nej „dniówki” Niemcy zmuszali 
więźniów do bezsensownych, 
wyczerpujących zajęć, polegają-
cych na przenoszeniu materiałów 
budowlanych - cegieł, belek i de-
sek - z miejsca na miejsce, przy 

czym praca musiała być wykona-
na w biegu.
W obozie panował terror. Na po-
rządku dziennym było dotkliwie 
bicie, doraźne egzekucje i tortu-
ry. Esesmani gnębili i mordowa-
li więźniów na różne sposoby - 
podczas mrozów na wiele godzin 
wieszali ich za nogi, kazali stać 
nago lub trzymali w beczkach z 
lodowatą wodą. Więźniowie byli 
rozstrzeliwani, duszeni. Okreso-
wo przeprowadzano selekcje, w 
trakcie których Niemcy oddzie-
lali osoby chore i wyczerpane. 
Rozstrzeliwano ich w pobliżu 
obozu, w tzw. Dolinie Śmierci. 
Filip Friedman w książce „Zagła-
da Żydów lwowskich” tak pisał o 
selekcjach w obozie Janowskim: 
„Co pewien czas zabierano po 
kilka tysięcy obozowców na 
„Piaski”, na stracenie. „Selek-
cja” przy tego rodzaju „akcji” 
odbywała się zazwyczaj w spo-
sób nader prosty. Urządzano tzw. 
„bieg śmierci”. Masa biegnących 
skazańców była obstawiona z obu 
stron szpalerem SS-manów, któ-
rzy biegnącym podstawiali nogi 
lub karabiny, bili ich po głowach, 
strzelali do nich itp. Kto się po-
tknął i upadł - bywał odstawiany 
na bok, do uprzednio już przy-
gotowanej grupy „bez¬apelacyj-
nych straceńców” - tzn. chorych, 
kalek i wyczerpanych strzępów 
ludzkich - i szedł wraz z nimi do 
mordowni na „Piaski”.
Obóz Janowski należał w czasie 
okupacji do  miejsc niemieckich 
masowych, okrutnych zbrodni, o 
których poza najbliższą okolicą 
Lwowa wiedziało stosunkowo 
nie wielu i nie wiele. 
Obóz Janowski przewyższał inne 
metodyką i rozpiętością zbrod-
ni, kaźń będąca (dla niemieckich 
zbrodniarzy), czymś w rodzaju 
wszechnicy zbrodniczości, wyż-
szej uczelni sadyzmu i okrucień-
stwa, rzadko występującego w 
historycznych dziejach mordów, 
gdy jeszcze nie istniało pojęcie lu-
dobójstwa (genocide). 
„Profesorowie” makabrycznego 
studium rekrutowali się z najwy-
bitniejszych specjalistów katow-
skiego rzemiosła, wychowywani 
w osławionym Jakdkommando 
(nazwa brygady nadzwyczajnej 
wywodzącej się od nazwy „sztyle-
tu nadającego się wyłącznie do za-
bijania) „doktora” Dirlenwangera.
36 Dywizja Grenadierów SS „Dir-
lewanger” była jednostką Waf-
fen-SS złożoną przede wszystkim 
z kryminalistów rekrutowanych 
w niemieckich więzieniach i 
obozach koncentracyjnych pod 
dowództwem „dra” Oskara Dir-
lewangera. Dokonała ona niezli-
czonej liczby zbrodni wojennych 
na tyłach frontu wschodniego 

podczas II wojny światowej, 
odznaczając się wyjątkowym 
okrucieństwem. Jej działalność 
pozbawiła życia przynajmniej 60 
tysięcy ludzi, w przeważającej 
większości cywilów.
Jeden ze znanych działaczy ru-
chu esesowskiego „doktor” Dir-
lewanger – nieuk, który na roz-
kaz Gestapo otrzymał honorowy 
doktorat na jednym z uniwersy-
tetów w Niemczech, wychowy-
wał przez dłuższy czas w swoim 
Jagdkommando sześćdziesięciu 
doborowych katów. Wszyscy oni 
byli w swoim czasie – przed wy-
słaniem do niemieckich obozów 
zagłady  -  przedstawiani osobi-
ście Hitlerowi. 
Dziesięciu z nich przyjechało 
do obozu Janowskiego. Pod wy-
trawnym kierownictwem takich 
„wykładowców” edukowali się 
w obozie Janowskim  pozostali 
zwyrodnialcy. Wielu oprawców, 
którzy zapisali najkrwawsze stro-
ny w dziejach innych niemiec-
kich obozów zagłady i więzień, 
tam odbywało „studia”, względ-
nie tam przyjeżdżało na odby-
cie „kursów dokształcających”. 
Wściekłość okupantów przybrała 
tam rozmiary wręcz niesamowite. 
Ofiar nie można było mordować  
dwukrotnie, trzeba było im w 
sposób wyrafinowany przedłu-
żyć życie męką. A śmierć uczynić 
kaźnią straszliwą. Takie zadanie 
miała  „janowska” katownia, a 
sprawcy obozowi spełnili ją w 
100 procentach.
Lwowianie znali niesamowitą 
rzeczywistość obozu Janowskie-
go od więźniów wychodzących 
do pracy poza teren obozu. Obóz 
na Janowskiej 134 był czymś w 
rodzaju kursów dokształcających 
wyrafinowanych oprawców, ko-
mendantów i dozorców wysyła-
nych później do innych obozów. 
Tutaj pod fachowym kierownic-
twem  dokształcali się oprawcy, 
poszukujący  takich sposobów 
mordów, które skazańcom oprócz 
śmierci zadawałyby jeszcze jak 
najwięcej cierpień. Tu prześwi-
drowywano ludziom brzuchy 
tępym kijem, zamrażano ich w 
beczce z wodą, tutaj Niemcy 
pokazywali sztuki strzelając do 
dzieci podrzucanych w górę lub 
rozrąbując je siekierami na pół, 
jak rozrąbuje się pień drzewa. 
Obóz na Janowskiej był uniwer-
sytetem bestialstwa, ale Maj-
danek, Oświęcim, Dachau, czy 
Buchenwald – to były w randze 
porównawczej gimnazja tego sa-
mego bestialstwa, którego szkołą 
początkową jest wychowanie nie-
mieckie, niemiecka tresura zabi-
jania w wyższej szkole mordów 
„Uniwersytetu zbirów”.
18 listopada 1943 r. Niemcy zgła-

dzili wszystkich więźniów obo-
zu Janowskiego. Silne jednostki 
policji otoczyły obóz szczelnym 
kordonem. Więźniowie zosta-
li zebrani na placu apelowym, z 
którego grupami byli wyprowa-
dzani na Piaski i tam rozstrze-
liwani. Następnie na Janowską 
sprowadzono żydowskich ro-
botników z pozostałych obozów 
pracy przymusowej we Lwowie. 
Również oni zostali wymordowa-
ni na Piaskach.
Począwszy od połowy 1943 r. 
Niemcy sukcesywnie próbowali 
zacierać ślady zbrodni. Utworzo-
na z żydowskich więźniów tzw. 
Brygada Śmierci pod czujnym 
okiem funkcjonariuszy oddziału 
Sonderdienst nr 1005 odkopy-
wała i paliła zwłoki pomordo-
wanych. 20 listopada 1943 r. 
członkowie Brygady stawili opór. 
Większość z nich zginęła, nielicz-
nym udało się uciec.
Obóz Janowski funkcjonował do 
połowy 1944 r. Przebywało w 
nim kilkuset Polaków i Ukraiń-
ców oraz niewielka grupa osób 
pochodzenia żydowskiego, zła-
panych na terenie miasta.
Znani więźniowie

Maurycy Allerhand - polski 
prawnik, zginął w obozie,
Adolf Beck - polski neurofizjo-
log, popełnił samobójstwo,
Fryderyk Kleinman - polski ma-
larz,
Emanuel Szlechter – wybitny 
polski poeta, scenarzysta i autor 
tekstów, m.in. filmowej piosenki 
„Umówiłem się z nią na dziewią-
tą”, zamordowany z żoną i dzieć-
mi,
Maurycy Szymel - poeta, zamor-
dowany,
Debora Vogel - pisarka, zamordo-
wana razem z mężem architektem 
Szulimem Barenblüthem,
Szymon Wiesenthal - późniejszy 
tropiciel niemieckich morderców.

Dokumenty, źródła, cytaty:

Michał Maksymilian Borwicz 
„Uniwersytet zbirów” (wyd. Kra-
ków 1948 r. )

http://pl.wikipedia.org/wiki/
Ob%C3%B3z_Janowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Get-
to_lwowskie
http://www.lwow.com.pl/semper/
zaglada.html
ht tp : / /www.sz te t l .o rg .p l /p l /
a r t i c l e / l w o w / 1 3 , m i e j s c a -
m a r t y r o l o g i i / 4 9 2 7 , o b o z -
janowski-nazis towski-oboz-
pracy-przymusowej- i -oboz-
koncentracyjny-ul-janowska-134/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi-
cha%C5%82_Maksymilian_Bor-
wicz

UNIWERSYTET ZBIRÓW 
OBÓZ JANOWSKI WE LWOWIE
Aleksander Szumański  
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Uniwersytet   Jana Kazimierza we 
Lwowie, został założony przez 
króla Polski Jana Kazimierza w 
1661 roku jako Akademia Lwow-
ska, w okresie międzywojennym 
1919 - 1949 Uniwersytet Jana Ka-
zimierza; jeden z najstarszych uni-
wersytetów w Europie Wschodniej 
i na dawnych ziemiach Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów.

Czworobok ulic św. Mikołaja, Dłu-
gosza, Supińskiego i Mochnackie-
go tworzył jakby „łacińską”, uni-
wersytecką dzielnicę Lwowa. Na 
wzgórzu przy kościele wiekowe 
mury „starego uniwersytetu”, w 
których mieściły się zakłady i au-
dytoria wydziału matematyczno-
-przyrodniczego. 
Przy ul. Długosza imponujące 
gmachy chemii i geologii. Przy ul. 
Supińskiego wzniesione już w Pol-
sce niepodległej bloki mieszkalne 
profesorów, przy ul. Mochnac-
kiego Biblioteka Uniwersytecka, 
łącząca się ze starym gmachem 
przerzuconym na wysokości piętra 
oszklonym przejściem. 

We wnętrzu czworoboku szumia-
ła stuletnimi drzewami zielona 
przestrzeń Ogrodu Botanicznego. 
Z tego centrum rozrastał się uni-
wersytet na wschód i na zachód, 
Wystarczyło zbiec ze wzgórza 
przy kościele św. Mikołaja i prze-
mknąć się krętym wąwozem ulic 
Frydrychów i Kaleczej, by wybiec 
na prosty trakt ulic Ossolińskich i 
Słowackiego, wiodący już bezpo-
średnio na Marszałkowską. 
Po drodze mijało się zabudowania 
Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, z niezapomnianą kopułką 
i klasycystyczną fasadą dawnego 
kościoła karmelitanek, potem bo-
haterską Pocztę Główną, wsławio-
ną w walkach o polskość Lwowa w 
pamiętnych dniach listopadowych 
1918 roku, aby wyjść w końcu na 
szeroką, zieloną przestrzeń Ogrodu 
Jezuickiego – Parku Kościuszki. 
Zwrócony ku niemu swą imponu-
jącą fasadą, rozpościerał się wzdłuż 
Marszałkowskiej, zajmując całą jej 
długość, potężny gmach dawnego 
galicyjskiego sejmu krajowego, w 
Polsce niepodległej główna siedzi-
ba Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Tu mieściły się biura i reprezenta-
cyjne salony rektoratu, dziekanaty 
wszystkich pięciu wydziałów, aula 
uniwersytecka w dawnej sali obrad 
sejmowych oraz zakłady naukowe 
i sale wykładowe wydziałów teo-
logii, humanistyki i prawa. Szere-
giem wewnętrznych dziedzińców 
gmach docierał aż do przeciwległej 
pierzei przy ul. Kościuszki, gdzie 
mieściła się kwestura, a od strony 
zachodniej anektował jeszcze kilka 
przyległych kamieniczek przy ul. 

Mickiewicza, gdzie znalazły schro-
nienie zakłady filologii klasycznej.

Podążając z kolei na wschód od 
owej starej dzielnicy uniwersytec-
kiej w stronę Łyczakowa, docho-
dziło się do potężnego kompleksu 
klinik, szpitali i laboratoriów wy-
działu lekarskiego, ciągnących się 
wzdłuż ulic Łyczakowskiej, Gło-
wińskiego, Pijarów i Piekarskiej 
aż po gmach Anatomii położony 
nieomal tuż u bram lwowskich Po-
wązek - historycznego cmentarza 
Łyczakowskiego. 

W potężnym organizmie miasta 
uniwersytet stanowił jego serce i 
mózg, jego intelekt, geniusz twór-
czy, szeroko promieniujące ogni-
sko kultury, najwyższą i najgłęb-
szą samoświadomość historyczną 
wielkiej i zobowiązującej przeszło-
ści.
Tradycje naukowe Uniwersytetu 
Lwowskiego sięgają XVI w. Miał 
on znaczącą pozycję w Europie 
Środkowej w dziedzinie nauk 
humanistycznych i matematycz-
nych. Jego profesorami byli m.in.: 
orientalista T. Krusiński, heraldyk 
Kacper Niesiecki oraz późniejszy 
sekretarz Komisji Edukacji Naro-
dowej G. Piramowicz. Do grona 
profesorskiego należeli również, 
m.in. dyplomata Szymon Aszkena-
zy, Oswald Balzer, poeta Jan Ka-
sprowicz (rektor UJK), A. Kryński, 
K. Liske, Antoni Małecki, Tadeusz 
Sinko, Kazimierz Ajdukiewicz, 
światowej sławy matematyk Stefan 
Banach, Leon Chwistek, Tadeusz 
Benedykt Dybowski, Józef Kallen-
bach, Wojciech Kętrzyński, Juliusz 
Kleiner, T. Lehr-Spławiński, kar-
tograf Eugeniusz Romer, Ludwik 
Rydygier, W. Taszycki, Kazimierz 
Twardowski,  Adam Sołowij świa-
towej sławy ginekolog – położnik, 
pisarz i tłumacz literatury francu-
skiej Tadeusz Boy-Żeleński ( objął 
swoją funkcję uniwersytecką w 
przemianowanym na Uniwersytet 
im. Iwana Franki  już po 17 wrze-
śnia 1939 roku). 
Dzieje tego uniwersytetu były rów-
nie burzliwe, zmienne w swoich 
kolejach i dramatyczne, jak dzieje 
owej ziemi kresowej, wystawionej 
przez wieki na idące na nią usta-
wicznie ze wschodu i od południa 
nawałnice, burze dziejowe, rozbija-
jące się o mury tego miasta, nie dar-
mo mającego w swym herbie lwa. 
Prawdziwe antemurale  christiani-
tatis (przedmurze chrześcijaństwa), 
Leopolis semper fidelis, jedyne 
miasto Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej, które  jako pierwsze w II 
RP wyróżnione zostało krzyżem 
rycerskim Virtuti Militari, nadanym 
przez Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego.
Początki Uniwersytetu Lwowskie-

go sięgają wieku XVII, choć myśl 
o założeniu wyższej uczelni na 
wschodnich rubieżach Rzeczypo-
spolitej kiełkowała już wcześniej, 
w ostatnich dziesiątkach XVI w. 
Wiązało się to z poszukiwaniem 
nowego modelu szkolnictwa, do-
stosowanego do potrzeb rozległego 
terytorialnie państwa i gwarantują-
cego optymalne warunki rozwoju 
jego kultury. Eksponentem tych 
dążeń był młody, ekspansywny i 
dynamiczny zakon jezuitów, coraz 
wyraźniej zdający się rywalizować 
z Akademią Krakowską w walce o 
prymat w sterowaniu rozwojem ca-
łej kultury narodowej. 

Uniwersytet Krakowski (UJ), re-
prezentował ciągłość świetnej, 
znakomitej tradycji, ale jego struk-
tura z biegiem lat stawała się coraz 
bardziej staroświecka, anachro-
niczna. Model jezuicki był oczy-
wiście związany z kontrofensywą 
odradzającego się po soborze try-
denckim katolicyzmu, w swej ge-
neralnej orientacji mniej zakorze-
niony w tradycji polskiej, bardziej 
uniwersalny i kosmopolityczny, 
ale jednocześnie wyraźniej od sta-
rzejącej się Akademii Krakowskiej 
nowoczesny.
Pierwszą próbę podjęli jezuici w 
1589 r. na synodzie piotrkowskim. 
Nie poważono się jeszcze występo-
wać z projektem utworzenia odręb-
nej wyższej szkoły zakonnej; cho-
dziło jedynie o opanowanie dwóch 
„ideologicznych” wydziałów Aka-
demii - sztuk wyzwolonych i teolo-
gii. Próba zakończyła się niepowo-
dzeniem. 
Ponownie podjęto ją dopiero w 
dwadzieścia z górą łat później, w 
roku 1611, ale tym razem szło już 
nie o jakieś condominium między 
zakonem a Akademią, lecz o stwo-
rzenie drugiego w Koronie uniwer-
sytetu. Kraków się bronił, wyczu-
wając w tych próbach zagrożenie 
własnej pozycji przez młodego, 
pełnego energii konkurenta. Walka 
była zażarta i długotrwała, podzie-
liła świadome kręgi społeczeństwa 
na zwalczające się obozy poplecz-
ników jednej lub drugiej strony. 

Stolica Apostolska, od której zale-
żał ostateczny werdykt, zajmowała 
stanowisko ostrożne i wstrzemięź-
liwe. Spór rozszerzał się i nabierał 
coraz wyraźniej znamion sprawy 
politycznej o ogólnopaństwowej 
doniosłości. Chodziło o uaktywnie-
nie wschodnich połaci olbrzymie-
go państwa polsko-litewskiego, o 
przełamanie bizantyńsko-cerkiew-
nego skostnienia, o wciągnięcie 
tych obszarów w orbitę nowocze-
snych prądów kulturalnych. 
A także o okcydentalizację kresów, 
o ściślejsze związanie ich z kulturą 
polską.

(Okcydentalizacja – przyjmowanie 
wzorców kultury krajów cywili-
zacji zachodniej (Okcydent) i po-
wszechna ich akceptacja). 

Już założona na polsko-ruskim 
pograniczu etnicznym Akademia 
Zamojska była wyrazem tych za-
mierzeń zdążających do wyrów-
nania kulturowego między Koroną 
a wschodem, do stworzenia wa-
runków sprzyjających budowaniu 
na tych obszarach własnej kultury 
uniwersyteckiej i-naukowej, opar-
tej na nowoczesnych podstawach.
Idea ‚aktywizacji kulturalnej ziem 
ruskich przechodziła najrozmaitsze 
perypetie, mnożyły się projekty 
nigdy nie zrealizowane, wymienia-
no kolejno różne miejsca - Łuck, 
Chełm, Lwów, Kamieniec Podol-
ski i Kijów jako ewentualne siedli-
ska nowych uczelni. Ostatecznie 
zdawała się jakby regulować tę 
sprawę ugoda hadziacka z r. 1658, 
podnosząca założone w Kijowie w 
r. 1631 tzw. Kolegium Kijowsko-
-Mohilańskie do rzędu akademii, 
zrównanej w prawach z uniwersy-
tetem krakowskim i przewidująca 
założenie jeszcze jednego uniwer-
sytetu na ziemiach ruskich. 
Realizacja tego projektu napotkała 
jednak poważne trudności wskutek 
sporu, jaki rozgorzał na tle loka-
lizacji tej projektowanej uczelni. 
Społeczeństwo ruskie domagało 
się uniwersytetu we Lwowie, gdzie 
dysponowało silnym ośrodkiem 
szkolnym i wydawniczo-drukar-
skim przy tamtejszej Stauropigii. 
Ale we Lwowie istniało już od r. 
1608 kolegium jezuickie, w któ-
rym ambitny i dynamiczny zakon 
widział jakby pierwiastkowy zalą-
żek przyszłej pełnoprawnej uczelni 
wyższej i czynił w tym kierunku 
konkretne przygotowania, tworząc 
już od r. 1613 obok studiów niż-
szych i humaniorów dwa fakultety, 
artium i scientiarum (nauki huma-
nistyczne, przyrodnicze, matema-
tyczno – fizyczne).
Widząc w staraniach ruskich za-
grożenie swych planów, jezuici 
rozwinęli energiczną akcję na 
rzecz podniesienia owej istnieją-
cej już szkoły lwowskiej do rzędu 
uczelni akademickiej. Starania te 
uwieńczone zostały wydaniem w 
Krakowie w dniu 20 stycznia 1661 
r. przez sprzyjającego jezuitom, 
zresztą w przeszłości członka tego 
zakonu, Jana Kazimierza, dyplomu 
fundacyjnego na założenie pełne-
go, czterowydziałowego (również 
z wydziałami świeckimi prawa i 
medycyny) uniwersytetu jezuic-
kiego we Lwowie, potwierdzonego 
następnie dalszym aktem królew-
skim wydanym w Częstochowie 5 
lutego tegoż roku. Od tej daty liczą 
się dzieje Uniwersytetu Lwowskie-
go, aczkolwiek losy jego nie uło-

żyły się tak gładko i po myśli jego 
promotorów i fundatorów, jak się 
zapewne spodziewali.

Idea uniwersytetu jezuickiego 
wywołała w kołach przeciwnych 
zakonowi gwałtowne i burzliwe 
sprzeciwy, które znalazły głośny 
rezonans również na sejmikach i 
w sejmie. Pod ich wrażeniem i po 
konsultacjach z nuncjuszem apo-
stolskim w Polsce papież Alek-
sander VII wstrzymał się przed 
ostatecznym zatwierdzeniem aktu 
fundacyjnego. Kolegium jezuickie 
we Lwowie nadal oczywiście ist-
niało, ale pozbawione de iure przy-
wilejów wyższej uczelni. 

Wyższą szkołą dla Lwowa mia-
ła być, jak dotychczas, Akademia 
Zamojska, ale w drugiej połowie 
XVII stulecia, po wojnach ko-
zackich i po szwedzkim potopie, 
Lwów zaczął się szybko i coraz 
wyraźniej wybijać na mapie kultu-
ralnej państwa jako żywy ośrodek 
intelektualny. Sprzyjało tej akty-
wizacji umysłowej miasta jego do-
godne położenie na głównym szla-
ku wiodącym z zachodu na wschód 
i na Bałkany oraz związany z tym 
jego rozkwit ekonomiczny, różno-
rodność demograficzna, kulturalna 
i wyznaniowa jego mieszkańców, 
na którą składały się nacje polska, 
ruska, ormiańska, żydowska, woło-
ska, słowacka, czeska i węgierska, 
włoska, grecka i niemiecka, wresz-
cie wraz ze wzrostem bogactwa ro-
snące ambicje i aspiracje kultural-
ne patrycjatu lwowskiego, owych 
słynnych Abreków, Alembeków, 
Boimów, Kampianów, Hepnerów, 
Szolców, Szymonowiców i Zimo-
rowiców.
Kolegium jezuickie funkcjonowa-
ło nadal pod nazwą nieoficjalną 
akademii, będąc szkołą raczej pół-
wyższą, i dopiero w 1758 r. Au-
gust III potwierdził fundację Jana 
Kazimierza, określając uczelnię 
lwowską jako szkołę akademicką 
z dwoma wydziałami - teologii i 
filozofii, ale bez prawa nadawania 
stopni naukowych.
Pojawiły się pierwsze nieśmiałe 
jeszcze zapowiedzi nurtu oświece-
niowego w działalności niektórych 
profesorów trwałej zapisanych w 
kulturze polskiej, jak orientalista 
Krusiński, heraldyk Niesiecki czy 
późniejszy sekretarz Komisji Edu-
kacji Narodowej Piramowicz. 

Tymczasem przyszedł tragiczny 
rok 1772, aneksja Małopolski przez 
Austrię, wreszcie kasata zakonu 
jezuitów, powodujące ostatecznie 
przekształcenie uczelni lwowskiej 
w tzw, Theresianum, czyli Akade-
mię Stanową. 

W tej formie przetrwała ona do 

UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA 
WE LWOWIE CZ. I
 
Dla działu Historia „Kresowego Serwisu Informacyjnego” opracowali: Alina Borkowska - Szumańska, Aleksander Szumański, Lesław Flis
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Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !

Program POMOST to autorski program Zofii Wojcie-
chowskiej. 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 pa-
mięć trudna ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja 
powstaje przede wszystkim dla Was. Zawiera infor-
macje o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, 
mających wpływ na rozwój świadomości społecznej. 
Program jest adresowany do Polaków na wschodzie 
i Polonii. Razem z Kresowym Serwisem Informacyj-
nym walczymy o sprawy Polaków. Naszą misją jest 
ustanowienie Dnia Męczeństwa Kresowian. To od 
Państwa zależy czy Program Pomost będzie nadawa-
ny. Program potrzebuje wsparcia finansowego.
Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wes-
przeć audycję. Program Pomost jest społeczną ini-
cjatywą podjętą w 2009 roku przez mazurskie Sto-

warzyszenie 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 kon-
to z dopiskiem -Program Pomost
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1784 r., kiedy to Józef II nadał jej 
wreszcie od stu lat nadaremnie 
postulowany status uniwersytetu z 
czterema wydziałami: teologii, fi-
lozofii, prawa i medycyny. Formal-
nie było to więc jak gdyby spełnie-
nie życzeń królewskiego fundatora 
z r. 1661, ale awans był w rzeczy-
wistości pozorny, ponieważ struk-
tura tego józefińskiego uniwersy-
tetu była nieomal średniowieczna.

Wydział filozoficzny miał charak-
ter studium wstępnego, wykładane 
na nim przedmioty nie miały sta-
tusu nauk autonomicznych, lecz 
wyłącznie pragmatyczny i usługo-
wy, miały dostarczać pewnej sumy 
wiadomości w zakresie wykształ-
cenia ogólnego przyszłym studen-
tom teologii, medycyny i prawa. 
Językiem wykładowym była ła-
cina, grono profesorskie składało 
się niemal wyłącznie z Niemców 
lub zniemczonych przedstawicieli 
innych napływowych narodowości 
monarchii. Języki krajowe, polski 
i ruski, były tolerowane w tym 
jedynie wypadku, gdy słuchacze 
danego studium nie znali języka 
łacińskiego. Dotyczyło to głównie 
wyodrębnionych oddziałów filo-
zofii i teologii, kształcących księży 
unickich.

Uniwersytet józefiński przetrwał 
do roku 1805. Nadszedł okres 
wojen napoleońskich, w którym 
Austria, permanentnie w nie uwi-
kłana, przeżywała trudności finan-
sowe i ekonomiczne. Nakłady na 
szkolnictwo gwałtownie zmalały, 
odbijając się szczególnie dotkli-
wie na stanie oświaty i kultury w 
tych peryferyjnych prowincjach 
państwa. Uniwersytet Lwowski 
zamknięto, tworząc w jego miej-
sce liceum o charakterze szkoły 
półwyższej, zawodowej, Stan ten 
utrzymał się aż do czasów po kon-
gresie wiedeńskim. 

W roku 1817 uniwersytet został re-
aktywowany jako akt rzekomej ła-
ski cesarza, w istocie wymuszony 
przez filopolską politykę sąsiada 
spoza granicznej miedzy - Alek-
sandra I. 
Poziom uniwersytetu nie zmienił 
się na lepsze. 
Wydział filozoficzny zachował na-
dal charakter szkoły raczej średniej 
niż wyższej, wydziały prawa i le-

karski miały nastawienie czysto 
praktyczne i kształciły funkcjona-
riuszy administracji i medyków 
niższego i średniego stopnia. Języ-
kiem wykładowym była nadal ła-
cina, ale ustępująca coraz częściej 
językowi niemieckiemu. 
W obsadzie profesorskiej przewa-
żali zdecydowanie Niemcy, przy 
czym był to niemal z reguły garni-
tur intelektów raczej pośledni. 

Wybitniejsze osobistości nauko-
we, jeśli nawet się sporadycznie 
pojawiały, traktowały pobyt we 
Lwowie jako etap przejściowy na 
drodze do katedry w stołecznym 
Wiedniu. Policyjno biurokratycz-
na machina metternichowska, na-
stawiona wyłącznie na tłumienie 
wszelkich śmielszych aspiracji 
anektowanego kraju, świadomie i 
celowo utrzymywała też oświatę 
na tych ziemiach w anachronicz-
nych formach organizacyjnych, 
uniemożliwiających w istocie 
efektywny rozwój badań i kształ-
cenia uczonych. 
Uniwersytet nie był zdolny do wy-
chowania własnej kadry naukowej 
i opierał się wyłącznie na przyby-
szach z zewnątrz. Liczba studen-
tów wahała się: najwyższa była z 
reguły na wydziale filozoficznym, 
najniższa na medyko-chirurgicz-
nym, gdzie nie przekraczała prze-
ważnie setki. Pełne studia lekarskie 
absolwenci wydziału musieli zdo-
bywać na uniwersytetach innych, 
przeważnie w Wiedniu.

Tę w istocie wegetację na pozio-
mie szkoły prowincjonalnej prze-
rwały dopiero wydarzenia roku 
1848. Potężna fala rewolucji do-
tarła także do Lwowa, animując 
przede wszystkim młodzież. Stwo-
rzone przez nią organizacje - Legia 
Akademicka i Komitet Akademic-
ki - wystąpiły do władz przede 
wszystkim z żądaniem polonizacji 
uniwersytetu. Rząd pod naciskiem 
wydarzeń pozornie ustępował, ale 
kluczył zarazem i przy każdej oka-
zji próbował wycofywać się z da-
nych już przyrzeczeń. Godził się 
na wprowadzanie języka polskie-
go, ale z zastrzeżeniami, w końcu 
uciekł się raz jeszcze do brutalnej 
siły. W dniu 2 listopada 1848 r. 
centrum miasta zostało zbombar-
dowane przez gen. Hammersteina, 
gmachy uniwersyteckie poważnie 

zniszczone (szczególnie ciężkie 
straty poniosła biblioteka), wszyst-
kie organizacje polskie zostały roz-
wiązane, działalność uniwersytetu 
zawieszono, wprowadzono w ca-
łym kraju stan oblężenia i najści-
ślejszą cenzurę.
Wydarzenia Wiosny Ludów okaza-
ły się jednak mimo brutalnej kontr-
akcji władz wojskowych nieodwra-
calne. W związku z wymuszonymi 
przez nie przemianami ustrojowy-
mi w monarchii austro-węgierskiej 
rozpoczęła się w całym państwie 
reorganizacja szkolnictwa, nie 
omijając również Lwowa. Uni-
wersytet, który w styczniu 1850 r. 
wznowił swoją działalność, uzy-
skał pewną ograniczoną autonomię 
i przynajmniej w teorii swobodę 
nauczania i badań. 
Uwolniony spod kurateli admini-
stracji lokalnej, miał jednak nadal 
pozostawać pod ścisłym nadzorem 
ministerstwa, które zachowało de-
cydujący głos zwłaszcza w spra-
wach personalnej obsady katedr. 
Została ostatecznie odrzucona 
jego anachroniczna struktura przez 
przyznanie wydziałowi filozoficz-
nemu pełnych praw w zakresie 
nauczania i badań na wszystkich 
istniejących na nim kierunkach i 
nadawania stopni naukowych. Po-
wstały nowe katedry, a istniejąca 
formalnie od 1817 r. katedra języka 
i literatury polskiej, obsadzana do-
tychczas świadomie przez wykła-
dowców nie mających najmniej-
szych w tym zakresie kwalifikacji, 
doczekała się wreszcie pierwszego 
profesora z prawdziwego zdarze-
nia w osobie wybitnego historyka 
i filologa Antoniego Małeckiego. 
Zwiększyła się na wszystkich wy-
działach liczba profesorów Pola-
ków, ale wciąż jeszcze przeważali 
Niemcy i jako wykładowy język 
niemiecki. Gdy Małecki rozpoczy-
nał wykłady, nie miał jeszcze pew-
ności, czy pozwolą mu wykładać 
po polsku. Spróbował, i żadnych 
reperkusji negatywnych nie było. 

Pomimo wciąż trwającej przewagi 
Niemców czuło się już nadciągają-
ce powiewy ery konstytucyjnej. Na 
czele administracji politycznej sta-
nął Polak hr. Agenor Gołuchowski 
i miało się to stać odtąd, w nadcho-
dzących latach, regułą. Ale walka o 
polskość uniwersytetu trwać miała 
nadal.

W dniu 4 lipca 1871 r. na mocy 
rozporządzenia władz centralnych 
za jedyne języki wykładowe, jed-
nako uprawnione, uznane zostały 
język polski i ruski. Wobec jednak 
stale rosnącej, coraz bardziej zde-
cydowanej przewagi profesorów i 
studentów narodowości polskiej, 
postanowienie to zostało po kilku 
latach zmienione reskryptem z 27 
kwietnia 1879 r., uznającym język 
polski za urzędowy, ale rezerwu-
jącym jednocześnie możliwość 
zdawania egzaminów w języku 
niemieckim lub ruskim, o ile egza-
minujący profesor danym językiem 
włada. Wreszcie na mocy rozpo-
rządzenia cesarskiego z kwietnia 
1882 r. wykłady w języku polskim 
uznane zostały za regułę, w języku 
ruskim za wyjątek. Rusini usiło-
wali od początku interpretować to 
rozporządzenie utrakwistycznie*, 
co było sprzeczne z jednoznacz-
nym sensem cesarskiego reskryptu, 
a przede wszystkim z faktycznym 
stanem rzeczy. Liczba profesorów 
narodowości ruskiej była znikoma, 
przygniatającą większość katedr 
w latach osiemdziesiątych zajmo-
wali już wyłącznie Polacy, a stan 
liczbowy studentów narodowości 
polskiej był zdecydowanie przewa-
żający. 
Na tym tle rozpętała się walka 
trwająca przez kilka dziesiątków 
lat, ze strony ukraińskiej nie prze-
bierająca w środkach. Posuwano 
się do czynnych zniewag, burd, 
awantur, niszczenia sprzętów, 
urządzeń i aparatury, do napadów 
na przedstawicieli administracji 
uniwersyteckiej i profesury. Naj-
jaskrawszym wyrazem tych stale 
się zaogniających stosunków, które 
nabierały wyraźnie charakteru wal-
ki politycznej, był mord dokonany 
w 1907 r. przez ukraińskiego stu-
denta Siczyńskiego na namiestniku 
Potockim. 
Wydawało się, że jedynym wyj-
ściem z tej sytuacji byłoby utwo-
rzenie odrębnego uniwersytetu 
ruskiego, do czego przychylali się 
w końcu i Polacy, i Ukraińcy, ale 
rzecz rozbijała się o brak kandy-
datów na stanowiska profesorskie 
narodowości ukraińskiej, powo-
ływanie zaś na katedry docentów 
i profesorów z rosyjskiej Ukrainy 
wydawało się eksperymentem nie-
bezpiecznym po doświadczeniach 
z wybitnym skądinąd historykiem 

ukraińskim Michałem Hruszew-
skim, który powołany na Uni-
wersytet Lwowski z Kijowa, po 
objęciu katedry we Lwowie zajął 
wobec Polaków wyraźnie wrogą 
postawę.

Mimo tych sporów i zagrożeń 
era autonomiczna stworzyła po 
raz pierwszy warunki sprzyjające 
rozwojowi lwowskiej uczelni. W 
ciągu kilku zaledwie dziesiątków 
lat, już pod koniec ubiegłego stu-
lecia Uniwersytet Lwowski urósł 
do rzędu instytucji akademickiej w 
niczym nie ustępującej pod wzglę-
dem poziomu naukowego i dydak-
tyki innym uniwersytetom euro-
pejskim, a na ziemiach polskich 
wszystkich trzech zaborów był 
obok Uniwersytetu Jagiellońskie-
go drugim poważnym ośrodkiem 
nauki polskiej, która w warunkach 
liberalnej monarchii mogła się 
swobodnie rozwijać. 
Otwierał możliwości kariery na-
ukowej nie tylko przed Polakami 
z Galicji, ale i z innych dzielnic 
Polski, ściągał młodzież polską 
nie chcącą studiować zwłaszcza na 
uczelniach rosyjskich lub w całko-
wicie zrusyfikowanym uniwersyte-
cie warszawskim. 

Przybysze zza kordonów pod-
kreślali zdumiewającą atmosferę 
lwowskiej Almae Matris i jej po-
lot europejski. Zdzisław Dębic-
ki, poeta i krytyk, który w latach 
dziewięćdziesiątych ub. wieku po 
dwu kursach prawa na rosyjskim 
uniwersytecie warszawskim prze-
niósł się do Lwowa, pisał potem 
w swych pamiętnikach Iskry w po-
piołach, że już na wstępie uderzony 
był kolosalną „różnicą pomiędzy 
wykładami lwowskimi a warszaw-
skimi”. Nie była to tylko kwestia 
języka, lecz przede wszystkim po-
ziomu i zakresu. 

Dokumenty, źródła, cytaty:

http://www.lwow.home.pl/sem-
per/ujk.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uni-
wersytet_Lwowski
ARTUR HUTNIKIEWICZ „UNI-
WERSYTET JANA KAZIMIE-
RZA WE LWOWIE”.
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Święty Mikołaj, Aniołek, 
Gwiazdor, czy Dzieciątko?
Anna Małgorzata Budzińska
Dzień 6 grudnia i okres Świąt Bożego Narodzenia ma wy-
miar nie tylko religijny. To również okres oczekiwania na 
prezenty zwłaszcza przez najmłodszych, ale nie tylko.  
W naszej rodzinie Święty Mikołaj przychodził tylko szóste-
go grudnia. Przynosił i chował pod poduszką prezenty, ale 
tylko słodycze. Zabawki i inne podarki były pod choinką, 
w Wigilię. Dla nas przynosił je Aniołek. Małopolska i Pod-
karpacie to miejsce Aniołka. Podobnie było u Wołyniaków, 
skąd pochodzi moja rodzina. 

 

/ Ikony Świętego Mikołaja i Anioła z pracowni A.M. Budzińskiej
 
Jednak nie wszędzie tak jest.
Na Kaszubach i w Wielkopolsce, a także sporadycznie na 
Dolnym Śląsku prezenty pod choinkę przynosi Gwiazdor. 
Nazwa wywodzi się z dawnych grup kolędników od noszo-
nej przez nich gwiazdy Jest to postać ubrana w baranicę i 
futrzaną czapę - tzw. „wysłannik gwiazd”. 

XX wiek to pojawienie się postaci Gwiazdora, jako tego, 
który roznosi prezenty. W Polsce używany był wśród 
mieszczan, a zaczerpnęliśmy go z Niemiec.
 

/ Gwiazdor na Starym Rynku Poznania
Na Górnym Śląsku grzeczne dzieci odwiedza z kolei Dzieciąt-
ko, utożsamiane z postacią nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 
 

/Dzieciątko

Święty Mikołaj w dzisiejszej postaci pojawił się w Polsce za 
sprawą kultury anglosaskiej, w szczególności amerykańskiej 
i zaczął być kojarzony nie tylko z Mikołajkami 6 grudnia, ale 
także z Bożym Narodzeniem. Jego wizerunek opracowany 
ponoć w 1930 roku na potrzeby koncernu Coca-Coli okazał 
się być nieodłącznym elementem promocji handlowych. Ko-
mercja i potrzeby konsumenckie wyparły zupełnie Mikołaja 
Biskupa, a zaczęły promować sympatyczną postać Mikołaja 
w czerwonej czapce, z brodą i wielkim brzuchem. 

/ Plakat reklamowy z Mikołajem
Natomiast prawdziwy- historyczny Święty  Mikołaj należy do 
najpopularniejszych świętych na Rusi i w Grecji. Gdy odwie-
dzamy te tereny widać to na każdym kroku- wiele tam jest wi-
zerunków tego świętego. Był on biskupem miasta Miry w Azji 

Mniejszej. Kult ten jest tak powszechny, szczególnie Rosji, że 
ikony świętego istnieją nie tylko w każdej cerkwi, ale niemal 
w każdym chrześcijańskim domu. Św. Mikołaj zaliczany jest 
tutaj do najbardziej czczonych świętych. Do dziś, jak niegdyś 
za życia, czyni cuda. Doświadcza ich bardzo wielu ludzi. Moż-
na by rzec, że duch świętego faktycznie pozostał na Wscho-
dzie, w prawosławiu, ale i w Grecji.

 
/ Św. Mikołaj-ikona XV w. z Żohatyna

W czasach świętego Mikołaja tylko dwa atrybuty wyróżniały 
biskupa od innych kapłanów - mianowicie omoforion i księga 
Ewangelii.
Omoforion jest to biały szeroki pas z krzyżem na ramionach, 
na piersiach i na plecach. Greckie słowa: omos - ramię i foro - 
noszę posłużyły na oznaczenie tego pasa, noszonego właśnie 
na ramionach. Pasy te, omoforiony, tkano z owczej wełny jako 
symbol owcy, którą pasterz (biskup) bierze na ramiona. Dlate-
go omoforion noszą tylko biskupi (pasterze).
Święty Mikołaj nigdy nie nosił mitry na głowie, bo w jego 
czasach mitrę nosił tylko cesarz. Pastorału też w owym czasie 
biskupi nie nosili, więc przedstawianie świętego Mikołaja w 
łacińskiej lub bizantyjskiej mitrze nie jest zgodne z tradycją 
chrześcijańską i z prawdą historyczną. Przedstawianie zaś 
świętego Mikołaja jako świętego w szatach biskupa rzymskie-
go jest fałszowaniem prawdy.
Warto wiedzieć, że w Polsce najstarsze świątynie-rotundy w 
Przemyślu i Cieszynie, sięgające jeszcze misji Cyryla i Me-
todego na Wielkich Morawach, poświęcone były świętemu 
Mikołajowi. W Polsce istnieje wiele świątyń poświęconych 
świętemu Mikołajowi, a także wiele miejscowości, biorących 
swą nazwę od imienia tego świętego, np. Mikołów, Mikołajki, 
Mikołajów i inne.
Najsłynniejszym dziełem charytatywnym, które uczynił praw-
dziwy św. Mikołaj była pomoc pewnemu człowiekowi, któ-
ry popadł w nędzę i postanowił sprzedać swoje trzy córki do 
domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą 
wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one 
do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy 
kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszech-
nym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy 
nich bucików lub skarpet na prezenty.
Jednak w Rosji i pozostałych terenach na wschód od Polski to 
nie Święty Mikołaj obdarowywał dzieci w Boże Narodzenie. 
Tradycyjnie był to Dziadek Mróz- Died Moroz.
Po rewolucji październikowej, bożonarodzeniowe tradycje nie 
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był pochwalane ponieważ uważano je za zbyt „burżuazyjne 
i religijne”. Podobnie było z Dziadkiem Mrozem w 1928 r. 
kiedy ogłoszono go „sojusznikiem” duchowieństwa i kułaka. 
Niemniej jednak, później jego aktualny wizerunek przyjął 
swoją formę w czasach ZSRR i stał się głównym symbolem 
noworocznych świąt, które zastąpiły Boże Narodzenie.
W okresie radzieckiej dominacji w Europie Wschodniej, Dzia-
dek Mróz chciał przeniknąć  też do tradycji wielu narodów, za-
stępując swoje miejscowe odpowiedniki. Jednak nie udało się 
to w Polsce. Died Moroz nigdzie się u nas nie pojawił, na dar-
mo władze radzieckie propagowały jego wizerunek w towa-
rzystwie Śnieżynki. W 1998 r. ówczesny burmistrz Moskwy, 
Juri Luzkow oświadczył, że rosyjski Dziadek Mróz mieszka w 
mieście Wielki Ustiug w Obwodzie wołogodzkim

/ Died Moroz i Śnieżynka
Jego długi do pięt kożuch może być nie tylko czerwony, 
ale także błękitny lub srebrny; jest przepasany sznurem, a 
nie pasem.
Podpiera się kosturem, a nie pastorałem Na nogach ma wa-
lonki.
Jego broda jest na ogół bardzo długa, podczas gdy broda 
św. Mikołaja może być krótko przystrzyżona. Jest wysoki 
i silny. 
Jego sanie ciągnie trojka, a nie renifery. Nie podróżuje po 
niebie, lecz po ziemi.
Może mu towarzyszyć wnuczka – Śnieżynka (ros. 
Снегурочка).
Do domu wchodzi przez drzwi, nigdy przez komin

 
/ Nowy Rok
Obecnie dla chrześcijan Wschodu noworoczne świętowa-

nie to nie tylko jeden wieczór. To katolickie Boże Naro-
dzenie (25 grudnia), sam Nowy Rok, prawosławne Boże 
Narodzenie (6/7 stycznia), a także Stary Nowy Rok (13/14 
stycznia). Tak więc powodów do wspólnego świętowania 
jest mnóstwo.

Мира, дружбы, счастья, ласки, 
Чтобы жизнь была как в сказке!
Pokoju, przyjaźni, szczęścia, łaski,
Oby życie było jak w bajce!

Nie zastanawiajmy się więc kto przynosi prezenty pod cho-
inkę, to mało ważne. Jedna  istota, nawet święta nie dałaby 
rady, więc pewnie stąd ta różnorodność. Ważne, żeby być 
szczęśliwym  w Święta, obyśmy je w  spokoju i w zgodzie 
przeżywali. 

Korzystałam ze stron:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/smiko-
laj_ad_02.html  

http://muzeum.krakow.pl/Sztuka-Cerkiewna-Dawnej-Rze-
czypospolitej.503.0.html

http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/sw_mikolaj_cudotwor-
ca/4-1-0-141

http://www.tuwroclaw.com/ 

http://www.blin.pl/Nowy_Rok!.jsp  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziadek_Mr%C3%B3z 

TA CO PAN BUJA, TA JA ZY LWOWA 
Z EMANUELEM SZLECHTEREM W TLE CZ. I
Aleksander Szumański
Alina de Croncos – Borkowska – Szumańska
Nocny pociąg trzecia klasa, 
w kurytarzu ona on,
Ona postać rasa klasa, 
on jest z Wilna - szyk - bon ton!
Znaczy się ja panią kocham! 
Sapie przy tym niby miech,
W uszko grucha, ona słucha, 
nagle ona głośno w śmiech! 

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

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

Emanuel Szlechter autor tekstu i 
Henryk Wars muzyki, zapewne 
nie przypuszczali, iż stworzyli tym 
utworem jeden z większych lwow-
skich szlagierów, przeboju radiowej 
„Wesołej Lwowskiej Fali” utworzo-
nej w lipcu 1933 roku przez Wiktora 
Budzyńskiego, a emitowanej w Ra-
diu Lwów do września 1939 roku. 
Emanuel Szlechter postać wybitna, 
znana i niestety przez współcze-
snych zapominana i tylko okazjo-
nalnie wspominana.
Emanuel Schlechter (Eman 
Schlechter, Olgierd Lech) (ur. 26 

marca 1906 we Lwowie, zginął w 
1943 roku w czasie likwidacji get-
ta lwowskiego) – polski literat, po-
eta liryk, twórca tekstów piosenek 
(z których wiele stało się wielkimi 
przebojami), scenarzysta, librecista, 
satyryk, tłumacz, wokalista, kom-
pozytor i reżyser.

/foto - www.bibliotekapiosenki.pl

Pochodził z rodziny żydowskiej. 
Jego ojciec był właścicielem restau-
racji we Lwowie . Panieńskie na-
zwisko matki: Brecher. Mając 14 lat 
Szlechter wstąpił do Małopolskich 
Oddziałów Armii Ochotniczej i w 
lecie 1920 uczestniczył w obronie 
Lwowa. Po zdaniu matury ok. 1923 
roku rozpoczął studia prawnicze we 
Lwowie na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza . Po studiach przez krótki 
czas pracował w kancelarii adwo-

kackiej.
Pierwsze teksty piosenek, które na-
pisal Szlechter jeszcze jako student, 
śpiewane były (do muzyki Leona 
Boruńskiego) w 1930 roku w rewii 
„Parada gwiazd” w teatrze Morskie 
Oko (nagrane dla wytwórni Syrena 
Rekord przez Kazimierza Krukow-
skiego – Lopka). 
W 1931 roku Szlechter założył we 
Lwowie studencki teatrzyk Złoty 
pieprzyk. W jednym z jego pierw-
szych przedstawień (zatytułowa-
nym „Co słychać w wielkim świe-
cie”) wykonywana była piosenka 
„Żołnierska brać”, która była pierw-
szym sukcesem Szlechtera – autora. 
A potem? Przyszłe następne.
Utwór nagrany został przez ”Chór 
Eryana” i zespół rewelersów „We-
soła piątka” i zdobył sporą popular-
ność. 

/ Chór Eryana -foto www.bibliotekapiosenki.
pl
Emanuel Szlechter udzielał się tak-
że jako wykonawca, śpiewając w 
lwowskich kawiarniach „Muza” i 
„Roma”. Na fortepianie akompa-
niował mu Juliusz Gabel. W tym 
czasie współpracował również jako 

dziennikarz i publicysta z lwowską 
prasą.
Ok. 1932 r. przeprowadził się do 
Warszawy. W 1933 r. napisał scena-
riusz i teksty piosenek do pierwsze-
go polskiego filmu z pełną ścieżką 
dźwiękową – „Każdemu wolno 
kochać” w reż. Mieczysława Kra-
wicza. 
Pracował dla teatru „Rex” pisząc 
piosenki, skecze, scenariusze i mo-
nologi satyryczne. W latach 1933 – 
1935 nagrywał płyty jako wokalista 
i gitarzysta. Występował pod wła-
snym nazwiskiem lub pod pseudo-
nimem Olgierd Lech. 
Dokonał serii nagrań skomponowa-
nych przez siebie, a stylizowanych 
na utwory ludowe, piosenek żydow-
skich takich jak „Awremałe Mela-
med”, „Śpiewak sobotni”, „Rabi 
Eli-Melech”, „Alef Bet” i „Żydow-
skie wesele”. 
Jedną z bardziej znanych piosenek 
Szlechtera tego rodzaju był „Sru-
lek”. Nagrywał z orkiestrami fir-
mowymi wytwórni „Columbia” i 
„Odeon” będąc kierownikiem lite-
rackim obu wytwórni.
Od 1934 r. współpracował z teatra-
mi: „La Bohème”, „Cyganeria” , 
Konradem Tomem , „Stara Banda” 
a od 1935 m.in. z „Cyrulikiem War-
szawskim” i „Małym Qui Pro Quo”. 
Aktywnie działał jako członek, a po-
tem we władzach Związku Autorów 
i Kompozytorów Scenicznych, a od 
1936 roku był członkiem Zarządu 

ZAIKS. Po niemieckiej i sowieckiej 
inwazji na Polskę we wrześniu 1939 
r. Szlechter przebywał w okupowa-
nym przez Rosjan Lwowie, pracu-
jąc w Lwowskim Teatrze Miniatur 
jako aktor, autor i reżyser. 
Kiedy Niemcy weszli do Lwowa w 
czerwcu 1941 r. Szlechter znalazł 
się w lwowskim getcie, a potem w 
obozie koncentracyjnym przy ul. 
Janowskiej we Lwowie, (zwanym 
„Uniwersytetem zbirów), gdzie 
zginął wraz z żoną i synem w 1942 
roku, choć jest możliwe, że zdołał 
przeżyć jeszcze o rok dłużej.
Był autorem, lub współautorem, 
scenariuszy do wielu polskich fil-
mów przedwojennych:
„Antek policmajster” (z Konradem 
Tomem i Michałem Waszyńskim, 
„Będzie lepiej” (z Ludwikiem Star-
skim i Michałem Waszyńskim), 
„Jadzia”( z Karolem Jarossym i 
Mieczysławem Krawiczem), 
„Ja tu rządzę” (z Ludwikiem Star-
skim i Mieczysławem Krawiczem), 
„Królową przedmieścia” (z Jerzym 
Nelem i Eugeniuszem Bodo), 
„Piętro wyżej” (z Ludwikiem Star-
skim, Eugeniuszem Bodo i Leonem 
Trystanem), 
„Szczęśliwa trzynastka” (z Ludwi-
kiem Starskim, Aleksandrem Pękal-
skim i Marianem Czauskim), 
„Włóczęgi” (z Konradem Tomem i 
Michałem Waszyńskim).
W tym filmie wystąpili w rolach 
tytułowych Henryk Vogelfänger 
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– Tońcio i Kazimierz Wajda – 
Szczepcio. Przebojem muzycznym 
tego filmu, a potem przebojem 
wszystkich lwowian wypędzonych 
ze swojego miasta i światowego 
kabaretu była piosenka „Tylko we 
Lwowie” kompozytora Henryka 
Warsa, autorstwa tekstu Emanuela 
Szlechtera.
Dla potrzeb filmu „Kochaj tylko 
mnie” Szlechter napisał dialogi, 
skomponował muzykę i wystąpił 
jako aktor.
Szlechter był autorem tekstów nie-
zapomnianych przebojów filmo-
wych:
„Każdemu wolno kochać” (muz. 
Zygmunt Karasiński i Szymon Ka-
taszek) z filmu „Każdemu wolno 
kochać” (1933),
„Odrobina szczęścia w miłości” 
(muz. Jerzy Petersburski), wyk. 
Tola Mankiewiczówna, z filmu 
„Co mój mąż robi w nocy” (1934),
„Takie coś” i „To nie ty” (muz. 
Henryk Wars), wyk. Eugeniusz 
Bodo, Tadeusz Olsza, z filmu „Ja-
śnie pan szofer” (1935),
„U di radi radi rida” (muz. Henryk 
Wars), wyk. Adolf Dymsza, z filmu 
Antek policmajster (1935),
„Umówiłem się z nią na dziewią-
tą” i „Sex appeal” (muz. Henryk 
Wars), wyk. Eugeniusz Bodo, z fil-
mu „Piętro wyżej” (1937),
„Czy tutaj mieszka panna Agniesz-
ka” i „Najlepiej w głowie mieć 
szum” (muz. Henryk Wars), z filmu 
„Trójka hultajska” (1937),
„Zakochany złodziej” (muz. Hen-
ryk Wars), z filmu „Robert i Ber-
trand” (1938),
„Młodym być i więcej nic” (muz. 
Jerzy Petersburski), wyk. Lucyna 
Messal, z filmu „Szczęśliwa trzy-
nastka” (1938)
i piosenek z filmów: 
„Wyrok życia” (1933), „Czarna 
perła” (1934), „Czy Lucyna to 
dziewczyna?” (1934), „Kocha, 
lubi, szanuje” (1934), „Kochaj tyl-
ko mnie” (1935) – „Mnie wystar-
czy słówko” wyk. Lidia Wysocka, 
„Dodek na froncie” (1936) - „A 
u mnie siup”, wyk. Adolf Dym-
sza, „Jego wielka miłość” (1936), 
„Skłamałam” (1937), „Książątko” 
(1937), „Królowa przedmieścia” 
(1938).
Inne znane jego piosenki:
„Ja mam czas, ja poczekam...” 
(muz. Mieczysław Mierzejewski) z 
1935, wyk. Andrzej Bogucki,
„Nie raz, nie dwa, nie trzy” (muz. 
Adam Lewandowski), wyk. Albert 
Harris,
„Szkoda lata” (muz. Adam Lewan-
dowski) 1937, wyk. Andrzej Bo-
gucki,
„Bez przesady” (muz. Zygmunt 
Wiehler), wyk. Stefania (Stefcia) 
Górska,
„Taka mała” (muz. Henryk Wars), 
wyk. Zofia Terne,
„Nie ja — nie ty!” (muz. Henryk 
Gold), wyk. Emanuel Szlechter 
oraz Edith Piaf (po przetłumacze-
niu tekstu na francuski),
„Nic o tobie nie wiem...”(muz. 
Henryk Gold), wyk. Mieczysław 
Fogg,
„Odrobinę szczęścia w miłości” 
(muz. Jerzy Petersburski), wyk. 
Stefan Witas,
„Co bez miłości wart jest świat” (z 
Konradem Tomem, muz. Henryk 

Wars).
Emanuel Szlechter był też autorem 
piosenek lwowskich:
„Ta co pan buja” (muz. Juliusz Ga-
bel)
„Moja gitara” (Rozśpiewany 
Lwów), (muz. Wiktor Tychowski i 
Eugeniusz Landowski)
„My dwaj - obacwaj”, wyk. 
Szczepcio i Tońko (Kazimierz 
Wajda i Henryk Vogelfänger) z fil-
mu „Będzie lepiej” z 1936 roku.
„Dobranoc, oczka zmruż” i „Lwów 
jest jeden na świecie” znana bar-
dziej jako „Tylko we Lwowie” 
(muz. Henryk Wars), wyk. Kazi-
mierz Wajda i Henryk Vogelfänger, 
z filmu „Włóczęgi” z 1939 roku ( 
o którym wyżej). Piosenka ta była 
śpiewana później przez żołnierzy 
generała Władysława Andersa na 
całym niemal świecie i stała się 
hymnem lwowiaków zmuszonych 
do opuszczenia swego rodzinnego 
miasta.
Film „Serce batiara”, do którego 
Emanuel Szlechter napisał tytuło-
wą piosenkę (muz. Henryk Wars, 
1939) nie zdążył wejść na ekrany i 
w czasie wojny zaginął.
Emanuel Szlechter to nie tylko 
autor tekstów piosenek, ale rów-
nież librecista, scenarzysta, saty-
ryk i tłumacz, także kompozytor 
i reżyser. Studiował we Lwowie 
na wydziale prawa Uniwersytetu 
Jana Kazimierza . Po ukończeniu 
studiów przez rok pracował w kan-
celarii adwokackiej. Twórczością 
literacką i kompozytorską zajmo-
wał się już w czasach studenckich. 
Najwcześniejszymi jego tekstami 
są utwory napisane do muzyki Le-
ona Boruńskiego do rewii „Parada 
gwiazd”, wystawionej przez teatr 
„Morskie Oko” we wrześniu 1930 
roku, wykonywane i nagrane w 
„Syrenie Record” przez Kazimie-
rza Krukowskiego – Lopka.
W 1931 r. Schlechter stworzył we 
Lwowie teatr akademicki „Złoty 
pieprzyk”. Jedną z pierwszych re-
wii jego autorstwa napisanych dla 
teatru był program „Co słychać w 
wielkim świecie”. Piosenka z re-
wii – „Żołnierska brać” – została 
nagrana w Warszawie przez chóry 
lwowskie: „Eryana” ( Jana Ernsta) 
oraz „Wesołą Piątkę” Zbigniewa 
Lipczyńskiego. 
Piosenka „Żołnierska brać” stała 
się bardzo popularna wśród żoł-
nierzy, śpiewano ją na manew-
rach itd. Był to pierwszy sukces 
Schlechtera jako autora piosenek. 
Później pisał teksty dla podobne-
go teatrzyku – „Różowy monokl”. 
W okresie lwowskim występował 
jako piosenkarz z towarzyszeniem 
pianisty Juliusza Gabla, m.in. w 
kawiarniach: „Muza” i „Roma”. 
Był związany z rozgłośnią lwow-
ską Polskiego Radia, z audycją 
„Wesoła Lwowska Fala”, pisywał 
felietony w prasie.

Około 1932 r. przeniósł się na sta-
łe do Warszawy. W 1933 r. napisał 
scenariusz i piosenki do pierwszej 
polskiej operetki filmowej „Każ-
demu wolno kochać” (reż. Mie-
czysław Krawicz). Nawiązał stałą 
współpracę z teatrem „Rex”.
Szybko stał się wziętym autorem 
tekstów piosenek rewiowych i 
filmowych, skeczy, scenariuszy, 

utworów satyrycznych, monolo-
gów, utworów scenicznych i in-
nych.
W latach 1933–1935 jako piosen-
karz (a także gitarzysta) nagrywał 
pod własnym nazwiskiem lub 
pseudonimem Olgierd Lech płyty z 
piosenkami rewiowymi i filmowy-
mi w wytwórni „Columbia”.
Nagrał również serię płyt z własny-
mi „piosenkami żydowskimi”, np. 
„Awremałe Mełamed”, „Śpiewak 
sobotni”, bardzo znaną „Rabi Eli-
-Melech”, „Alef Bet” (obrazek z 
chederu), „Żydowskie wesele”. 
Szczególnym powodzeniem spo-
śród tych piosenek (były to utwory 
stylizowane na ludowe) cieszy-
ła się ballada „Srulek”. W firmie 
„Columbia” Schlechter pełnił 
funkcję kierownika literackiego. 
To samo stanowisko sprawował w 
latach 1935–1939 także w wytwór-
ni „Odeon”. W 1934 r. nawiązał 
współpracę z teatrem „Cyganeria”, 
dla którego napisał z Konradem 
Tomem komedię rewiową „Ko-
bieta nr 5012”. Następnie pisał dla 
„Starej Bandy”, gdzie był współ-
autorem rewii „W Starej Bandzie 
diabeł pali”, „Frontem do Hożej” 
i innych.
Pisał piosenki do wielu filmów, 
m.in. do „Parady rezerwistów”, 
„Kobiet na sprzedaż”, „Trójki hul-
tajskiej”,” Kocha, lubi, szanuje”,” 
Czy Lucyna to dziewczyna?”, Co 
mój mąż robi w nocy, (również 
muzykę), „Jaśnie pan szofer”, „Do-
dek na froncie”, „Jego wielkiej mi-
łości”, „Skłamałam”, „Książątka”, 
„Wyroku życia”, „Robert i Ber-
trand”, „Czarnej perły”.
Skomponował i opatrzył tekstem 
tytułowy walc z filmu „Kochaj 
tylko mnie” (reż. Marta Flantz), 
a także całej ścieżki dźwiękowej 
tego filmu (współautor Władysław 
Eiger). 
Jest autorem scenariuszy filmów 
„Antek policmajster” (współautor 
Konrad Tom, reż. Michał Waszyń-
ski), 

„Będzie lepiej” (współautor Lu-
dwik Starski, reż. Michał Waszyń-
ski), 

„Jadzia” (współautor Karol Jaros-
sy, reż. Mieczysław Krawicz), 

„Ja tu rządzę” (współautor Ludwik 

Starski, reż. Mieczysław Krawicz), 
„Królowa przedmieścia” (współ-
autor Jerzy Nel, reż. Eugeniusz 
Bodo), „Piętro wyżej” (współautor 
Ludwik Starski, Eugeniusz Bodo, 
reż. Leon Trystan), „Szczęśliwa 
trzynastka” (współautor Ludwik 
Starski, Aleksander Pękalski, reż. 
Marian Czauski), 
Tłumaczył także i adaptował teksty 
piosenek zagranicznych, głównie 
niemieckich. W drugiej połowie 
lat 30-tych współpracował z te-
atrem „Cyrulik Warszawski” – był 
współautorem rewii inauguracyj-
nej pt. „Pod włos” (premiera 1 
sierpnia 1935 r.). 
3 lipca 1937 r. odbyła się w tym 
teatrze premiera farsy „Ciotka Ka-
rola”, do której dopisał piosenki. W 
1938 r. napisał dla „Cyrulika” ko-
medię muzyczną „Romans z urzę-
dem skarbowym” (muz. Alfred 
Schütz, kompozytor muzyki do 
„Czerwonych maków pod Monte 
Cassino” do tekstu Feliksa Konar-
skiego – „Refrena”). 
Współpracę z „Cyrulikiem” kon-
tynuował do wybuchu II wojny 
światowej. Był także autorem tek-
stów dla „Małego Qui pro Quo” 
(współtworzył programy: „Strachy 
na lachy”, „Nic nie wiadomo”.
Napisał teksty piosenek do ko-
medii muzycznej „Kot w worku” 
(muz. Alfred Schütz) dla „Teatru 
na Kredytowej” (1935 r.).

Aktywnie działał we władzach 
Związku Autorów i Kompozyto-
rów Scenicznych, m.in. w latach 
1935–1936 był członkiem Komisji 
Punktacyjnej, zaś w latach 1936–
1937 wiceprezesem Sekcji Drob-
nych Utworów Literackich. 
Jak wspominał członek ZAiKS-u, 
Mieczysław Idzikowski, Emanuel 
Schlechter był „ruchliwym, dziel-
nym dyskutantem, gorliwym repre-
zentantem interesów swojej sekcji” 
(„Biuletyn Jubileuszowy ZAiKS-
-u”, 1968 r.). 
W 1936 r. został wybrany na człon-
ka Zarządu ZAiKS-u i funkcję tę 
sprawował do września 1939 r.

Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej jego utwory o antyhi-
tlerowskim charakterze włączył do 
swego repertuaru teatr „Ali Baba”.

We wrześniu 1939 r. Schlechter 
znalazł się we Lwowie. Został za-
angażowany do „Lwowskiego Te-
atru Miniatur” jako aktor, autor i 
reżyser. Według relacji współzało-
życiela tego teatru – kompozytora 
Artura Schütza – „po wkroczeniu 
Niemców do Lwowa w 1941 r. 
Emanuel Schlechter przepłacił ży-
ciem za antyhitlerowskie satyry, ja-
kie przed wybuchem wojny napisał 
dla teatrów warszawskich”. 
Początkowo przebywał w getcie 
lwowskim, potem znalazł się w 
obozie przy ul. Janowskiej, o któ-
rym wyżej. W obozie współtwo-
rzył życie artystyczne, brał udział 
w wieczorach literackich, uczest-
niczył np. w obozowym wieczorze 
sylwestrowym 31 grudnia 1941 
r. Zginął najprawdopodobniej w 
1942 r. wraz z żoną i kilkuletnim 
synem, choć niewykluczone, że 
udało mu się przetrwać aż do roku 
1943.

Emanuel Schlechter był jednym z 
najbardziej utalentowanych auto-
rów kabaretowych, przede wszyst-
kim doskonałym twórcą piosenek. 
Dużo utworów z tekstami jego 
autorstwa – częstokroć wyprzedza-
jącymi styl epoki – do dziś wytrzy-
mało próbę czasu. 
Teksty Emanuela Szlechtera nie 
rażą staroświecczyzną, są bieżą-
co wykorzystywane w filmach, 
przedstawieniach teatralnych itp. 
odwołujących się do okresu mię-
dzywojennego, nagrywane przez 
współczesnych wykonawców ( np. 
w latach1989 – 2013)
Umożliwia to bardzo dobry styl li-
teracki tekstów, lekkość pióra, no-
woczesność formy, niebanalność 
pomysłów. Jego piosenkę” Nie ja, 
nie ty” przetłumaczono na język 
francuski i wykonywała ją Edith 
Piaf, rozsławiając nazwisko autora 
na całym świecie.
W dziejach polskiego kabaretu, re-
wii i filmu, nazwisko Schlechtera 
zajmuje znaczące miejsce.
Jego karierze poświęcone jest hasło 
w telewizyjnej wersji „Leksykonu 
Polskiej Muzyki Rozrywkowej”.

Emanuel Szlechter rozumiał rów-
nież marzenia dorastających pa-
nienek, czemu dał wyraz w tekście 
piosenki z filmu „Co Mój mąż robi 
w nocy”:
„Odrobinę szczęścia w miłości”
„O czym marzy dziewczyna,
Gdy dorastać zaczyna,
Kiedy z pączka się zmienia w 
kwiat.
Kiedy śpi, gdy się ocknie,
Za czym tęskni najmocniej,
Czego chce aby dał jej świat...
Odrobinę szczęścia w miłości,
Odrobinę serca czyjegoś,
Jedną małą chwilę radości,
Przy boku kochanego.
Stanąć z nim na ślubnym kobiercu,
Nawet łzami zalać się.
Potem stanąć sercem przy sercu
I usłyszeć: kocham cię.
Każda odda z ochotą
Nawet srebro i złoto,
I brylanty, i wszystko co ma.
Bez namysłu, najszczerzej,
Niech ktoś wszystko zabierze.
W zamian za to niech tylko da...
Odrobinę szczęścia w miłości,
Odrobinę serca czyjegoś,
Jedną małą chwilę radości
Przy boku kochanego.
Stanąć z nim na ślubnym kobiercu,
Nawet łzami zalać się.
Potem stanąć sercem przy sercu
I usłyszeć: kocham cię... „
Pierwszą artystką która zaśpiewała 
tę, (natychmiast szlagierową) pio-
senkę była Tola Mankiewiczówna, 
A potem śpiewał ją nie już nie tyl-
ko „cały Lwów”, śpiewała ją „cała 
Warszawa”,„cała Polska”.
Dokumenty, źródła, cytaty:

http://www.rodaknet.com/rp_szu-
manski_75.htm
http://niepoprawni.pl/blog/2171/
ta-co-pan-buja-t...
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ema-
nuel_Szlechter

http://nie-wierzcie-zegarom.blog-
spot.com/2012/02...
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Radwanowice, Wigilia Bożego 
Narodzenia 2013 r.
Szanowni Państwo! Drodzy 
Przyjaciele!

W imieniu Rady i Zarządu Fun-
dacji im. Brata Alberta oraz 
Podopiecznych, Pracowników 
i Wolontariuszy gorąco dzięku-
jemy za darowizny finansowe 
i rzeczowe oraz odpisy 1 % na 
rzecz naszej Fundacji w roku 
2013. Uzyskane w ten sposób 
środki zostały przeznaczone na 
bieżące utrzymanie placówek 
prowadzonych przez Funda-
cję im. Brata Alberta, w tym 
też placówki macierzystej w 
Radwanowicach, a także na re-
mont dachu i elewacji budynku 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Sosnowcu, remont i adaptację 
Dom im. Dzieci Kresów, będą-
cego częścią Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Lubinie, oraz ada-
ptację poddasza Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Karczemka” w 
Otłoczynie k. Torunia.

W tym roku z radością i dumą 
możemy powiadomić Państwa, 
że Fundacja im. Brata Alber-
ta, która od 26 lat opiekuje się 
osobami niepełnosprawnym, 
została potrójnym laureatem 
tegorocznej, dziewiątej edycji 
konkursu o Nagrodę Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
„Kryształ Soli”. Otrzymaliśmy 
główny laur w kategorii „Po-

lityka społeczna, zdrowie oraz 
działalność na rzecz osób nie-
pełnosprawnych”  oraz Grand 
Prix  dla najlepszej organizacji 
pozarządowej. Również dzięki 
Państwa głosom wygraliśmy też 
plebiscyt internautów, który po 
raz pierwszy był zorganizowa-
ny wspólnie  z portalem Kra-
ków Nasze Miasto. Na Fundację 
oddano ponad 10 tys. głosów 
z całej Polski. Jest to dla nas 
ogromna satysfakcja, ale rów-
nież wielka zobowiązanie na 
nadchodzące lata.

Dziękując za  dotychczasową 
ofiarność, wyrażamy nadzieję, 
że w kolejnych latach będziemy 
mogli liczyć na Państwa wspar-
cie działalności naszej Fundacji, 
w tym także poprzez odpisy 1%. 

Składając podziękowania ży-
czymy, aby nadchodzące świę-
ta przyniosły radość i błogo-
sławieństwo Nowonarodzonej 
Dzieciny. Życzymy także wszel-
kiej pomyślności  i zdrowia w 
Nowym Roku  2014.  
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zale-
ski
Przewodniczący Rady Fundacji 
im. Brata Alberta
Jan Bujnowicz
 www.albert.krakow.pl

ŻYCZENIA

Zdrowych i spokojnych Świąt  
Bożego Narodzenia  oraz  szczę-
ścia  i Błogosławieństwa  Boże-

go   w  Nowym  Roku  2014 w  
imieniu  Przemyskich  Rodzin  
Kresowych, Światowego  Kon-
gresu  Kresowian,
Klubu  Inteligencji  Katolickiej  
w  Przemyślu życzy 
Stanisław  Szarzyński

Prezes KIK , 
Członek Zarządu Ś K K
Przemyśl  
- Boże Narodzenie 2013

ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo!

Jak co roku spotykamy się na 
tradycyjnym spotkaniu Kreso-
wian - „Opłatku Kresowym”. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 
11 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 
w Hotelu „Kamieniec” w Oświę-

cimiu, ul. Zajazdowa 2.
Koszt udziału w spotkaniu: 50.- 
zł.od osoby.
Zgłoszenia /do wyczerpania 
ilości miejsc/ na zwrotny ad-
res e-mail: wlodzimierz.pa-
luch@gmail.com  lub telefon 
609808529, 338422551.
Pozdrawiam Kresowo.

Ktokolwiek widział, ktokol-
wiek wie.

Jestem prawnuczką ppor. Wil-
helma Skomorowskiego ps. 
„Wilczur” i chciałabym dowie-
dzieć się, czy w lasach Szackich 
albo w pobliżu jest pomnik, mo-
giła czy tablica upamiętniająca 
żołnierzy, którzy zginęli tam w 
maju 1944 roku. Czy istnieją 
jakiekolwiek informacje na ten 
temat? I czy na zbliżającą się 70. 
rocznicę powołania 27 WDP AK 
są przewidywane uroczystości i/
lub wycieczki w tamte rejony?

Z góry serdecznie dziękuję za 
odpowiedź i życzę zdrowych, ra-
dosnych Świąt!
Karolina Gościniak
karolinagosciniak@o2.pl
---
To jest zapytanie z http://27wd-
pak.btx.pl/ od:
Dorota Bułgajewska <dorotamu-
zyka@interia.pl>

Chciałabym zapytać u kogo sta-
cjonowało dowództwo 27 w Głę-
bokim. Moja mama utrzymuje że 
u jej dziadka Kuczyńskiego Ka-

rola w Kolonii Głębokie, gdyż 
pamięta jak babcia jej mówiła że 
przyszli partyzanci z lasów par-
czewskich i mieszkali u nich  i 
zakopali broń pod sadkiem. Pro-
szę o odpowiedź kto mógłby mi 
na to odpowiedzieć? Dorota Buł-
gajewska

---
To jest zapytanie z http://27wd-
pak.btx.pl/ od:
Mirosław kost <mirek1617@
poczta.onet.pl>

Poszukuje wszelkich śladów 
mojego dziadka .
Na waszej liście żołnierzy znala-
złem taką osobę .ORZECHOW-
SKI Antoni „Stepan”, k. obw. 
Łuck 
PROSZĘ  O POMOC możne ktoś 
coś wie więcej lub może wska-
zać sposób w jaki dochodzić do 
informacji .Niestety osoby które 
mogły mi pomóc nie żyją
----
To jest zapytanie z http://27wd-
pak.btx.pl/ od:
Czesław Kamiński <czakamyk@
op.pl>

Witam.
Czy jest może kontakt z kimś ży-
jącym z oddziału „Łuny”
P.S.
Może warto przy żołnierzach 
wpisać daty urodzenia lub imio-
na rodziców. Chętnie pomogę 
mając ponad 45 tysięczne wo-
łyńskie drzewo genealogiczne.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl

Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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