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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Święto Pułkowe 7 Pułku
Ułanów Lubelskich
23 marca, uroczystą Mszą Świętą rozpoczął 
się drugi dzień pułkowego święta 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich. Pułk został sformowa-
ny w Lublinie w listopadzie 1918. Trzon 
jego kadry stanowili legioniści z 1 Pułku 
Ułanów Beliny-Prażmowskiego.......str. 3    

Banderowska rewolucja
Polski mainstream medialny – od „Gazety 
Wyborczej” po „Gazetę Polską” i „Nasz 
Dziennik” oraz od TVP i TVN po TV Repu-
blika i TV Trwam – nieustannie zachwyca 
się „rewolucją demokratyczną” na Ukra-
inie. .....str. 9
   
Banderland
„Polak musi być świnią, bo się Polakiem 
urodził” – wieszczył „nasz wieszcz” – Cze-
sław Miłosz, a za nazwanie Matki Boskiej 
przez Miłosza pogańską boginią Sejm RP
ogłosił rok 2011 rokiem Miłosza, ....str. 11   

Tragedia Ukrainy
Prof. Andrzej Zybertowicz, zaniepokojony
tym, że „w Polsce zaczęło się pojawiać 
coraz więcej prorosyjskich komentarzy”, 
ogłosił na portalu niezależna.pl, iż są one 
inspirowane przez rosyjską agenturę wpły-
wu, albo pochodzą od użytecznych idiotów 
(niezależna. pl, 9.03.2014). ....str. 14
  
Przejście 27 WDP AK 
przez tory pod Jagodzinem 
- wspomnienia żołnierzy
Wyjście 27 WDP AK z pierwszego okrą-
żenia przez wojska niemieckie to jedna 
z dramatycznych kart historii wołyńskiej 
dywizji. Daty 20- 22 kwietnia 1944 r. na 
długo pozostały w pamięci żołnierzy wyżej 
wspomnianej dywizji. W 70 rocznicę tego 
wydarzenia warto się zapoznać chociaż z 
kilkoma utrwalonymi we wspomnieniach
Olgierd Kowalski ps. „Czarny” : Tymcza-
sem trwały intensywne przygotowania do 
przebicia się z okrążenia. Zakopano ciężką 
broń.Nareszcie zlikwidowano......str. 16 

Zamordowali mojego Jasia
W marcu 1943 roku było nas sześcioro:
Jula, Zosia, ja (Helena),Julian, Marysia i Ja-
sio, z tym że Jula była na robotach przymu-
sowych w Niemczech. Przed wojną Polacy, 
Żydzi i Ukraińcy traktowali się jak równi 
sobie. Żyli dość skromnie, skromnie, ale ra-
zem uczyli się, pracowali, pili, a nawet były 
mieszane małżeństwa. Wojna wszystko 
przewróciła do góry nogami…str. 19
   
Wspomnienia dzieciństw.
Poniższe wspomnienia dotyczą lat 1935–
1943 mojej wsi rodzinnej Majdan Mokwiń-
ski w powiecie kostopolskim na Wołyniu 
(ok. 35 km od granicy z ZSRR). Wieś mała 
i biedna. Zamieszkała przez 22 rodziny pol-
skie, 3 rodziny ukraińskie, 2 rodziny nie-
mieckie i 2 żydowskie. Jeden sklep, jedna 
szkoła 4-ro klasowa, jednoizbowa z jednym 
nauczycielem. Wieś rozlokowana na E od 
strugi (Białka), na N od lasu postomyckie-
go, rozcinał ją trakt z Kostopola do Ludwi-
pola (W-E) i droga z Tuczyna do ...str. 22 
  

Kwiecień 1944 r. w kalenda-
rium działań 27 WDP AK
Kwietniowe kalendarium ..........str. 25  

Grabież sztuki narodowej
Na przestrzeni ponad tysiąca lat Polska była 
najbardziej barbarzyńsko okradanym kra-
jem. Kradziono uznane dzieła sztuki, księ-
gozbiory, jak współcześnie ograbiane jest 
Muzeum Ossolińskich we Lwowie, miesz-
czące się w kościele Jezuitów, zamienio-
nym przez bolszewików na....str. 27
  
Trzy Madonny Kresowiaków
Matka Boża od zawsze była otaczana szcze-
gólną czcią i miłością przez Kresowiaków. 
Do Niej zanosiło się chore dzieci z błaga-
niem o uzdrowienie, to Ona przynosiła 
szczęście nowożeńcom, to Jej wizerunek 
towarzyszył w każdym momencie życia 
Kresowianom. Bywało, że cudem przywra-
cała zdrowie, a także bywało, że maleńka 
ikonka podróżna ściskana .......str. 28

O czym w Polski Wojsku pieśń śpiewacie, chłopcy?
Słucham w swoim Wilnie pośród ludzi obcych.
Czemuż Orzeł Biały krąży gdzieś za Bugiem?
Ma tam niebo jasne a tu w dzień - szarugę. 

Srogi cierń rozłąki najboleśniej kłuje,
Gdy czas na Kolędę, albo Alleluja.
Przy świątecznym stole moi polscy bracia,
Czy mię wciąż słyszycie, czy mię pamiętacie?

Za nie naszą wolność, nasza krew się lała,
Za Ojczyznę – Polskę, czy już wolna cała?
Rwały ja trzy sępy na jałtańskim stole,
Rozszarpane strzępy jeszcze dzisiaj bolą.

Wieje wiatr z Zachodu –tak się wolność zbliża.
W czyjej ziemi jutro staną polskie krzyże?
Gdzie czerwone maki młodej krwi wyrosną,
Ilu synów z wojen nie powróci wiosną?

Ileż Matek – Polek gorzka łza zaleje
Za Ojczyzny wolność, za jej chlubne dzieje?
Może krwi już dosyć? Policz, Święty Boże!
Zamiast jej czerwieni daj na jasne zorze!
                                                                     1998r.

CZERWONE MAKI
Aleksander Śnieżko Wielkanoc 2014

 Życzy redakcja gazety
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Były kanclerz Helmut Schmidt ma 
zrozumienie dla czynu Putina w 
kryzysie na Krymie. Gwałtowną 
krytykę dokonuje na dokonanych 
przez Zachód sankcjach przeciw-
ko Rosji (źródło DPA).
Były kanclerz Helmut Schmidt 
(SPD) uważa, postępowanie rosyj-
skiego prezydenta Wladimira Pu-
tina na połwyspie Krym „całkiem 
zrozumiałe”. Schmidt krytyzuje 
przy tym postępowanie Zachodu 
w tym kryzysie. Te zatwierdzone 
sankcje EU i USA przeciwko Ro-
sji są „głupimą bzdurą”.
Daleko idące sankcje chybiłyby 
swój cel i trafiłyby w Zachód po-
dobnie jak w Rosję, powiedział 
Schmidt w rozmowie z tygodni-
kiem „Die Zeit”.
Schmidt: komunikować się za-
miast sankcjonować
Schmidt krytykował także posta-
nowienie siedmiu wielkich go-
spodarczo krajów, aby nie praco-

wać razem z Rosją w ramach G8. 
„To byłoby idealnie teraz usiąść 
wspólnie. To byłoby pokojowi 
bardziej przydatne aniżeli strasze-
nie sankcjami” powiedział były 
SPD-kanclerz. Do tego G8 nie jest 
tak ważny jak G20, w którym jest 
dalej Rosja. „ Z G20 nie usunięto 
do tej pory Rosji”.
Na skutek kryzysu krymskiego 
szefowie rządów G7 odwołało w 
poniedziałek w Hadze spotkanie 
G8 w Soczi i zagrożono drastycz-
nymi sankcjami gospodarczymi. 
Do G8 należą G7 państwa: USA, 
Kanada, Japonia, Niemcy, Wielka 
Brytania, Francja i Włochy oraz 
Rosja. Do tego forum weszła Ro-
sja po zakończeniu zimnej wojny 
w 1998 roku. Do G20 należą obok 
kilku państw europejskich, Japo-
nii, USA oraz pewna ilość dążą-
cych państw jak Chiny, Brazylia i 
Indie. G20 spotkania odbywają się 
od 1999 roku.

Schmidt powiedział dalej, sytu-
acja na Ukrainie jest „niebezpiecz-
na, ponieważ Zachód się strasznie 
zirytował”. To sprawia „naturalnie 
odpowiednią irytację w rosyjskim 
przekonaniu i polityce”. Pozytyw-
nie podkreślił Schmidt politykę 
kanclerz Angelii Merkel (CDU) w 
tym kryzysie: „Tutaj jest pochwa-
ła dla ostrożności kanclerza Fede-
racji odpowiednia”
Na pytanie, czy wyobraża on so-
bie interwencję Rosji na wscho-
dzie Ukrainy, powiedział były 
kanclerz: „Ja powstrzymam się od 
tej spekulacji. Uważam to za moż-
liwe jednak uważam to za wielki 
błąd, jeśli Zachód tak czyni, jako-
by to był obowiązkowo następny 
krok. To prowadzi do tego, że to 
pobudziło by możliwy apetyt po 
rosyjskiej stronie”. 
Tłumaczył: Witold Stański

Wywiad z byłym kaclerzem 
Helmutem Schmidtem
Redakcja

/ Altkanzler Schmidt hat Verständnis für Putin  26.03.2014, 14:48 Uhr | T-Online.de, AFP 

Bytom 25.03.2014

Szanowny Pan  Tomasz Sakiewicz
Redaktor Naczelny GAZETY 
POLSKIEJ 

Panie Redaktorze!

Ze zdumieniem odebraliśmy fakt, 
ze na łamach Gazety Polskiej za-
brakło cotygodniowych felieto-
nów księdza Tadeusza Isakowicza 
- Zaleskiego.                                Mamy 
świadomość tego, ze Pan, jako  
redaktor naczelny ma prawo do-
bierać sobie współpracowników 
według własnego uznania i roz-
stawać się z nimi -  kiedy  uzna za 
stosowne, niesmak budzi jednak 
styl i sposób w jaki Pan tego do-
konał w przypadku ks. Zaleskie-
go.
Z formy, w jakiej Pan, wyjaśnia-
jąc powody tej decyzji -  zwrócił  
się na łamach prasy do księdza T. 
Isakowicza – Zaleskiego – wnio-
skować można, ze łączyły Was:  
redaktora naczelnego Gazety 
i  felietonistę,  - jeśli nie przyja-
cielskie, to na pewno koleżeńskie 
kontakty. Byliśmy przekonani , 
ze łączyły także wspólne ideały i 
bliski nam, Kresowianom, prawi-
cowy profil Gazety. Głęboko więc 
oburzył nas zarówno ów  styl jak 
i sytuacja, w której nasz NIE-
ZŁOMNY został  cynicznie ob-
rażony i to – przez kogoś z grona 
„swoich”. 

Dyrektoriat Światowego Kongre-
su Kresowian  w uchwale podjętej  
na posiedzeniu w dniu 22 marca 
2014  udzielił swojego  poparcia 
dla niezłomnej postawy księdza 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, 
człowieka wielkiej odwagi i ka-
płana równie wielkiej charyzmy; 
Kustosza Narodowej Pamięci,  dla 

którego tytuł ten jest nie tylko wy-
razem uznania za dotychczasowe 
zasługi ale także wyzwaniem do 
nieustannego na rzecz  tej pamięci 
działania. To wyzwanie nasz Ka-
płan nieustannie podejmuje,  rów-
nież w naszym imieniu.
          Podkreślamy, ze ksiądz Tade-
usz Isakowicz-Zaleski, Honorowy 
Członek Światowego Kongresu 
Kresowian jest dla nas  autoryte-
tem i duchowym przywódcą. Sta-
jąc w jego obronie bronimy więc 
nie tylko ideałów, które Ksiądz 
reprezentuje,  ale także wartości 
jakie niosą jego wypowiedzi bę-
dące równocześnie wyrazem na-
szych poglądów, szczególnie w 
kwestiach dotyczących polityki 
wschodniej i stosunków polsko-
-ukraińskich.  
Lekturę Gazety Polskiej rozpo-
czynaliśmy zazwyczaj od ostat-
niej strony. Brak na tej stronie 
felietonu  ks. Zaleskiego zmusza 
nas do rezygnacji z popierania 
Gazety. Informujemy także, ze 
członkowie naszych organizacji 
kresowych,  będący równocze-
śnie członkami Klubów Gazety 
Polskiej noszą się  z zamiarem re-
zygnacji z członkostwa w tychże 
Klubach jeśli  ksiądz Isakowicz-
-Zaleski nie zostanie przeproszo-
ny, szczególnie  za słowa, że „ 
szerząc propagandę proputinow-
ską ma  na rękach krew niespełna 
setki ofiar z Majdanu”.

Oczekujemy  od Pana Redaktora 
umieszczenia naszego stanowiska 
na łamach Gazety Polskiej.

 (-) Jan Skalski  prezes  Światowe-
go Kongresu Kresowian
Krzysztof Przybylski – członek 
Prezydium

lLIST KONGRESU KRESOWIAN

19 kwietnia 1944 r. oddział UPA 
pod komendą Iwana Szponta-
ka zaatakowali liczącą ok. 450 
mieszkańców wioskę Rudki. Poza 
jedną ukraińską rodziną mieszkali 
w niej sami Polacy. Banderowcy 
przyjechali w przebraniu niemiec-
kich żołnierzy i zagrozili, iż jeśli 
nie wydadzą broni to spalą wio-
skę. Sołtys Rudki zorientował się, 
iż jest to zasadzka i zaczął ucie-
kać. Zginął jako pierwszy.
Zabito 58, a spalono 15 osób, 
w tym dzieci. Resztę zagoniono 
do lasu, gdzie rozstrzelano męż-
czyzn, a kobiety przepędzono za 
San. Wioska została doszczętnie 
spalona.
Dziś przy miejscu kaźni, przy dro-
dze z Chotylubia do Nowego Bru-

sna znajduje 
się pamiątko-
wy pomnik i 
krzyż z tablicą 
upamiętniają-
cą wszystkich 
pomordowa-
nych. W dniu 
31 maja 1994 
r. monument 
p o ś w i ę c i ł 
bp Tadeusz 
P i e r o n e k . 
Mie szkańcy 
okol icznych 
gmin w każdą 
drugą niedzielę maja spotykają 
przy pomniku, by oddać cześć 
zabitym. Przyjeżdżają także oca-
leni mieszkańcy Rudki oraz ich 

rodziny. Za http://historia.org.
pl/2014/03/30/premier-zlozyl-
kwiaty-pod-pomnikiem-ku-czci-
pomordowanych-przez-upa/

Ten pierwszy raz: Premier Tusk 
złożył kwiaty pod pomnikiem ku 
czci pomordowanych przez UPA
Redakcja

Drodzy Kresowianie i Przeciwni-
cy ukraińskiego nacjonalizmu!
Już dwukrotnie zwracali się do 
mnie Rosjanie (Agencja Rossija 
i Telewizja Rosyjska) o udział w 
programie/filmie nt. ukraińskiego 
nacjonalizmu. Odmówiłam. Uwa-
żam bowiem, że ujawnianie praw-
dy o nacjonalistach ukraińskich 
powinniśmy prowadzić samo-
dzielnie, bez rosyjskich mediów, 
które historyczne wydarzenia pol-
sko-rosyjskie przedstawiają kłam-
liwie, a teraz jesteśmy rosyjskim 
mediom potrzebni do przekony-

wania swego społeczeństwa, że 
aneksja Krymu była uzasadniona. 
Ponadto nasze wypowiedzi mogą 
być użyte w kontekstach, których 
byśmy sobie nie życzyli i które 
mogą być fałszem.
Informuję także, że przedstawi-
ciele Telewizji Rosyjskiej infor-
mują osoby, które chcą namówić 
do udziału w filmie, że wyraziłam 
zgodę i będę nagrywana. Jest to 
nieprawda.
Z pozdrowieniami
Ewa Siemaszko

Ewa Siemaszko:
nie uczestniczę w 
programach 
rosyjskich 
nt. nacjonalizmu 
ukraińskiego.
Wiesław Tokarczuk
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23 marca, uroczystą Mszą Świętą 
rozpoczął  się drugi dzień pułko-
wego święta 7 Pułku Ułanów Lu-
belskich. 

Pułk został sformowany w Lublinie 
w listopadzie 1918. Trzon jego ka-
dry stanowili legioniści z 1 Pułku 
Ułanów Beliny-Prażmowskiego.

Pułk w walce o granice
29 lipca – 3 sierpnia 1920

26 lutego 1919 pułk przetranspor-
towano do Zalewy pod Słonimem, 
gdzie brał udział w ataku na Sło-
nim i walczył nad Szczarą. Uczest-
niczył również w natarciu na Lidę, 
rozbijając silny oddział marynarzy. 
Wydzielony szwadron pułku brał 
udział w wyprawie na Wilno, a 
wcielony później do 3 psk nie po-
wrócił już do pułku. W lipcu 1919 
podporządkowany 2 DP Legionów 
walczył o zdobycie Mołodeczna, 
a później ruszył na Wilejkę. 5 lip-
ca pod Olechnowiczami zginął 
dowódca 3 szwadronu. W rejonie 
Krzywicz do niewoli poddał się 
ułanom 600 osobowy pułk kozac-
ki. Od 6 sierpnia do 22 paździer-
nika 1919 pułk, współdziałając z 8 
DP, walczył nad górną Berezyną i 
Dźwiną, a 23 października wyco-
fany został na odpoczynek w rejon 
Budsławia, gdzie przebywał do 20 
stycznia 1920.

Powrócił na front 25 stycznia 
1920, gdzie dozorował linię kolejo-
wą Ryga – Dyneburg. W kwietniu 
został przydzielony do I Brygady 
Jazdy, w ramach której działał na 
północnym skrzydle polskiej 1 Ar-
mii. 28 czerwca z 1 Brygadą Jaz-
dy skierowany na front wołyński, 
gdzie 4 lipca stoczył pod Równem 
całodzienną bitwę z siłami Armii 
Konnej Budionnego. Od 11 lipca 
do 5 sierpnia ułani walczyli nad 
Styrem, zajmując obronę w okoli-
cach Łucka. W dniach 13–15 sierp-
nia 7 pułk przesunięto do Rejowca, 
dołączając go do zreorganizowanej 
4 Brygady Jazdy. 16 sierpnia wraz 
z brygadą stoczył pod Cycowem 
bitwę, doprowadzając szarżą 1 
szwadronu pułku do rozproszenia 
przeciwnika. 31 sierpnia jako straż 
przednia brygady pułk wkroczył do 
Suwałk, a 3 września odparł atak 

litewski na miasto. W dniach 7–17 
września pozostawał w odwodzie. 
22 września odrzucił oddziały li-
tewskie znad 
Marychy, a 
idąc dalej w 
straży przed-
niej 4 BJ rozbił 
pod Żołniero-
wiczami 3 paź-
dziernika część 
27 Dywizji 
Strzelców Ar-
mii Czerwonej. 
Po zawiesze-
niu broni pułk 
przegrupował 
się do m. Łóżki, 
pełniąc służbę 
dozorową na 
linii demarka-
cyjnej wzdłuż 
Dźwiny.

Po uroczystej 
Mszy Świętej, 
pod Pomni-
kiem Niepod-
ległości w 
Mińsku Mazo-
wieckim odby-
ła się insceni-
zacja przejęcia 
działka ppanc 
Bofors wz. 36 
na stan 7 Pułku 
Ułanów Lu-
belskich, które 
miało miejsce 
w 1937 roku. 
Po insceni-
zacji odbyła 
się prezenta-
cja pojazdów 
wojskowych 
oraz otwarto 
wystawę „Sza-
bla w dziejach 
Europy XVII-
-XX wieku”. 
Uroczystości 
z a k o ń c z o n o 
złożeniem wią-
zanek pod Po-
mnikiem Nie-
podległości, po 
czym przybyli 
na uroczystości 
goście i miesz-
kańcy Mińska 

Mazowieckiego mieli okazję do 
degustacji tradycyjnej wojskowej 
grochówki.  Święto Pułkowe 7 Pułku 

Ułanów Lubelskich
Andrzej Łukawski
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Z prasy polonijnej
Zdewastowano muzeum 
ludobójstwa w Ponarach
KURIER WILEŃSKI

Kaziuk ‚2014
WILNOTEKA

Odnaleziono jeszcze jeden dawny 
polski cmentarz
MONITOR WOŁYŃSKI

Wandale zniszczyli informacyj-
ne tablice na budynku Muze-
m<br/>Fot. Rajmund Klonowski

Wandale zniszczyli informacyjne 
tablice na budynku Muzem
Fot. Rajmund Klonowski

Z rana w dniu 15 marca zwiedza-
jący miejsce pamięci w Ponarach 
trafili na ślady kolejnego w tym 
miejscu aktu dewastacji. Tym ra-
zem ucierpiał budynek muzeum 
ludobójstwa, z którego jednego 
skrzydła zerwano i roztrzaskano na 
części tablicę informacyjną, doty-
czącą historii i sprawców Zbrodni 
Ponarskiej, a na drugim skrzydle 
tablicę z planem miejsca mamięci 
w Ponarach poważnie uszkodzono. 
Niewykluczone, że akt zniszczenia 
może mieć związek z obchodami 
Dnia Odrodzenia Niepodległości 
Republiki Litewskiej 11 marca, 
podczas których przez centrum 
Wilna tradycyjnie już odbywa się 
przemarsz, na którym demonstro-
wana jest także symbolika nazi-

stowska i skandowane są kseno-
fobiczne hasła. Z tym marszem 
prawdopodobnie wiąże się także 
inny akt wandalizmu z poprzednie-
go tygodnia — kiedy to w Jaszu-
nach nieznani sprawcy pozrywali 
z domów tabliczki z nazwami ulic.

Nie jest to pierwszy akt dewastacji, 
którego ofiarą pada miejsce pamię-

ci w Ponarach. Regularnie dewa-
stowany jest pomnik, poświęcony 
ofiarom Zbrodni Ponarskiej naro-
dowości żydowskiej, a w sierpniu 
„Kurier Wileński” informował 
o kradzieży metalowej bramki z 
Kwatery Polskiej memoriału, która 
wciąż nie została przywrócona na 
miejsce.

DyJest to jeden z najdawniejszych 
pochówków na Wołyniu. Tu praw-
dopodobnie są pochowani Polacy, 
Czesi i Austriacy.

Po prezentacji książki Czesława 
Chytrego «Polski cmentarz w 
Równem», starszy wykładowca 
katedry architektury Narodowego 
Uniwersytetu Gospodarki Wodnej 
i Zasobów Naturalnych Oksana 
Bajcar-Artemenko opowiedziała, 
że z grupą kolegów,od dawna zaj-
muje się pracami konserwatorski-
mi. Pracują zarówno na dawnych 
cmentarzach, jak i w dawnych 
zamkach Równieńszczyzny, w 
szczególności w Dubnie i Klewa-
niu. Pani Oksana pochodzi ze wsi 
Zoria, która graniczy z dawnym 
Klewaniem, gdzie znajduje się 
czynny kościół oraz ruiny Kle-
wańskiego zamku, który należał 
do rodu Czartoryskich. Z wypo-
wiedzi Oksany Bajcar-Artemenko 
wynika, że jesienią zeszłego roku, 
grupa entuzjastów znalazła w le-
sie, w pobliżu Klewania, dawny 
polski cmentarz, którego wartość 
jest unikalna. Wspólnie z nami 
cmentarz zwiedził wice-konsul 
Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku Krzysztof Wasilewski.

cmentarz 1Przed nami były drze-
wa i zarośla. Nic nie wskazywało 
na to, że tu spoczywają setki, a 

może na-
wet tysiące 
l u d z k i c h 
dusz. Naj-
p r a w d o -
podobniej, 
o p r ó c z 
Polaków, 
są tutaj po-
c h o w a n e 
też osoby 
o czeskim i 
być może, 
a u s t r i a c -
kim pochodzeniu. Jak zaznaczył 
Krzysztof Wasilewski, jest to je-
den z najdawniejszych cmenta-
rzy, jakie widział tutaj, na terenie 
Wołynia. Rozpoczynając prze-
gląd, zwróciliśmy uwagę na to, że 
cmentarz w kształcie prostokąta, 
jest otoczony rowem.

Jeden z konserwatorów zwrócił 
uwagę na to, że na terenie cmen-
tarza są widoczne ślady alei, któ-
ra kiedyś tu istniała. Niektóre ze 
zidentyfikowanych grobów po-
jawiły się tutaj na początku XIX 
wieku. Największą zagadką tego 
cmentarza są pozostałości po pan-
teonie lub kaplicy, lub, być może, 
ogromnej krypcie rodzinnej.

Odwiedziny cmentarza zrodziły 
w nas wiele pytań. W tym samym 
czasie pojawiła się nadzieja, że 

jeszcze jedno miejsce polskiego 
pochówku zostanie uratowane od 
zapomnienia. W związku z tym, 
prosimy o zgłaszanie się miesz-
kańców dawnego Klewania lub 
ich potomków, którzy posiadają 
jakąkolwiek wiedzę o tym cmen-
tarzu lub o ludziach, którzy zostali 
tam pochowani. Jedna z lokalnych 
organizacji pozarządowych zgo-
dziła się dołączyć do uporządko-
wania odnalezionego cmentarza. 
Być może z polskiej strony też 
będą chętni do udziału w tym pro-
jekcie.

Wszystkich, kto może pomóc w 
zebraniu informacji o tym cmen-
tarzu i dołączyć do jego upo-
rządkowania, prosimy pisać na 
pocztę elektroniczną yaroslavko-
valchuk@mail.ualub dzwonić pod 
numer+380501507244.

Niejeden wilnianin co roku się 
zarzeka, że już nigdy nie pójdzie 
na Kaziuka, „bo tłum ludzi, bo 
drogo, bo co roku to samo, bo już 
nie taki kiermasz, jak dawniej”. 
Tradycji musi się jednak stać za-
dość: Kaziuka trzeba zaliczyć. 
Nie chodzi o to, by coś kupić, 
wystarczy lizak lub piernikowe 
serce. Ważna jest atmosfera. Li-
czy się świadomość, że uczest-
niczymy w czymś, co od ponad 
400 lat łączy kolejne pokolenia 
mieszkańców miasta.
Kiermasz Kaziukowy na trwałe 
wrósł w wileńską tradycję. Już 
nie ten sam co kiedyś: mniej wi-
leński i swojski, bardziej - litew-
ski, skomercjalizowany, ale co 
roku przyciąga do Wilna tysiące 
osób z całej Litwy i państw są-
siednich, a nawet z dalekich kra-
jów. W tłumie na alei Giedymina, 
ulicy Zamkowej, na placu Ratu-
szowym można więc usłyszeć ję-
zyki litewski, polski, białoruski, 
rosyjski, angielski, niemiecki...
W ciągu wieków Kiermasz Ka-
ziukowy zmieniał lokalizację, 
zmieniały się również towary na 
straganach. Kiedyś na placu Ka-
tedralnym, potem na Łukiszkich, 
na Rynku Kalwaryjskim sprze-
dawano to, co było potrzebne 
w gospodarstwie wiejskim: ba-
lie, beczki, niecki, cebry, łyżki, 
wałki, kosze, kołowrotki, płótno 
samodziałowe i wiele innych rze-
czy, bez których dobry gospodarz 
nie mógł się obejść.

W czasach radzieckich, gdy ofi-
cjalnie kiermasze kaziukowe nie 
były organizowane, wilnianie 
wiedzieli, że na początku marca, 
na Kazimierza, na Rynku Kal-

waryjskim można będzie kupić i 
palmę, i wałek, i deskę do kroje-
nia (po wileńsku: denko), i pier-
niki. Była to okazja do spotkania 
znajomych, porozmawiania.

Współczesny Kaziuk jest bar-
dziej „miejski”, w zasadzie ni-
czym się nie różni od innych 
organizowanych w Wilnie jar-
marków. Owszem, na straganach 
twórcy ludowi, jak kiedyś ofe-
rują ręcznie wykonane wyroby 
z drewna i gliny, lniane obrusy i 
tkane narzuty, ale nie brak rzeczy 
tandetnych. Nie ma na wileńskim 
Kaziuku dawnej atmosfery rado-
ści, żartów, wesołych okrzyków 
sprzedawców, zachwalających 
towar i zachęcających do kupie-
nia. Coraz rzadziej brzmi język 
polski.  
Bardziej swojski jest chyba Ka-
ziuczek Niemenczyński. W odle-
głym od Wilna o 25 kilometrów 
Niemenczynie od 25 lat organi-
zowane są kiermasze wzorowa-
ne na Kaziuku wileńskim. Ceny 
są niższe niż w Wilnie, a kupić 
można i kosz na ziemniaki, i wa-
łek do ciasta. Do sprzedawców 
na niemenczyńskim kiermaszu 
śmiało można mówić po polsku, 
można się targować, a żartów bę-
dzie przy tym co niemiara, i jeśli 
się ładnie poprosi, palmiarka za-
śpiewa...

Osoby polskiego pochodzenia 
mogą zapoznać się z zasadami, 
trybem i zakresem rekrutacji na 
polskie wyższe uczelnie, które 
umieszczono na stronie Konsu-
latu Generalnego RP w Łucku 
(www.luck.msz.gov.pl).
Zasady te dotyczą rekrutacji osób 
polskiego pochodzenia (narodo-
wości polskiej) z państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, Gruzji, 
Kazachstanu, Turkmenistanu, 
Uzbekistanu na kształcenie w 
Polsce ze stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na rok 2014/2015.
Informacja o rekrutacji znajduje 
się pod adresem:
http://www.luck.msz.gov.pl/pl/
wspolpraca_dwustronna/eduka-
cja_i_programy_stypendialne/
studia_w_polsce/
Można tu pobrać następujące do-
kumenty:
- Kwestionariusz kandydata na 

studia w Polsce;
- Zasady, tryb i zakres rekruta-
cji osób polskiego pochodzenia 
(narodowości polskiej) z państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
Gruzji, Kazachstanu, Turkmeni-
stanu, Uzbekistanu na kształcenie 
w Polsce ze stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- Wykaz przedmiotów, z jakich 
będą prowadzone sprawdziany 
testowe;
- Tryb przeprowadzania postępo-
wania kwalifikacyjnego;
- Podstawowe informacje dla 
cudzoziemców polskiego pocho-
dzenia (narodowości polskiej) 
podejmujących kształcenie w 
Polsce
- Informacja o zasadach wypła-
cania stypendium ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego
-  Oświadczenie.

Egzaminy na studia w Polsce 
ze stypendium Rządu RP dla 
osób polskiego pochodzenia
MONITOR WOŁYŃSKI
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Sypią się kary dla 
polskich sklepów!
DELFI

Media litewskie „propagują” 
autonomię na Wileńszczyźnie
KURIER WILEŃSKI
Wyzwania i trendy dominujące we 
współczesnym świecie są tego ro-
dzaju, że pytanie o utworzenie au-
tonomii Wileńszczyzny powinno 
brzmieć nie „czy”, lecz „kiedy?” 
— napisane kilka lat temu przez 
jednego z polskich blogerów sło-
wa te dziś wracają bumerangiem 
na Litwę.

A media litewskie znalazły już 
nawet odpowiedź na pytanie „kie-
dy?”. „Tu i teraz. Był Krym na 
Ukrainie, teraz Wileńszczyzna na 
Litwie” — takie skojarzenia nasu-
wają się po obejrzeniu programu 
„Patriotai” pokazanego we wtorek 
na kanale „Lietuvos rytas TV”. 
Jednym z głównych ekspertów w 
tym temacie wystąpił ostatnio nie-
co zapomniany przez media, ale 
nadal niestrudzony w „demasko-
waniu polskich autonomistów” 
sławetny prezes „Vilniji” Kazi-
mieras Garšva. Nie można wyklu-
czyć tego, że to właśnie od niego 
dziennikarze „Lietuvos rytas TV” 
dowiedzieli się o artykule polskie-
go blogera. I można tylko domy-
ślać się, kto „naprowadził” ich na 
redakcję „Kuriera Wileńskiego”.

Telewizyjni patrioci, widocznie 
żądni sensacji i zdemaskowania 
„podziemia polskich autonomi-
stów”, bez wcześniejszej zapo-
wiedzi uzbrojeni we włączoną 
kamerę wstąpili do redakcji pol-
skiego dziennika wprost do poko-
ju redaktora bombardując go py-
taniami, dlaczego gazeta popiera 
autonomistów.
Gdy wyjaśniono im, że wcale nie 
popiera, a podsunięty im artykuł 
blogera nie ma nic wspólnego z 
redakcją „Kuriera”, „patrioci” byli 
wyraźnie zawiedzeni, bo widocz-
nie zawaliła się im cała wymyślo-
na koncepcja reportażu. Całko-
wicie załamali się, gdy redaktor 
powiedział im, że wałkowanie te-
matu autonomii jest niebezpiecz-
nym zajęciem, bo jest na rękę wy-
łącznie Kremlowi. Wycofali się 
więc z redakcji tak samo szybko, 

jak szybko do 
niej wpadli bez 
przywitania.

Skoro redakcja 
„Kuriera” ani 
popiera auto-
nomii, ani tym 
bardziej do 
niej namawia, 
„patrioci” wy-
myślili dla nas 
nową rolę w 
przygotowanym reportażu o rze-
komo przygotowanej autonomii 
na Wileńszczyźnie.
— Nawet najpopularniejszy pol-
ski dziennik na Litwie „Kurier 
Wileński” nie może konkurować z 
potężną rosyjską machiną propa-
gandową. Paradoksalnie, ale Pola-
kom bardziej podoba się rosyjska 
prasa — stwierdzono w reportażu 
„Patriotai”, bowiem stwierdze-
nie to jak ulał pasowało do całej 
koncepcji, że polska mniejszość 
na Litwie jest podatna na rosyjską 
propagandę, popiera Putina i jego 
działania na Ukrainie.

„W tej części Litwy, nazywaną 
przez miejscowych Polaków Wi-
leńszczyzną, mało kto mówi po 
litewsku, za to wszyscy doskonale 
znają język rosyjski. Dlatego nikt 
tu nie ogląda litewskich, a nawet 
polskich kanałów. Oglądają nato-
miast rosyjskie propagandowe ka-
nały” — twierdzi się w reportażu, 
a występujący w roli „eksperta” 
Garšva potwierdza to i wyjaśnia, 
że część miejscowych Polaków 
chciałaby dołączyć do Rosji, 
część do Polski, byleby nie mieć 
powiązania z Litwą.

Inny z kolei ekspert, specjalista 
PR Arijus Katauskas, dodaje, że 
Wileńszczyzna dziś jest jednym 
z najbardziej niebezpiecznych re-
gionów. Z kolei, zdaniem autorów 
„Patriotai”, Wileńszczyzna jest 
„najsłabszym miejscem Litwy, w 
które Putin będzie chciał najpierw 
uderzyć”.

„To jest tykająca bomba wokół 
stolicy kraju” — stwierdza się w 
programie „Lietuvos rytas TV”. 
Ta prywatna telewizja, należąca 
wespół z największym dzienni-
kiem i jednym z największych 
portali internetowych do jednej 
grupy medialnej, ostatnio na ca-
łego propaguje pogląd, że polska 
mniejszość na Litwie i jej liderzy 
są niebezpiecznym elementem. 
Portal lrytas.lt nawet zaczął inwi-
gilować komentatorów, którzy zo-
stawiają posty broniące Polaków 
pod nieprzychylnymi artykułami 
o polskiej mniejszości i jej dzia-
łaczach.

Choć takie komentarze są rzadko-
ścią wśród setek nieprzychylnych, 
a często wręcz obraźliwych i roz-
niecających nienawiść do Pola-
ków, autorzy portalu za pomocą 
IP adresu komputerów, z których 
były robione wpisy, starają się 
szczegółowo ustalać i upublicz-
niać, kto pozytywnie pisze o Po-
lakach.
Antypolska histeria w litewskich 
mediach zapoczątkowana niedaw-
no przez publicznego nadawcę nie 
jest niczym nowym w litewskich 
mediach. Dziwną ciekawostką na-
tomiast jest, że histeria ta najczę-
ściej zbiega się z procesami ma-
jącymi na celu naprawę ostatnio 
daleko nie najlepszych relacji pol-
sko-litewskich. Jak już pisaliśmy 
wcześniej, litewskie media prze-
konują opinię publiczną, że złym 
relacjom są winni litewscy Polacy, 
którzy domagają się od władz Li-
twy poszanowania swoich praw.

Działająca na terenie 
hrabstwa Lancashire fir-
ma, która posiada dwa 
polskie sklepy została 
ukarana mandatem za 
sprzedaż niedozwolo-
nych wyrobów tytonio-
wych.

Firma posiadająca zloka-
lizowane w Preston skle-
py trafiła przed tamtejszy 
sąd. Udowodniono jej sprzedaż 
„spod lady” niedozwolonych 
wyrobów tytoniowych – podaje 
serwis lep.co.uk.

Dyrektor firmy Dana Hassan, 
który nie pojawił się w sądzie 
na ogłoszenie wyroku, tłumaczył 
wcześniej, że wspomniane pro-
dukty znalezione w sklepach na-
leżały do Polaka, który jego pra-
cownikom był winny pieniądze.

Oskarżenie sformułowano, gdy 
wysłany do placówek polsko-
języczny wolontariusz 2 paź-
dziernika 2013 roku odkrył, że 
sprzedawane są w nich wyroby 
tytoniowe, których opakowa-

nia nie posiadają odpowiednich 
ostrzeżeń dotyczących zagroże-
nia dla zdrowia.

Właściciel firmy przyznał się do 
zarzucanego czynu i został uka-
rany mandatem w wysokości 600 
funtów. Dodatkowo musi zapła-
cić 180 funtów kosztów sądo-
wych.

W ubiegłym tygodniu informo-
waliśmy o karze wymierzonej 
polskiemu sklepowi w Stoke-
-on-Trent. Pochodzący z Polski 
właściciel stanął przed sądem w 
Stafford po tym jak w jego pla-
cówce odnaleziono 21 opakowań 
przeterminowanego mięsa. 

Aktem nienawiści 
premier Litwy Al-
girdas Butkevičius 
nazwał zniszcze-
nie 15 marca tablic 
informacyjnych w 
Muzeum Ludobój-
stwa w Ponarach.
„To jest akt nie-
nawiści, który jak 
najszybciej powin-
ny zbadać insty-
tucje prawa. Na Litwie nie mogą 
być tolerowane żadne próby pod-
żegania do nastrojów antysemic-
kich ani innych” - powiedział pre-
mier Litwy Algirdas Butkevičius.
15 marca zdewastowano tablicę 
informującą o zbrodni ponarskiej 
i jej sprawcach, a także tablicę z 
mapą miejsca pamięci. Zniszcze-
nia mogły mieć związek z obcho-
dami Dnia Odrodzenia Niepod-
ległości Republiki Litewskiej w 
dniu 11 marca, podczas którego 
od wielu lat w centrum Wilna 
grupki nacjonalistów litewskich 
marszerują ulicami miasta.

Podczas II wojny światowej las 
w Ponarach pod Wilnem był 
miejscem masowych mordów 
dokonywanych przez oddziały 
SS, policji niemieckiej i kolabo-
rującej z Niemcami policji litew-
skiej. Niemcy, wspomagani przez 
ochotnicze oddziały litewskie, 
wymordowali w Ponarach około 
100 tys. osób, w tym około 60-70 
tys. Żydów, około 20 tys. Pola-
ków, a także Romów, Rosjan i Li-
twinów. Wśród pomordowanych 
dominowała polska inteligencja 
- profesorowie, nauczyciele, du-
chowni, lekarze.

Premier Litwy o 
zniszczonym memoriale 
w Ponarach
WILNOTEKA

Bolesław Daszkiewicz: Czeka mnie 
następny sąd już za inne tabliczki 
DELFI
Dyrektor administracji Samorzą-
du Rejonu Solecznickiego Bole-
sław Daszkiewicz w rozmowie z 
portalem rubaltic.ru powiedział, 
że prawdopodobnie czekają go 
następne kary już za inne dwuję-
zyczne tabliczki.

„Istnieje prawdopodobieństwo, 
że otrzymam nowe kary. 23 
kwietnia w Druskiennikach cze-
ka mnie jeszcze jeden sąd już za 
inne tabliczki. Zobaczymy, co 
tam orzeknie sąd” - powiedział 
Daszkiewicz.

Zapytany po co Litwie jest po-
trzebna walka z polskimi nazwa-
mi ulic, która wywołuje uśmiech 
na twarzy elektoratu Daszkie-
wicz zasugerował zapytać o to 

polityków.

„Sami ludzie 
– i Polacy, i 
Litwini nie 
wyraźnie nie 
o p o w i a d a -
ją się „za” 
czy „prze-
ciw” tym 
tabliczkom, 
jednak w 
innych kra-
jach wiszą 
dwujęzyczne 
tabliczki i nikomu nie przeszka-
dzają” - dodał dyrektor admini-
stracji.

Daszkiewicz podkreślił, że Li-
twini, Polacy, Rosjanie mają 

jednakowe prawa i „chciałoby 
się wierzyć, że sytuacja się po-
lepszy, ponieważ nikt – ani Po-
lacy, ani Litwini nie życzą jeden 
drugiemu nic złego”.
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LIST OTWARTY DO WSZYSTKICH POLITYKÓW I 
DZIENNIKARZY W POLSCE. 
W związku z haniebną i złowrogą dla Polski postawą polityków wszystkich opcji oraz dziennikarzy relacjonujących rewolucję na Ukrainie apeluję, ażeby politycy 
nigdy nie powoływali się, że reprezentują Naród Polski a dziennikarze, że jesteście dziennikarzami polskimi. Nie jesteście godni, aby reprezentować nas gdziekolwiek, 
nie mówiąc już o arenie międzynarodowej. Waszą postawą okryliście hańbą Polaków oraz Rzeczpospolitą Polską, której rozumna część Narodu Polskiego Wam nie 
wybaczy.
Wasze zaangażowanie w rewolucję na Ukrainie odbieramy jako wrogie mieszanie się w wewnętrzne sprawy innego państwa. Mając na względzie, że głównymi uczest-
nikami tych zajść są potomkowie bandytów UPA, kultywujący ich tradycje i identycznie jak tamci zbrodniarze są wrogo nastawieni do Polaków oraz roszczą sobie 
pretensje do 20 polskich powiatów, prześladujący Polaków na zagarniętych ziemiach polskich w wyniku zdrady przedstawicieli Wielkich Mocarstw w Jałcie (m.in. 
dzisiejszych, Waszych mocodawców), wyklucza Was z grona Polaków, którym można oddawać jakikolwiek szacunek. Ponadto wspieranie obecnych bandytów UPA na 
zleconej, przygotowanej wcześniej i finansowanej przez środowiska światowej mafii rewolucji, stawia Was w szeregu kolaborantów tejże mafii. Nie waham się użyć sło-
wa „mafia” ponieważ związek polityków z pospolitymi przestępcami nie można nazwać inaczej. Pisząc „pospolici przestępcy” mam na myśli całe towarzystwo bankier-
skie, okradające ludzkość z jego pracy poprzez emitowanie pustego pieniądza odsetkowego i zagarnianie przez wąską grupę ludzi, całego bogactwa ziemi. Wspólnikami 
z bandytami bankowymi są mafiosi będący właścicielami przeróżnych korporacji (często ci sami ludzie). Dobrze wiecie, że to oni pociągają za sznurki i wybierają rządy 
(jesteście tego przykładem), przedstawicieli we wszystkich międzynarodowych organizacjach oraz znaczących przedstawicieli UE, że nie kto inny jak oni wzniecają 
wojny, rewolucje, są autorami zamachów i morderstw (Irak, Libia, Syria, Afganistan a teraz Ukraina) . Wy natomiast, nie zważając na los narodu podporządkowujecie 
się im na każde skinienie, uchwalając wszystko, co Wam każą, wykonując każde nawet najbardziej odrażające zadania. Taka postawa jest niegodna człowieka a polityka 
w szczególności, reprezentanta milionów ludzi, co godzi w człowieczeństwo, co godzi w egzystencję społeczeństw. Dla dobra Waszych mocodawców
zniszczyliście przemysł polski, pozbawiliście milionów Polaków środków do życia, ogromną ilość obywateli polskich (często z dziećmi) wyrzuciliście na bruk, z wielu 
rodzin odbieracie dzieci z powodu biedy,( którą sami im zafundowaliście) płacąc innym za wzięcie tych dzieci na wychowanie. To jest metoda barbarzyńska. Barbarzyń-
stwem jest również przedłużanie wieku emerytalnego, kiedy młodzi ludzie nie mają pracy i wyjeżdżają za granicę. Wasza antypolska działalność sprawiła, że miliony 
Polaków tuła się za chlebem po całym świecie, bez perspektyw powrotu. Fundujecie Polakom sztuczne kolejki do służby zdrowia w ramach zakamuflowanej eutanazji. 
Pozbywacie Polaków całego majątku narodowego włącznie z ziemią, lasami i wszelkimi bogactwami nie licząc się w ogóle z protestującymi mieszkańcami tej ziemi, 
którzy żyją tu z dziada, pradziada. Komu służycie poza wymienioną wyżej międzynarodową mafią? Czy zmierzacie do wywołania wojny domowej, aby zlikwidować 
niepotrzebną część polskiego społeczeństwa? Czy chcecie przygotować miejsce dla Izraelitów, którzy siedzą na walizkach w związku ze swoją nazistowską działalno-
ścią? Czy nie po to właśnie, wprowadziliście Ustawę o „bratniej” pomocy obcych sił, gdyż dobrze
zdajecie sobie sprawę ze zdrady Narodu Polskiego? Oskarżacie prezydenta Janukowycza o wiele przewinień na Ukrainie, gdy tymczasem sami jesteście hienami żeru-
jącymi na Narodzie Polskim. Jak trzeba być perfidnym człowiekiem żeby buntować innych w obcym kraju przeciwko legalnie wybranej władzy, kiedy sami jesteście 
zbrodniarzami likwidującymi możliwości egzystencji „własnego” narodu. Jak trzeba być bardzo zakłamanym, żeby Ukraińcom wmawiać farmazony o demokracji, 
gdy we własnym kraju nie respektujecie woli społeczeństwa, popartej MILIONAMI PODPISÓW. Jakim trzeba być obłudnikiem, żeby bandytów z Majdanu nazywać 
pokojowymi manifestantami, którzy byli uzbrojeni po zęby, wcześniej szkoleni i dowodzeni przez profesjonalistów, którzy nie zawahali się strzelać do przedstawicieli 
prawa z zaciętością podobną do banderowców mordujących w okrutny sposób Polaków, Rosjan, Ukraińców i Żydów. Przypomnijcie sobie co mówiliście na manife-
stujących w Warszawie w kolejnych latach w dniu Święta Niepodległości. Czy Wy jesteście NORMALNI? Czy może uważacie społeczeństwo za nienormalne? Pytam 
się Was, ZDRAJCY NARODU POLSKIEGO, dlaczego nie powiedzieliście na Majdanie: kim faktycznie jesteście, co robicie z Narodem Polskim, jak wygląda Wasza 
demokracja,
jak niszczycie Naród Polski, komu służycie, komu służą pajace unijni zainstalowani przez bandytów światowych. Dlaczego nie poinformowaliście „majdanowców” jaki 
los czeka Ukraińców po wejściu do zniewalającej, odbierającej suwerenność, dżenderowej, zdegenerowanej pod każdym względem unii, narzucającej przepisy prawne 
niezgodne z logiką i polską racją stanu? Należało powiedzieć prawdę co ich czeka. Należało również powiedzieć prawdę, kto za tą ich rewolucją stoi
oraz to, że konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta Wiktora Janukowycza jest chronić i bronić Naród Ukraiński i Ukrainę przed światową mafią i rodzimymi bandy-
tami. Wy tego nie powiecie, bo tkwicie w tym bagnie po uszy.
Wy tego nie powiecie, bo zostaliście oddelegowani przez bandę unijną i światową do przejęcia Ukrainy dla dobra światowych bandytów. Wy tego nie powiecie, bo 
macie zadanie od tych samych bandytów, OSŁABIĆ ROSJĘ przez wyeliminowanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. Wy wreszcie tego nie powiecie, bo dla Was 
najważniejsza jest władza i niesłuszne obdarowywanie się pieniędzmi z pracy Polaków.
Narracja i manipulacje jakie prowadzicie wraz z agenturalnymi mediami są żenujące. Natomiast w ostatnich dniach, kiedy byliśmy świadkami najboleśniejszych dni 
dla Ukrainy, przeszliście samych siebie. Tyle kłamstw, tyle nienawiści do rządzących Ukrainą, tyle wrogich i zakłamanych tekstów pod adresem Rosji i prezydenta FR 
Władimira Władimirowicza Putina nie mające nic wspólnego z prawdą, nie mówiąc już o Waszej kulturze
i wyrobieniu politycznym, które jest na poziomie przedszkolaka, wprawia obywatela Polski nie tylko w ogromny niesmak ale stwarza obawy, że dążycie do otwartego 
zwarcia z sąsiadami, przez co narażacie Polaków i państwo polskie na niebezpieczeństwo. Świadomie przyczyniacie się do wybuchu wojny tuż przy naszej granicy i to 
Wy będziecie tymi, którzy będą najbardziej winni jeśli ona wybuchnie. Wasza nieodpowiedzialna działalność powinna być ścigana z urzędu przez organa sprawiedli-
wości z paragrafu, który mówi o świadomym
narażaniu kraju i jego obywateli na niebezpieczeństwo. Tylko wróg Polski i osobnicy nienawidzący Polaków mogą w ten sposób prowadzić politykę państwa. Jestem 
ciekaw w ilu procentach wynika to ze służby obcym a w ilu z Waszej totalnej głupoty. Polski patriota, mający pięć klas szkoły podstawowej i będąc średnio rozgarnięty, 
lepiej reprezentowałby państwo polskie aniżeli Wasza cała kanciasto stołowa kasta polityczna. Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o wściekłej rusofobii wielu 
polityków i dziennikarzy, którzy tą rusofobią się kompromitują ale również przysparzają Narodowi Polskiemu wielkie zakłopotanie. Zarówno Rosjanie jak i Polacy są 
Słowianami i to sprawia,
że jest między nami naturalna więź, którą za wszelką cenę chce się zniszczyć. W tej dziedzinie nie podejrzewam rusofobów o głupotę ale o działania
z premedytacją zainspirowane potrzebą światowych graczy, którym niezwykle mocno zależy na skłóceniu naszych narodów. W związku z tym, wielu polityków i dzien-
nikarzy powinno zostać prześwietlonych przez odpowiednie służby, dla jakich obcych sił działają (dla wielu Polaków nie ulega wątpliwości co to są za siły).
Jest to niezbędne, aby wyeliminować bardzo groźne dla naszych narodów konsekwencje. Nie będę wskazywał personaliów tych osób, chociażby z tego względu, że 
robią to z wielkim oddaniem i jawnością i każdy może ich wytypować bez większych problemów.
Gra na arenie międzynarodowej (na specyficznej scenie teatralnej) wymaga wielu umiejętności i znajomości reguł gry. Nie wszyscy mają do tego predyspozycje. Są 
jednak tacy aktorzy, którzy jeszcze nie wejdą na scenę a publika ma już ich dość. Wyjątkowym aktorem powinien być minister spraw zagranicznych. Problem w tym, 
że niektórzy mylą role aktorską z rolą błazna i myślą, że głupi widz to kupi. Doskonale wiadomo, że to nie aktor/błazen układa role a reżyser. Od talentu błazna/aktora 
zależy jak on to zagra. Ciekawi mnie, kto był tym reżyserem sztuki ostatniego błazna Rzeczypospolitej Polskiej. Sztuki, której nieco zmienioną treść można zastosować 
do polskiej rzeczywistości. A mianowicie:

WSZYSCY POLITYCY I PSEUDODZIENNIKARZE, POWINNIŚCIE STANĄĆ PRZED TRYBUNAŁEM STANU, ZA ZDRADĘ NARODU POLSKIEGO I NAJ-
JAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ.

Dziennikarz: Jerzy Truchlewski
!8 marca 2014.
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Krzemieniec.

Krzemieniec. Miasto u podnó-
ży Wzgórz Krzemienieckich na 
granicy Podola i Wołynia. Wg 
zapisów „ipatijewskich” w 1227 
roku książę halicki – wołyński 
Mścisław III Udały rozbił pod 
grodem wojska króla Węgier An-
drzeja II. W 1240, zamek w Krze-
mieńcu, jako jedyny nie został 
zdobyty przez Mongołów Batu 
– chana. Krzemieniec do końca 
XIV wieku należał do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i dlatego 
książę Świdrygiełło w 1431 roku 
nadał miastu prawa magdebur-
skie i ustanowił w nim starostwo 
ziemi wołyńskiej. Podczas po-
wstania Chmielnickiego wojska 
kozackie pod wodzą Maksyma 
Krzywonosa zdobyły zamek w 
Krzemieńcu i niemal całkowicie 
go zrujnowały.
Dopiero królowa Polski Bona 
Sforza tak się zakochała w Krze-
mieńcu, że
fundowała przebudowę siedziby 
królewskiej na Górze Zamkowej. 
Od tej pory wzniesienie zyskało 
nazwę Góry Bony.

W tym miejscu wypada zacyto-
wać Mistrza Juliusza Słowackie-
go:
‘ Tam stoi góra, Bony ochrzczo-
na imieniem,
Większa nad inne– miastu panu-
jąca cieniem
Stary –posępny zamek, który 
czołem trzyma
Różne przebiera kształty– chmur 
łamany wirem;
I w dzień strzelnic błękitnych 
spogląda oczyma,
A w nocy jak korona, kryta żalu 
kirem,
Często szczerby wiekowe przesu-
wa powoli
Na srebrzystej księżyca wscho-
dzącego twarzy”

( i myśmy tak odebrali ten widok 
góry, zwanej :Górą Bony)

Po trzecim rozbiorze Polski w 
1795 roku Krzemieniec wchodzi 
w skład Imperium Rosyjskiego. 
W 1809 roku powstaje w mieście 
Liceum, dzięki działalności Ta-
deusza 

Czackiego, który był działaczem 
politycznym i oświatowym. 
Mimo szerzącego się terroru 
rosyjskiego Liceum było siedli-
skiem patriotyzmu polskiego i 
dlatego po upadku powstania 
listopadowego w 1833 roku car 
Mikołaj I w ramach represji ska-
sował Liceum, a jego bogatą bi-
bliotekę kazał przenieść do nowo 
powstającego Uniwersytetu w 
Kijowie.
Po I wojnie światowej i przewro-
cie bolszewickim Krzemieniec 
należy najpierw do bolszewików, 
później Petlury, Niemców, znowu 

Rosjan i wreszcie do Polski od 
1921 r.
3 lipca 1941 roku 
(dzień po zaję-
ciu Krze-
m i e ń c a 
przez 

N i e m -
ców), przy 
w y d a t n y m 
współudziale nacjo-
nalistów ukraińskich do-
szło do masowej zagłady Żydów, 
obywateli Krzemieńca. Zgładzo-
no ponad 500 osób.
Jeszcze tego samego miesiąca 
(28-30) na podstawie list spo-
rządzonych przez nacjonalistów 
ukraińskich, Niemcy z policją 
ukraińską pod Górą Krzyżową 
rozstrzelali 30 Polaków w szcze-
gólności nauczycieli.
W 1942 roku Niemcy posługu-
jąc się chętnymi policjantami 
ukraińskimi zlikwidowali getto 
żydowskie zabijając około 8 ty-
sięcy Żydów.
Do zabytków Krzemieńca zali-
czyć można: kościół i klasztor 
jezuicki projektu Pawła Giżyc-
kiego – jezuity. Kościół ufundo-
wał książę Wiśniowiecki. W 1538 
r. Bona Sforza ufundowała ko-
ściół franciszkanów, a klasztor 
fundowali: książę Wiśniowiecki 
i książęta Zbarascy. Po upadku 
powstania listopadowego świą-
tynię oddały władze rosyjskie 
prawosławiu.
Do zabytków zaliczyć należy 
Liceum i ruiny zamku. Oraz ka-
tolicki kościół św. Stanisława, 
zbudowany na wzór kościoła św. 
Katarzyny w S. Petersburgu. W 
kościele znajduje się popiersie 
i płyta Juliusza Słowackiego. W 
dawnej siedzibie Juliusza Sło-
wackiego polskiego poety znaj-
duje się obecnie muzeum po-
święcone poecie.

Ludzie związani z Krzemieńcem.
Józef Beaupre – lekarz, dzia-
łacz polityczny, wychowanek Li-
ceum Krzem.
Tadeusz Czacki – członek Kom. 
Euk. Narod., współtwórca „Kon-
stucji 3 Maja”
Józef Czech – matematyk, 
pierwszy dyrektor Liceum Krze-
mienieckiego
Aleksander Czekanowski – po-
dróżnik, geolog, badacz dalekiej 
Syberii
Paweł Giżycki – jezuita, archi-

tekt, 
malarz, dekorator
Mark Kac – polski i amer. Mate-
matyk żydowskiego pochodzenia
Hugo Kołłątaj – polityk, biskup, 
satyryk, podkanclerz od 1791 
roku
Emil Krcha – malarz, organiza-
tor rynkowego ogniska wakacyj-
nego
Zygmunt Rumel, poeta, d-ca 
VIII Okr. Woł.AK, zamordowany 
przez UPA
Juliusz Słowacki –dramaturg, 
epistolograf, wybitny poeta
Salomea Słowacka, matka Ju-
liusza znana z literatury
Aleksander Wicherski – adwo-
kat, kompozytor, malarz i poeta
Karzimierz Urbanik  –  matema-
tyk i profesor U. Wrocławskiego
i inni.

Niemal z biciem serca wjeżdża-
łem do Krzemieńca.  Nie bardzo 
wiem, dlaczego, ale wiem, że 
mnie coś do tego miejsca ciągnę-
ło. Mocno utkwił mi w pamięci 
mit wielkości Krzemieńca, który 
panował w naszym domu. Czy to 
się wiązało z jakimś osobistym 
przeżyciem moich członków 
rodziny, czy był inny powód, 
tego nie wiem. Wiem, że zawsze 
Krzemieniec kojarzył mi się z 
miastem wyjątkowym. I teraz 
byłem w Krzemieńcu. Patrzyłem 
na Górę Królowej Bony, która 
w promieniach popołudniowego 
słońca jaśniała, a na jej szczy-
cie tkwiły jedynie ruiny tego, co 
było kiedyś wzniosłe i wspania-
łe, a przede wszystkim panowało 
i górowało nad miastem. 
Teraz staliśmy przed domem, w 
którym mieszkał i tworzył Ju-
liusz Słowacki– polski poeta, a 
zachowało się tak wiele po nim 
pamiątek. Inni nie mieli takiego 
szczęścia. 
Nasza przewodniczka wyja-
śniała, że władze radzieckie nie 
miały śmiałości likwidować pa-

mięci tego, którego uważali za 
rewolucjonistę. Podobno 

na samym począt-
ku okupacji 

sowieckiej 
t a k i e g o 

forte-
l u , 

c z y -
li ar-

g u m e n t u , 
użył ktoś życz-

liwy poecie.
Teraz nasz poeta jest 

czczony na równi z poetami 
tamtej ziemi. Przewodniczka 
powiedziała, że tuż obok wysta-
wiono także płytę upamiętniają-
cą matkę Juliusza Słowackiego, 
Salomeę Słowacką.
Wędrując po Krzemieńcu robi-
łem zdjęcia tego, co pozostało 
po tamtym okresie. Weszliśmy 
do kościoła św. Stanisława, aby 
przynajmniej na chwilę stanąć 
przed płytą poświęconą po-
ecie i przez chwile zadumać się 
nad naszą biedną historią. Do 
dawnego kościoła jezuitów nie 
wchodziliśmy, bo jak na tamte 
czasy wszędzie coś usiłowano 
remontować albo po prostu nie 
wpuszczano. Kościoły już nie 
należały do prawowitych wła-
ścicieli.
Odwiedziliśmy także domek 
najstarszej Polki stale mieszka-
jącej w Krzemieńcu, która zmar-
ła tuż przed naszym przyjazdem, 
w wieku ponad 100 lat. Podobno 
to dzięki niej zachowało się wie-
le pamiątek po Juliuszu Słowac-
kim, które obecnie znajdują się 
w muzeum.
Tak się złożyło, że z Krzemieńca 
wyjechaliśmy przed zachodem 
słońca i pojechaliśmy do miej-
scowości, której niestety nazwy 
nie pamiętam, do sanatorium o 
nazwie Ukraina na nocleg. Tam 
po kolacji i porządnej kąpieli 
poszliśmy spać. Dzień był bar-
dzo wyczerpujący. Dopiero po 
śniadaniu zaczęliśmy prowa-
dzić rozmowy z kuracjuszami. 
Z ich opowieści wiem, że było 
to sanatorium, poprzednio dla 
elitarnej klasy robotniczej. Dzi-
siaj więcej było tych, którzy 
mają pieniądze. Tak powiedział 
mi ślusarz (około 55 lat) z Iwa-
no – Frankowska.  I zaraz się 
poprawił i powiedział, że jest 
ze Stanisławowa, bo ja nowej 
nazwy miasta nie muszę znać. 
Jak się okazało wielu naszych 
wycieczkowiczów prowadziło 

różne rozmowy przyjazne, ale 
były także zaczepne, nacecho-
wane niechęcią do Polaków i 
do „szwendania się” Polaków 
po Zachodniej Ukrainie. No cóż 
animozje antypolskie, szczegól-
nie wśród ludności nastawionej 
nacjonalistycznie nadal są żywe. 
Nakręcane przez różnego ro-
dzaju organizacje nacjonalizmu 
ukraińskiego. 
Wsiadając do autobusu zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, że pozostał 
nam ostatni dzień  wycieczki po 
Kresach Wschodnich. Jechali-
śmy do Poczajowa.

Poczajów.  

Miejscowość na grzbiecie wy-
niosłego wzgórza, słynąca od 
wieków z tego, że do jej Ławry 
pielgrzymują prawosławni i gre-
kokatolicy. Ławra Poczajowska 
to jeden z najważniejszych klasz-
torów Patriarchatu Moskiew-
skiego. Między XVIII wiekiem a 
1832 rokiem obiekt należał do 
unickiego zakonu bazylianów. 
Podczas rozbiorów Polski, po 
powstaniu listopadowym, władze 
carskie, na znak kary dla zakonu 
bazylianów popierających po-
wstańców, zakonników usunęły, 
a klasztor i świątynie przekazały 
mnichom prawosławia.
W czasie okupacji niemieckiej 
na wieść o rzezi Polaków na Wo-
łyniu dziesięć rodzin polskich 
mieszkających w Poczajowie 
schroniło się nie w klasztorze, a 
w pobliskim Podkamieniu. Tam 
też nie znaleźli schronienia. Zo-
stali przez banderowców zamor-
dowani.

Do Poczajowa przyjechaliśmy 
rano. Dzień był słoneczny. Wiał 
tylko zimny wiatr. Dla mnie ro-
biącego zdjęcia dzień i widoki 
były piękne. Kompleks sakralny 
w Poczajowie był wspaniałym 
obiektem do fotografowania, 
szczególnie w taki wiosenny 
dzień z pięknymi cumulusami 
oświetlonymi przez słońce. 
Do bramy przybytku byliśmy 
zmuszeni przechodzić wśród 
szpaleru dziadów klasztornych, 
którzy zaczepiali każdego prze-
chodzącego pątnika. My byliśmy 
nagabywani szczególnie. Do nas 
zwracano się po polsku żądając 
datków wyłącznie w złotów-
kach. Przy tym było mnóstwo 
zwrotów, które u nas są już daw-
no nieobiegowe, ale na tamtych 
terenach doskonale zapamiętane 
z okresu II RP. 
Kiedy nie reagowaliśmy na za-
czepki znacznie większych dat-
ków, niektórzy dziadowie (chyba 
podchmieleni) wypowiadali pod 
naszym adresem złośliwe i nie-
nawistne słowa. Tak się złożyło, 
że wtedy przechodziłem obok ta-
kiego żebrzącego i odpowiedzia-
łem mu po ukraińsku to, co i ja o 
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Szlakiem Wołodyjowskiego. 
Mieczysław Walków –2013-08-23    Cz.6  - Krzemieniec, Poczajów, Złoczów 
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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

nim myślę. 
Natychmiast zamilkł, i tak przez 
dobrą chwilę pozostawał z roz-
dziawioną gębą. Inni również 
zamilkli i już następnych z na-
szej wycieczki pozostawiali w 
spokoju.
Na potężnej furcie 
klasztornej stał 
c z ł o w i e k , 
k t ó r y 

wszyst-
kie panie, 
według któ-
rego profanowały-
by przybytek ( np. były 
ubrane w spodnie i bez nakrycia 
głowy) kierował do specjalnej 
wypożyczalni spódnic i chustek 
na głowę. Oczywiście za wy-
górowaną opłatą. Wychodzące 
stamtąd panie wyglądały dość 
zabawnie i nieapetycznie. Ale 
ciekawość zwiedzenia świątyń 
Ławry była silniejsza. Tak za-
opatrzeni mogliśmy zwiedzać 
przybytek, a ja mogłem robić 
zdjęcia, wyłącznie od zewnątrz, 
kolorowe i pełne przepychu bi-
zantyjskiego cerkwie. Wszędzie 
byliśmy napominani przez za-
konników, że znajdujemy się w 
prawosławiu, a tutaj obowiązują 
inne zasady niż u nas. Dobrze 
wiedzieli, z kim mają do czynie-
nia. Po prostu byliśmy inaczej 
ubrani i mówiliśmy po polsku. 
A wracając do profanacji święte-
go miejsca, przez co nasze panie 
wyglądały jak śmieszne kukły, 
lub „Matrioszki”, nie mogliśmy 
zrozumieć gdzie istnieje granica 
tej profanacji. Na terenie Ławry 
hoże, klęczące lub zgięte dziew-
czyny wypinały tyłki, odsłaniały 
gołe uda i plewiły grządki, a wo-
kół nich krążyli mnisi z posępny-
mi twarzami w swoich czarnych 
habitach. Młodsi ukradkiem na-
pawali wzrok tymi krągłościami 
i golizną. Robiąc zdjęcia mia-
łem czas, aby się tym mnichom 

przyjrzeć. 
Może, dlatego one nie profano-
wały, bo były wyznania prawo-
sławnego?
W Poczajowie mogliśmy kupić 

jakieś miejscowe napoje wy-
skokowe. Autobus zatrzymał się  
akurat pod sklepem monopolo-
wym. 
To, co ja chciałem kupić nie 
bardzo pochwalał tubylec twier-
dząc, że to jest wyrób nic nie 
warty, a drogi. Doradzał kupno 
innej butelki. Niepozornej, a 
charakterystycznej dla tej części 
Ukrainy. Nawet z logo Poczajo-
wa. Miał rację. To był dobry wy-
bór. Wódka była pyszna i żało-
wałem, że nie kupiłem większej 
ilości. 

Złoczów. 

Miejscowość nad rzeką Złoczów-
ką- dopływem Bugu w rejonie 
Gołogór i Woroniaków. Pra-
wo miejskie Złoczów otrzymał 
z rąk króla Zygmunta I Starego 
w 1523 roku. Miasto należało 
do rodu Siemieńskich z Sienna¬ 
– Górków, następnie Złoczów 
należał do Marka Sobieskiego –  
dziadka Jana III Sobieskiego od 
1552r, a później do Radziwiłłów 
i Komarnickich. 
W latach 1634 – 1636 Jakub So-
bieski, syn Marka, ojciec Jana 
III Sobieskiego zbudował zamek 
na miejscu dawnej warowni. Za-
mek wzmocniono czterema ba-

stionami, które ozdobiono her-
bami: Janina, Gozdawa, Rawicz 
i Herbut.
W XVIII wieku syn Jana III So-
bieskiego założył w Złoczowie 
kolegium pijarskie, w którym 

wykładał Onufry Kopczyń-
ski autor pierwszej 

gramatyki j. 
polskiego. 

Do kole-
g i u m 

u c z ę s z -
czał autor 

p i e r w s z y c h 
polskich tablic loga-

rytmicznych Ignacy Zabo-
rowski.

W 1797 roku miasto strawił wiel-
ki pożar. Miasto odnowili sami 
właściciele Komarniccy. W cza-
sie wojny polsko- austriackiej w 
1809 miasto zdobył pułkownik 
Piotr Strzyżewski, dowodzący 
powstaniem. Nie na długo.
Drugi pożar, który zniszczył 
wiele domostw w mieście miał 
miejsce w 1903 roku. Były nawet 
ofiary śmiertelne. 
I- sza wojna światowa spowodo-
wała ogromne zniszczenie zam-
ku Sobieskich, a okresie rządów 
Petlury zamek służył za więzie-
nie. W 1919 roku, z 26/27 marca 
Ukraińcy zgładzili 28 Polaków, 
których uprzednio torturowali.
W okresie IIRP w Złoczowie był 
garnizonem WP dla 52 Pułku 
Piechoty Strzelców Kresowych i 
12 Pułku Artylerii Lekkiej. 
Niemcy i Sowieci podczas II 
wojny światowej dokonywali w 
Złoczowie potwornych zbrodni. 
Zawsze w nich uczestniczyli na-
cjonaliści ukraińscy.

Ludzie związani ze Złoczowem
Tadeusz Brzeziński – polski dy-
plomata
Salomon Igiel – filozof i psycho-
log
Jerzy Kołaczkowski – dyrygent 

kompozytor
Franciszek Mazurkiewicz – w 
powstaniu warszawskim d – ca 
bat. „Miotła”
Jan Mazurkiewicz – w powstaniu 
warszaw. – d-ca zgromadzenia 
„Radosław”
Fryderyk Papee – historyk, pro-
fesor
Jakub Sobieski – pamiętnikarz, 
poseł na sejm ojciec Jana Sobie-
skiego
Kamil Stefko – prawnik, prof. UL 
i Wyż. Szkoły Handlowej we Wro-
cławiu
Jan Tihulle – generał WP w II 
RP
Ignacy Zaborowski – pijar, ma-
tematyk, geodeta, autor pierw-
szych tablic logarytmicznych.

W Złoczowie oglądaliśmy jedy-
nie zamek, na miasto nie starczy-
ło czasu.
Pojechaliśmy do Oleska.

Do Oleska przybyliśmy z zamia-
rem obejrzenia cennych obrazów 
i rzeźb pościąganych niemal z 
całej okolicy, a mówiących wie-
le o przeszłości Rzeczypospo-
litej na tych ziemiach. Weszli-
śmy do zamku z przełomu XVI 
i XVII wieków wznoszącego się 
na wzgórzu. Zamek został wy-
budowany na planie owalnym z 
widokiem na dalekie przestrze-
nie Podola i Wołynia. Wewnątrz 
spodziewaliśmy się zobaczyć 
ogromne malowidła batalistycz-
ne z kościoła św. Wawrzyńca z 
Żółkwi. Obecnie zamek pełni 
funkcję filii Lwowskiej Galerii 
Sztuki. 
Niestety, widzieliśmy wiele 
obrazów z tamtej epoki, szcze-
gólnie portretów, jedne w lep-
szym inne w gorszym stanie, 
widzieliśmy wiele dzieł sztuki 
rzeźbiarskiej, snycerskiej, ko-
walskiej, ale obrazów, o których 
była mowa w przewodnikach nie 
zobaczyliśmy. Nie były ekspo-
nowane. Powodów nie wyjaśnia-
no, ale doskonale wiem, że przy 
tym stanie umysłu w Zachodniej 
Ukrainie nie mogą być pokazane 
zwiedzającym. Szkoda. 
Inni i tak by nie przywiązywali 
większej wagi do wymowności 
tamtych dzieł, a my i tak wie-
my swoje. Z murów zamku mo-
gliśmy popatrzeć na kościół i 
klasztor 
oo. kapucynów. Budowle te znaj-
dują się u stóp wzgórza zamko-

wego. Obecnie kompleks należy 
do Galerii. Zbudował ów kom-
pleks klasztorny Seweryn Rze-
wuski w 1793roku. Po drugiej 
wojnie światowej była w nim (w 
klasztorze) szkoła rolnicza, zaś 
kościół służył za magazyn. 
W kościele zamkowym p.w. Św. 
Trójcy, ufundowanym w 1545 
roku przez Jadwigę Kamieniec-
ką, można zobaczyć epitafium 
Jana Daniłowicza zmarłego w 
1618 roku z ozdobną tarczą z 
czerwonego marmuru, oraz pły-
tę nagrobną wojewody ruskiego 
Jana Daniłowicza zmarłego w 
1628 r.
Nie widzieliśmy ruin synagogi 
z XVIII w., i cerkwi prawosław-
nej. Cerkiew widzieliśmy jedy-
nie z daleka. Po kilkugodzinnym 
pobycie w Olesku pojechaliśmy 
do Podhorców, jako ostatniej 
miejscowości, którą mieliśmy 
odwiedzić podczas tej wyciecz-
ki. 
W tym miejscu muszę wyjaśnić, 
że w programie wycieczki było 
zwiedzanie miasta, przez most, 
przez który uciekali nasi Rodacy 
w 1939 oku.
Mowa tutaj jest o moście nad 
Dniestrem w Zaleszczykach. 
Niestety nieznane mi są powody 
(takich nie podawano) zmiany 
trasy. Przypuszczam, że powo-
dem były względy czasowe. 
Trochę żałuję, że tam nie poje-
chaliśmy. Gdybyśmy jechali do 
Zaleszczyk, przejeżdżalibyśmy 
przez Łanowce i Borszczów.  
Mógłbym pokazać Alince moje 
miejsce urodzenia i dzieciń-
stwa, a ja sam mógłbym tam 
być wbrew mojej woli i mojemu 
przyrzeczeniu z lat chłopięcych, 
że: „NIGDY tam nie pojadę!”

Dla potomnych opiszę bliżej 
Borszczów i powiat borszczow-
ski z dwóch względów. Jeden 
jest taki, że to właśnie moje mia-
sto, a drugi, że to najbardziej wy-
sunięte ziemie II RP i graniczące 
z Republiką Radziecką. Powiat, 
którego wschodnia część leżała 
w pasie granicznym. 
Co to znaczy dla mieszkającej 
tam ludności? Tego należy szu-
kać w historii i opisach świad-
ków, którzy przeżyli, szczegól-
nie okres po 1939 roku.

CDN
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Polski mainstream medialny – od 
„Gazety Wyborczej” po „Gazetę 
Polską” i „Nasz Dziennik” oraz 
od TVP i TVN po TV Republika i 
TV Trwam – nieustannie zachwy-
ca się „rewolucją demokratyczną” 
na Ukrainie. Od kilku dni rozpętu-
je też kolejną antyrosyjską histe-
rię w związku z „agresją” Rosji 
na Krym. Niestety rewolucja na 
Ukrainie, która doprowadziła do 
obalenia konstytucyjnych władz 
z prezydentem Wiktorem Januko-
wyczem na czele, nie jest demo-
kratyczna. 
Polskie media mainstreamowe 
przeważnie przemilczały lub sta-
rały się bagatelizować dominację 
szowinistycznego nurtu banderow-
skiego w ukraińskiej rewolucji. 
Chodzi tu o dwie siły polityczne: 
Ogólnoukraińskie Zjednoczenie 
„Swoboda” (do 2004 r. Socjal-
-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy) 
oraz Prawy Sektor im. S. Bandery. 
Najdalej poszła w tym kierunku 
Ewa Stankiewicz, która w mediach 
redaktora T. Sakiewicza oświad-
czyła, że powszechnie obecna na 
kijowskim Majdanie symbolika 
banderowska nie jest skierowana 
przeciwko Polsce, ale przeciw-
ko Rosji (a jak przeciw Rosji to 
wszystko w porządku). Głęboko 
się ta pani myli. Ruch banderow-
ski i jego ideologia zawsze były 
przede wszystkim antypolskie, a 
dopiero na drugim miejscu anty-
rosyjskie (antysowieckie) i anty-
żydowskie. Nawet jeżeli dzisiaj ze 
względów taktycznych banderow-
cy wygasili antypolską retorykę, to 
nie znaczy, że automatycznie stali 
się przyjaciółmi Polski. Pani Stan-
kiewicz razem z całym środowi-
skiem „Gazety Polskiej” nie chce 
wiedzieć, że nacjonalizm ukraiń-
ski był najbardziej antypolskim 
nurtem w historii i gdyby Bandera 
z Szuchewyczem mieli takie moż-
liwości techniczne jak Hitler i Sta-
lin, to dzisiaj nie miałby kto mówić 
po polsku. 
Szczelna kurtyna dezinformacji 
medialnej ma sprawić, że prze-
ciętny obywatel Polski nabierze 
przekonania, iż na Ukrainie ma 
miejsce rzeczywiście „demokra-
tyczna rewolucja”, której celem 
jest „integracja” tego kraju z „Eu-
ropą”. Rąbka tajemnicy na temat 
szczegółów walki o „demokrację” 
na Ukrainie uchyliła jednak pani 
Victoria Nuland, zastępca sekre-
tarza stanu USA. Na spotkaniu 
grupy roboczej USA-Ukraina w 
grudniu 2013 roku powiedziała 
ona, że USA od 1991 roku wydały 
5 mld USD na ukraińską „demo-
krację”. Nie ulega wątpliwości, 
że pieniądze te trafiły do różnych 
organizacji banderowskich, które 
politycznie zdominowały ukraiń-
ską diasporę w USA i Kanadzie, a 
stamtąd do ich odpowiedników na 
Ukrainie. Taka jest geneza zarów-
no „pomarańczowej rewolucji” 
jak i obecnej rewolucji czerwono-
-czarnej. 

Wydarzenia, które rozgrywały się 
na Ukrainie od drugiej połowy 
listopada 2013 roku przedstawia-
no w głównych mediach według 
określonego schematu. Na pierw-
szej linii był pokazywany obywa-
tel RFN Witalij Kłyczko (nie wiem 
dlaczego niechętne Rosji polskie 
media używają rosyjskiej formy 
Kliczko) oraz protegowany Julii 
Tymoszenko, Arsenij Jaceniuk. 
Jednakże gdy doszło do przesile-
nia i krwawych zamieszek okazało 
się, że za Kłyczką i Jaceniukiem 
nie stoi nikt oprócz Fundacji Ade-
nauera, że nie mają oni żadnego 
zaplecza politycznego. Jedyną zor-
ganizowaną siłą, mającą struktury 
lokalne, okazali się banderowcy, 
zarówno ci ze Swobody jaki i bar-
dziej od nich radykalni z Prawego 
Sektora. Rozruchy z 19 stycznia 
i 18 lutego zostały zainicjowane 
przez Prawy Sektor. To banderow-
cy są prawdziwymi zwycięzcami 
tej rewolucji. To oni doprowa-
dzili do zerwania porozumienia 
wynegocjowanego 21 lutego z 
prezydentem Janukowyczem przy 
udziale ministrów spraw zagra-
nicznych Polski, Niemiec i Francji 
oraz przedstawiciela Rosji. Janu-
kowycz praktycznie zgodził się na 
wszystko czego chciała opozycja, 
w tym na zredukowanie swoich 
uprawnień jako prezydenta do 
stanu przewidzianego w konstytu-
cji z 2004 roku oraz wcześniejsze 
wybory. Jednakże tego samego 
dnia Prawy Sektor oświadczył, że 
porozumienia nie uznaje i zażądał 
usunięcia Janukowycza z urzędu, 
co stało się następnego dnia. Gdy 
ogłoszono upadek Janukowycza, 
rzekomy lider opozycji Kłyczko 
został wygwizdany przez Majdan, 
a przywódca Prawego Sektora 
Dmytro Jarosz powitany owacja-
mi. Pytany przez reporterów One-
tu o komentarz do tego incydentu 
Kłyczko odpowiedział, że nie ro-
zumie dobrze po angielsku. 
Ukraińska rewolucja „demokra-
tyczna” była brutalnym prze-
wrotem. W całym kraju spalono 
ponad 200 biur Partii Regionów. 
We Lwowie w nocy z 18 na 19 
lutego spalono 14 budynków – 
MSW, prokuratury, sądów i innych 
urzędów państwowych – oraz 
skradziono 1200 sztuk broni z ko-
mend milicji. Na całej zachodniej 
Ukrainie dotychczasową admini-
strację państwową usuwano siłą. 
Dochodziło przy tym do linczów 
na urzędnikach wiernych Januko-
wyczowi. W ich miejsce władzę 
przejęła Swoboda. Tym samym 
powstanie quasi-banderowskiego 
państwa w Galicji Wschodniej sta-
ło się faktem. 
Polski mainstream medialny wo-
bec obalonego prezydenta Ukrainy, 
którego wyboru i konstytucyjności 
władzy nikt przed 21 listopada 
2013 roku nie kwestionował, chęt-
nie używa określenia „dyktator”, a 
jego władzę nazywa „reżimem”. 
W większości polskich mediów 

pojawiły się dosyć prymitywne 
w formie opisy przepychu luksu-
sowej rezydencji Janukowycza. 
Przemilczano przy tym, że jego 
poprzednik – wielbiciel Bandery 
Wiktor Juszczenko – zgromadził 
znacznie większy majątek, a do 
najbogatszych obywateli Ukrainy 
zaliczają się także pan Kłyczko, 
zwolniona z więzienia Julia Tymo-
szenko, czy Ołeksandr Turczynow. 
No ale to są namaszczeni przez 
USA i UE demokraci. 
Należy sobie zadać pytanie czy 
Janukowycz byłby tym krwawym 
tyranem i dyktatorem, gdyby 21 
listopada 2013 roku podpisał umo-
wę o stowarzyszeniu Ukrainy z 
Unią Europejską. Jestem niemal 
pewny, że wręcz przeciwnie. Zo-
stałby ulubieńcem europejskich 
salonów, które nie wychodziłyby 
z zachwytu nad nim jako człowie-
kiem postępu i krzewicielem de-
mokracji. Żaden szwajcarski bank 
nie śmiałby mu wtedy zablokować 
konta, a z tych 5 mld USD, które 
Waszyngton zainwestował w ukra-
ińską demokrację na pewno na 
to szwajcarskie konto coś by mu 
wpłynęło. 
Pisząc o wydarzeniach na Ukra-
inie nie sposób uniknąć tematu 
polskiego zaangażowania w ban-
derowską rewolucję. Było ono 
widoczne od początku, a stało 
się widoczne jeszcze bardziej po 
obaleniu Janukowycza. Minister 
Radosław Sikorski, który brał 
udział w wynegocjowaniu wspo-
mnianego porozumienia pomię-
dzy prezydentem a opozycją, jako 
pierwszy ogłosił, że Janukowycz 
jest byłym prezydentem Ukra-
iny. Wkrótce do Kijowa udała 
się trójka polityków PiS – Adam 
Lipiński, Ryszard Czarnecki i To-
masz Poręba – żeby spotkać się z 
przedstawicielami Batkiwszczyny 
i Udaru. Spotkali się prawdopo-
dobnie także z przedstawicielami 
Swobody, ale tego już w mediach 
nie podano. Przypuszczalnie poje-
chali tam po to, by doradzać przy 
powołaniu nowego rządu. Na wie-
cu Ukraińców w Łodzi z udziałem 
polityka PO Jacka Saryusza-Wol-
skiego, pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki upstrzonym w barwy 
ukraińskie, ponownie padły słowa 
„Sława Ukrainie – herojam sła-
wa!”, wykrzyczane przez jedną z 
uczestniczek wiecu, która jeszcze 
dodała „Smert woroham!” W arty-
kule „Ukraińska pułapka” („Myśl 
Polska” nr 9-10/2014) przekornie 
pytałem, co jeszcze polscy mę-
żowie stanu są gotowi zrobić dla 
Ukrainy? Nie podejrzewałem, że 
aż tak wiele. 
Nowe władze Ukrainy ogłosiły już 
24 lutego, że potrzebują 35 mld 
USD „pomocy makrofinansowej” 
na lata 2014-2015 i zwróciły się do 
USA i Polski o udzielenie kredytu 
w ciągu 1-2 tygodni. O ile premier 
Tusk odniósł się do tego raczej 
sceptycznie („nie wyprujemy so-
bie żył”), to już Jarosław Kaczyń-

ski stwierdził, że należy stworzyć 
„poważny pakiet” dla Ukrainy, a 
polskie władze powinny działać w 
tym kierunku w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Dodał przy tym, że 20 
miliardów euro na taki „pakiet” 
to za mało. Jeśli tak, to zapewne 
na „poważny pakiet” dla Ukrainy 
będą musiały się złożyć ze swoich 
emerytur słuchaczki Radia Maryja. 
Dowiedzieliśmy się także, że w 
polskich szpitalach w Warszawie, 
Przemyślu i innych miastach le-
czonych jest kilkuset bojówkarzy 
Prawego Sektora, którzy odnieśli 
rany podczas rozruchów w Kijo-
wie w dniach 18-20 lutego. Tak 
po prostu od razu znalazło się dla 
nich miejsce, bez słynnej kolejki 
NFZ. Przeciętny obywatel RP np. 
na operację zaćmy musi czekać 
do dwóch lat, a czasem dłużej. We 
wrześniu 2013 roku „Fakt” poin-
formował, że pani Anna Żerko z 
Poznania otrzymała termin opera-
cji ręki, której kość źle zrosła się 
po złamaniu, na październik 2022 
roku. Ta sama gazeta niedawno 
opisała tragiczną historię 25-let-
niego Mateusza z Chmielna w po-
wiecie kartuskim, u którego zdia-
gnozowano czerniaka. Jedynym 
ratunkiem była dla niego kosztow-
na chemioterapia niestandardowa. 
Narodowy Fundusz Zdrowia od-
mówił jednak jej sfinansowania 
powołując się na przepisy, skut-
kiem czego Mateusz, który znał 
pięć języków obcych i chciał robić 
karierę naukową zmarł. Przepisy 
jednakże jakoś nie zabraniają le-
czenia w Polsce obywateli Ukra-
iny, którzy nie są ubezpieczeni w 
NFZ i którzy za leczenie nie płacą. 
O ile polscy politycy są gotowi 
zrobić dla nowej Ukrainy bardzo 
wiele, to przywódcy innych państw 
już niekoniecznie. Na przykład 
rządy Węgier i Rumunii zareago-
wały na ukraińską rewolucję roz-
kazem koncentracji wojsk nad gra-
nicą ukraińską na wypadek, gdyby 
mniejszości węgierska i rumuńska 
były zagrożone. Władze tych kra-
jów, a także Bułgarii potępiły de-
cyzję Rady Najwyższej Ukrainy w 
sprawie zniesienia ustawy dopusz-
czającej rozszerzone stosowanie 
języków mniejszości narodowych. 
W działaniach Węgier, Rumunii 
i Bułgarii widać troskę o własne 
mniejszości narodowe żyjące na 
terenie Ukrainy. Niestety tej troski 
o żyjących tam Polaków nie widać 
u władz polskich. Minister Sikor-
ski zdobył się tylko na nazwanie 
błędem zniesienia ustawy języko-
wej. A przecież to była pierwsza 
decyzja nowych władz Ukrainy, 
która pokazała w jakim kierun-
ku chcą one prowadzić państwo. 
Bynajmniej nie do „Europy”, ale 
drogą wytoczoną przez ideologię 
Dmytro Doncowa. Ta decyzja od 
razu zaogniła stosunki Ukrainy 
z Rosją, która nie może pozostać 
obojętna wobec losu ponad 8 mi-
lionów Rosjan żyjących na teryto-
rium Ukrainy. 

Warto przyjrzeć się tym nowym 
władzom ukraińskim. Nie znalazło 
się w nich miejsce dla pana Kłycz-
ki, który w szczytowym momencie 
przesilenia politycznego zabiegał 
w Berlinie o niemiecką pomoc 
wojskową. Widać odegrał już swo-
ją rolę i nie jest potrzebny. Tymcza-
sowy szef państwa Ołeksandr Tur-
czynow i premier Jaceniuk (obaj z 
Batkiwszczyny) są bliskimi współ-
pracownikami Julii Tymoszenko. 
Turczynow zaczynał karierę poli-
tyczną w Komsomole, a po upad-
ku ZSRR został świeckim kazno-
dzieją baptystycznym. Istotne jest 
to, że pod pierwszym rządem Ty-
moszenko (4.02-8.09.2005) był on 
szefem Służby Bezpieczeństwa. 
Chyba ciekawszą postacią jest Ja-
ceniuk – faktyczny lider Batkiwsz-
czyny, którą PiS uważa za swojego 
głównego partnera politycznego 
na Ukrainie. W latach 1992-1997 
był on właścicielem firmy prawni-
czej JurEk, zajmującej się „obsłu-
gą prawną prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych”. Potem był 
ministrem gospodarki i przewod-
niczącym Rady Najwyższej oraz 
współpracownikiem Juszczenki i 
Tymoszenko. Mało znanym w Pol-
sce faktem jest to, że Jaceniuk jest 
prezesem Fundacji Open Ukraine 
(Odkryj Ukrainę), która zainicjo-
wała konkurs „Wspólna historia 
– wspólna przyszłość” na najlep-
sze prace uczniów i studentów o 
OUN-UPA. Konkurs ten stał się 
kluczowym elementem kampa-
nii propagandowej gloryfikującej 
Ukraińską Powstańczą Armię we 
wschodnich regionach kraju. 
Polski mainstream polityczny i 
medialny zupełnie zignorował to, 
że w rządzie Jaceniuka znaleźli 
się banderowcy ze Swobody, która 
jeszcze pięć lat temu była margine-
sem politycznym. „Gazeta Wybor-
cza” pisała o „pojedynczych poli-
tykach” ze Swobody. Przyjrzyjmy 
się tym „pojedynczym” politykom 
Swobody, a także niektórym poli-
tykom Batkiwszczyny. Ołeksandr 
Sycz – wicepremier, zastępca 
przewodniczącego Swobody do 
spraw ideologicznych i przewod-
niczący Rady Obwodowej w 
Iwano-Frankowsku (niegdyś Sta-
nisławów). Jako historyk wsławił 
się m.in. apologią postaci Stepana 
Łenkawśkiego (1904-1977), głów-
nego ideologa OUN i autora „De-
kalogu ukraińskiego nacjonalisty”. 
Borys Tarasiuk – wicepremier do 
spraw integracji z UE, członek 
Batkiwszczyny, a w czasach ZSRR 
instruktor Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Ukrainy. 
Zasłynął tym, że jako lider Ludo-
wego Ruchu Ukrainy blokował 
chrześcijański pogrzeb ofiar ban-
derowskiego ludobójstwa. Tetiana 
Czornowoł – przewidziana na sta-
nowisko szefa Biura Antykorup-
cyjnego. Wedle „Gazety Polskiej” 
jest to „niezależna dziennikarka” 
brutalnie pobita przez ludzi „reżi-
mu” Janukowycza. Jest też aktyw-
ną działaczką UNA-UNSO od 17 
roku życia i sekretarzem praso-
wym UNA-UNSO, ale o tym „Ga-
zeta Polska” już nie poinformowa-
ła. Serhij Kwit – minister oświaty, 
rektor Akademii Kijowsko-Mohy-
lańskiej. Znany wielbiciel Dmytro 

Banderowska rewolucja
Bohdan Piętka



1 kwietnia 2014 - strona 10                                                                                                                                                                                                            www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Doncowa, autor książki „Doncow. 
Ideologiczny portret”. Trzeba do-
dać, że początkowo na stanowi-
sko ministra oświaty typowano 
Irynę Farion – wiceprzewodni-
czącą Swobody, fanatyczną ban-
derówkę, która zasłynęła z tego, 
że podczas wizyty w lwowskim 
przedszkolu zachęcała dzieci o 
rosyjskich imionach do wyjaz-
du do Rosji, a podczas wizyty w 
ukraińskiej szkole w Przemyślu 
ubolewała nad tym, że Ukraińcy 
na „Zakrezoniu” się „opolaczają” 
i oskarżyła Polskę o okupowanie 
etnicznych ziem ukraińskich. An-
drij Mochnyk – minister ekologii 
i wiceprzewodniczący Swobody. 
Znany z tego, że w 2010 roku za-
kłócił w Kijowie na czele bojów-
ki konferencję prasową księdza 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskie-
go. Kolejny członek Swobody 
w rządzie to Ołeksandr Myrnyj 
– minister rolnictwa. I wreszcie 
Andrij Parubij – sekretarz Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i 
Obrony, członek Batkiwszczyny, 
ale wcześniej jeden z założycieli 
Socjal-Nacjonalistycznej Partii 
Ukrainy (obecnej Swobody). Był 
on komendantem „euromajdanu” i 
dowódcą jego „samoobrony”. 
To są ci „pojedynczy” nacjonali-
styczni politycy w rządzie Jace-
niuka, którzy razem z nim mają 
prowadzić Ukrainę do „Europy” i 
którzy objęli m.in. ważne resorty 
oświaty i obrony. Znacznie gorzej 
jest w Galicji Wschodniej, gdzie 
wszystkie lokalne szczeble wła-
dzy zostały obsadzone przez Swo-
bodę. Na czele Lwowskiej Obwo-
dowej Państwowej Administracji 
stanęła Iryna Sech, od 2012 roku 
liderka Swobody w obwodzie 
lwowskim i deputowana tej partii. 
Znana jest głównie z fanatyczne-
go antypolonizmu – rokrocznie 
urządzała awantury w czasie uro-
czystości w Hucie Pieniackiej. Z 
kolei we wschodnich obwodach 
Ukrainy kierownicze stanowiska 
w administracji objęli miejscowi 
oligarchowie. Rewolucja zatem 
nie doprowadziła do likwidacji 
systemu oligarchicznego, co mia-
ło być jednym z jej głównych ce-
lów. 
Polski mainstream polityczno-me-
dialny tego widzieć nie chce. A 
chyba powinno być oczywiste, że 
ci ludzie nie są żadnymi partnera-
mi dla państwa polskiego. Tak jak 
izolowana jest NPD będąca poli-
tyczną spadkobierczynią NSDAP, 
tak samo powinna być izolowana 
Swoboda jako polityczna spad-
kobierczyni OUN-UPA. Niestety 
politycy banderowskiej Swobody 
trafili na europejskie salony, bo są 
użyteczni w prowadzonej przez 
USA i UE walce o rozszerzenie 
stref wpływów. Walce rozgrywa-
nej paradoksalnie pod hasłami 
„demokracji” i „praw człowieka”. 
Jest w tym ogromna zasługa pol-
skich sił politycznych, których 
znaczna część uważa, że sensem 
istnienia Polski jest przeciwsta-
wianie się Rosji. Ta mesjanistycz-
no-prometejska fałszywa optyka 
każe im popierać banderyzację 
Ukrainy. Polscy politycy wyrzą-
dzają tym szkodę nie tylko Polsce, 
ale także narodowi ukraińskiemu, 

któremu rząd Batkiwszczyny i 
Swobody bynajmniej nie przynie-
sie upragnionego europejskiego 
dobrobytu. 
Polskę ogarnął w kwestii ukraiń-
skiej jakiś amok. Kora wystawiła 
na aukcję charytatywną Madonnę 
pomalowaną w barwy ukraińskie. 
W Teatrze Żydowskim w War-
szawie odbędzie się koncert cha-
rytatywny „Solidarni z Ukrainą”, 
w którym wezmą udział czołowi 
polscy aktorzy. Sejm przyjął przez 
aklamację uchwałę o „solidar-
ności z narodem ukraińskim”, a 
faktycznie z rządem Jaceniuka. 
Uczeń Balcerowicza, ekonomista 
Ryszard Petru ogłosił, że Polskę 
przed Rosją może uratować tyl-
ko natychmiastowe wejście do 
strefy euro. To już słynne ciężkie 
dywizje NATO nie wystarczą do 
obrony Polski przed okrutnym 
Putinem? Potrzebna jest jeszcze 
likwidacja złotego, a z nim resz-
tek suwerenności politycznej i 
ekonomicznej. Jak widać, rosyj-
ski straszak jest w Polsce dobry 
na wszystko. W głównych me-
diach trwa nieustanna kanonada w 
związku z „agresją” Rosji na Kry-
mie. W odpowiedzi na tę agresję 
nasza dzielna armia – wsławiona 
walką o demokrację na pustyniach 
Iraku i Afganistanu – rozpoczęła 
przemieszczanie się w kierunku 
granicy wschodniej. Przemysław 
Żurawski vel Grajewski propo-
nuje „wszcząć akcję w ramach 
NATO” i stworzyć przeciw Rosji 
koalicję z krajami bałtyckimi, Ru-
munią, Turcją, a nawet Kanadą, 
gdzie żyje liczna diaspora ukra-
ińska. Zanosi się zatem na nowy 
„cud nad Wisłą”. Na razie jednak 
mamy znowu embargo na eksport 
mięsa do Rosji. 
Nikt nawet nie pokusi się o chwilę 
chłodnej analizy. Nie zastanowi 
się nad tym, że Krym to dla Ro-
sji być albo nie być. Jeżeli bazę w 
Sewastopolu opuszczą żołnierze 
rosyjscy, to prędzej czy później 
ich miejsce zajmą żołnierze ame-
rykańscy. Wszystkim tym, którzy 
gardłują o agresji rosyjskiej trzeba 
przypomnieć, że nie doszłoby do 
niej, gdyby nie podpalono Ukra-
iny. Podpalenie Ukrainy, tak samo 
jak wcześniej podpalenie Syrii, 
Iraku, Afganistanu i Jugosławii, 
było nieodpowiedzialnością. 
Rozniecana przez mainstreamowe 
media histeria antyrosyjska nie 
przykryje faktu, że na zachod-
niej i środkowej Ukrainie rodzi 
się banderowskie państwo, które 
będzie ekspozyturą m.in. wpły-
wów niemieckich. Skomplikuje 
to sytuację geopolityczną Polski. 
Ta nowa Ukraina już na samym 
początku – poprzez anulowanie 
ustawy o językach mniejszości – 
określiła się jako nieprzychylna 
mniejszościom narodowym. Co-
raz agresywniej będzie tam też 
rozwijany kult Bandery i UPA. Z 
czasem to banderowskie państwo 
będzie miało pretensje do wszyst-
kich sąsiadów o wszystko. Polskie 
siły polityczne wspierające bande-
rowską rewolucję doprowadziły 
do realizacji scenariusza dla Pol-
ski najgorszego. 

W odpowiedzi Redaktorowi 
Naczelnemu Gazety Polskiej, 
Tomaszowi Sakiewiczowi   
2014-03-20
 

List otwarty dr. hab. Bogusława Pazia, profesora Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Kiedy przeczytałem Pański paszkwil adresowany do księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, za-
stanowiło mnie, kim są ludzie Pańskiego pokroju atakujący kapłana, który przez swoje zaangażo-
wanie w ruch „Solidarności” został niezwykle brutalnie pobity przez SB, cudem unikając śmierci. 
Dziś zaś, oprócz działań na rzecz lustracji dekomunizacji, w prowadzonej przez siebie Fundacji 
Brata Alberta codziennie służy znacznej grupie zepchniętych na margines upośledzonych dzieci 
i jest głosem sumienia ogromnej, kilkumilionowej rzeszy Kresowian i ich potomków. Otrzymał 
za to nagród społecznych, w tym od śp. rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochowskiego, 
Instytutu Pamięci Narodowej i  jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.  

Kim Pan jest? Czego Pan dokonał i co Pan sobą reprezentuje? - Pańska partia nieudaczników, 
czyli Prawo i Sprawiedliwość, w osobie wezwanego na Sąd Boży Lecha Kaczyńskiego doprowa-
dziła do podpisana haniebnego Traktatu Lizbońskiego, który unicestwił niepodległość Polski. Tę 
niepodległość, o którą walczyły miliony Polaków w czasie wojny i po niej. Wprowadził on jednak 
do języka potocznego określenie „łże prawica”, czyniąc tym samym bodaj jedyny realny wkład do 
polityki. Nie znam bowiem słowa, które lepiej by określało istotę Pańskiej formacji politycznej, 
którą wyczerpują trzy składowe: po pierwsze, stałe mówienie o patriotyzmie przy jednoczesnym 
konsekwentnym wspieraniu demontażu podstaw suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Po 
drugie, zarzucanie oponentom stosowania cenzury przy jednoczesnym fanatycznym tępieniu i 
niedopuszczaniu do głosu jakichkolwiek innych poglądów aniżeli dopuszczone przez J. Kaczyń-
skiego, o czym miał okazję się po wielokroć przekonać i ksiądz Tadeusz, i ja sam, pisząc zamówio-
ny w GP tekst polemiczny (do dziś nieopublikowany). Po trzecie, epatowanie kategorią pamięci 
narodowej przy jednoczesnym przemilczaniu martyrologii Kresowian, będącej skutkiem ludobój-
czej działalności ukraińskich nazistów z SS-Galizien i OUN-UPA, których „partner strategiczny” 
PiSu – prezydent W. Juszczenko ogłosił bohaterami Ukrainy.  

Nie wiem, który z nich świadczy bardziej o zakłamaniu Pańskiej gazety i formacji politycznej. Dla 
mnie osobiście najbardziej wyrazistym przykładem zakłamania jest Pańskie nieustanne popie-
ranie wrogów Polski w postaci neobanderowskich organizatorów Majdanu, rządzących teraz w 
wyniku puczu na Ukrainie, i ukazywanie ich jako … sojuszników sprawy Polski. Robi Pan to po-
mimo, że tamci otwarcie, wprost i przy każdej okazji wskazują na ludobójczą OUN-UPA i SS-Ga-
lizien jako swoje źródło i inspirację, czemu dali wyraz m.in. umieszczając portret S. Bandery nad 
sztabem Majdanu. Pupil PiSu, czyli szef nazistowskiej „Svobody”, obecnie najsilniejszej partii 
opozycyjnej, Oleh Tiahnybok, z którym Jarosław Kaczyński na Majdanie krzyczał banderowskie 
pozdrowienie „Sława Ukrainie!”, zapowiedział w najbliższym czasie likwidację wszystkich szkół 
z innym niż ukraiński językiem wykładowym. Oznacza to likwidację kilku istniejących polskich 
szkół na Ukrainie. Ten sam Tiahnybok w zarejestrowanej i opublikowanej rozmowie telefonicznej 
z faktycznym wodzem Majdanu, Dimitrim Jaroszem, kandydatem na prezydenta Ukrainy i szefem 
terrorystycznej formacji organizacji „Prawy Sektor”, usłyszał parę dni temu, że „Polakom zro-
bimy drugi Katyń”. Wspomniany Prawy Sektor jako oficjalnie zarejestrowana partia polityczna 
otwarcie domaga się od Polski „zwrotu” dziewiętnastu powiatów wraz z Przemyślem i Zamo-
ściem. Pomimo to ranni bojówkarze od Tiahnyboka i Jarosza na skutek działań PiS i PO leczą 
się w polskich szpitalach za pieniądze Polaków, którzy niekiedy latami muszą czekać w kolejce na 
pomoc w szpitalu.  

 Kiedy miał Pan czelność, pisząc w swoim liście do księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, że 
ten ma jakoby krew na rękach niespełna setki ofiar z Majdanu, popełnił Pan wielki błąd. Nie chce 
Pan bowiem pamiętać o morzu krwi bestialsko pomordowanych dwustu tysięcy Polaków, setek 
tysięcy Żydów i Ormian, których zgładzili ojcowie i dziadkowie dzisiejszych majdaniarzy. Właśnie 
ta krew już dawno przyschła do rąk wszystkich łże-prawicowych zdrajców pamięci o tamtym lu-
dobójstwie z powodu konsekwentnie realizowanej przez „kombatantów” z Magdalenki doktryny 
Giedroycia. Nade wszystko przyschła do rąk tych, którzy ostatnio krzyczeli na Majdanie do po-
grobowców morderców z UPA i SS-Galizien banderowskie pozdrowienie „Sława Ukrainie”. To 
samo, które niegdyś krzyczał banderowski motłoch, gdy naszych bliskich palił żywcem, odzierał ze 
skóry, przecinał piłami, kobietom ciężarnym rozcinał brzuchy i miażdżył butami noworodki. Gdy 
jednej z moich bliskich krewnych wbijał w uszy zaostrzone paliki i przed spaleniem jej żywcem, 
wrzeszczał, aby posłuchała jak do niej idzie Polska... . Pan i Pańska formacja popełniliście jeszcze 
drugi, nie mniejszy błąd. Otóż śmie Pan ze swoimi kompanami nazywać krytyków banderowców 
„agentami Putina”. – Narażacie się nie tylko na śmieszność, ale nade wszystko na to, że ktoś zada 
pytanie, w czyimi imieniu działacie, popierając i czynnie wspierając współczesną banderowską 
czerń? Jestem pewien, że każdy bez trudu znajdzie na to pytanie odpowiedź. 

dr hab. Bogusław Paź, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
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„Polak musi być świnią, bo się Po-
lakiem urodził” – wieszczył „nasz 
wieszcz” – Czesław Miłosz, a za 
nazwanie Matki Boskiej przez Mi-
łosza pogańską boginią Sejm RP 
ogłosił rok 2011 rokiem Miłosza, 
zapewne też w hołdzie miłoszowej 
pogańskiej bogini. 

Następnie Wysoka Izba Polskiego 
Parlamentu zamiast ogłosić „11 
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian” uchwaliła  wyssaną 
z małego palca ekipy rządzącej 
uchwałę, o „czystce etnicznej o 
znamionach ludobójstwa”, doty-
czącą okrutnych mordów popeł-
nionych na obywatelach polskich 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Przypomnę, że w II RP na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej w la-
tach 1943 – 1944 zginęło w sposób 
okrutny ok. 200 tysięcy Polaków, 
Ormian, Rosjan, Czechów, Żydów, 
Łotyszy i innych obywateli pol-
skich.
Zbrodni na Polakach dokonywały 
oddziały UPA, politycznie podpo-
rządkowane OUN-B, a następnie 
UHWR, pod naczelnym dowódz-
twem Romana Szuchewycza, a 
także oddziały SKW, Służby Bez-
pieczeństwa OUN-B i ukraińska 
ludność cywilna. W kilku przy-
padkach doszło do współpracy 
pomiędzy wymienionymi wyżej 
formacjami a niemieckimi jed-
nostkami policyjnymi, w których 
służyli Ukraińcy (Ukraińską Poli-
cją Pomocniczą i 4 pułkiem policji 
SS).
Niektórzy duchowni grecko – ka-
toliccy z metropolitą lwowskim 
Andrzejem Szeptyckim poświęcali 
narzędzia zbrodni.

„Duchowni cerkwi greckokatolic-
kiej, poza nielicznymi wyjątkami 
nie znaleźli się na wysokości wy-
maganego zadania. Nie wyłączam 
z tego zarzutu metropolity Szeptyc-
kiego, ani późniejszego kardynała 
Slipyja. Księża greckokatoliccy ła-
two zapominali o swoich obowiąz-
kach chrześcijańskich, a nawet sta-
wali na czele oddziałów rezunów.”
http://www.kresykedzierzynkozle.
home.pl/page43.php

Wiktor Poliszczuk „Gorzka praw-
da”, „Ludobójstwo nagrodzone”: 

Andrzej Szeptycki OSBM, wła-
ściwie Roman Maria Aleksander 
Szeptycki (ur. 29 lipca 1865 w 
Przyłbicach, zm. 1 listopada 1944 
we Lwowie) – duchowny grec-
kokatolicki, w latach 1899–1900 
biskup stanisławowski, w latach 
1900–1944 arcybiskup metropolita 
lwowski i halicki, biskup kamie-
niecki. 
Dr Aleksander Korman podaje 135 
tortur i okrucieństw stosowanych 
przez terrorystów OUN-UPA na 
ludności polskiej Kresów Wschod-
nich.
Wymienione poniżej metody tor-
tur i okrucieństw stanowią tylko 
przykłady i nie obejmują pełnego 
zbioru, stosowanych przez terrory-
stów OUN-UPA metod pozbawia-
nia życia - polskich dzieci, kobiet 
i mężczyzn w męczarniach. Pomy-
słowość tortur była nagradzana.

Zbrodnia przeciw ludzkości po-
pełniona przez ukraińskich ter-
rorystów może być przedmiotem 
badań nie tylko historyków, praw-
ników, socjologów, ekonomistów, 
ale także i psychiatrów.
001. Wbijanie dużego i grubego 
gwoździa do czaszki głowy.
002. Zdzieranie z głowy włosów 
ze skórą (skalpowanie).
003. Zadawanie ciosu obuchem 
siekiery w czaszkę głowy.
004. Zadawanie ciosu obuchem 
siekiery w czoło.
005. Wyrzynanie na czole „orła”.
006. Wbijanie bagnetu w skroń 
głowy.
007. Wyłupywanie jednego oka.
008. Wybieranie dwoje oczu.
009. Obcinanie nosa.
010. Obcinanie jednego ucha.
011. Obrzynanie obydwu uszu.
012. Przebijanie kołami dzieci na 
wylot.
013. Przebijanie zaostrzonym 
grubym drutem ucha na wylot 
drugiego ucha.
014. Obrzynanie warg.
015. Obcinanie języka.
016. Podrzynanie gardła.
017. Podrzynanie gardła i wycią-
ganie przez otwór języka na ze-
wnątrz.
018. Podrzynanie gardła i wkłada-
nie do otworu szmaty.
019. Wybijanie zębów.
020. Łamanie szczęki.
021. Rozrywanie ust od ucha do 
ucha.
022. Kneblowanie ust pakułami 
przy transporcie jeszcze żywych 
ofiar.
023. Podcinanie szyi nożem lub 
sierpem.
024. Zadawanie ciosu siekierą w 
szyję.
025. Pionowe rozrąbywanie sie-
kierą głowy.
026. Skręcanie głowy do tyłu.
027. Robienie miazgi z głowy 
przez wkładanie głowy w ściski 
zaciskane śrubą.
028. Obcinanie głowy sierpem.
029. Obcinanie głowy kosą.
030. Odrąbywanie głowy siekierą.
031. Zadawanie ciosu siekierą w 
szyję.
032. Zadawanie ran kłutych w 
głowie.
033. Cięcie i ściąganie wąskich 
pasów skóry z pleców.
034. Zadawanie innych ran cię-
tych na plecach.
035. Zadawanie ciosów bagnetem 
w plecy.
036. Łamanie kości żeber klatki 
piersiowej.
037. Zadawanie ciosu nożem lub 
bagnetem w serce lub okolice ser-
ca.
038. Zadawanie ran kłutych no-
żem lub bagnetem w pierś.
039. Obcinanie kobietom piersi 
sierpem.
040. Obcinanie kobietom piersi i 
posypywanie ran solą.
041. Obrzynanie sierpem genitalii 
ofiarom płci męskiej.
042. Przecinanie tułowia na wpół 
piłą ciesielską.
043. Zadawanie ran kłutych brzu-
cha nożem lub bagnetem.
044. Przebijanie brzucha ciężar-
nej kobiecie bagnetem.
045. Rozcinanie brzucha i wy-

ciąganie jelit na zewnątrz u doro-
słych.
046. Rozcinanie brzucha kobie-
cie w zaawansowanej ciąży i w 
miejsce wyjętego płodu, wkłada-
nie np. żywego kota i zaszywanie 
brzucha.
047. Rozcinanie brzucha i wlewa-
nie do wnętrza wrzątku - kipiącej 
wody.
048. Rozcinanie brzucha i wkła-
danie do jego wnętrza kamieni 
oraz wrzucanie do rzeki.
049. Rozcinanie kobietom ciężar-
nym brzucha i wrzucanie do wnę-
trza potłuczonego szkła.
050. Wyrywanie żył od pachwiny, 
aż do stóp.
051. Wkładanie do pochwy - wa-
gina rozżarzonego żelaza.
052. Wkładanie do waginy szy-
szek sosny od strony wierzchołka.
053. Wkładanie do waginy za-
ostrzonego kołka i przepychanie 
aż do gardła, na wylot.
054. Rozcinanie kobietom przo-
du tułowia ogrodniczym scyzo-
rykiem, od waginy, aż po szyję 
i pozostawienie wnętrzności na 
zewnątrz.
055. Wieszanie ofiar za wnętrzno-
ści.
056. Wkładanie do waginy szkla-
nej butelki i jej rozbicie.
057. Wkładanie do otworu anal-
nego szklanej butelki i jej stłucze-
nie.
058. Rozcinanie brzucha i wsy-
pywanie do wnętrza karmy dla 
zgłodniałych świń tzw. osypki, 
który to pokarm wyrywały razem 
z jelitami i innymi wnętrznościa-
mi.
059. Odrąbywanie siekierą jednej 
ręki.
060. Odrąbywanie siekierą oby-
dwóch rąk.
061. Przebijanie dłoni nożem.
062. Obcinanie palców u ręki no-
żem.
063. Obcinanie dłoni.
064. Przypalanie wewnętrznej 
strony dłoni na gorącym blacie 
kuchni węglowej.
065. Odrąbywanie pięty.
066. Odrąbywanie stopy powyżej 
kości piętowej.
067. Łamanie kości rąk w kilku 
miejscach tępym narzędziem.
068. Łamanie kości nóg w kilku 
miejscach tępym narzędziem.
069. Przecinanie tułowia na wpół 
piłą ciesielską, obłożonego z 
dwóch stron deskami.
070. Przecinanie tułowia na wpół 
specjalną piłą drewnianą.
071. Obcinanie piłą obie nogi.
072. Posypywanie związanych 
nóg rozżarzonym węglem.
073. Przybijanie gwoździami rąk 
do stołu, a stóp do podłogi.
074. Przybijanie w kościele na 
krzyżu rąk i nóg gwoździami.
075. Zadawanie ciosów siekierą 
w tył głowy, ofiarom ułożonym 
uprzednio głową do podłogi.
076. Zadawanie ciosów siekierą 
na całym tułowiu.
077. Rąbanie siekierą całego tuło-
wia na części.
078. Łamanie na żywo kości nóg i 
rąk w tzw. kieracie.
079. Przybijanie nożem do stołu 
języczka małego dziecka, które 
później wisiało na nim.

080. Krajanie dziecka nożem na 
kawałki i rozrzucanie ich wokół.
081. Rozpruwanie brzuszka dzie-
ciom.
082. Przybijanie bagnetem małe-
go dziecka do stołu.
083. Wieszanie dziecka płci mę-
skiej za genitalia na klamce drzwi.
084. Łamanie stawów nóg dziec-
ka.
085. Łamanie stawów rąk dziec-
ka.
086. Zaduszenie dziecka przez na-
rzucenie na niego różnych szmat.
087. Wrzucanie do głębinowych 
studni małych dzieci żywcem.
088. Wrzucanie dziecka w pło-
mienie ognia palącego się budyn-
ku.
089. Rozbijanie główki niemow-
lęcia przez wzięcie go za nóżki i 
uderzenie o ścianę lub piec.
090. Powieszenie za nogi zakon-
nika pod amboną w kościele.
091. Wbijanie dziecka na pal.
092. Powieszenie na drzewie ko-
biety do góry nogami i znęcanie 
się nad nią przez odcięcie piersi i 
języka, rozcięcie brzucha i wybra-
nie oczu oraz odcinanie nożami 
kawałków ciała.
093. Przybijanie gwoździami ma-
łego dziecka do drzwi.
094. Wieszanie na drzewie głową 
do góry.
095. Wieszanie na drzewie noga-
mi do góry.
096. Wieszanie na drzewie noga-
mi do góry i osmalanie głowy od 
dołu ogniem zapalonego pod gło-
wą ogniska.
097. Zrzucanie w dół ze skały.
098. Topienie w rzece.
099. Topienie przez wrzucenie do 
głębinowej studni.
100. Topienie w studni i narzuca-
nie na ofiarę kamieni.
101. Zadźganie widłami, a po-
tem pieczenie kawałków ciała na 
ognisku.
102. Wrzucenie dorosłego w pło-
mienie ogniska na polanie leśnej, 
wokół którego ukraińskie dziew-
częta śpiewały i tańczyły przy 
dźwiękach harmonii.
103. Wbijanie koła do brzucha na 
wylot i utwierdzanie go w ziemi.
104. Przywiązanie do drzewa 
człowieka i strzelanie do niego 
jak do tarczy strzelniczej.
105. Prowadzenie nago lub w bie-
liźnie na mrozie.
106. Duszenie przez skręcanie na-
mydlonym sznurem zawieszonym 
na szyi, zwanym arkanem.
107. Wleczenie po ulicy tułowia 
przy pomocy sznura zaciśniętego 
na szyi.
108. Przywiązanie nóg kobiety do 
dwóch drzew oraz rąk ponad gło-
wą i rozcinanie brzucha od krocza 
do piersi.
109. Rozrywanie tułowia przy po-
mocy łańcuchów.
110. Wleczenie po ziemi przywią-
zanego do pojazdu konnego.
111. Wleczenie po ulicy matki z 
trojgiem dzieci, przywiązanych 
do wozu o zaprzęgu konnym w 
ten sposób, że jedną nogę matki 
przywiązano łańcuchem do wozu, 
a do drugiej nogi matki jedną 
nogę najstarszego dziecka, a do 
drugiej nogi najstarszego dziec-
ka przywiązano nogę młodszego 

dziecka, a do drugiej nogi młod-
szego dziecka, przywiązano nogę 
dziecka najmłodszego.
112. Przebicie tułowia na wylot 
lufą karabinu.
113. Ściskanie ofiary drutem kol-
czastym.
114. Ściskanie razem dwie ofiary 
drutem kolczastym.
115. Ściskanie więcej ofiar razem 
drutem kolczastym.
116. Periodyczne zaciskanie tuło-
wia drutem kolczastym i co kilka 
godzin polewanie ofiary zimną 
wodą w celu odzyskania przytom-
ności i odczuwania bólu i cierpie-
nia.
117. Zakopywanie ofiary do ziemi 
na stojąco po szyję i w takim sta-
nie jej pozostawienie.
118. Zakopywanie żywcem do 
ziemi po szyję i ścinanie później 
głowy kosą.
119. Rozrywanie tułowia na wpół 
przez konie.
120. Rozrywanie tułowia na wpół 
przez przywiązanie ofiary do 
dwóch przygiętych drzew i na-
stępnie ich uwolnienie.
121. Wrzucanie dorosłych w pło-
mienie ognia palącego się budyn-
ku.
122. Podpalanie ofiary oblanej 
uprzednio naftą.
123. Okładanie ofiary dookoła 
słomą-snopem i jej podpalenie, 
czyniąc w ten sposób pochodnię 
Nerona.
124. Wbijanie noża w plecy i po-
zostawienie go w ciele ofiary.
125. Wbijanie niemowlęcia na 
widły i wrzucanie go w płomienie 
ognia.
126. Wyrzynanie żyletkami skóry 
z twarzy.
127. Wbijanie dębowych kołków 
pomiędzy żebra.
128. Wieszanie na kolczastym 
drucie.
129. Zdzieranie z ciała skóry i 
zalewanie rany atramentem oraz 
oblewanie jej wrzącą wodą.
130. Przymocowanie tułowia do 
oparcia i rzucanie w nie nożami.
131. Wiązanie - skuwanie rąk dru-
tem kolczastym.
132. Zadawanie śmiertelnych 
uderzeń łopatą.
133. Przybijanie rąk do progu 
mieszkania.
134. Wleczenie ciała po ziemi, za 
nogi związane sznurem.
135. Przybijanie małych dzieci 
dookoła grubego rosnącego drze-
wa przydrożnego, tworząc w ten 
sposób tzw. „wianuszki”.

I z takich sposobów męczeń-
skich śmierci Sejm RP urządza 
pokazówkę przyjaźni z narodem 
ukraińskim, nie żądając nawet 
przeproszenia za dokonanie ban-
derowskich zbrodni.
Dalej, na Majdanie polscy po-
litycy pod sztandarami faszy-
zmu i antysemityzmu wyrażają 
swoje poparcie. Przy władzy na 
Ukrainie są ugrupowania skraj-
nie faszystowskie i antysemickie 
różnych ukraińskich „Swobód” 
tiahnybokowych i antypolskich 
Julii Tymoszenko. 

To prawda, że Rosjanie są profe-
sjonalnymi mordercami, że ich 
prezydent Władimir Putin porów-
nywany jest do Hitlera. Jego poli-
tyka zagraża też innym narodom 
dawnego ZSRS, w tym Polski.
„Ale my się Putina nie boimy”, 
posiadamy przecież według Do-
nalda Tuska „doskonale wypo-
sażoną i wyszkoloną milionową 
armię” i lewackie zapewnienia 

BANDERLAND
Aleksander Szumański
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obrony naszych granic przez Oba-
mę i innych skompromitowanych 
polityków (na przykładzie ludo-
bójstwa w Syrii).

Polityka naszego rządu zmienia 
się w postępie geometrycznym 
– ergo – wczoraj Rosja była ide-
alnym partnerem w śledztwie 
mordu smoleńskiego uznawanego 
przez rządzących Polską i Rosją 
za katastrofę, dzisiaj już o Smo-
leńsku wprawdzie potwierdzają 
nadal ustalenia bandziorów ko-
misji Millera, Laska i współod-
powiedzialnej za mord smoleński 
gen. Tatiany Anodiny, ale „Rosja 
już postępuje z Ukrainą nieład-
nie”. 

Krótko więc - expressis verbis 
- „niech żyje wolna Ukraina” z 
okrutnymi  mordami (ludobój-
stwem) [genocide] Polaków w tle!

Co dla mnie najsmutniejsze, te 
wszystkie rozważania mają po-
krycie w upadłej już „Gazecie 
Polskiej” i „Gazecie Polskiej Co-
dziennie”, pismach uważających 
się za centroprawicowe, jednak 
rodem z Czerskiej. 

Udowodnię to na przykładzie 
znakomitego polskiego pisarza 
i patrioty Waldemara Łysiaka, 
którego „wyruchano” z „Gazety 
Polskiej” decyzją Tomasza Sakie-
wicza, a łapskami nieżyjącego już 
red. Jacka Kwiecińskiego, takiego 
dziennikarza, którego raczej się 
nie czyta, bo zajeżdża „śmietanką 
salonową”.

De mortuis nihil nisi bene, ale i 
on walnął w łeb Waldemara Ły-
siaka salonową maczugą….AN-
TYSEMITYZMEM ! I Waldemar 
Łysiak został w ten podły spo-
sób usunięty z „Gazety Polskiej” 
przez red. nacz. „GP” Tomasza 
Sakiewicza, który zapewne chce 
zostać po upadłym i chorym ser-
cowo i mózgowo  komoruskim, 
prezydentem RP. 

U nas we Lwowie na takie zamy-
sły mówiono: „a po kuckach”.

Wówczas w 2007 roku napisałem 
tekst w „Kurierze Codziennym” 
Chicago zatytułowany  „Gazeta 
Polska z salonową maczugą w 
tle”. 

Warto ten tekst przypomnieć w 
całości http://www.rodaknet.com/
rp_szumanski_6.htm

    Korespondencja z Krakowa

 „GAZETA POLSKA”   Z SALO-
NOWĄ MACZUGĄ W TLE

 Jedyne, określające się jako 
prawicowe pismo, okazało się 
marnym dodatkiem „Gazety Wy-
borczej”. Z żalem podejmuję te 
słowa, albowiem „Gazeta Polska” 
kojarzyła mi się nieodmiennie z 
polską nutą patriotyczną, jej naj-
chlubniejszymi tradycjami, opie-
rając się złu, z wszystkimi patolo-
giami polskiego życia społeczno 
- politycznego włącznie.

 „Gazeta Polska” stanowiła jak do-
tąd platformę piętnowania spisku 
przeciwko narodowi, spisku któ-
ry należy określić jako następną 
próbę zawładnięcia Polską od ze-
wnątrz, a Kościołem od wewnątrz.
 Usiłuje się stworzyć nową formę 
okupacji Polski, obce narodowi 

siły wewnętrzne dążą, aby utra-
cił on źródło swojej spoistości i 
przestał być wrażliwy na własną 
tożsamość ukształtowaną przez 
wiekowe dziedzictwo kulturowe.
    Wybitny pisarz polski Waldemar 
Łysiak stanowił wiodącą postać w 
zespole „Gazety Polskiej”. Więk-
szość czytelników rozpoczynała 
cotygodniową lekturę od ostatniej 
strony gazety, gdzie znajdował się 
jego cotygodniowy felieton.

 Właśnie Waldemar Łysiak nada-
wał ton patriotyczny „Gazecie 
Polskiej”, właśnie on stanowił 
siłę napędową zespołu, właśnie 
on stwarzał nam nadzieje na po-
znanie prawdy.

 I nagle, nagle bez ceregieli został 
napadnięty przez rodzimą gazetę 
prosto w łeb salonową maczugą
    - a n t y s e m i t y z m e m.

 Od 25 lipca 2007 nie ma cotygo-
dniowego felietonu Waldemara 
Łysiaka na ostatniej stronie „Ga-
zety Polskiej”.

 Publikuje za to w dalszym cią-
gu Jacek Kwieciński na zlecenie 
swojego red. nacz. Tomasza Sa-
kiewicza, wykonawca „pocałun-
ku śmierci”, chuligański redaktor 
„Gazety Polskiej”, redaktor na 
zamówienie, piszący w imieniu 
swoich mocodawców tekst „Czu-
ję się fatalnie” w którym oto pisze 
: 

„ Całe życie starałem się nie pu-
blikować niczego w pismach pre-
zentujących teksty antysemickie 
i nie zamierzam na starość z tego 
rezygnować”. W kontekście twór-
czości Waldemara Łysiaka.

 Zachodzi tu podstawowe pyta-
nie - na czyje zamówienie, za ile 
i z jakich parszywych pobudek 
Kwieciński za wiedzą naczelne-
go redaktora wyrzuca za burtę 
wybitnego pisarza, równocześnie 
czyniąc ze „swojej” gazety szma-
tławca pogrążającego prawego 
człowieka w tanatosowym wid-
mie snów?

 W polskim dziennikarstwie to 
rzecz bez precedensu, aby na jed-
nych łamach dochodziło do takie-
go skandalu.

  W ostatnim swoim felietonie na 
łamach „Gazety Polskiej” pt. „Nie 
ma zgody” Waldemar Łysiak pi-
sze, że nie będzie udowadniał, że 
nie jest wielbłądem etc.

  Nie zgadzam się z tym poglą-
dem. Waldemar Łysiak nikomu 
niczego udowadniać nie musi, 
tym bardziej miernotom z suteren 
pisarskich.

 Pan Jacek Kwieciński nie posia-
da legitymacji dziennikarskiej, 
ani społecznej, aby bez znajo-
mości definicji rasizmu, w tym 
antysemityzmu, wymierzać ciosy 
nakazane przez naczelnego Sakie-
wicza.

  Poważny publicysta nie może pi-
sać bez znajomości podstawowe-
go źródła przytaczanych definicji, 
albo inaczej - prawdziwa publicy-
styka nie może podążać skrótami 
i posługiwać się jedynie językiem 
nienawiści.

 Hipokrytyczny, salonowy filo-
semityzm zawładnął bowiem do 

tego stopnia redaktorami Gazety 
Polskiej”, iż w swojej nagonce in 
extenso przyczynili się do posze-
rzenia antypolskich mediów.

 Nie chcę się porównywać do 
wybitnych, ale po tym felietonie 
mogę również zostać zaliczony 
przez „salonowców” do antyse-
mitów w poczcie Waldemara Ły-
siaka i Stanisława Michalkiewi-
cza, choć nie jestem wielbłądem.

 Aleksander Szumański „Kurier 
Codzienny” Chicago
Publikowany również http://
www.rodaknet.com/rp_szuman-
ski_6.htm
 03. 07. 2007r. www.rodaknet.
com
Waldemar Łysiak

NIE MA ZGODY 

 Ten felieton winien się był ukazać 
dwa tygodnie temu, lecz sprawy 
wakacyjne (plus fakt, że dwa inne 
moje felietony były już złożone w 
„GP” ) uniemożliwiły to. Dlatego 
zamykam drzwi za sobą dwa ty-
godnie później niż powinienem. A 
czemu zamykam? Bo mój „próg 
tolerancji” (pułap akceptowania 
wybryków bliźniego) został prze-
kroczony, więc nie mam innego 
wyjścia. Daję słowo, że poruszo-
ny setkami niedawnych e-maili 
i listów od Czytelników „GP” - 
chciałem przedłużyć współpracę 
przynajmniej o rok, jednak musia-
łem te plany zmienić, gdyż redak-
cja „GP” wymierzyła mi klapsa z 
rodzaju tych, których mężczyzna 
nie zostawia bezkarnie. Nie mogę 
pracować dla gazet, która głosi, 
że bardzo jej zależy na współpra-
cy ze mną, a równocześnie zadaje 
mi publicznie ciosy poniżej pasa. 
Proszę Czytelników: zechciejcie 
Państwo to zrozumieć.

 27 czerwca ukazał się w „GP” 
tekst, którego autor, J. Kwieciń-
ski, pijąc do mojego felietonu o 
Bronisławie  Geremku, wystawił 
mi (uzurpując sobie prawa me-
dyka) diagnozę psychiatryczną ( 
„Waldemar Łysiak jest człowie-
kiem nerwowym” ), co uważam 
za prostacką bezczelność par 
excellence. 
Nadto ów nerwowy psychiatra 
zasugerował, że Łysiak jest anty-
semitą i że swoją pisaniną prze-
rabia „GP” na organ antysemic-
ki, budząc tym u nienerwowego 
zupełnie, nienerwowy sprzeciw, 
brzmiący jak reklamiarska dekla-
racja aktywistów „political cor-
rectness” : 

„Całe życie starałem się nie pu-
blikować niczego w pismach pre-
zentujących teksty antysemickie 
i nie zamierzam na starość z tego 
rezygnować” . Tydzień później 
ob. Jacek Kwieciński powtórzył 
swój zaśpiew: „Podobne teksty 
kompromitują gazetę, w której 
pracuję” . 

Mam identyczne zdanie, chociaż 
nie to samo jeśli chodzi o wino-
wajców - uważam, że podobne 
teksty Jacka Kwiecińskiego kom-
promitują „GP” . I tylko poło-
wicznie zgadzam się z jego tezą, 
że „antysemityzm to choroba, 
która działa ogłupiająco” . 

Fakt, tak jest istotnie, a połowicz-
ność prawdy polega tu na prze-
milczeniu rewersu tego medalu, 
czyli na drugim fakcie bezspor-

nym: lizusowski filosemityzm 
również ogłupia, czasami dużo 
silniej, czego w III RP mamy 
mnóstwo przykładów, gdyż będą-
ca akademią filosemityzmu mich-
nikowszczyzna pracuje pełną parą 
już nieomal dwie dekady.

 „Pocałunek śmierci” (jak nazywa 
się zarzucanie komuś antysemi-
tyzmu) wlepiony mi przez Jacka 
Kwiecińskiego  to wredna niego-
dziwość ze strony tegoż. 

Bronić się tutaj trudno, bo każde 
bronienie się przed oszczerczym 
idiotyzmem (tzw. „udowadnianie, 
że się nie jest wielbłądem” ) to 
paskudna akrobacja, wymuszony 
akt mizdrzenia się i kokieterii. 

Całe moje życie i cała moja li-
teratura przeczą kalumnijnemu 
wlepianiu mi rasizmu. Nigdy nie 
dzieliłem ludzi na aryjczyków i 
niearyjczyków, na Żydów i gojów, 
na białych i kolorowych, łysych i 
włochatych, etc, tylko na złych i 
dobrych, głupich i rozsądnych, 
grubiańskich i nieuprzejmych, et 
cetera, czyli na Kwiecińskich i 
nie Kwiecińskich, więc wmawia-
nie mi ciąży antysemityzmu jest 
publicystycznym chuligaństwem, 
i niczym więcej. 

Chociaż może jednak czymś wię-
cej; ktoś z szefostwa redakcji pu-
ścił ten bełkot do druku, czyżby 
pragnąc wyciepać Łysiaka? Zna-
jąc bowiem mój charakter, można 
było stawiać krugerandy przeciw 
pestkom melona, że Łysiak nie 
puści płazem takiej obrazy.

 Czy Jacek Kwieciński  miał ja-
kieś motywy personalne? One za-
wsze istnieją. Zawiść, nienawiść i 
podobne uczucia są jak woda lub 
miłość - zawsze znajdą sobie dro-
gę. 

Kiedy broniłem się dużym arty-
kułem przeciw paszkwilanckie-
mu tekstowi „Gazety Wyborczej” 
- jeden spośród moich wrogów 
w „GP” , redakcyjny grafik, red. 
M. Troliński, chciał zilustrować 
ten artykuł komputerową mani-
pulacją plastyczną, która wręcz 
dublowała paszkwil „GW” (zo-
stałem pokazany graficznie jako 
dwulicowy demon; tę ilustrację 
usunięto w ostatniej chwili, na 
skutek mojego protestu). 

Dlaczego? Bo kiedy miesiąc 
wcześniej M.T. modernizował 
„layout” „Gazety Polskiej” (nowe 
łamanie kolumn, nowe czcionki, 
nowe fizjonomiczne fotki auto-
rów, itp.) - Łysiak nie zezwolił ru-
szyć swego poletka, i mój felieton 
dalej jest drukowany starą czcion-
ką i w starym układzie. 

Jeśli chodzi o J.K. - zadecydowa-
ła rozmowa na korytarzu redak-
cji, dwa lata temu. Po redakcyj-
nym kolegium (jedynym z moim 
udziałem; zaproszono mnie wtedy 
jako gościa) red. J.K. spytał, czy 
nie mógłbym pisać mniejszych 
felietonów, gdyż przeze mnie on 
nie może rozwinąć skrzydeł na 
ostatniej stronie „GP” . 

Grzeczna odmowa (obiecałem 
red. Sakiewiczowi, że będę dawał 
trzy strony maszynopisu) bardzo 
się nienerwowemu nie spodobała. 
Wskutek tego (i wskutek „cało-
kształtu” uczuć wobec Łysiaka) 
wziął się teraz „pocałunek śmier-

ci” . 

Kuriozalne: „Gazeta Wyborcza” 
nie walnęła mnie za tekst o Ge-
remku, a zrobiła to „Gazeta Pol-
ska” . Wyręczyła Gazetę Wybor-
czą” . Czy coś trzeba dodawać?...

 Może trzeba dodać tylko to, że 
już kilkanaście lat temu pewien 
pracownik UOP-u (T. Tywo-
nek), w książce „Konfidenci są 
wśród nas” (pisanej przy udziale 
funkcjonariuszy Wydziału Stu-
diów Gabinetu Ministra MSW), 
wskazał pana G. (szefa „istotnej 
placówki w Paryżu” ) jako super-
ważnego agenta bezpieki. Vulgo: 
prędzej czy później pan G. będzie 
potrzebował lepszych adwokatów 
niż J.K.

 Gdy ten mój adieu-felieton prze-
czytają ludzie tacy jak J. Kwie-
ciński czy M. Troliński - otwo-
rzą szampana, marzyli bowiem o 
zniknięciu W. Łysiaka z „GP” . 

Natomiast nie będzie świętować 
część Czytelników. Tym dziękuję 
z całego serca za dotychczasową 
życzliwość, i jeszcze raz proszę; 
zrozumcie, non possumus. Jak to 
było na deskach kabaretu „Du-
dek”? „Chamstwu trzeba się prze-
ciwstawiać siłom i godnościom 
łosobistom!” jedyny sposób, 
w jaki mogę się przeciwstawić 
wkładaniu mi przez „GP” cza-
peczki psychola-antysemitnika, 
to rezygnacja ze współpracy. 
Uszanowałbym polemikę mery-
toryczną (do tej każdy ma święte 
prawo), ale nie mogę tolerować 
bezwstydnego diagnozowania 
mojej kondycji psychicznej przez 
figurę leczącą tym swoje fobie i 
kompleksy. Warunkiem sine qua 
non współpracy było dla mnie 
zawsze poczucie solidarności du-
chowej z redakcją. Mimo różnych 
kłopotów wewnątrz „GP” - mia-
łem je dotychczas. Teraz już nie 
mam. Czułbym się obco (delikat-
nie mówiąc) w towarzystwie J.K.

 Ostatnia refleksja: są różne ro-
dzaje michnikowszczyzny, wśród 
nich także michnikowszczyzna 
podświadoma i kryptomichni-
kowszczyzna. Które czasami nie-
spodziewanie się ujawniają lub 
demaskują. Ale to już problem do 
rozważenia nie dla mnie, raczej 
dla autentycznych psychiatrów i 
dla egzorcystów.
 Waldemar Łysiak

Poniżej „in extneso” tekst Jacka 
Kwiecińskiego z „GaPola” nr 26 
z dn. 27 czerwca 2007 roku, któ-
ry wywołał powyższą „Łeakcję” 
Wilka:

 Czuję się fatalnie

 Nie wiem jak zareaguje Walde-
mar Łysiak, bo jest człowiekiem 
nerwowym. Ale po prostu nie 
mogę nie napisać tego co stoi ni-
żej. Całe życie starałem się nie 
publikować niczego w pismach 
prezentujących teksty antysemic-
kie i nie zamierzam na starość z 
tego rezygnować. 

A propos rzekomych „taśm Ge-
remka” („GP” z ub. tyg.) wystar-
czy rzekome zdanie Hanny Krall: 
„Jeden Polak musi być” (przy 
rozmowie), by stało się oczywi-
ste, że chodzi o nonsens, apokryf, 
prymitywną fałszywkę. Stojącą 
na tak żenującym poziomie, iż nie 
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dziwię się Geremkowi, że nie bie-
gał do sądu. 
Mój stosunek do B. Geremka, 
zwłaszcza wobec jego ostatnich 
popisów, byłby taki sam, gdy-
by nazywał się Czartoryski. I 
oczywiście - B. Geremek jest 
Polakiem. Treści przytoczone w 
rzekomych taśmach, poza wszyst-
kimi innymi, spłaszczają i falsyfi-
kują charakter komunizmu. Hila-
ry Minc np. dlatego ogłosił „bitwę 
o handel”, bo był komunistą, a nie 
z uwagi na swe żydostwo i chęć 
zniszczenia Polaków. 

Gdyby jego rodowe nazwisko 
brzmiało „Kowalski”, też by to 
zrobił. Wszyscy mu podobni wy-
rzekli się swego pochodzenia na 
rzecz bolszewizmu. Działali na 
rozkaz i w interesie Sowietów, a 
nie jakiegoś syjonizmu, z którym 
nie mieli nic wspólnego. 

Jak komuniści. Podobnie jak 
wszędzie wkoło. I wtedy, i potem. 
A w czasach „S” postępowanie 
różnych osób było motywowane 
ich poglądami. Z pewnością zaś 
nie podziałem na „my” (Żydzi) - 
„oni” (Polacy). 

Mnie po lekturze (której żałuję) 
tekstu o Bronisławie Geremku. 
żadne pytania się nie nasuwają. 
Autentyzm nagrania jest oczywi-
ście wykluczony. Jeśli coś mnie 
interesuje, to fakt, jakim organem 
były owe „Polskie Sprawy” (źró-
dło tekstu). 

Ale i to niespecjalnie, bo rozma-
itych antyżydowskich list było 
wówczas, niestety, sporo. Także i 
po 1989 r. (na jednej z nich zna-
lazło się nazwisko J. Olszewskie-
go). 
Wydawało się, że ów okres mamy 
już szczęśliwie poza sobą. Toteż 
teraz czuję się fatalnie. Wszyst-
ko to dzieje się zaś w czasie, gdy 
izraelski „Haaretz” (ideowo taka 
tamtejsza „GWyborcza”) apeluje 
o życzliwość wobec Polski „naj-
bardziej proizraelskiego kraju w 
Europie”. 

Gdy islamiści zabijają kogo po-
padnie. A także wtedy, kiedy 
chłopcy od Michnika (i nie tyl-
ko) wręcz wypatrują podobnych 
tekstów, by nas skompromitować 
i postawić na równi ze starszym 
Giertychem. 

Przy okazji chcę też odpowie-
dzieć na dictum, które przedsta-
wił kiedyś St. Michalkiewicz: w 
USA Murzyn pobił się z Żydem; 
wyznawcy poprawności politycz-
nej mają problem. 

Ależ nie mają żadnego. W Nowym 
Jorku Murzyni urządzili pogrom 
Żydów (i Koreańczyków). Cała 
poprawna prasa stwierdziła, że 
czarni... byli ofiarami. Ale to było 
dość dawno. Dziś antysemityzm 
(przezwany, jak u nas za Gomuł-
ki, antysyjonizmem) a zwłaszcza 
antyizraelskość, są bardzo słuszne 
politycznie, szczególnie w Euro-
pie Zachodniej (z wyłączeniem 
sprawy Holocaustu). Ale to uwagi 
dodatkowe. Meritum jest przed-
stawione w notce początku.
25.07.2007r.  „Gazeta Polska”

De novo 19 marca 2014 roku 
„Gazeta Polska” rozpoczyna 
„rozhowory”, szczególnie kom-
promitujące to rzekomo centro 
prawicowe pismo, nieantysemic-

kie i nie filosemickie. 
Zamieszcza bowiem tekst red. 
Katarzyny Gójskiej – Hejke 
„WOŁYŃ I ORGANIZATOR 
TITUSZEK” http://niezalezna.
pl/53050-wolyn-i-organizator-ti-
tuszek 

napadający w stylu red. Jacka 
Kwiecińskiego na wielkiego Po-
laka ks. Tadeusza Isakowicza – 
Zaleskiego.

W tym też duchu protestuję prze-
ciwko kłamstwom zawartym w 
tym tekście który państwo otwo-
rzycie podanym wyżej linkiem. 

Nie zamierzam udowadniać red. 
Katarzynie Gójskiej – Hejke, że 
nie jestem wielbłądem, ale mogę 
ją przekonać, że jestem lwowia-
ninem, m.in. redaktorem „Lwow-
skich Spotkań” i „Kresowego 
Serwisu Informacyjnego”. 

Bywam we Lwowie kilkanaście 
razy w roku m.in. na własnych 
wieczorach autorskich w redakcji 
„Lwowskich Spotkań” przy ul. 
Rylejewa 9 (Badenich 9).

Red. Katarzyna Gójska – Hejke 
nadużywa zaufania społecznego 
kłamiąc w swoim tekście „WO-
ŁYŃ I ORGANIZATOR TITU-
SZEK”, jakoby „…argumentem 
decydującym był apel Polaków 
mieszkających na Ukrainie, któ-
rzy prosili nas – rodaków z Ma-
cierzy” o wsparcie dążeń Ukrainy 
o …przemiany w ich dzisiejszej 
ojczyźnie”. 

„GP” na Ukrainie jest nie do ku-
pienia. Jaki to więc apel, od kogo, 
do kogo?

To kłamstwo bezczelne i szyte 
grubym drutem dla otumanienia 
Polaków właśnie w Macierzy. Po-
lacy we Lwowie i na Kresach II 
RP nie mają żadnej „dzisiejszej 
ojczyzny Ukrainy”, bo ich ojczy-
zną jest Polska, ale nie tuskowo 
– komoruska, do której nie mogą 
powrócić z tułaczek z sowieckich 
zsyłek i łagrów bolszewickich z 
Syberii, czy Kazachstanu.

Ukraińcy prześladują Polaków, 
nienawidząc ich, czego doznali-
śmy wielokrotnie z małżonką na 
granicy w Medyce, czy w lwow-
skich tramwajach przez rzekome 
kontrole i „lewe” mandaty z wrza-
skami: „was do tiurmy Polaczki”. 

Nawet Katedra we Lwowie po-
daje ustne i pisemne komunikaty 
wyłącznie w języku ukraińskim, 
datki na msze święte (?) zbierane 
są w ławkach kościelnych przez 
cywilnych osobników, a nie w za-
krystii, a lwowska polskojęzycz-
na prasa boi się Ukraińców jak 
ognia.

Tekst „WOŁYŃ I ORGANIZA-
TOR TITUSZEK”, pełny jest 
hipokrytycznych kłamstw z bez-
czelnie kłamliwą „motywacją” 
nie wydrukowania tekstu Księdza 
Tadeusza Isakowicza – Zaleskie-
go w „Gazecie Polskiej”, jak  i też 
wydrwiwaniem jego osoby.

Powtórzyła się sprawa z Walde-
marem Łysiakiem z 2007 roku.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Za-
leski przez całe lata 80. był repre-
sjonowany przez Służbę Bezpie-
czeństwa. 

W 1985 został dwukrotnie ciężko 
pobity przez funkcjonariuszy SB. 
Pierwszy raz, w Wielką Sobotę w 
rodzinnej kamienicy przy ul. Zy-
blikiewicza. Po raz drugi został 
napadnięty 4 grudnia w klasztorze 
Sióstr Miłosierdzia Bożego przez 
funkcjonariuszy SB przebranych 
za sanitariuszy pogotowia ratun-
kowego.
Jego prześladowania przez SB 
stały się kanwą filmu Macie-
ja Gawlikowskiego „Zastraszyć 
księdza” (2006).
W 1988 roku brał udział jako 
duszpasterz robotników w strajku 
w Hucie im. Lenina. Jednocześnie 
zaangażował się w działalność 
dobroczynną i pomoc niepełno-
sprawnym. 
W 1987 roku współzakładał Fun-
dację im. św. Brata Alberta zajmu-
jącą się pomocą osobom upośle-
dzonym, prowadzącą schronisko 
dla osób niepełnosprawnych w 
podkrakowskich Radwanowi-
cach. Obecnie jest prezesem tej 
Fundacji.
Na lwowskich ulicach manifesta-
cje „Swobody” Oleha Tiahnyboka 
odbywają się z wrzaskami haseł:
„Żydy, Lachy to twoi worohi, 
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukra-
inie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, 
ale i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na 
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie 
każdego Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko 
ne proklati Lachy”
Ameryka wyhraje wijnu, to tut 
bude plebiscyt i budeno hołoso-
wały, dla toho musymo wyrizaty 
wsich Lachiw i tody budemo mia-
ły Ukrainu”.
 
Maszerując ulicami Lwowa od-
działy SS-Galizien niosły roz-
winięty transparent z hasłem: 
„Smert Lachom”.
 
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Lachow budut rizaty i wiszaty”
„Dosyć już Lachy paśli się na 
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie 
każdego Polaka z korzeniami”.

„Jaki prezydent taki zamach” – 
ergo – jaki prezydent taki Sejm.

„Żałuję, że nie powiedziałem tego 
mocniej” - tak Bronisław Komo-
rowski odpowiedział na pytanie, 
czy nie żałuje swojego komenta-
rza po ostrzelaniu kolumny Lecha 
Kaczyńskiego w Gruzji („Jaki 
prezydent, taki zamach” - red.).

Każdego roku na centralnych uli-
cach Lwowa jesteśmy z moją żoną 
świadkami owych faszystowskich 
i antysemickich manifestacji. 

Mój ojciec nie zginął na Wołyniu, 
został zamordowany przez Gesta-
po, ale nasza rodzinna pamięć o 
pomordowanych sięga również i 
Kresów II RP.

Zapewne więc już niedługo Lviv 
tłumaczony będzie jako Ban-
dersztadt, wpływając nieodwra-
calnie na ukraińskość tego mia-
sta”.
Aleksander Szumański „Kresowy 
Serwis Informacyjny”

Świadkowie 
oskarżają
Redakcja

Fundamentalne dzieło, które 
otrzymuje do rąk Czytelnik w 
70 rocznicę masowych mordów 
ludności polskiej na Wołyniu jest 
kolejnym krokiem do utrwalenia 
pamięci i przekazanie ku przestro-
dze potomnych okrutnej prawdy 
o nieludzkich doświadczeniach 
kiedyś wielokulturowych, ma-
lowniczych ziem o bogatej histo-
rii i tradycjach. Są to świadectwa 
mieszkańców różnych wołyńskich 
powiatów, którzy byli świadkami 
bestialskiego ludobójstwa, prze-
chowali te straszliwe wydarzenia 
w swej pamięci i zdążyli jeszcze 
przekazać informację o nich nie-
strudzonemu kustoszowi pamięci 
o wołyńskiej zbrodni p. Leonowi 
Karłowiczowi. 

Wielu spośród już nie żyje. W 
roku 2002 zmarł także Leon Kar-
łowicz. Jednak to co udało się 
ocalić od zapomnienia jest gło-
sem kolejnych świadków, którzy 
przypominają zbrodnie sprzed 70 
lat, które w obecnej sytuacji wielu 
chciałoby zepchnąć w niepamięć 
gwoli  jakichś wyższych wznio-
ślejszych celów. 
Miałoby to rzekomo ułatwić dia-
log międzynarodowy, wybudować 
pomosty przyjaźni polsko-ukra-
ińskiej, zbliżyć się europejskich 
standardów, oddalić niebezpie-
czeństwo odrodzenia się rosyj-
skiej imperialnej potęgi. 
Zbiór świadectw zawartych w da-
nej książce uzupełnia dotychcza-
sowy dorobek na tej płaszczyźnie. 

Zawarto tu nie uwzględnione do-
tychczas świadectwa, a także bez-
cenne fotografie, które w znacznej 
mierze po raz pierwszy ukazały 
się drukiem. Świadectwa dają 
panoramiczny obraz zbrodniczej 
depolonizacyjnej akcji uwzględ-
niając wszystkie 11 powiatów 
przedwojennego województwa 
wołyńskiego. Jest to także uwień-
czenie wieloletniej pracy śp. 
Leona Karłowicza, który zaczął 
zbierać świadectwa na przełomie 
sytuacji dziejowej Polski wkra-
czającej w nową rzeczywistość 
ustrojową. Razem z dr. Leonem 
Popkiem, w miarę swych możli-
wości, starał się on dotrzeć do jak 
najszerszego grona byłych Woły-
nian. Informacje umieszczone w 
książce to: relacje, listy, wywia-
dy, artykuły z prasy lokalnej itd. 
Z pewnością będą one stanowić 
ważny przyczynek do badań nad 
ludobójstwem wołyńskim doko-
nanym przez nacjonalistów ukra-
ińskich, a także upamiętnią postać 
Leona Karłowicza, wybitnego 
syna ziemi wołyńskiej i lublinia-
nina.
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Autor:
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Prof. Andrzej Zybertowicz, zanie-
pokojony tym, że „w Polsce zaczę-
ło się pojawiać coraz więcej pro-
rosyjskich komentarzy”, ogłosił 
na portalu niezależna.pl, iż są one 
inspirowane przez rosyjską agen-
turę wpływu, albo pochodzą od 
użytecznych idiotów (niezależna.
pl, 9.03.2014). Z kolei red. Tomasz 
Sakiewicz, wyjaśniając powo-
dy zerwania współpracy „Gazety 
Polskiej” z księdzem Tadeuszem 
Isakowiczem-Zaleskim zasugero-
wał, że ksiądz szerzy putinowską 
propagandę i w związku z tym ma 
nawet krew na rękach (niezależna.
pl, 8.03.2014). W redakcji „Gazety 
Polskiej” i niezależnej.pl powstała 
„czarna lista” publicystów, którzy 
„powielają rosyjską wersję wyda-
rzeń na Ukrainie”. W jakim celu ją 
stworzono? Czy tylko, żeby obrzu-
cać „prorosyjskich” publicystów 
błotem, czy także po to, by ich re-
presjonować po przejęciu władzy 
przez PiS? 
Za tropienie ruskich agentów 
wzięła się również „Gazeta Wy-
borcza”, gdzie redaktorzy Seba-
stian Kucharski i Michał Wilgocki 
ujawnili, że krytycy USA, NATO, 
UE i polskiego rządu „rozwijają 
skrzydła dzięki kremlowskiej fun-
dacji” (wyborcza.pl, 9.03.2014). 
Nazywa się owa fundacja Russkij 
Mir i nie dość, że finansuje krem-
lowską agenturę w postaci pisma 
„Obserwator Polityczny”, to jesz-
cze – o zgrozo – wyremontowała 
i umeblowała Centrum Kultury i 
Języka Rosyjskiego na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym w Krakowie. 
Sprawa jednak nie jest taka prosta 
jak to się prof. Zybertowiczowi i 
wspomnianym redaktorom wyda-
je. Do grona rosyjskiej agentury 
wpływu lub użytecznych idiotów 
dołączyli bowiem m.in. Henry 
Kissinger i Vaclav Klaus. War-
to zwrócić uwagę na ich opinie. 
Są one bowiem ważnym głosem 
rozsądku w morzu politycznej hi-
pokryzji serwowanej nam od Wa-
szyngtonu po Warszawę. 
Były prezydent Czech zauważył 
m.in., że „dopuszczenie do starcia 

o orientację Ukrainy i prowadze-
nie boju o jej kierunek wschodni 
bądź zachodni, ignoruje rzeczywi-
stość. Doprowadzi to kraj do nie-
rozwiązywalnego konfliktu, który 
może zakończyć się tragicznie... 
Postawić Ukrainę przed wyborem 
– Wschód albo Zachód, to znaczy 
ją rozbić (…). Brutalna polityczna 
destabilizacja Ukrainy, którą mo-
gliśmy obserwować przez ostatnie 
miesiące, i której kulminacją był 
przewrót polityczny, spowodo-
wała – jak podejrzewaliśmy – jej 
terytorialną dezintegrację. Zwią-
zek przyczynowo-skutkowy jest 
ewidentny – od wydarzeń na ki-
jowskim Majdanie po wojska ro-
syjskie na Krymie”. 
Z kolei Henry Kissinger – sekre-
tarz stanu USA w latach 1973-
1977 – w artykule na łamach 
„Washington Post” stwierdził, że 
„zbyt często sprawa Ukrainy jest 
postawiona na ostrzu noża: albo 
przystąpi ona do Wschodu, albo 
do Zachodu. Ale jeśli Ukraina na-
prawdę chce przetrwać i się roz-
wijać, nie może opowiedzieć się 
po jednej ze stron. Powinna funk-
cjonować jako most między nimi. 
(…) Zachód musi zrozumieć, że 
dla Rosji Ukraina nigdy nie będzie 
obcym krajem. Historia Federacji 
Rosyjskiej rozpoczęła się właśnie 
tam, na Rusi Kijowskiej.” 
Do grona rosyjskiej agentury 
wpływu i użytecznych idiotów 
należy dodać dotychczasowego 
ulubieńca PiS, premiera Węgier 
Viktora Orbána, który zamiast 
wspierać czerwono-czarną rewo-
lucję w Kijowie oświadczył, że 
„Węgry nie są stroną tego konflik-
tu”, wezwał Unię Europejską do 
„pragmatycznego” ułożenia relacji 
z Rosją i wziął z Moskwy dużą po-
życzkę na budowę dwóch nowych 
bloków energetycznych w węgier-
skiej elektrowni atomowej w Paks. 
Wzbudził tym spory zawód w kie-
rownictwie PiS, gdzie żółć wylał 
przewodniczący Komitetu Wy-
konawczego Joachim Brudziński 
(„Gest Orbána łamie solidarność 
Unii Europejskiej”, „Nadużyciem 

jest twierdzenie, że PiS wzoruje 
się na Orbánie”). Przypomnę tyl-
ko, że po wyborach w 2011 roku 
Jarosław Kaczyński oświadczył, iż 
„przyjdzie taki dzień, kiedy nam 
się uda, że będziemy mieli w War-
szawie Budapeszt”. Teraz prezes 
nie chce już Budapesztu w War-
szawie, a tegoroczny „Wielki Wy-
jazd na Węgry” klubów „Gazety 
Polskiej” był o wiele skromniejszy 
niż w latach poprzednich. 
Czyżby do rosyjskiej agentury do-
łączył ponadto prezydent Rumu-
nii Traian Băsescu? W oficjalnym 
oświadczeniu przypomniał on Ki-
jowowi, że na Ukrainie żyje 400 
tys. Rumunów, których prawa na-
leży szanować i w związku z tym 
Rumunia domaga się przywróce-
nia im możliwości posługiwania 
się językiem ojczystym. Niewąt-
pliwie jako rosyjski agent ujawnił 
się nagle Günther Verheugen – 
były komisarz UE ds. rozszerzenia 
– który 19 marca w niemieckim 
radiu WDR 5 zauważył, że „na 
Ukrainie funkcjonuje pierwszy w 
XXI wieku rząd, w którym zasia-
dają faszyści”. 
Rosyjska agentura zagnieździła 
się też w „Los Angeles Times”. W 
komentarzu opublikowanym na ła-
mach tej gazety już po referendum 
na Krymie dr Robert D. English z 
University of Southern California 
School of International Relations 
uznał, że obawy Władimira Putina 
o los etnicznych Rosjan na Ukra-
inie są uzasadnione. „Zagrożenie 
tkwi wewnątrz samej Ukrainy” 
– stawia tezę R. English i kon-
kluduje, że „legitymizacja skraj-
nych nacjonalistów ukraińskich 
jest większym zagrożeniem dla 
tego kraju niż manewry Putina. To 
ohydni ludzie, wyznający odraża-
jącą ideologię”. Zwrócił również 
uwagę na to, że partia Swoboda 
objęła pięć kluczowych resortów, 
w tym wicepremiera, ministra 
obrony i prokuratora generalnego. 
„Działania tego ugrupowania – pi-
sze amerykański naukowiec – wy-
mierzone przeciwko mniejszości 
rosyjskiej (jak te, dążące do obni-

żenia statusu języka rosyjskiego) 
są jawną prowokacją przeciwko 
Rosjanom. A przy tym – niewia-
rygodnie głupim krokiem, dzielą-
cym społeczeństwo”. Zdaniem R. 
Englisha Swoboda i Prawy Sektor 
są groźniejsze niż przedstawia to 
rosyjska propaganda. „Czy po-
litycy, chcący ograniczyć prawa 
mniejszości rosyjskiej, zdają sobie 
sprawę z tego, że w ramach Unii 
Europejskiej musieliby dążyć do 
rozszerzenia, a nie ogranicze-
nia tych praw” – pyta R. English 
i przypomina, że Swoboda oraz 
Prawy Sektor są gloryfikatorami 
Stepana Bandery, którego organi-
zacja współpracowała z Hitlerem 
i dokonała masakry na Polakach 
i Żydach. „Ale od tego, co dzia-
ło się dawniej – dowodzi – bar-
dziej przerażające są ich plany na 
przyszłość. Neofaszyści otwarcie 
przyznają, że z ukraińskich szkół 
zostaną wycofane lekcje języka 
rosyjskiego, obywatelstwo dosta-
ną tylko ci, którzy zdadzą specjal-
ne egzaminy, tylko Ukraińcy będą 
mogli adoptować sieroty, nowe 
paszporty będą zawierać informa-
cje o rasie ich posiadaczy. Dowie-
my się więc, czy dana osoba jest 
etnicznie Polakiem, Rosjaninem, 
Żydem czy kimś innym. (…) Jak 
to możliwe, że ekstremiści zajęli 
kluczowe stanowiska w rządzie 
Ukrainy? Skoro Swoboda była je-
dynie małą frakcją w parlamencie, 
a Prawy Sektor to jedynie skrajna 
paramilitarna grupa – a ideologii 
tych środowisk nie podziela więk-
szość Ukraińców – to czy przypad-
kiem Putin nie ma racji? Czy nowy 
rząd jest wobec tego niereprezen-
tatywny?” – pyta R. English. 
Trzeba także wspomnieć o dr. Je-
rzym Kozakiewiczu – pierwszym 
ambasadorze Polski na Ukrainie 
(1991-1996), obecnie wykładow-
cy w Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jego wypowiedź pod względem 
dojrzałości i realizmu stanowi w 
Polsce wyjątek. W wywiadzie 
dla portalu Kresy.pl (8.03.2014) 
J. Kozakiewicz powiedział m.in.: 

„zwróćmy uwagę, że przewrót po-
lityczny na Ukrainie, to 31. prze-
wrót polityczny w ostatniej deka-
dzie orkiestrowany przez USA, 
że to nie Rosja była realizatorem 
14 „kolorowych, bezkrwawych 
rewolucji” oraz cyklu krwawych 
przewrotów, nazywanych „wiosną 
arabską”. Tak czy inaczej, należy 
wiedzieć, że w obecnym kryzysie 
ukraińskim nie ma żadnych inte-
resów ukraińskich – ani państwo-
wych, ani narodowych. Stawką tej 
geopolitycznej gry nie była i nie 
jest Ukraina. Stawką jest – oczy-
wiście – Rosja. Ukraina jest w 
tej grze jedynie terytorium walki 
gigantów, na którym używane są 
instrumenty ukraińskie oraz ide-
ologie niby-ukraińskie. (…) gra 
geopolityczna nie jest jeszcze za-
kończona. Można jednak powie-
dzieć z całą pewnością, że prze-
grała – i to z kretesem – Polska. 
Proszę zważyć, że – niezależnie 
od „sojuszniczego przymusu” (na-
zwijmy tak elegancko presję, któ-
rej polskie elity władzy muszą się 
podporządkować bezwarunkowo) 
– wsparcie, jakie polskie władze 
udzielają dla przewrotu politycz-
nego w Kijowie, ideologizowane 
jest głównie polską rusofobią. W 
tym dosyć tradycyjnym nurcie pol-
skiej polityki wschodniej musimy 
wspierać Ukrainę, ponieważ jest 
to (albo może być) nasz naturalny 
sojusznik przeciw Rosji. Nieste-
ty, jest to koncepcja politycznych 
idiotów i takie też skutki zazwy-
czaj przynosi. Bo, po pierwsze – 
nie ma żadnych ani historycznych, 
ani politycznych, ani mentalnych 
przesłanek, aby Ukraina takim 
sojusznikiem – zwłaszcza Pol-
ski!! – się stała; zaś po drugie pol-
ska polityka wschodnia oparta na 
fundamencie rusofobii to polityka 
samobójcza w każdym wymiarze. 
Czyżby jej entuzjaści naprawdę 
uwierzyli, że za trzy miesiące Ro-
sji już nie będzie? Że już nie trzeba 
będzie z nią procedować? A jeśli 
jednak Rosja będzie, to jakich na-
rzędzi politycznych użyje Polska 
w sferze dwustronnych relacji pol-
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sko-rosyjskich wówczas? Kiedy 
dla Polski wszystkie drzwi będą 
na głucho i na długo zamknięte? 
Polskie elity obrażą się wtedy na 
Rosję i zwrócą się o polityczne 
i ekonomiczne rekompensaty do 
unijnych i amerykańskich protek-
torów? A oni nam pomogą? Wolne 
żarty, pozostaniemy w tym miej-
scu Europy i nikogo na Zachodzie 
nie będą interesowały nasze spra-
wy z Rosją”. 
Należy się zgodzić z dr. Kozakie-
wiczem, że polska polityka opar-
ta na fundamencie rusofobii jest 
samobójcza w każdym wymiarze, 
przede wszystkim w wymiarze 
ignorowania rzeczywistości i cy-
nicznego nieliczenia się z opinią 
publiczną, czego przykłady podaję 
poniżej. 
Anita Czerwińska – szefowa war-
szawskiego klubu „Gazety Pol-
skiej” – na „miesięcznicy smoleń-
skiej” 10 marca powiedziała, że 
„Putinowska Rosja jest zdolna do 
najgorszych zbrodni. To jej najem-
nicy brali udział w mordowaniu 
Ukraińców na Majdanie”. Infor-
macja o rosyjskich snajperach na 
Majdanie była wielokrotnie po-
wtarzana przez „Gazetę Polską” i 
niezależną.pl podczas krwawych 
zamieszek w Kijowie w styczniu i 
lutym. Niestety, ale fakty są inne. 
To najprawdopodobniej nie byli 
rosyjscy snajperzy. 26 lutego mi-
nister spraw zagranicznych Estonii 
Urmas Paet przekazał w rozmowie 
telefonicznej z wysoką przedsta-
wicielką UE ds. zagranicznych 
Catherine Ashton informację, że 
„za snajperami nie stał Januko-
wycz, ale był to ktoś z nowej ko-
alicji”. Paet powołał się na swoją 
rozmowę z prof. Olhą Bohomołeć 
– głównym lekarzem w szpitalu 
polowym Majdanu – która powie-
działa mu, że „według zebranych 
dowodów, zabici na Majdanie z 
obu stron, zarówno milicjanci jak 
i ludzie z ulicy, zostali zastrzele-
ni przez tych samych snajperów. 
To byli jedni i ci sami snajperzy 
strzelający w jednych i drugich”. 
Ostrzał prowadzono z hotelu 
„Ukraina”, opanowanego przez 
„samoobronę” Majdanu. Warto 
dodać, że Bohomołeć nie przyję-
ła stanowiska wicepremiera ds. 
pomocy humanitarnej w rządzie 
Jaceniuka. Wygląda zatem na to, 
że przywódcy czerwono-czarnej 
rewolucji nawiązali do banderow-
skiej tradycji zdrady i zbrodni. 
W polskich mediach głównego 
nurtu sprawa ta została przedsta-
wiona jako „manipulacja mediów 
rosyjskich”, chociaż MSZ Esto-
nii potwierdziło autentyczność 
zamieszczonej w Internecie roz-
mowy Paeta z Ashton. Czy od 
polskiego mainstreamu medialno-
-politycznego można jednak ocze-
kiwać czegoś innego? Z polskich 
mediów i od polskich polityków 
dowiadujemy się tylko o „agresji” 
Rosji na Krymie oraz o zagroże-
niu ze strony Rosji dla Ukrainy 
i Polski. Jedność moralno-poli-
tyczna i świadoma dyscyplina jak 
za Edwarda Gierka. Miarą kom-
promitacji i upadku polskiego 
dziennikarstwa jest wywiad prze-
prowadzony 7 marca w „Rzecz-
pospolitej” przez red. Bogusława 

Chrabotę z Ołehem Tiahnybo-
kiem, w którym przedstawiono li-
dera Swobody jako europejskiego 
polityka, a nacjonalizm ukraiński 
jako miłość do ziemi i współple-
mieńców. 
Podbijanie bębenka antyrosyj-
skiej histerii nie przynosi jednak 
oczekiwanych rezultatów. Polskie 
społeczeństwo się na to nie na-
biera. Manifestacje pod placów-
kami dyplomatycznymi Rosji w 
Warszawie, Gdańsku i Krakowie 
wypadły bardzo skromnie i oprócz 
aktywistów klubów „Gazety Pol-
skiej”, PiS i NSZZ „Solidarność” 
zgromadziły przede wszystkim 
pro-banderowsko nastawionych 
członków mniejszości ukraińskiej 
w Polsce oraz gości z Ukrainy. 
Pod ambasadą Rosji w Warszawie 
demonstrowało podobno ok. 2000 
osób z Piotrem Dudą, Tomaszem 
Sakiewiczem, Andriejem Garbo-
wem (jednym z dowódców „sa-
moobrony” Majdanu) oraz szefem 
Czarnej Sotni Ołeksandrem Tretia-
kowem na czele. Należy dodać, że 
goście z Ukrainy prezentowali się 
na tym wiecu owinięci we flagi z 
banderowską symboliką. Pod kon-
sulatem w Gdańsku demonstro-
wało aż 50 osób z Henryką Krzy-
wonos na czele, natomiast pod 
konsulatem w Krakowie aż 250 
osób. Oprócz haseł „Kijów-War-
szawa – wspólna sprawa”, „Krym 
to Ukraina”, „Ukraina bez Putina” 
(a może powinno być „Ukraina 
bez banderowców”?) i „Raz sier-
pem, raz młotem czerwoną hołotę” 
był też okrzyk „Chwała Ukrainie! 
Herojam chwała!”. To banderow-
skie pozdrowienie, wzorowane na 
hitlerowskim „Heil Hitler! Sieg 
heil!”, wyraża całą głęboką myśl 
polityczną polskich „środowisk 
patriotycznych”, o której wspomi-
na cytowany dr Kozakiewicz. 
Tomasz Sakiewicz 8 marca po-
uczył księdza Isakowicza, że „le-
piej trudną prawdę wyjaśniać z 
ludźmi wolnymi niż z niewolnika-
mi”. Jak będzie wyjaśniał „trudną 
prawdę” (ludobójstwo banderow-
skie na Polakach) z „ludźmi wol-
nymi” (neobanderowcami) po-
kazał niemal natychmiast. Portal 
niezależna.pl opublikował bowiem 
tego samego dnia wywiad ze wspo-
mnianymi gośćmi z Ukrainy. Re-
dakcja nie wyjaśniła co to takiego 
ta Czarna Sotnia, ale nietrudno się 
domyśleć, że Garbow i Tretiakow 
są aktywistami Prawego Sektora – 
najbardziej skrajnej, szowinistycz-
nej siły politycznej na Ukrainie. O 
„trudnej prawdzie” w wywiadzie 
nie ma ani słowa. Ta prawda red. 
Sakiewicza ani przeprowadzającej 
wywiad red. Katarzyny Pawlak 
najwyraźniej nie interesuje i nigdy 
nie interesowała. Z wywiadu pod 
wymownym tytułem „Nie chcemy 
na Ukrainie drugiej Magdalenki”, 
oprócz potoku frazesów, dowie-
dzieliśmy się jednak jak budowana 
jest nowa ukraińska demokracja. 
Mianowicie „samoobrona Maj-
danu zadecydowała, że już teraz 
w każdym komisariacie będą nasi 
ludzie. Stworzymy policję nad-
zorczą. Policjant będzie odpowie-
dzialny zarówno przed komendan-
tem, jak i przed przedstawicielem 
samoobrony. (…) już teraz w za-

sadzie żaden funkcjonariusz nie 
wychodzi na patrol po mieście bez 
przedstawicieli samoobrony”. Od 
razu nasuwa się pytanie czy ta „po-
licja nadzorcza” to takie ukraińskie 
Geheime Staatspolizei, w skrócie 
Gestapo? 
Ludziom, którzy w Polsce uważają 
się za elitę i którzy swoje działania 
w polityce wschodniej opierają wy-
łącznie na rusofobii, nie przeszka-
dza zbrodnicza i faszystowska tra-
dycja nacjonalizmu ukraińskiego. 
Afirmacja banderowskiej Ukrainy 
w imię odwiecznej polskiej walki 
z Rosją zjednoczyła wiodące pol-
skie siły polityczne. Przemysław 
Żurawski vel Grajewski otwarcie 
wzywa do wojny z Rosją, ale nie 
mniej bojowy stał się minister Ra-
dosław Sikorski, domagając się 
na forum UE ostrych sankcji dla 
Kremla. Jarosławem Kaczyńskim 
mówią dzisiaj Adam Michnik, Do-
nald Tusk, Włodzimierz Cimosze-
wicz i Aleksander Kwaśniewski. 
Wszystkie polskie główne media 
ogarnął zachwyt w związku z przy-
lotem do Polski 12 amerykańskich 
myśliwców F-16, które mają bro-
nić naszej demokracji przed Rosją. 
Ale chyba na razie nie będą bronić, 
bo po trzech dniach odleciały. Przy 
okazji wyszło na jaw, że lecze-
nie rannych bojówkarzy Prawego 
Sektora w polskich szpitalach sfi-
nansowały MSW i urzędy mar-
szałkowskie. Czy MSW sfinanso-
wało także szkolenie bojówkarzy 
Prawego Sektora? Władimir Putin 
stwierdził bowiem, że byli szkoleni 
w Polsce, a rosyjskie media podały, 
że nad Wisłą szkoleni są także ro-
syjscy ochotnicy na bojowników o 
„demokrację”. Oczywiście polskie 
władze temu zaprzeczyły, tak jak 
wcześniej przez wiele lat zaprze-
czały istnieniu w Polsce więzień 
CIA. Wygląda na to, że w strate-
gii waszyngtońsko-brukselskiej 
Polska otrzymała rolę kapiszona 
odpalanego wedle uznania pod ro-
syjskim tyłkiem bez troski o dalszy 
los tegoż kapiszona. 
Chocholi taniec polskiego main-
streamu polityczno-medialnego 
trwa w najlepsze. Na Ukrainie na-
tomiast trwa tragedia i tragedia ta 
wcale nie polega tylko na tym, że 
Rosja odrywa Krym. Wyobrażenie 
o tej tragedii daje krótka informa-
cja, jaka przebiła się na portalu 
Onet wśród ciągłego jazgotu o 
agresywnych działaniach Rosji. 
Warto zacytować tę informację: 
„Bieda i narastający chaos spra-
wiają, że z kraju wyjeżdża coraz 
więcej Ukraińców. Kierują się 
do najbliższych sąsiadów. Służba 
migracyjna w Moskwie podaje, 
że w ostatnich paru tygodniach o 
azyl w Rosji poprosiło prawie 150 
tys. obywateli Ukrainy” (onet.pl, 
8.03.2014). 
Coś tu się nie zgadza, bo jeżeli 
Rosja dokonała agresji na Ukrainę 
– jak ciągle podają polskie media – 
to dlaczego Ukraińcy proszą o azyl 
właśnie w Rosji? Może tym agre-
sorem jest jednak ktoś inny? Ktoś 
kto jest odpowiedzialny za „nara-
stający chaos”? Czy przypadkiem 
nie są to ludzie pokroju panów 
Dmytro Jarosza i Ołeksandra Mu-
zyczki? Dmytro Jarosz – przywód-
ca Prawego Sektora – w rozmowie 

odbytej 25 lutego z Ołehem Tiah-
nybokiem miał powiedzieć, że nie 
rozwiąże swoich bojówek oraz, że 
jak Polacy „będą podnosić głowę, 
my im zrobimy drugi Katyń”. Za-
chwycone banderowcami polskie 
media skomentowały informację 
o tej rozmowie oczywiście jako 
rosyjską propagandę. Coś jednak 
musi być na rzeczy, bo bojówki 
Prawego Sektora nie zostały roz-
wiązane, a na ich bazie ma być for-
mowana „gwardia narodowa” (ta-
kie Waffen-SS?). Z kolei Ołeksandr 
Muzyczko, pseudonim „Saszko 
Biłyj”, to przywódca Prawego Sek-
tora na zachodniej Ukrainie i akty-
wista UNA-UNSO, w przeszłości 
jeden z ochroniarzy Dżochara Du-
dajewa i uczestnik pierwszej wojny 
czeczeńskiej (1994-1996) w sze-
regach banderowskiego oddziału 
„Wiking”, kilkakrotnie sądzony za 
morderstwa i wymuszanie haraczu. 
Wkrótce po zwycięstwie rewolucji 
na Majdanie Biały Saszka pokazał 
publicznie jak się bije prokuratora 
po twarzy oraz jak przy pomocy 
kałasznikowa i noża myśliwskiego 
ustanawia się demokrację bezpo-
średnią na posiedzeniu Rady Ob-
wodowej w Równem. 
Dowodem na to, że siły banderow-
skie stają się coraz bardziej agre-
sywne są wydarzenia w Charkowie. 
W nocy z 14 na 15 marca bojówka 
Prawego Sektora zaatakowała tam 
prorosyjskich aktywistów tzw. An-
tymajdanu. W starciach zginęły 
dwie osoby, a pięć zostało rannych. 
Może zatem przyczyną „narasta-
jącego chaosu” na Ukrainie są nie 
tyle działania Rosji, co zagroże-
nie banderowskim terrorem oraz 
przejęcie władzy przez elementy 
ekstremistyczne i wręcz kryminal-
ne. Do tych ostatnich zaliczyłbym 
także oligarchów. Rewolucja ukra-
ińska nie byłaby możliwa bez so-
juszu banderowców z oligarchami. 
Do sponsorów rewolucji na Majda-
nie należeli m.in. tacy oligarcho-
wie jak Dmytro Firtasz (zatrzyma-
ny niedawno w Austrii na wniosek 
FBI), Wiktor Pińczuk (wspólnik 
biznesowo-polityczny Aleksandra 
Kwaśniewskiego) i potężny ma-
gnat medialny Ihor Kołomojski 
– obywatel Ukrainy i Izraela, na 
stałe mieszkający w Szwajcarii. 
Kołomojski jest prezesem Zjedno-
czonej Wspólnoty Żydowskiej na 
Ukrainie, a 2 marca został miano-
wany przez p.o. prezydenta Ołek-
sandra Turczynowa gubernatorem 
obwodu dniepropietrowskiego. 
Rosyjskie media właśnie jego 
wymieniają jako głównego spon-
sora Swobody i Prawego Sektora. 
Chyba nie jest też przypadkiem, 
że 9 marca na Majdanie pojawił 
się były rosyjski oligarcha Michaił 
Chodorkowski, ułaskawiony nie-
dawno przez Putina po wielu latach 
odsiadki w kolonii karnej, obecnie 
emigrant. W swoim wystąpieniu 
powiedział, że „rosyjska propagan-
da kłamie. Na Majdanie nie ma ani 
faszystów, ani nazistów”. Niestety 
są i to nie tylko na Majdanie, ale w 
rządzie Arsenija Jaceniuka. Trzeba 
dodać, że tego dnia na kijowskim 
Majdanie ambasadorowie państw 
UE, w tym ambasador Polski Hen-
ryk Litwin, czytali wiersze Tarasa 
Szewczenki. 

Mimo że Ukraina nie spełnia nawet 
10 proc. wymogów stowarzyszenia 
z UE, Bruksela zamierza podpisać 
z rządem Jaceniuka „polityczną 
część” umowy stowarzyszenio-
wej. UE zawiera pakt polityczny 
z władzami, które w świetle pra-
wa konstytucyjnego muszą zostać 
uznane za nielegalne. USA i UE 
legitymizują rewolucję i niekon-
stytucyjną władzę na Ukrainie, ale 
równocześnie odmawiają uznania 
referendum na Krymie w sprawie 
przyłączenia półwyspu do Rosji. 
Dlaczego działania Rosji na Kry-
mie są bezprawne, a oderwanie 
Kosowa od Serbii (uznane m.in. 
przez Polskę) nie było bezpraw-
ne? Dlaczego nie były bezprawne, 
poparte także przez Polskę, trwają-
ce 78 dni ataki lotnicze NATO na 
Jugosławię w 1999 roku, których 
celem było zmuszenie Belgradu do 
kapitulacji w sprawie Kosowa? 
Nie ulega wątpliwości, że Ukrainę 
w rezultacie stowarzyszenia z UE 
i negocjacji z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym czeka 
tzw. terapia szokowa i to o wiele 
ostrzejsza niż ta, jaką zaaplikowa-
no po 1989 roku Polsce. Wicepre-
mier rządu Krymu Olga Kowitidi 
nazwała rabunkowymi warunki, na 
których Kijów jest gotów podpisać 
porozumienie z MFW. Przewidują 
one m.in. przekazanie całego kra-
jowego systemu transportu gazu w 
ręce amerykańskiej firmy Chevron 
oraz częściowe przekazanie prze-
mysłu metalurgicznego i węglowe-
go firmom niemieckim. Ta rabun-
kowa perspektywa ekonomiczna 
dla Ukrainy była jedną z głównych 
przyczyn secesji Krymu, kto wie 
czy nie ważniejszą niż kwestia 
dyskryminacji językowej. Rząd Ja-
ceniuka zapowiada też rozbudowę 
armii oraz starania o pozyskanie 
broni jądrowej (sic!). 6 marca Jace-
niuk zdymisjonował trzech zastęp-
ców ministra obrony, przeciwnych 
nadaniu bojówkom Prawego Sek-
tora statusu formalnych oddziałów 
zbrojnych. A zatem stojąca na skra-
ju bankructwa Ukraina gotuje się 
do wojny? Wszystko to coś mi to 
przypomina. Deklarację tzw. rzą-
du Jarosława Stećki z 30 czerwca 
1941 roku, w której oferował on III 
Rzeszy bogactwa naturalne Ukra-
iny oraz proklamował ścisły sojusz 
wojskowy banderowców z Niem-
cami przeciw ZSRR. Istotnie, ma 
rację dr. Kozakiewicz – celem tej 
całej gry prowadzonej przez USA 
i UE nie jest Ukraina, jest nim Ro-
sja. 

Bez względu na to jak rozwinie się 
sytuacja na Ukrainie – czy dojdzie 
do oderwania Krymu i wschodnich 
obwodów przez Rosję, do upadku 
obecnych władz i zainstalowania 
jawnie prorosyjskiego rządu, czy 
do utrzymania władzy przez opcję 
banderowsko-oligarchiczną z po-
parciem USA i UE – ten kraj jest 
przegrany. Nigdy nie powróci on 
już do stanu poprzedniego – wy-
daje się najlepszego – stabilnego 
bufora pomiędzy Zachodem i Ro-
sją. W imię realizacji imperialnych 
celów USA i UE został skazany na 
głęboki kryzys, chaos i dezinte-
grację. 
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Wyjście  27 WDP AK z pierwsze-
go okrążenia przez wojska nie-
mieckie to jedna z dramatycznych 
kart historii wołyńskiej dywizji. 
Daty 20- 22 kwietnia 1944 r. na  
długo pozostały w pamięci żołnie-
rzy wyżej wspomnianej dywizji. 
W 70 rocznicę tego wydarzenia 
warto się zapoznać chociaż z kil-
koma utrwalonymi we wspomnie-
niach.
Olgierd Kowalski ps. „Czarny” : 
Tymczasem trwały intensywne 
przygotowania do przebicia się z 
okrążenia. Zakopano ciężką broń. 
Nareszcie zlikwidowano olbrzy-
mie nasze tabory. Lżej rannym 
przydzielono konie do jazdy 
wierzchem. Co ze szpitalem... Do-
myślaliśmy się, lecz nikt głośno 
tego nie mówił. Po udzieleniu nam 
ostatnich instrukcji, o zmroku wy-
ruszamy. Celem skrócenia długo-
ści kilkutysięcznej kolumny ludzi, 
idziemy całą szerokością drogi, 
jeden przy drugim. Noc jest ciem-
na, każdy stara się stąpać jak najci-
szej. Idziemy tak chyba z godzinę, 
może dłużej, oswajając się powoli 
z niecodziennością sytuacji. Teraz 
jest nieco jaśniej, gdyż tylko z le-
wej strony mamy las. Raptem w 
ciszę nocną wdarł się grzechot ka-
rabinów maszynowych, siekących 
po naszych zwartych szeregach z 
prawej strony. Widać, jak pociski 
świetlne śmigają po kolumnie! Po-
wstał niesamowity bałagan. Od-
skoczyliśmy w las, pomieszani 
potwornie. Po paru chwilach, zna-
lazłem się wśród grupy żołnierzy, 
zupełnie mi nie znanych, zresztą 
nikt tu nie znał się wzajemnie. Wi-
dząc, że Niemcy płożyli ogień za-
porowy z kilku karabinów maszy-
nowych, zdecydowaliśmy się iść 
lasem naprzód. Doszliśmy do 
rzeczki, przez którą była przerzu-
cona jakaś kładka, i słysząc ciągle 
zgiełk bitewny, doszliśmy do lasku 
po drugiej stronie. Za nami nikt nie 
ciągnie. Naradzamy się, co robić. 
Wracać, czy czekać... Za mało nas, 
by wobec takiego rabanu myśleć o 
przejściu przez tory... Strzelanina 
w okolicach Zamłynia powoli 
uspakaja się. W ciszy nocnej sły-
szymy wyraźnie zbliżający się ku 
nam wóz. No, nareszcie jadą nasi! 
Ktoś jednak zaczyna powątpie-
wać, bo przecież nie mamy już 
wozów, ale nikogo to nie przeko-
nuje. Jak to w partyzantce... Może 
ktoś przeszmuglował wóz, a może 
wiozą rannych? Jeden z żołnierzy, 
raczej dla hecy, zatrzymuje wóz 
krzykiem: „Stój, kto idzie?” Nie 
słysząc odpowiedzi wrzeszczymy 
dalej, śmiejąc się: „Erkaem na sta-
nowisko!” Odpowiedź była na-
tychmiastowa i to zaskakująca, bo 
... z karabinu maszynowego! Byli 
to prawdopodobnie Niemcy, wy-
cofujący się z Zamłynia. Zasko-

czyli nas zupełnie, rozproszyli i 
zanim zdołaliśmy sią zebrać do 
kupy, ani śladu po nich nie było. 
Wstyd nam było okropnie. Jeszcze 
uciekając, wyrzuciłem ze złości 
noszony od zdobycia Turzyska 
węgierski hełm, który mi w biegu 
opadał na oczy, peleryna zamokła 
w jakimś bagienku, ciążyła nie-
znośnie, więc jej też się pozbyłem, 
i klnąc na czym świat stoi, posta-
nowiłem wraz z innymi wracać do 
naszych. Ze złości prawie nie roz-
mawialiśmy. Paru zafajdanych fry-
ców tak pomieszało nam szyki, a 
teraz znowu leźli nam w łapy, a my 
zblamowaliśmy się całkowicie... 
Aż myśleć się nie chce! Powoli za-
czyna szarzeć. Niecierpliwiąc się 
coraz bardziej, czekamy na swo-
ich. W końcu spotykamy się. Idą, 
rozlewając się po polach, aż prze-
rażenie ogarnia, ilu nas jest. Cze-
kam aż nadejdzie mój batalion. 
Czas mija, chyba będą na końcu. 
Czekam cierpliwie... Jest prawie 
dzień, gdy mrowie ludzie dociera 
w pobliże torów kolejowych, a 
moja „Łuna” nie nadchodzi. Niem-
cy już zaczynają siec z karabinów 
maszynowych, za chwilę odzywa-
ją się działa i moździerze. Czoło 
naturalnie zalega. Z tyłu jednak, 
wysypują się coraz to nowi ludzie. 
Przykucnąłem w jakimś dołku, ob-
serwując przebieg bitwy. Nie ma 
tu niecelnych strzałów. Wszędzie, 
gdzie padają niemieckie pociski, 
padają i nasi. Mrowie. Ogień się 
wzmaga. Z lasu wynurza się po-
ciąg pancerny, ziejąc w naszą stro-
nę ogniem. Widać serie świetlnych 
pocisków, wypluwanych przez 
szybkostrzelne działka przeciwlot-
nicze. zdaję sobie sprawę z bezna-
dziejności położenia. Przecież w 
powstałej sytuacji nie jesteśmy w 
stanie przedrzeć się przez niemiec-
ką obronę... Nagle z czołowych 
pozycji podrywa się niska postać 
w wojskowym płaszczu. Jeśli mnie 
pamięć nie myli, był to ppor. 
„Konrad”. Za nim podrywa się kil-
ku żołnierzy, jeszcze kilku, biegną 
w kierunku pociągu. Dech zamiera 
mi w piersi. Pociąg powoli wyco-
fuje się na kraj lasu i stamtąd dalej 
razi. Żołnierze skokami wycofują 
się do lasu, poprzez gołe pola. 
Wielu z nich już nie wstaje... Przez 
pobojowisko pędzą na spłoszo-
nych koniach pojedynczy jeźdźcy. 
To lżej ranni, którzy mieli drogę 
odbyć wierzchem. Obserwuję jed-
nego z nich. Widać, że nie tęgim 
jest jeźdźcem, nie panuje w ogóle 
nad koniem, który spłoszony bli-
skim wybuchem gna na oślep. 
Znowu blisko wybuch. Jeździec 
zwala się na ziemię. Podbiegam ku 
niemu. Konsternacja, no i radość. 
To mój Brat, Stefan, ps. „Kot”. 
Miał poprzednio przestrzelone 
udo, w normalnych warunkach 

rana zagoiłaby się szybko, a tu nie 
można wygoić. Zresztą w ogóle 
Stefan czuje się nie tęgo. W listo-
padzie uległ poważnemu wypad-
kowi, a mianowicie, na drodze 
Łuck-Kiwerce potrąciła go celowo 
niemiecka wojskowa ciężarówka. 
Wskutek uderzenia, nastąpiły 
komplikacje, zruszenie serca. Po-
winien był leżeć jeszcze w domu, 
jednak nie wytrzymał, poszedł do 
lasu. Tu, trudy codziennego życia, 
przemęczenie, rana, no i rozpoczy-
nający się głód, szybko dały znać o 
sobie. Stefan odmówił powrotu do 
domu, gdy była jeszcze okazja. 
Odmówił też pójścia do szpitala... 
No, ale fajno, że się spotkaliśmy! 
„Patrz”, mówi Stefan, „z jaką furią 
biją pociski!” Spoglądam jeszcze 
raz. Rzeczywiście, widok fascynu-
jący! Przecinając szarość poranka, 
świetlne pociski pędzą mijając nas 
z ogromną szybkością, by rąbnąć 
w ziemię. Gdy parę pocisków pad-
nie obok siebie, robi to wrażenie 
jakiejś pięknej , lecz piekielnej ilu-
minacji. „Spływamy do lasu!” 
Rozproszeni, znowu zbieramy się 
w oddziały. Wielu brakuje. Co się 
z nimi stało - nikt nic nie wie. Z 
naszej pierwszej kompanii pozo-
stała garstka. Podobno cofnęli sią 
głębiej w lasy. Dołączam więc do 
drugiej kompanii, gdzie jest mój 
Brat i kilku kolegów szkolnych. 
Nękają nas ogniem artyleryjskim 
bez przerwy. Wycofujemy sią głę-
biej. Panuje już pewien porządek. 
Ktoś podobno objął komendę, 
ubezpieczono lizjerę lasu. Dowód-
ca nasze, ppor. „Olgierd” zarządza 
zbiórkę. Stajemy w karnym dwu-
szeregu. Niedługi to dwuszereg... 
„Olgierd” oznajmia nam, iż zrezy-
gnowano z przebijania się z okrą-
żenia. Każdy musi sobie radzić 
sam... Stoimy bez ruchu, patrząc 
jak podchodzi do niego młoda ko-
bieta, zabierają jakiś bagaż i nikną 
nam z oczu. „Szuja”, mówi ktoś 
półgłosem. Zbieramy się po kilku, 
radząc, co począć dalej. Oddział 
powoli rozbija się na grupki kra-
jan, bliższych kolegów. Najbar-
dziej cenieni są ci, którzy znają te-
ren. Niestety takich jest bardzo 
mało. A ci, którzy nawet znają, nie 
afiszują się tym w obawie, by nie 
potworzyć zbyt dużych oddział-
ków. Przecież powiedziano: „ma-
łymi grupkami...” Poza tym, chęt-
nie przyjmowani są posiadacze 
broni automatycznej. Nie należy-
my ani do jednych ani do drugich. 
Łazimy, nasłuchujemy... Może 
ktoś coś mądrego wymyśli. Oka-
zuje się, że większość zamierza 
próbować przejść za Bug. Nie 
mamy mapy, a w ogóle to i nie bar-
dzo orientujemy się, gdzie jeste-
śmy. Przeprawa przez tory nie po-
ciąga nas. Straszą świecące 
reflektory i dzisiejsza lekcja, którą 

otrzymaliśmy. Przekradanie się sa-
mopas przez niezalesione zabul-
bione tereny, też zanosi się bardzo 
ryzykownie. Chyba zdecydujemy 
się przejść za Bug. Pociesza nas 
fakt, że takich jak my, niezdecydo-
wanych „sierot” jest więcej. Stano-
wimy większość. Zaczynamy sej-
mikować. Przeważa pogląd, że 
jednak najbezpieczniej byłoby 
„wyrwać” całym oddziałem, tj. 
grupą liczącą około 100 osób, któ-
ra mogłaby przemykać się prawie 
niepostrzeżenie. Łatwiej byłoby o 
wyżywienie no i stanowiłoby pew-
ną siłę, umożliwiającą przełama-
nie ewentualnego oporu. Rozglą-
damy się za nowym dowódcą. 
Szkoda, że „Olgierd” rozwiązał 
tak zgrany i scementowany od-
dział. A tak mu ufaliśmy... Tym-
czasem docierają do nas wiadomo-
ści, że inne oddziały nie są 
bynajmniej rozwiązywane, lecz 
odwrotnie. Wyłoniło się nowe do-
wództwo, z „Piotrusiem” na czele, 
które organizuje nową próbę wyj-
ścia z kotła. Odetchnęliśmy z ulgą. 
Po chwili zjawiają się nasi oficero-
wie. Wracają z narady, czy z od-
prawy. Jest i chor. „Samson” z nie-
wygojoną, roztrzaskaną pod 
Uździutyczami szczęką. Omawia-
my akcję. Dowiadujemy się, że 
część dywizji przeszła bez strat, 
powinno i z nami się udać. Jeśli 
nie, to będziemy przebijać się siłą. 
Słowem, „być albo nie być”. Do 
wieczora jeszcze kawał czasu. 
Trzeba rozejrzeć się za jakimś po-
siłkiem. Od dłuższego czasu ob-
serwuję wałęsającego się konia. 
Chyba jest bezpański. Znajduję w 
przytroczonej torbie z pięć kilo-
gramów słoniny, ściągam derkę. 
Próbujemy żuć sało, ale nie prze-
chodzi przez gardło. Kładziemy 
się wypocząć. Udaję, że śpię. Czu-
ję, że Stefan czyni to samo. W koń-
cu, widząc, że nic ze snu nie bę-
dzie, przestajemy się oszukiwać. 
Trzeba czymś się zająć. Czyścimy 
jeszcze raz broń, każdy nabój z 
osobna. Wieczorem wyruszamy 
znowu dość zwartą kolumną. Tym 
razem jednak znajdujemy się nie 
na końcu pochodu, lecz w pobliżu 
czoła. Noc zapada szybko, jest 
znowu bardzo ciemno. Zachowu-
jemy bezwzględną ciszę. Idziemy 
skupieni, ramię przy ramieniu. To 
otoczenie kolegami napawa jakąś 
ufnością. Jednak do świadomości 
dociera zawzięcie odczuwana 
myśl natrętna: „Co będzie z ranny-
mi? A jeśli ranią mnie, to nie wiem 
co zrobię... A jeśli nas obu?” 
Przedtem, gdy nasz oddział działał 
samodzielnie, panowało żelazne 
prawo zwyczajowe nie zostawia-
nia rannych, ani nawet zabitych. 
Dokonywaliśmy wypraw, by za-
brać pozostawione zwłoki kole-
gów. Ostatnio coraz częściej mu-

sieliśmy odstępować od tej zasady. 
A teraz, gdy rozpoczął się już pro-
ces demoralizacji, w panujących 
warunkach trudno liczyć na czyjąś 
pomoc. Najlepiej nie być rannym! 
Marsz przedłuża się. Powoli napię-
cie ustępuje miejsca zmęczeniu. 
Widać już, że jesteśmy dość blisko 
niemieckich stanowisk. Reflektory 
zasadniczo oświetlają tylko tory, 
błądząc jedynie od czasu do czasu 
po przedpolu. Strzela z góry rakie-
ta. Leżymy, czekając aż zgaśnie. 
Przyzwyczajamy się i do tego. 
Znużenie zaczyna ogarniać mnie 
coraz bardziej. Przechodzę kryzys. 
Przy kolejnym „padnij”, dotknąw-
szy ziemi, zasypiam. Ktoś pode-
rwał mnie solidnym kopniakiem. 
Przeszło. Teraz przy okazji ja apli-
kuję moim „naśladowcom” dawkę 
rozbudzającą i przekazuję szeptem 
„kutasie, wstawaj!” Oczywiście 
nie było czasu na dąsy. Niebawem 
Niemcy dostrzegli nas i posypały 
się pierwsze serie. W świetle re-
flektorów, rakiet i wybuchów wi-
dać biegnące sylwetki atakują-
cych. Rozlega się „hurrraa!” Ton 
tego okrzyku jest jakoś dziwnie 
wysoki i wydaje się nikły przy 
trwającej kanonadzie, ale dodaje 
animuszu. Krzyczymy więc i 
strzelamy, nie ustając w biegu. Pa-
dają ci, którzy już się nie podniosą. 
Stefan daje mi znak, że dalej już 
nie może. Trzeba go koniecznie 
odciążyć. Zapomniałem przecież, 
że uparł się nosić ze mną na zmia-
nę torbę ze słoniną i derkę (zdo-
bycz z tego konia). Słoninę zabie-
ram, derkę wyrzucam, biorę od 
niego chlebak z amunicją i powoli 
posuwamy się naprzód. Ogień po-
tężnieje, lecz koncentruje się jakoś 
z tyłu, bardziej za nami. Mijają nas 
atakujący żołnierze. Przechodzimy 
tory…… [1]

Henryk Kata ps. „Prima”: Póź-
nym wieczorem 20 kwietnia 1944 
roku uprzednio sformowane od-
działy, w określonej kolejności, z 
przydziałem zadań, rozpoczęły 
marsz. Z Lasów Mosursko-Za-
młyńskich- na północ, przeprawa 
przez tory kolejowe Kowel-Chełm, 
dobrze strzeżone przez Niemców. 
Tak przemyślany przez dowódz-
two plan wymknięcia się z „kotła” 
kilku tysięcy ludzi miałby szansę 
powodzenia, gdyby zostały zacho-
wane wszelkie środki ostrożności, 
zalecana cisza i spokój. Przy takiej 
liczbie uzbrojonych ludzi, w ciem-
ną noc po leśnych bezdrożach, ma-
jąc do sforsowania rzekę Neretwę, 
pełną w tym czasie wiosennych 
wód, zadanie to okazało się niere-
alne. Dołączyły też do naszych 
jednostek oddziały radzieckie, któ-
re ubiegłej nocy zostały przez 
Niemców rozbite na rzece Turii, 
przy próbie wymknięcia się na 

Przejście 27 WDP AK przez tory 
pod Jagodzinem - wspomnienia żołnierzy
Bogusław Szarwiło
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wschód do swoich frontowych 
wojsk. Tak więc wielokilometro-
wa kolumna ludzi z osprzętem bo-
jowym, z kilkuset jucznymi koń-
mi, ciemną nocą, leśnymi drogami 
posuwała się na północ mając za 
zadanie przejść tory kolejowe w 
okolicy stacji kolejowej Jagodzin. 
Pierwszą kompanię „Jastrzębia” 
usytuowano w drugiej połowie ko-
lumny z zadaniem ochrony od-
działu jucznych koni, które dźwi-
gały zapas żywności, jak też 
niezbędny ciężki osprzęt zapasów 
bojowych i łączności. Jak już 
wspomniałem, przeprawa przez 
wezbraną wiosennymi roztopami 
rzekę Neretwę, wśród lasów w 
ciemną noc, okazała się bardziej 
trudna do zrealizowania niż zakła-
dano to pierwotnie. Według donie-
sień zwiadu dywizyjnego , pene-
trującego teren trasy 
przewidywanej na przemarsz od-
działów, Zamłynie –gdzie był most 
na rzece- cały czas wolne było od 
Niemców. Most ten był dla nas 
ważnym obiektem. Zbudowane 
kładki na rzece przez kompanię sa-
perów nie były w stanie przerzucić 
w ciągu nocy około siedmiu tysię-
cy ludzi obciążonych bronią, amu-
nicją oraz niezbędnymi zapasami, 
jak też około pięciuset koni obju-
czonych do granic możliwości. O 
zmierzchu od patroli nadszedł 
meldunek, że oddział niemiecki w 
sile około jednej kompanii, dobrze 
uzbrojony, zajął Zamłynie. Nie 
była to zbyt wielka przeszkoda w 
kontynuowaniu zamierzonego 
celu – wyjścia z kotła dla naszych 
oddziałów. Niemców można było 
wyrzucić z Zamłynia bez szcze-
gólnego wysiłku, z marszu. Nie 
obyłoby się jednak bez strzelaniny 
i granatów, co w konsekwencji po-
stawiłoby w stan gotowości znaj-
dujące się w pobliżu garnizony nie-
mieckie, a zwłaszcza ochronę 
silnie strzeżonych torów kolejo-
wych, które stanowiły główną 
przeszkodę w marszu dywizji w 
zamierzonym kierunku. Nie zmie-
niło to jednak planu ustalonego 
przez dowództwo, poza korektą 
obejścia Zamłynia od strony za-
chodniej, aby nie wdać się z Niem-
cami w strzelaninę. To też kompa-
nia saperów wybudowała kilka 
kładek poza Zamłyniem, a juczne 
miały być przeprawiane wpław. 
Ciemną już nocą oddział za od-
działem, kolumna za kolumną ru-
szyły leśną drogą. Żeby ominąć 
Zamłynie, czoło kolumny zeszło z 
drogi, prowadzone przez przewod-
ników znających teren leśnymi 
duktami, aby wyjść za Zamłyniem 
i tam przeprawić się przez Nere-
twę. I tu dopiero, po opuszczeniu 
leśnej drogi rozpoczęło się ślima-
cze tempo marszu oddziałów. Bo 
jeśli nawet na wyznaczonym od-
cinku nowej trasy ustawiono poste-
runki, których zadaniem było kie-
rowanie oddziałów w określonym 
kierunku, to bezdroża leśne w 
ciemną noc opóźniały najlepsze 
nawet w założeniu plany wyjścia 
przed nastaniem dnia poza pier-
ścień okrążenia. Kolumna rwała 
się, oddziały gubiły się w ciemno-
ściach po bezdrożach, wyczekiwa-
ły i odnajdywały się, żeby dojść do 
celu przed nastaniem dnia. Zacho-

wując ciszę ( na ile to było możli-
we) pierwsze oddziały kolumny ze 
sztabem dywizji przeprawiły się 
przez Neretwę, podążając na pół-
noc, żeby przed świtem przejść 
tory kolejowe linii Kowel-Chełm. 
Kiedy czołowe oddziały kolumny 
przeprawiły się przez rzekę, to nasz 
batalion „Jastrzębia”, ochraniający 
kolumnę koni z koniowodami, 
znajdował się koło Zamłynia. W 
czasie, kiedy oddział jucznych koni 
rozpoczął zejście z drogi na leśne 
bezdroża, od Zamłynia wzniosły 
się rakiety oświetlające, a za nimi 
serie z broni maszynowej. Któryś z 
dowódców oddziału ( prawdopo-
dobnie „Siwy” ) zlekceważył roz-
kaz likwidacji taboru kołowego. 
Gdy parokonny wóz na kołach ze 
stalowymi obręczami wjechał na 
most z drewnianych bali, narobił 
tyle hałasu, że natychmiast zaalar-
mowało to Niemców. Ci wystrzeli-
li rakiety, w których świetle dojrze-
li nie tylko wóz na moście, ale całą 
kolumnę koni i wojska posuwającą 
się tuż obok. Toteż skierowali 
ogień z broni maszynowej na ko-
lumnę, jak też zagęścili światła ra-
kiet, które zaczęły padać między 
konie. Te z kolei wśród błysku ra-
kiet i nagłej strzelaniny w ciemno-
ści uległy ogólnemu popłochowi i 
panice. Z kwikiem i rżeniem sta-
wały dęba, rozpierzchły się we 
wszystkie strony, często tratując 
koniowodów i najbliższe oddziały, 
wprowadzając chaos i zamiesza-
nie. Cały plan i marsz kolumny zo-
stał porwany, czoło kolumny ze 
sztabem zapewne przekroczyło już 
tory kolejowe. Nasz batalion, na 
tyłach koni jucznych, w ogólnym 
chaosie, przemieszany z innymi 
oddziałami wdał się w walkę z 
Niemcami w Zamłyniu przy mo-
ście. Sporo upłynęło czasu, zanim 
Niemcy przestali zionąć ogniem ze 
swych stanowisk. Pozostałe od-
działy szybko zaczęły się zbierać, 
choć przemieszane, grupkami 
przechodzić most, kierując się na 
północ, w stronę torów kolejo-
wych. Nie wiem, ile czasu to trwa-
ło, kiedy Niemcy opuścili bunkry i 
stanowiska ogniowe, zaprzestając 
ostrzału, do czego zostali zmusze-
ni. W blasku zapalonych od poci-
sków zapalających budynków wi-
dać było, jak chłopcy po kilku, 
kilkunastu, przemieszani z różnych 
oddziałów, podążają na północ. 
Wyjść  poza pierścień okrążenia – 
o tym wiedział każdy żołnierz, to-
też w zamieszaniu nikt nie czekał 
na rozkazy swoich dowódców, tyl-
ko intuicyjnie biegł przez most na 
Neretwie. Pisząc te wspomnienia 
po pięćdziesięciu kilku latach jesz-
cze widzę przerażający obraz bez-
względnych praw, a może bezpra-
wia wojny. Przechodząc przez 
most natknąłem się na zabitego ro-
słego mężczyznę, w kozackiej 
czapce, długiej pelerynie z wielbłą-
dziej wełny. Upadł na twarz, a więc 
zginął na miejscu. Poznałem go, 
był to pułkownik Kobylański, z po-
chodzenia Polak, zastępca dowód-
cy radzieckiej dywizji kawalerii, 
pułkownika Romanienki. Przebijał 
się razem z naszą dywizją po nie-
udanej wcześniej próbie wyjścia z 
okrążenia przez rzekę Turię. Kilka-
dziesiąt kroków dalej wzrok mój 

zatrzymał się jakby na obrazie 
Grottgerowskich „Lituanii”. Na 
poboczu przydrożnego rowu leżała 
ułożona twarzą do góry, jakby spa-
ła, kilkuletnia dziewczynka, ubrana 
w długi beżowy dziecinny kożu-
szek, w białej pilotce z angory ( oto 
prawa wojny; rosły mężczyzna, 
pułkownik, nieopodal kilkuletnia 
dziewczynka). Na piersi tej dziew-
czynki widniał tylko mały otwór i 
krwawa plama. Nie pozostawiały 
złudzeń, że to sen wieczny, a tak 
chciałoby się wierzyć, że to nie-
prawda. Po wielu latach dowie-
działem się od mojego kolegi, nie-
żyjącego już Józia Turowskiego 
„Ziuka”, że była to córeczka dokto-
rostwa Podlipskich. Na sentymenty 
czy zwyczajną zadumę czasu nie 
było. Jak już wspomniałem, prawa 
wojny są twarde, okrutne i bez-
względne. Każdy uczestnik tego 
wielkiego „teatru” jest im podpo-
rządkowany. Tak tez i ja w pew-
nym momencie, wśród ogólnego 
zamieszania wywołanego rozszala-
łymi końmi, zorientowałem się, że 
szukanie swoich bezpośrednich 
dowódców. Czy też oddziałów by-
łoby stratą czasu. Szybkim kro-
kiem podążyłem wraz z nadcho-
dzącymi grupami, kierując się na 
północ ku torom. Ale świt poranka 
21 kwietnia 1944 roku okazał się 
szybszy od naszej kolumny spod 
Zamłynia, gdzie straciliśmy dużo 
cennego czasu, nim koniowodzi 
wyprowadzili wylęknione stado 
koni z bezpośredniego zasięgu 
ognia broni maszynowej i padają-
cych niemieckich rakiet. Zaistniałe 
położenie naszych oddziałów zmu-
siło też nas do jak najszybszego 
wyrzucenia Niemców z Zamłynia i 
otwarcia sobie dodatkowego przej-
ścia, jakim był most w Zamłyniu. 
W rezultacie opóźniło to przejście 
za tory kolejowe około połowy 
sformowanej 20 kwietnia 1944 
roku kolumny oddziałów dywizji. 
Jak już wcześniej nadmieniłem, o 
świcie zaczęły się wyłaniać po-
spiesznie maszerujące grupki, jak 
też pojedynczy żołnierze. Wszyscy 
spieszyli w jednym kierunku; w 
oddali majaczyła korona torów ko-
lejowych, które trzeba przejść, 
żeby wymknąć się z pułapki. Przed 
torami rozległy teren podmokłych 
pól i łąk zalanych wodą o różnej 
głębokości, od kostek po kolana, 
miejscami głębiej, zależnie od 
uformowania terenu. Niektórzy 
wpadali w topiel powyżej pasa 
przeklinając tych, co wymyślili 
wojnę. Ostre tempo marszu grup 
żołnierzy spływających od Zamły-
nia po rozlewiskach i bezdrożach 
terenu nie zdołało nadrobić utraco-
nego czasu, skutecznie jednak osła-
biło wytrzymałość fizyczną tapla-
jących się w błocie żołnierzy. 
Kiedy niedaleki zarys torów umę-
czonym żołnierzom dodał nadziei i 
sił do dalszego marszu, to wyłania-
jące się mroków poranka widmo 
pociągu pancernego zaszokowało 
nas. Stanęliśmy jak wryci. Dziwnie 
to wyglądało z oddali, gdy staliśmy 
grupkami i pojedynczo w rozrze-
dzającym mroku poranka jak ścięte 
na wysokości człowieka pnie 
drzew. Pociąg z wolna przetaczał 
się, jakby przed nami manewrował. 
Nagle zatrzymał się, szczęknął 

zderzakami, cofnął się i otworzył 
ogień z ciężkiej broni maszynowej. 
Pisząc wspomnienia z odległości 
czasu, w domowym zaciszu widzę 
te roje i smugi pocisków świetl-
nych odrywających się od cielska 
pociągu. Widzę, jak torem płaskim 
ocierają się niemal o nas, uderzają 
w wodę i pod tym samym kątem 
odbijają od wody, ginąc w prze-
strzeni. Tak przytłoczeni nawałnica 
ognia z pociągu pancernego wie-
dzieliśmy, że torów kolejowych 
tego dnia nie przejdziemy, że bez-
zwłocznie należy wycofać się, do-
póki nie nastał jasny dzień, a pół-
mrok poranka, przynajmniej 
częściowo, osłania nas przed cel-
nym ogniem pociągu. Każdy to do-
słownie rozumiał i realizował, wy-
korzystując wszelkie naturalne 
osłony, większe lub mniejsze gru-
py drzew i zarośli, czy też nierów-
ności terenu – jako bezpośrednią 
osłonę przed lawiną pocisków. W 
podobny sposób, nim nastał dzień, 
wycofały się wszystkie oddziały i 
luźne grupy z różnych oddziałów, 
do lasów, lasków i zagajników w 
pobliżu Zamłynia. „Jastrząb” dość 
dużej grupie po wycofaniu się z 
bezpośredniego ognia dał odpo-
czynek w napotkanym zagajniku, 
gdzie opatrzono rannych, dopro-
wadzono do względnego ładu i po-
rządku. Cieszyliśmy się, byliśmy 
szczęśliwi, że jest z nami nasz do-
wódca, porucznik „Jastrząb”, do 
którego mieliśmy pełne zaufanie, 
ale też i on nigdy go nie zawiódł. 
Kiedy pod Zamłyniem oddział 
koni jucznych z konowodami uległ 
panicznemu popłochowi, dezorga-
nizując maszerujące wokół oddzia-
ły, bodajże jako jedyny z dowód-
ców batalionów zorientował się, że 
w tym zamieszaniu i po stracie cza-
su na walkę z Niemcami dużo żoł-
nierzy z okrążenia nie wyjdzie. Po-
został, żeby pozbierać rozbitków, 
zorganizować, dać poczucie  bez-
pieczeństwa i z czasem dołączyć 
do dywizji. Wielu chłopców, któ-
rych  macierzyste oddziały wyszły 
z okrążenia, poczuło się zagrożo-
nych i osamotnionych. „Jastrząb” 
zaopiekował się wszystkimi chęt-
nymi, którzy dołączyli do naszej 
grupy, tak że po wycofaniu spod 
torów liczyła około 150 żołnierzy.  
{2]

Antoni Sienkiewicz ps. „Czapla”, 
II/23 pp : Znalazłem się w Groma-
dzie w II batalionie, w I kompanii 
pod dowództwem Lecha Krassow-
skiego ps. „Lech”, dowódcą kom-
panii był por. Bronisław Bydychaj 
ps. „Czech”. Mieszkałem tak jak 
inni, wszędzie tam gdzie się dało, 
trochę u gospodarzy, trochę w sto-
dołach, a czasami w opuszczonym 
domu. Należałem do plutonu go-
spodarczego i miałem za zadanie 
pilnować niekiedy konie, należą-
ce do partyzantów. W tej służbie 
nie omijała mnie też warta, która 
była dość ciężka i zawsze bardzo 
niebezpieczna. Tymczasem mój 
brat Eugeniusz( ps. „Góra”, I/23 
pp)  również postanowił walczyć 
w obronie polskiej ludności przed 
ukraińskimi bandami, dlatego 
wstąpił do polskiej policji w służ-
bie Niemców, która kwaterowała w 
Maciejowie na Wołyniu. Ta bardzo 

dobrze dozbrojona przez Niem-
ców jednostka, gdy tylko zaczęła 
się formować polska 27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty Armii Krajowej, 
niespodziewanie rozbroiła Niem-
ców. A następnie porzucając służbę 
u nich, wraz z całym sprzętem, w 
jaki była dobrze wyposażona, prze-
szła do polskiej partyzantki na Bie-
linie. Od tej pory moje losy i mo-
jego brata związane są z dywizją 
oraz z jej dramatycznym ale jakże 
chwalebnym szlakiem bojowym. 
Byliśmy dla przykładu podczas 
przebijania przez pierścień nie-
mieckiego okrążenia w Jagodzinie, 
w rejonie stacji kolejowej. Więk-
szość naszych chłopaków przeszła 
ale nam się to nie udało i dostali-
śmy się do niemieckiej niewoli. [3]

Jerzy Demczuk ps. „Szpak”  Gdy 
formacja „Gromady” znalazła się 
na otwartym polu przed torami, 
zza nasypu kolejowego otworzy-
li do nich silny ogień ukryci tam 
Niemcy. Oddziały „Gromady” 
rozbiły niemiecką linię i zaczęły 
przechodzić przez tory. Nagle nad-
jechał niemiecki pociąg pancerny, 
który obłożył ciężkim ogniem ko-
lumnę, forsującą tory. Większości 
oddziałów udało się przejść. Tylko 
nieliczni nie zdążyli i musieli się 
cofać przed nawałą ognia. Cofając 
się, dostali się pod ogień czołgów, 
działających pod Zamłyniem. Wy-
cofujące się grupy nie wytrzyma-
ły takiego ognia, tym bardziej, że 
teren był odkryty. Wtedy każdy 
zaczął się ratować, jak mógł.  Po-
stanowiliśmy utworzyć wspólny 
oddział i wycofać się w kierunku 
Bugu. [4]

Stanisław Nikoniuk ps. „Jantar”: 
Tylko część oddziałów zdołała 
przejść przez tory tego ranka. Pa-
weł znalazł się w tej części, która 
trafiła na pancernik. Nasypu kolei 
jeszcze nie było widać w mgłach 
nad polami, gdy nad głowami 
idących zaszumiały pociski. Biły 
szybkostrzelne działa pancernika, 
w parę chwil zmiotły z pola party-
zantów za ściany kilku rozrzuco-
nych domów i za skupienia drzew. 
Jacyś cekaemiści wleźli pośpiesz-
nie na wierzchołek wysokiego 
kopca ziemi – stary prosowiecki 
bunkier – i po chwili w stronę pan-
cernika rzygnął czerwonym pło-
mieniem cekaem. Potem jeszcze 
ktoś krewki zainicjował atak. Kil-
kunastu ludzi wybiegło na otwarte 
pole. Paweł ruszył za śmiałkami 
upatrując gdzie bruzdy, padając 
co kilka kroków. Szybkostrzelne 
działa przytłoczyły zuchwalców 
do ziemi. Cofnęli się. Kwadrat gę-
stego podmokłego lasu otoczony 
ze wszystkich stron mokradłami 
przechował ludzi do wieczora. 
Nieskończenie dłużył się mglisty 
ponury dzień. Paweł zjadł ostatni 
kawałek kiełbasy, podpleśniałej 
i gorzkiej. Z całego Gromu spo-
tkał tu tylko dwóch znajomych. 
Rozpytywał ich o brata – nie, nie 
widzieli. Miał w torbie wspól-
ną żywność dla obu… Usiadł na 
zwalonym pniu osiki. Przetrząsał 
kieszenie: scyzoryk, kalendarzyk, 
mały zeszycik, świadectwo ukoń-
czenia powszechnej, Zaświadcze-
nie Koeniga z Forstamtu. Obejrzał 
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karabin i siódemkę. Rdzewieją! 
Posmarował kawałkiem słoniny.
     Pokręcił się po lasku, posłuchał, 
co mówią. Wrócił do osiki i prze-
siedział na niej do wieczora. … 
Jeśli paść, to od razu – snuły się 
myśli – od jednego uderzenia 
kuli… A tych rannych, cóż mo-
głem zrobić – wóz ani drgnął… Ci 
dwaj porucznicy, co w nocy po-
prowadzą wyglądają bardzo sym-
patycznie. Hm… Brunet ma pseu-
donim Biały, a blondyn – Czarny… 
Przechodzić będziemy przez sta-
nowiska artylerii, a w nocy sku-
teczność ognia artylerii jest bardzo 
mała… No, tak oni zapewniają – 
ten Biały i Czarny… Część pole-
gnie, większość jednak przejdzie… 
Jeśli zagrozi schwytanie, rzucę sió-
demkę byle gdzie – Niemcy nie 
znoszą niemieckiej broni w ręku 
schwytanego. Portfel zostawię… 
Hm, „Der Bote N. durch seine Fle-
isigkeit und Zuverlasigkeit hat me-
ine volle Vertrauen verdient… For-
stmeister Bernard Koenig”. Tego 
nie wyrzucę… Kto wie czy to za-
świadczenie Koeniga jeszcze się tu 
nie przyda?... Gdzie teraz jest Pio-
truś, gdzie on mógł zostać? A może 
już jest za torami, zdążył przesko-
czyć z czołowym rzutem…?  W 
ciągu dnia dwaj warszawscy po-
rucznicy formowali z rozbitków 
nową kolumnę. Noc nadeszła tak 
samo czarna, jak obie poprzednie. 
Dano króciutką instrukcję: do to-
rów mamy przewodnika, punkt 
zborny za torami wyznaczy rakieta, 
zapamiętać! czerwona rakieta!,  
którą po przejściu wystrzeli czo-
łówka. Zaraz od początku marszu 
widać było, że w potrzasku nasta-
wionym na partyzantów nie ma 
żadnej szczeliny: dookoła – z przo-
du i z tyłu, z prawej i lewej strony 
raz po raz rozbłyskiwały rakiety. 
Niektóre wzlatywały z sykiem tak 
blisko, że kolumna w śmiertelnej 
ciszy przysiadała do ziemi, po 
czym wstawała z przysiadu i bez 
najmniejszego szmeru  przekrada-
ła  się  dalej.   Po   godzinie  tego  
marszu  w   granatową  otchłań   
nocy  wdarło  się oślepiające białe 
światło potężnego reflektora. Za-
miatało ciemności z pola, jak 
ogromna śnieżnobiała miotła. Ra-
kiety były niczym wobec tego bla-
sku. Ale i jemu wystarczył pokłon 
cichego tłumu sunącego bezsze-
lestnie w lekko sfalowanym tere-

nie – smuga blasku omiatała pole 
tuż nad głowami i sadziła ogrom-
nymi skokami dalej. Po długim 
deptaniu miedz, zagonów, kawał-
ków drogi, idący poczuli pod no-
gami powierzchnię szerokiego 
traktu. Podnosił się lekko do góry, 
coraz wyżej… Czyżby już do po-
ziomu nasypu?  Czyżby była jed-
nak luka i przemkną bez walki? 
Nagle przed samym czołem ko-
lumny zasyczała rakieta.  Przysiad 
na nic się już nie zdał     - buchnął 
pierwszy strzał i w tejże chwili 
noc zatrzęsła się od ognia i jedno-
czesnego – hurra! partyzantów. 
Nim Paweł zdążył odmówić Zdro-
waś Maria partyzanckie hurra roz-
ciągnęło się już daleko do przodu. 
Reflektor zdwoił gorliwość, natra-
fił na tłum. Obok olbrzyma zabły-
sło w szeregu kilka pomniejszych 
– hurra niosło się wzdłuż linii świa-
teł. Nieprzyjaciel bił z poza tych 
świateł ku biegnącym ogniem tak 
gęstym, że Paweł musiał co kilka 
kroków padać na płask. Złote smu-
gi pocisków artyleryjskich syczały 
tuż nad głową, ślepiły z prawa i z 
lewa, rwały się ze wszystkich stron. 
Zza kępy na podmokłej łące wypa-
lił z karabinu w blask reflektora. W 
podnieceniu zapomniał zarepeto-
wać i szarpnął powtórnie za spust. 
Nie było czasu poprawić – biegł 
skokami dalej. Spostrzegł, że bie-
gnie wśród ostatnich. Poznał prze-
biegającego tuz obok: Klucz! – 
krzyknął – Klucz! Bij w reflektor! 
Erkaemista dosłyszał   i w biegu z 
biodra puścił serię w snop światła 
– ogromny reflektor zgasł. Mniej-
sze nie sięgały swym światłem bie-
gnących. Może były to reflektory 
maszyn – słychać było wśród ogól-
nego huku strzelaniny jazgot roz-
ruszników  i motorów. Ile czasu 
trwała ta bitwa – godzinę, może 
więcej? Paweł nie wiedział. Szedł 
już wyprostowany, kule gwizdały 
teraz z rzadka i na dużej wysoko-
ści. Działa przeciwnika zamilkły. 
Musiał chyba zejść z kierunku, 
gdyż toru ciągle nie było widać. 
Doszedł do jakiejś zagrody – sto-
doła, dom, podwórze. Chciał pić. 
Wszedł na podwórze. Stał na po-
dwórzu mężczyzna w czarnej je-
sionce. Przedstawił się Pawłowi: 
porucznik Twardy. Był ranny w 
nogę. Obaj z Pawłem zaczęli szu-
kać wody. Na podwórze doszła sa-
nitariuszka któregoś oddziału. Zo-

stała z rannym. Paweł pośpieszył 
dalej.   - Nie idźcie w tym kierunku, 
kolego! – wołał za odchodzącym 
porucznik Twardy. – Tam są bun-
kry. Tam mnie postrzelili. Bierzcie 
się jak najbardziej w lewo! Paweł 
usłuchał i poszedł do przodu w 
lewo. Ale i tak natknął się na bun-
kry. W szarym półmroku brzasku 
na widnym już nieco nasypie kole-
jowym majaczył kształt kopca. 
Podszedł bliżej. Zobaczył zasieki z 
kołków i drutu wokół bunkra, przy 
jednym z kołków leżącą na ziemi 
ciemną postać, niżej jeszcze kilka 
innych.  - Granaty! Granatów trze-
ba! – zawołała postać przy kołku.  
- Nie ma! – odpowiedziano z dołu. 
Leżeli wszyscy bez ruchu, namy-
ślali się widocznie, co robić?   
Wtedy – Paweł to widział na tle 
ciemnego nieba, jaśniejszego jed-
nak niż kopiec, nasyp i te pod kop-
cem postacie – z wierzchołka bun-
kra wyleciał czarny nieduży 
przedmiot i opadł małym łukiem 
w dół. Na ciemno-czarnym tle 
nocy stanęła w oczach Pawła wiel-
ka, nieprzenikliwie czarna plama. 
Kiedy opadła i kiedy przebrzmiał 
huk, postaci pod zasiekiem już nie 
było. Paweł z przerażeniem od-
skoczył biegiem w lewo, w lewo, i 
jeszcze dalej w lewo… Dostrzegł 
stos opłotków na nasypie – zesta-
wionych po przejściu zimy w jed-
no miejsce. Ucieszył się: za tą 
osłoną nie powinni go z bunkra 
dojrzeć gdy będzie przekraczał 
tor. Doczołgał się do stosu opłot-
ków. Spojrzał przed siebie: na-
reszcie! Cztery pasma szyn – gra-
nica okrążenia… Osłonięty stertą 
opłotków wyprostował się. Zasta-
nawiał się: pełznąć, czy skuliwszy 
się przebiec? Wybrał bieg. Wysko-
czył zza osłony. Gdy przenosił 
nogę nad pierwszą szyną, ta 
dźwiękła od krótkiej serii. Mo-
mentalnie przypadł na płask do 
kamiennej powłoki torowiska. Nie 
strzelali. Nie widzą… Przeczołgał 
się na druga stronę. Ześliznął po 
zboczu nasypu. Tuż za nasypem 
płynął strumień. Szedł środkiem, 
po kolana w wodzie jeszcze kilka-
dziesiąt kroków w lewo. W wyso-
kich brzegach strumienia wypro-
stował się na cały wzrost. Jeszcze, 
jeszcze w lewo! – nakazał sobie. 
Wreszcie wygramolił się na drugi 
brzeg.  Wczesny poranek. Pole – 
świeżo zorana ziemia, bruzda. W 

bruździe leży ktoś twarzą ku nie-
bu. Partyzant. Pewnie z oddziału 
Sokoła, bo w niemieckim mundu-
rze, z mauserem u boku. Zmęczył 
się i odpoczywa. Paweł pochylił się 
nad leżącym: śpicie, kolego? Ale 
spojrzawszy uważniej drgnął: oczy 
żołnierza były otwarte i nierucho-
me. – Aha! – powiedział głośno do 
siebie. Ruszył tą bruzdą w pole 
przed siebie.  W oddali w szarym 
brzasku cichego poranka widniał 
las. W pewnej chwili błysnął nad 
nim wznosząc się w górę maleńki 
czerwony punkt. Wskazując go 
oczyma strzelec Morus – wyrósł 
nagle obok Pawła jakby z pod zie-
mi – uśmiechnął się surowo i pod-
niósł z lekka rękę w tym kierunku:  
chodźmy, Jantar. Znowu – któryż 
to już raz – do lasu spływały z pól 
grupki – zwycięzców czy niedobit-
ków? Las. Dorodny, gęsty. Nie-
wielki jednak, zewsząd otaczają go 
kilometry otwartych pól. Wyczer-
pani walką i marszem partyzanci 
siadają pod drzewami. Znajomi 
zbierają się  w grupy. Paweł z Mo-
rusem położyli się na trawie. Roz-
glądają się – żadnej znajomej twa-
r z y . 
Po twarzach widać – niespokojnie 
tu… O co chodzi? – nie wiadomo, 
to pewne jednak, że nie tu jeszcze 
odpoczynek. Ze swoich oficerów 
widzieli tylko Olszynę. Poruszenie 
w sąsiednich grupkach. Jakiś obcy 
oficer każe wstawać. I co? No tak! 
Znowu obsadzać brzeg lasu. No 
tak! Już jacyś dwaj przechodzą z 
rusznicą. Już przelatuje wołanie: 
Broń automatyczna do przodu! Już 
słychać kędyś z pola zbliżanie się 
czołgu. W oczach strach, blade, 
wylękłe twarze… Milczenie. Jakże 
się nie chce wychodzić na linię na 
brzeg lasu. Nie obronią go. Za 
mały. Czyżby czołówka zmyliła 
drogę? Tak niewielu ludzi widać    
w tym lesie.  Jednak nie! Nie będą 
bronić. Wychodzą na łąki. Za łąka-
mi widnieje właściwy las – cała 
ogromna ściana. Zaroiła się łąka. 
Teraz dopiero widać jaki ogromny 
tłum przeszedł tej nocy przez tory. 
Szybko, ku tamtemu wielkiemu la-
sowi! Uszli ze trzysta metrów – 
bezładną gromadą, kto z kim chciał 
– i wtedy… Wtedy Paweł widzi to, 
czego tylekroć z kolejnych stano-
wisk strzeleckich w linii upatry-
wał: sylweta samochodu pancerne-
go na wzgórku z boku łąki. 

Widoczna na całą wysokość na tle 
nieba. I w tejże chwili bije do rojo-
wiska ludzkiego na łące z tego sa-
mochodu cekaem. Kogoś biegną-
cego przed Pawłem już podejmują 
pod ramiona towarzysze – krwawi 
kolano, po chwili bieleje chustecz-
ką nałożoną w biegu. Pancerka 
sterczy na wzgórzu, ma setki ucie-
kających jak na dłoni. Nabije ludzi! 
– myśli Paweł podbiegając pod 
osłonę sporego wału darniny. Dzi-
wi się, że tak niewielu biegnących 
robi to samo – uciekają na ślepo. 
Widocznie tracą głowę z przeraże-
nia.  Ale – co za dziw! – pancerka 
milknie, choć ciągle ma uciekają-
cych w zasięgu. Zawraca. Dopraw-
dy zawraca. Odjeżdża! Już jej nie 
ma!  Mogła narobić jatek na tej 
łące. Odjechała nie atakowana. 
Cud?  Marsz, marsz, jak najprę-
dzej! Jeszcze, jeszcze trochę wysił-
ku. Nie zwalniać tempa. Pół łąki, 
trzy czwarte. Koniec. Już las. Na-
reszcie bezpieczni. Z nowego boru 
wychodzą na spotkanie  łącznicy. 
Prowadzą.  O, jeszcze  kawałek  
drogi!  Bagnisty  teren.  Całe  sosny  
leżą rzucone przez bajora. Jeszcze 
marsz, jeszcze. Pierwsze placówki. 
Jeszcze marsz. Las, ciągle las. Do-
piero późno po południu ogrody i 
wieś zewsząd otoczona lasami. 
Smolary. Paweł odnajduje część 
swojej drużyny. Jest Natan, 
Grzmot, Szpic, Zuch. Mają chleb. 
Udało im się przejść tory w pierw-
szym rzucie. Drużyna ma osobną 
chatę. Paweł dostał  gorącej strawy. 
Rzucił się na legowisko. Co za sta-
ra, stęchła, aż czarna słoma! – kwa-
terowali tu partyzanci sowieccy. 
Zasypia, śpi kamiennym snem bar-
dzo długo. [5]

1] Fragment wspomnień Olgierda 
Kowalskiego autora wspomnień 
„Wspomnienia grudzień 1943 - 
maj 1945 ”.
2] Fragment wspomnień Henryka 
Katy autora książki „WOJENNE 
WICHRY”.
3 Fragment  wspomnień  Anto-
niego Sienkiewicza ze wsi Piński 
Most w pow. Włodzimierz Wołyń-
ski na Wołyniu, spisanych i opraco-
wanych przez Sławomira Tomasza 
Rocha  więcej na http://wolyn.org/
4] Fragment wspomnień Jerzego 
Demczuka ;  „Wojenne losy”.
5] Fragment  niepublikowanych 
wspomnień Stanisława Nikoniuka 
bez tytułu.
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Zamordowali mojego Jasia
Helena Bielecka

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

W marcu 1943 roku było nas sze-
ścioro: Jula, Zosia, ja (Helena),Ju-
lian, Marysia i Jasio, z tym że Jula 
była na robotach przymusowych w 
Niemczech.
Przed wojną Polacy, Żydzi i Ukra-
ińcy traktowali się jak równi so-
bie. Żyli dość skromnie, ale razem 
uczyli się, pracowali, pili, a nawet 
były mieszane małżeństwa. Woj-
na wszystko przewróciła do góry 
nogami… W 1941 roku Niemcy 
przepędzili „przyjaciół” Moskali 
i zaczęła się u nas okupacja nie-
miecka. Weszli czyści, piękni, z 
uśmiechem na twarzach i zim-
nym wrogim spojrzeniem. Znowu 
wszystko się zmieniło. Żydzi zosta-
li oznaczeni gwiazdą Dawida: byli 
przerażeni. Ukraińcy ważni i butni, 
z nikim się nie bratali. Co chcie-
li, to robili. Utworzono ukraińską 
policję, która w polskich domach 
przeprowadzała rewizje i zabierała 
wszystko, co się jej podobało, gro-
żąc, że zabiją, jeśli ktoś się poskar-
ży. Władza przeszła w ręce ukraiń-
skich nacjonalistów. Niemców po 
wsiach nikt nie widział, tylko ich 
rozkazy i zarządzenia wykonywali 
coraz bardziej rozbestwieni Ukra-
ińcy. Polacy żyli w ciągłym strachu 
przed Niemcami i Ukraińcami. Tato 
codziennie odwoził mleko do zlew-
ni w Małym Siedliszczu. Pewnego 
dnia 1942 roku wrócił z mlekiem 
zmieniony, blady – i powiedział: 
”w nocy wszystkich Żydów z mia-
steczka wywieźli i wymordowali. 
Zrobili to Niemcy przy pomocy 
policji ukraińskiej”. Po tym zaczęło 
się rabowanie wszystkiego, co po 
Żydach zostało. Niektórzy Żydzi 
byli bogaci, toteż wzbogacili się 
ich mordercy. Rabowała nie tylko 
policja, ale także prawie wszyscy 
zwykli mieszkańcy Małego Sie-
dliszcza. Sąsiad, który też woził 
mleko, później opowiadał, że jest 
już bogaty, tyle dobra wszelkiego 
sobie naściągał. Jednocześnie z ra-
bunkiem trwało wyłapywanie Ży-
dów, którzy się ukrywali, zabijano 
ich widłami i siekierami. Szukano 
ich na strychach, w piwnicach i we 
wszelkiego rodzaju kryjówkach, a 
także w lasach i w zaroślach. Póź-
niej Ukraińcy chodzili i sprzedawa-
li zrabowane rzeczy: buty, odzież, 
biżuterię …
Przyszedł rok 1943. Tymczasem 
policja ukraińska przeistoczyła 
się w bandę UPA (Ukraińska Po-
wstańcza Armia), grożąc, że teraz 
wymordują Polaków i będą mie-
li wolną Ukrainę. Znowu strach i 
przerażenie padły na ludność pol-
ską. Wpadali do domów polskich, 
rewidowali, szabrowali i zapewnia-
li o przyjaźni, gdyż niektórzy Pola-
cy zaczęli wyjeżdżać do miast. Tato 
wykopał dół pod stodołą i schował 
trochę rzeczy, miał jechać jeszcze 
do młyna. Mama jeszcze szyła 
Ukraińcom, którzy zapewniali, że 
nigdy nie przyjdą nas mordować. 
Któregoś dnia tato mnie, Zosie 
i Julka schował w schronie pod 
stodołą i przykrył darnią, mówiąc 

„Może te dzieci przeżyją”. Następ-
nego ranka, na wpół żywe wskutek 
braku powietrza, nas powyciągał. 
Tato był jakiś otępiały, nic nie mógł 
robić, zamyślał się.
Pierwsze dni maja 1943 roku były 
jednym pasmem strachu i chęci 
ucieczki. Po nocach się czuwało, 
były dyżury i przy najmniejszym 
podejrzeniu ruchu wszyscy byli na 
nogach, gotowi do ucieczki w zbo-
ża i do lasu. Julek mówił: „Mamo, 
tylko mnie obudź, mam taki schron, 
że nikt mnie nie znajdzie”. Z 25 na 
26 maja 1943 roku na noc do nas 
przyszły z Grud kuzynka Maria 
Żukowska z córeczką, Adela Sew-
rukowa z dwojgiem dzieci oraz 
staruszka Sewrukowa. Bały się, że 
tej nocy ich wieś będzie mordowa-
na. Nie było gdzie spać, więc tato 
mnie i Zosię zaprowadził do obo-
ry na stryszek z sianem. W nocy 
obudziły nas jakieś głosy. Noc 
przedtem pies Brysio całą noc wył. 
Teraz słychać było jakieś trzaski. 
Wyprowadzają bydło z obory? Co 
się dzieje? Zosia mówi: „Ja zej-
dę i zobaczę, ty zostań”. Ale ja się 
nie zgodziłam. Trzymałam się jej 
kurczowo i prosiłam , aby została. 
I tak leżałyśmy cicho. Usłyszały-
śmy, że ktoś wchodzi po drabinie. 
Wstrzymałyśmy oddech. Po chwili 
powiedział po ukraińsku: „Tu nic 
nie ma” i zszedł z drabiny. Jeszcze 
raz trzasnęły gdzieś drzwi i całkiem 
ucichło. Wtedy cichutko zeszłyśmy 
z Zosią na dół. Zapamiętałam tylko 
króliki na wolności, parasolkę rzu-
coną u drzwi wejściowych szeroko 
otwartych i ciszę, okropną ciszę. 
Weszłyśmy do domu i zobaczyły-
śmy mamę całą we krwi na progu 
sypialni. Podniosła głowę i mówi: 
„To wy żyjecie?”. Cisza dzwoni-
ła w uszach, ogarnęło nas przera-
żenie, rozpacz. Co tu się stało? A 
mama mówi: „Sprawdźcie, może 
ktoś żyje?” Nieprzytomna i roz-
trzęsiona ułożyłam z siostrą mamę 
na łóżku. Kurczowo trzymałam się 
siostry i tylko byłam w stanie szep-
tać: „Zosiu, uciekajmy”. Ale ona 
wyniosła zarąbaną 4-letnią Marysię 
do dużego pokoju, a ja spojrzałam 
na drugie łóżko – już dniało, powo-
li mrok się rozjaśniał – i zobaczy-
łam Jasia, 2,5 letniego brata. Leżał 
śliczny w białej koszulce, tylko 
dziwnie główkę miał odrzuconą w 
BOK. Nachyliłam się i zobaczyłam 
przerąbaną szyję, głowa wisiała na 
skórze. Tylko krzyknęłam: ”Mój 
Jasio nie żyje” i położyłam rękę 
na jego udzie. Jeszcze poczułam 
żywe, pulsujące ciało. Chwyciłam 
się za głowę i wypadłam z pokoju 
szukając Zosi. Uczepiłam się jej, 
nieprzytomna na widok pokotem 
leżących trupów. Marysia Żukow-
ska córeczkę miała pod sobą. Obie 
zostały zarąbane, a cały pokój był 
we krwi. Czternastoletni Julek le-
żał obok bez części czaszki, z roz-
lanym mózgiem. Zosia odwracała 
ciała, sprawdzając, czy ktoś jeszcze 
żyje. Żyła staruszka Sewrukowa z 
przerąbaną szczęką. Przeniosłyśmy 

ja do sypialni mamy. Zosia poło-
żyła Jasia  przy trupach. A ja nie-
przytomna, wciąż uczepiona Zosi, 
szeptałam: „Uciekajmy”. Wtedy 
mama powiedziała: „Chowajcie 
się, jadą jakieś wozy drogą”. Ja 
wsunęłam się pod łóżko mamy, pod 
którym była krew Marysi. Zosia 
schowała się w szafie w dużym po-
koju. Weszli. Bałam się oddychać. 
Noga bandyty była tuz przy mojej 
twarzy. Chwilę postał i wyszedł. Po 
chwili mama wyszeptała: „Helka, 
idź gaś”. Cicho odpowiedziałam: 
„Może jeszcze są”. W tym momen-
cie wpadła Zosia i cicho dodała: 
„Cały dach w płomieniach, musi-
my mamę i staruszkę wyprowadzić 
(wynieść) z domu w zboże, za sto-
dołę”. Zosia się uwijała, wynosiła, 
co mogła i ścieliła posłanie w zbo-
żu . Ja, trzęsąc się tylko szeptałam: 
„Uciekajmy”. Wyprowadziłyśmy 
mamę z domu płonącego . Zosia 
krzyknęła: „ Prowadź, ja skoczę, 
jeszcze coś wyniosę z domu”. Już 
dniało. Spojrzałam na mamę i zo-
baczyłam odrąbane ramie i wiszą-
ce ciało. Blada wyszeptała: „Idź, 
coś jeszcze uratuj, ja sama pójdę”. 
Kiedy wróciłam, mama leżała w 
tym samym miejscu, gdzie ją zo-
stawiłam. Zosia wypadła z domu z 
garnkiem zsiadłego mleka i łyżką. 
Dowlokłyśmy mamę do żyta za sto-
dołą i już było widno, kiedy przez 
łąki uciekałyśmy do Kostopola,  bo 
tam mieszkała babcia i reszta rodzi-
ny. W nocy był przymrozek. My 
bose, w kretonowych koszulkach, 
przerażone do nieprzytomności. Na 
trawie był szron i nogi tak mi mar-
zły, że z bólu pomyślałam: „Czemu 
mnie nie zabili”. Wtedy zobaczy-
łam, że ktoś nas goni. Z lasu wypa-
dli bandyci i dogonili nas do rzeki. 
Zosia wciągnęła mnie do wody i za 
rękę przeciągnęła na drugi brzeg. 
Jej woda sięgała do ramion, a mnie 
oczy zalewała, przeraźliwie zimna. 
Obejrzałyśmy się, bandytów nie 
było. Oni tylko nocami mordowa-
li, a w dzień udawali przyjaciół 
i niby żal. Wracając z wyprawy, 
palili te domostwa, gdzie były tru-
py. Spieszyli się, gdyż już świtało. 
Kiedy nasz dom palili, nawet nie 
zauważyli, że dzieci nie było, tylko 
mama i staruszka leżały w sypialni. 
To nas uratowało. Na wpół żywe z 
przerażenia, drżące z zimna, bose, 
w kretonowych koszulkach, oszro-
nionymi łąkami, omijając wsie 
ukraińskie, o godzinie szóstej rano 
dotarłyśmy do Kostopola. 
Zaraz rano, brat ojca Wacek i mąż 
cioci Zosi, Józef Reszczyński poje-
chali zabrać mamę i panią Sewru-
kową do szpitala. W południe po-
leciałyśmy do szpitala. Przywieźli 
mamę sąsiedzi z okolicznych wio-
sek: Cecylówki i Grud, którzy zo-
baczyli pożar, przyszli na osiedle w 
Małym Siedliszczu, zastali pogo-
rzelisko i znaleźli za stodołą mamę 
i panią Sewrukową. Przywieźli je 
do szpitala w Kostopolu 26 maja 
1943 roku. Widziałam jak mamę 
znoszono z wozu , całą we krwi i 

strzępach porąbanej bielizny. Szok, 
przerażenie, głód i na wpół żywa 
mama.

Liczba Polaków zamordowanych i 
zranionych przez Ukraińców w nocy 
z 25 na 26 maja 1943 roku w Małym 
Siedliczczu:
• Mieczysław Szczurowski ur. w 1903 
r., mój ojciec
• Julian Szczurowski ur. w 1929 r., 
młodszy brat
• Maria Szczurowska ur. w 1939 r., 
młodsza siostra 
• Jan Szczurowski ur. w 1941 r., mały 
braciszek 
• Maria Żukowska, około 29-30 lat, 
kuzynka z Grud
• In. Żukowska, około 3 lat, córka 
kuzynki
• Adela Sewruk, około 40 lat, znajo-
ma
• In. Sewruk, około 6 lat, syn Adeli
• In. Srewruk, około 4 lat, córka Adeli
• In. Sewruk, około 60 lat, teściowa 
Adeli, z Grud, przerąbana siekierą – 
przeżyła
• Aleksandra szczurowska, ur. 1905 
r., żona Mieczysława, moja mama, 
przerąbana siekierą – przeżyła.

O wydarzeniach tragicznej nocy 
z 25 na 26 maja 1943 roku mama 
opowiadając wspominała: … w 
pewnym momencie wpadł do 
mieszkania inny Ukrainiec i wrza-
snął: „Dlaczego żyją, wszystkich 
zabić!” I padł rozkaz: „Łożys”. Mó-
dlmy się powiedziała mama kładąc 
się przy ojcu na podłodze. Słysza-
ła jęki i ani na chwilę nie straciła 
świadomości. Poczuła oblewające 
gorąco i pomyślała, co oni mi zro-
bili, może coś w środku odbili, ale 
poruszyła językiem w ustach nor-
malnie. Mama miała gruby, długi 
warkocz. A ponadto wieczorem 
bolało ją gardło, więc szyję owinęła 
na noc wełnianą chustą. 
Kiedy odeszli i zapanowała cisza, 
mama pomyślała, że może te małe 
dzieci ocalały w pierzynach. Wstała 
i upadła. Pokotem leżało dziewięć 
osób we krwi i bez życia. Ale co mi 
jest, pomyślała i dowlokła się czoł-
gając,  do kuchni i napiła się wody. 
Następnie przeszła do drzwi sypial-
ni, otworzyła je i na progu upadła, 
kiedy zobaczyła, że poduszki i pie-
rzyny zabrano, a dzieci (Marysia, 4 
lata i Jasio 2,5 roku) zamordowano 
siekierami.
Tuż przed wojną tato kupił maszy-
nę do szycia, która stała w dużym 
pokoju pod oknem.
Po pewnym czasie bandyci wróci-
li, między sobą mówiąc: „Trzeba 
sprawdzić, może ktoś żyje”, a drugi 
dodał: „Po co, poodrąbywać głowy 
i spokojnie odjedziemy”. Mama po-
myślała – no to koniec. I wtedy, kie-
dy nachylił się, by rąbać, zobaczył 
maszynę do szycia. Już na dworze 
robiła się szarówka, prawie dniało, 
jak się mówiło na wschodzie, szyb-
ko wynieśli maszynę i odjechali.
Kiedy teraz o tym wspominam to 
wiem, że warkocz, chusta i ma-
szyna do szycia uratowały mamie 
życie, i że człowiek w chwili grozy 
nawet bólu nie czuje. Mama żyła 
do 1988 roku. Miała 83 lata, kiedy 

zmarła zabierając do grobu siedem 
blizn od uderzenia siekierą.
Oprócz Polaków zamordowanych 
w Małym Siedliszczu, o czym na-
pisałam i czego byłam naocznym 
świadkiem, wiem że zostali zamor-
dowani tez inni Polacy, w tym dalsi 
krewni we wsi Druchowa, gmina 
Ludwipol, powiat Kostopol.
Wieś Druchowa była położona 
około 17 km na północ od Ma-
łego Siedliszcza i liczyła ponad 
200 zagród. Mieszkała tam siostra 
babci Teofili Szczurowskiej, Anna 
Płomińska z d. Wereda z mężem, 
trzema synami (Józef, Leon, Wa-
cek), trzema córkami (Anielą, Ge-
nia i Zosią) oraz synową Ukrainką 
z dzieckiem. Starszy syn Józef był 
żonaty z Ukrainką. 
Któregoś dnia w maju 1943 roku 
babcia Ania podała całej rodzinie 
kolację i poszła do obory doić kro-
wy. Między domem a oborą rosły 
konopie. Po pewnym czasie usły-
szała, że w domu coś się dzieje. 
Wskoczyła w konopie i zobaczyła, 
że synowa Ukrainka z dzieckiem na 
ręku wychodzi z domu i ucieka. Po 
paru minutach podjechał wóz dra-
biniasty i banda wynosiła z domu 
trupy zarąbanych siekierami: męża, 
synów i córek. Wywieźli pod las i 
spalili trupy wraz z wozem. 
Wiem, że babcia Ania po wojnie 
zamieszkała w Rawiczu. Przeżyła 
wszystko i zmarła jako staruszka 
(89 lat).
Wówczas przez Ukraińców zostali 
zamordowani:
• Antoni Płomiński, ojciec rodziny, 
mąż Ani
• Józef Płomiński, starszy syn
• Leon Płomiński, młodszy syn
• Wacek Płomiński, syn
• Aniela Płomińska, córka
• Genia Płomińska, córka
• Zosia Płomińska, córka
Na zakończenie krótka refleksja. 
Powoli to pokolenie, tak strasznie 
doświadczone podczas ostatniej 
wojny, wymiera. Historia zawsze 
coś tam skręci pod kątem ustroju, 
układu granic i niby przebaczenia 
dla dobra następnych pokoleń. Ale 
te rany i mordy, nawet w grobie po-
winny wykrzyczeć prawdę. 
Nie mogę zrozumieć i nikt mnie nie 
przekona, jak to jest możliwe, że w 
wolnej Polsce najwyższe władze 
państwowe milczą na temat trage-
dii ludobójstwa dokonanego przez 
Ukraińców na Polakach  na Kre-
sach Wschodnich II RP  w czasie 
drugiej wojny światowej. Zamor-
dowano tam w bestialski sposób 
kilkaset tysięcy naszych rodaków, 
w tym kobiety, dzieci i starców za 
to tylko, że byli Polakami.
Do dzisiaj zbrodnia ta nie zosta-
ła potępiona przez Sejm III RP i 
zbrodniarze nie zostali ukarani. A 
wiele z nich jeszcze żyje. Żeby do-
pełnić upokorzenia Polaków, mor-
dercom z UPA stawia się na byłej 
polskiej ziemi pomniki! Czy to jest 
możliwe w innym kraju, poza Pol-
ską? Serce boli, gdy o tym myślę!
Helena Bielecka
Zm. 13.04.2013     
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Kolegium Jezuickie (1608-1661)
Akademia Jezuicka (1661-1758)

Rok 1608 – założenie kolegium 
jezuickiego we Lwowie.

20 stycznia 1661 król Polski Jan 
Kazimierz ogłosił: Zgodziliśmy 
się łatwo i chętnie ażeby kolegium 
ojców jezuitów we Lwowie god-
ność akademii i tytuł uniwersytetu 
został nadany. I pozwalamy, aby w 
tymże kolegium generalne studium 
w każdym dozwolonym fakultecie 
ustanowione było, tj. teologii scho-
lastycznej i moralnej, filozofii, ma-
tematyki, obojga praw, medycyny, 
sztuk wyzwolonych i nauk zgoła 
wszystkich, według przyjętego 
akademii i uniwersytetu zwyczaju 
i praktyki.
Ze względu na obowiązujące wów-
czas w Polsce prawa, oprócz de-
kretu królewskiego do utworzenia 
Akademii niezbędna była uchwała 
sejmowa i aprobata papieża. Mimo 
wielokrotnych prób Sejm na kolej-
nych sesjach w latach 1661–1665 
nie wyraził zgody na utworzenie 
we Lwowie Akademii (wobec 
silnego sprzeciwu ze strony Aka-
demii Krakowskiej i Zamojskiej), 
zaś papież Aleksander VII zezwo-
lił jedynie na nadawanie stopni 
doktorskich z teologii i filozofii, 
do czego kolegium jezuickie mia-
ło już prawa nadane w 1552 przez 
papieża Juliusza III. Do najbardziej 
znanych absolwentów tej uczelni 
należy ksiądz Grzegorz Piramo-
wicz, pedagog, działacz oświato-
wy, pisarz oświeceniowy i filozof.
Akademia Lwowska (1758-1773)
18 kwietnia 1758 król polski Au-
gust III podpisał dyplom potwier-
dzający całkowicie przywilej Jana 
Kazimierza z 1661, nadając lwow-
skiej Akademii prawa takie, jakie 
posiadała Akademia Krakowska.
24 marca 1759 papież Klemens 
XIII wydał bullę, zatwierdzającą 
Akademię Lwowską i podnoszącą 
ją do godności uniwersytetu. Uzy-
skano prawo do wykładania: gra-
matyki, retoryki, filozofii, teologii 
scholastycznej i moralnej, dogma-
tycznej i pozytywnej, kanonów 
świętych i prawa kanonicznego, 
prawa cywilnego, i innych nauk.
11 grudnia 1759 odbyło się uroczy-
ste otwarcie Akademii Lwowskiej 
i pierwsza promocja doktorska. 
Wśród pierwszych doktorów był 
znany poeta Franciszek Karpiński, 
wśród wykładowców – m.in. Grze-
gorz Piramowicz
Od 1761 trwały procesy sądowe 
przeciwko Akademii Lwowskiej, 
wytoczone przez Akademie: Kra-
kowską i Zamojską, nie przyniosły 
one jednak ostatecznego rozstrzy-

gnięcia sporu.
W 1764, na sejmie koronacyjnym, 
nowo wybrany król Stanisław 
August Poniatowski, zatwierdził 
konstytucję, która potwierdziła 
przywileje Akademii krakowskiej, 
zamojskiej i wileńskiej, o lwow-
skiej nie wspominając.
W 1773, po pierwszym rozbiorze 
Polski, władze austriackie rozwią-
zały zakon jezuitów, prowadzący 
Akademię Lwowską. Akademia 
została przekształcona w szkołę 
średnią (kształcącą w zakresie filo-
zofii i prawa). Oprócz niej na ba-
zie Akademii powstały: Kolegium 
Medyczne (Collegium Medicum) 
dla „wykształcenia chirurgów i ich 
pomocników” i Kolegium Teologii 
Katolickiej (tzw. Akademia Stano-
wa) dla młodzieży szlacheckiej.

Uniwersytet Józefiński (1784-
1805)

21 października 1784 cesarz au-
striacki Józef II podpisał dyplom 
fundacyjny dla świeckiego uniwer-
sytetu we Lwowie, zwanego józe-
fińskim. 
Równocześnie sprowadził na uni-
wersytet profesorów niemieckich 
rozpoczynając proces germanizacji 
uczelni. Podstawowym językiem 
nauczania była łacina, pomocni-
czymi: język polski i niemiecki. 
Zadaniem uczelni było kształcenie 
Austriaków, Niemców, Polaków 
i Rusinów z różnych stanów (du-
chowieństwo, szlachta, mieszcza-
nie); głównie do zawodów urzęd-
niczych. Siedzibą uniwersytetu 
stał się klasztor potrynitarski przy 
ul. Krakowskiej (obecnie w tym 
miejscu znajduje się cerkiew Prze-
mienienia Pańskiego). Uniwersytet 
miał cztery wydziały: teologiczny, 
filozoficzny, prawny i medyczny. 
W tej formie Uniwersytet funk-
cjonował przez 21 lat. Wykłady 
odbywały się po łacinie, po polsku, 
niemiecku, a na wydziale filozofii i 
teologii od 1787 (do 1808) także w 
języku słowiańsko-ruskim.
W 1805, z uwagi na włączenie do 
zaboru austriackiego tzw. Galicji 
Zachodniej z Krakowem, zarzą-
dzono połączenie uniwersytetu 
lwowskiego i krakowskiego.
Liceum Lwowskie (1805-1817)
1805 – Uniwersytet Lwowski 
przekształcono w liceum – wyż-
szy zakład naukowy z wydziałami: 
prawa, filozofii, teologii i chirurgii 
(na miejsce wydziału medycznego 
powołano Instytut Medyczno-Chi-
rurgiczny). Różnił się on od uni-
wersytetu mniejszą liczbą katedr, 
krótszym okresem nauki, brakiem 
uprawnień (lecz tylko do 1806) do 
nadawania promocji doktorskich. 

Liceum lwowskie istniało 12 lat.
1808 – zniesienie wykładów w ję-
zyku słowiańsko-ruskim, na żąda-
nie samych Rusinów.
7 sierpnia 1817, po kongresie wie-
deńskim, który wyłączył Kraków 
spod jurysdykcji Austrii, cesarz 
austriacki Franciszek I podpisał 
powtórny akt fundacji uniwersy-
tetu lwowskiego z niemieckim 
językiem wykładowym, z trzema 
fakultetami (bez medycznego – za-
stępował go nadal Instytut Medycz-
no-Chirurgiczny, zlikwidowany 
w 1874). Podstawowym językiem 
wykładowym był niemiecki.

W okresie powstania listopadowe-
go młodzież studencka Uniwersy-
tetu Lwowskiego tłumnie uciekała 
do Królestwa Kongresowego, by 
walczyć w szeregach powstańców.
od 1833 rozpoczęła się na uniwer-
sytecie era konspiracyjna. Powsta-
ły wówczas organizacje konspira-
cyjne: Związek Przyjaciół Ludu, 
Węglarstwo Polskie, Stowarzysze-
nie Ludu Polskiego itd., w których 
działali aktywnie studenci: Franci-
szek Jan Smolka, Kazimierz Gro-
cholski, Albin Dunajewski, Karol 
Szajnocha i in. Organizacje te były 
zwalczane przez policję zaborczą, 
zaś konspiratorzy zamykani w 
ciężkich więzieniach.

6 kwietnia 1848 roku, w okresie 
Wiosny Ludów uniwersytet uzy-
skał pełną autonomię i pozwolenie 
na prowadzenie wykładów po pol-
sku, podpisane przez gubernatora 
austriackiego Stadiona.

2 listopada 1848 roku generał au-
striacki Hammerstein rozkazał 
zbombardować zbuntowane mia-
sto. W wyniku bombardowania 
spłonęły budynki uniwersyteckie 
wraz z biblioteką. Z ok. 51 tys. to-
mów uratowano jedynie ok. 13 tys.
13 maja 1863 roku wyruszyła do 
Królestwa wyprawa powstańcza 
pod dowództwem mjr. Jana Żal-
plachty Zapałowicza. 

W skład kompanii strzeleckich 
należących do zgrupowania Zapa-
łowicza wchodziła przede wszyst-
kim młodzież akademicka Lwo-
wa. Wielu studentów lwowskiego 
uniwersytetu poległo też w boju 
powstańczym 19 maja pod Tucza-
pami w Lubelskiem.
Po półrocznej przerwie na uspoko-
jenie nastrojów uniwersytet wzno-
wił wykłady w 13 salach lwow-
skiego ratusza.

2 stycznia 1851 namiestnik Galicji 
hr. Agenor Gołuchowski przekazał 
dla uniwersytetu gmach obok ko-

ścioła św. Mikołaja (nazywany po 
1920 roku starym uniwersytetem), 
który był zajmowany do czasu ka-
saty zakonu jezuitów przez kon-
wikt jezuicki, później zaś przez 
wojsko.
W dziesięcioleciu 1851–1860 Au-
striacy w myśl zasady divide et im-
pera przyznali Rusinom uprzywile-
jowane stanowisko, wprowadzając 
częściowe wykłady w języku ru-
skim na wydziałach teologicznym 
i prawniczym, Polakom zezwalając 
jedynie na stworzenie katedry języ-
ka polskiego (1856, podczas gdy 
katedra literatury ruskiej powstała 
już w 1849).

od 1867, kiedy w Austro-Węgrzech 
zapanowała era konstytucyjna, roz-
poczęła się walka o polski charak-
ter uniwersytetu lwowskiego, która 
przyniosła stopniowo wzrost licz-
by wykładów w języku polskim 
w 1870 prowadzono 46 wykładów 
w języku niemieckim, 13 po łaci-
nie, 13 po polsku i 7 po rusku
w 1874 prowadzono 59 wykładów 
w języku polskim, 13 po łacinie, 11 
po niemiecku i 7 po rusku
w 1906 prowadzono 185 wykła-
dów w języku polskim, 19 po łaci-
nie, 5 po niemiecku
w 1882 kadra nauczycielska Uni-
wersytetu została w większości 
obsadzona polskimi naukowcami 
(po długiej walce społeczności pol-
skiej, która obroniła uczelnię przed 
likwidacją na rzecz niemieckiego 
uniwersytetu w Czerniowcach). 
Wtedy to rozpoczął się okres 
świetności uniwersytetu, który na 
przełomie XIX i XX wieku był 
największą uczelnią Galicji i dru-
gą w Austrii (w 1913 miał blisko 5 
tysięcy studentów, w tym kobiety, 
które dopuszczono na medycynę i 
filozofię w 1897 roku)
w 1884, po wieloletnich staraniach, 
utworzono Katedrę Medycyny Są-
dowej na Wydziale Prawa pod kie-
rownictwem prof. Longina Feigla
w 1891 Uniwersytet otrzymał zgo-

dę na Wydział Medyczny (utwo-
rzony w 1894), stając się uczelnią 
czterowydziałową. Większość 
wykładów prowadzono w języku 
polskim, ale były także wykłady po 
rusku i łacinie
w 1898 utworzono Katedrę Medy-
cyny Sądowej i Zakład Medycyny 
Sądowej (od 1899 do wybuchu II 
wojny światowej na ich czele stał 
prof. Włodzimierz Sieradzki)
na przełomie 1901/1902 roku mia-
ły miejsce bójki studentów ukra-
ińskich i polskich. Starcia między 
studentami narastały do roku 1908, 
podczas nich byli ranni i zabici. 
Wraz z rozwojem polskiego nacjo-
nalizmu narastały spory społecz-
ności polskiej i ukraińskiej o obec-
ność obu języków na uczelni
w 1907 utworzono katedrę astro-
nomii, a jej pierwszym profesorem 
został Marcin Ernst.

Uniwersytet Jana Kazimierza 
(1919-1939)

8 listopada 1919 roku postano-
wieniem Naczelnika Państwa 
uniwersytetowi nadano imię za-
łożyciela – króla Jana Kazimierza 
(Universitas-Joannes-Casimiriano 
Leopoliensis)[4]. Była to jedna z 
największych i najbardziej zasłu-
żonych placówek naukowych od-
rodzonej Polski, gdzie wykładali 
słynni, światowej sławy naukow-
cy (patrz link zewnętrzny , gdzie 
powstawały i działały słynne śro-
dowiska lwowskich naukowców, 
takie jak: lwowska szkoła mate-
matyczna, lwowsko-warszawska 
szkoła filozoficzna, lwowska szko-
ła antropologiczna, lwowska szko-
ła zoologiczna, lwowska szkoła 
geograficzna i in., gdzie dokony-
wano ważnych odkryć naukowych 
i publikowano prace naukowe na 
światowym poziomie.

26 lutego 1920 roku Uniwersy-
tetowi Jana Kazimierza przeka-
zano nowe budynki, w tym oka-
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zały gmach Sejmu Krajowego 
Galicji przy ulicy Marszałkowskiej 
1, który stał się gmachem głównym 
uczelni, zastępując dotychczasowy 
gmach przy ulicy Św. Mikołaja. 

W okresie międzywojennym UJK 
posiadał 12 obiektów dydaktycz-
nych przy ulicach: Kościuszki, 
Mickiewicza, Św. Mikołaja, Dłu-
gosza, Piekarskiej, Pijarów, Gło-
wińskiego, Zielonej, dwa ogrody 
botaniczne – przy ul. Długosza i 
Cetnerowskiej, bibliotekę przy ul. 
Mochnackiego i domy profesor-
skie przy ul. Supińskiego.

Uniwersytet miał pięć wydziałów:

Teologiczny (w 1934/35 222 stu-
dentów), mieszczący się w gmachu 
posejmowym przy ul. Marszał-
kowskiej 1,

Prawa (w 1934/35 2978 studen-
tów), mieszczący się w gmachu 
przy ul. Mickiewicza 5,

Lekarski (w 1934/35 638 studen-
tów) oraz w jego ramach Oddział 
Farmaceutyczny (w 1934/35 263 
studentów), mieszczący się w kom-
pleksie gmachów przy ul. Piekar-
skiej i Głowińskiego oraz Pijarów,

Humanistyczny (w 1934/35 892 
studentów), mieszczący się w 
gmachu posejmowym przy ul. 
Marszałkowskiej 1, a także przy ul. 
Mickiewicza 5 i Kościuszki 9,

Matematyczno-Przyrodniczy 
mieszczący się w starym gmachu 
przy ul. św. Mikołaja (w 1934/35 
870 studentów) mieszczący się w 
gmachu starego uniwersytetu przy 
ul. Mikołaja 4 a także przy ul. Dłu-
gosza 6 i 8 oraz Kościuszki 9.

W 1920 roku powołano Katedrę 
Geofizyki i Meteorologii, którą rok 
później przekształcono w Instytut 
Geofizyki i Meteorologii. Przez 
cały okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego Instytut swoją sie-
dzibę miał w nowym gmachu przy 
ul Marszałkowskiej, a wejście do 
niego znajdowało się z tyłu budyn-
ku od ul. Kościuszki. 

Katedra a później Instytut zajmo-
wał kilka pomieszczeń na 3-pię-
trze i taras na którym urządzono 
obserwatorium meteorologiczne. 
Kierownikiem Katedry a następ-
nie Instytutu był przez cały okres 
jego istnienia do wybuchu II wojny 
światowej prof. Henryk Arctowski.

W roku akademickim 1934/1935 
studiowało na nim 5900 studentów, 
z tego: 

3793 wyznania rzymskokatolickie-
go,
1211 wyznania mojżeszowego,
739 wyznania grecko-katolickiego,
72 wyznania prawosławnego,
67 wyznania ewangelickiego.

W 1936 profesor Tadeusz Bigo 
powołał przy Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie Kurs Prawa Lotniczego 
UJK. Był to jedyny w Polsce i je-
den z kilku w Europie ośrodków 

kształcących w dziedzinie prawa 
lotniczego.

Od początku XX w. do połowy lat 
dwudziestych trwały próby utwo-
rzenia we Lwowie uniwersytetu 
ukraińskiego. Do realizacji kon-
cepcji formalnie nie doszło, ale w 
latach 1921–1925 działał we Lwo-
wie tzw. Tajny Uniwersytet Ukra-
iński. 

Jego kadrę naukową stanowili 
głównie ukraińscy wykładowcy 
ze Lwowa, oraz ci uczeni ukraiń-
scy, którzy zostali usunięci z Uni-
wersytetu Lwowskiego z powodu 
odmowy złożenia ślubowania na 
lojalność wobec państwa polskie-
go i odmowy zobowiązania się do 
zaniechania wrogiej działalności 
wobec państwa polskiego.

UNIWERSYTET IM. IWANA 
FRANKI (1940 – 1941) 

Po agresji Niemiec i ZSRR na Pol-
skę, okupacji Lwowa przez Armię 
Czerwoną (tzw. pierwsza okupacja 
sowiecka: 1939–1941) i aneksji 
miasta przez ZSRS, uniwersytet 
nadal funkcjonował. Zajęcia w 
pierwszym trymestrze (X-XII 1939 
r.) odbywały się według polskich 
przedwojennych programów. 
18 października odwołano polskie-
go rektora prof. Romana Long-
champs de Bérier. Na jego miejsce 
mianowany został przez władze so-
wieckie Ukrainiec Mychajło Mar-
czenko (zwolennik pełnej ukraini-
zacji uniwersytetu). 

Sowietyzacja uniwersytetu nastę-
powała stopniowo od końca paź-
dziernika 1939 roku. Pierwszym 
krokiem było zawieszenie wykła-
dów na Wydziale Teologicznym, 
co oznaczało faktyczną likwidację 
wydziału. 

30 października 1939 Marczenko 
zarządził, że językiem urzędowym 
Uniwersytetu jest język ukraiński, 
a język polski może jedynie pełnić 
funkcje pomocnicze. Dwa dni póź-
niej rozporządzeniem Marczenki z 
Uniwersytetu zostało zwolnionych 
16 polskich pracowników nauko-
wych Wydziału Prawa (16 listopa-
da kolejnych dwóch). 

Na początku grudnia Wydział 
Humanistyczny podzielono na 
Wydział Historyczny i Wydział 
Filologiczny. 1 grudnia 1939 r. 
Wszechzwiązkowy Komitet do 
Spraw Szkół Wyższych przy Ra-
dzie Komisarzy Ludowych ZSRR 
wydał zarządzenie o zmianie na-
zwy Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza na Lwowski Państwowy Uni-
wersytet ZSRR. 

2 grudnia zatwierdzono nowy sta-
tut uniwersytetu, w którym akcen-
towano, że uniwersytet ma kształ-
cić kadry dla dobra radzieckiej 
komunistycznej ojczyzny.
W styczniu 1940 r. dekretem Pre-
zydium Rady Najwyższej Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej uniwersytetowi nada-
no nazwę Lwowski Państwowy 
Uniwersytet im. Iwana Franki, a 
na uczelnię sprowadzono 45 pra-

cowników naukowych z Kijowa i 
Charkowa. 

Wprowadzono sowiecki system 
organizacji, likwidując ostatecz-
nie Wydział Teologiczny i sze-
reg katedr w ramach istniejących 
wydziałów.. Od 3 stycznia 1940 
r. uniwersytet składał się z pięciu 
wydziałów: Wydziału Historycz-
nego, Wydziału Prawa, Wydziału 
Filologicznego, Wydziału Fizy-
ko-Matematycznego i Wydziału 
Przyrodniczego, przy czym liczba 
katedr była niewielka, a Wydział 
Historyczny prowadził tylko jeden 
kierunek studiów. 

Nauka w szkołach wyższych mia-
ła być bezpłatna i odbywać się w 
języku ukraińskim i rosyjskim, z 
zezwoleniem w niektórych przy-
padkach na wykładanie w języku 
polskim. Do czerwca 1941 r. uni-
wersytet funkcjonował częścio-
wo z przedwojenną polską kadrą 
naukową, niejednokrotnie pozba-
wioną katedr i zdegradowaną w 
ramach struktury Uniwersytetu. Na 
przełomie lat 1939/1940 na uczel-
ni wprowadzono nowe programy- 
identyczne z sowieckimi, bądź pro-
gramy przejściowe. 

W lutym 1940 roku, zgodnie z so-
wieckim schematem organizacji 
szkolnictwa wyższego, z uniwersy-
tetu wydzielony został ostatecznie 
Wydział Lekarski, z którego utwo-
rzono odrębną uczelnię – Instytut 
Medyczny. 

W czerwcu 1940 r. na uniwersyte-
cie było 76 katedr. Kontynuatorem 
polityki ukrainizacji Uniwersytetu 
po 3 września 1940 r. został Heor-
hyj Byczenko – nowy rektor uczel-
ni, powołany na to stanowisko po 
odwołaniu Marczenki.

Sowieckie władze uczelni prze-
prowadziły pomiędzy 25 listopada 
a 2 grudnia 1939 roku egzaminy 
wstępne przy przyjmowaniu na I 
rok studiów, wprowadzając kryte-
ria społeczno-polityczne („klaso-
we”) oraz narodowościowe. Kryte-
ria ograniczały dostęp do studiów 
Polakom, preferując Ukraińców i 
Żydów. 

Jednocześnie rektor wydawał za-
rządzenia, mocą których na Wy-
dział Prawa przyjmowano osoby 
powiązane z administracją sowiec-
ką lub NKWD. 
Jesienią 1939 i na początku 1940 
z uczelni usunięto, lub sama zre-
zygnowała znaczna część polskich 
studentów. W konsekwencji na 
Uniwersytecie liczba studentów w 
roku akademickim 1939/1940 spa-
dła radykalnie: z 3900 po zakoń-
czeniu zapisów do 1835 w marcu 
1940 roku. 

Analogicznie było w roku akade-
mickim 1940/1941. Wśród studen-
tów uniwersytetu już na przełomie 
lat 1939/40 przeważać zaczęli stu-
denci żydowscy. W marcu 1940 r. 
na I roku Uniwersytetu studiowało 
304 Żydów, 289 Ukraińców i 108 
Polaków. 

Na ogółem 1835 studentów Uni-

wersytetu Lwowskiego w mar-
cu 1940 studiowało 697 Żydów 
(37,98%), 617 Polaków (33,62%), 
493 Ukraińców (26,87%), 20 Ro-
sjan, 7 Białorusinów i 1 Czech. 

Na początku 1941 r. na 1617 stu-
dentów było 715 Żydów (44,21%), 
540 Ukraińców (33,40%) i 362 
Polaków (22,39%. W roku akade-
mickim 1940/41 zajęcia odbywa-
ły się już w całości według zasad 
obowiązujących na innych uniwer-
sytetach sowieckich. Nie wszyscy 
jednak wykładali w języku ukraiń-
skim, część profesorów prowadziła 
zajęcia po polsku. 

W marcu 1941 r. rektor Byczenko 
poinformował wykładających w ję-
zyku polskim, że jeśli do września 
1941 nie zaczną prowadzić zajęć 
w języku ukraińskim, stracą pracę. 
Wbrew groźnym zapowiedziom i 
naciskom władz uczelni wykłady, 
seminaria, ćwiczenia prowadzone 
przez polskich nauczycieli akade-
mickich aż do 1941 r. odbywały się 
po polsku. Na ogół odmowa wy-
kładania w języku ukraińskim nie 
powodowała poważniejszych re-
perkusji. Nawet wykręcanie się od 
udziału w obowiązkowych kursach 
języka ukraińskiego nie prowadzi-
ło do „groźniejszych konsekwen-
cji”.

W okresie okupacji sowieckiej 
1939–1941 zostało aresztowanych 
przez NKWD kilkudziesięciu pra-
cowników naukowych Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Spośród 68 aresztowanych 31 zo-
stało zamordowanych.

PODZIEMNY UNIWERSYTET 
JANA KAZIMIERZA (1941 – 
1944) 

Po ataku Niemiec na ZSRS, w 
okresie okupacji Lwowa przez III 
Rzeszę (30 czerwca 1941- 23 lip-
ca 1944) uniwersytet został przez 
okupanta zamknięty. 

Nad ranem 4 lipca 1941 niemieckie 
Einsatzkommando zur besonderen 
Verwendung z udziałem ukraiń-
sko – niemieckiego batalionu Na-
chtigall (Słowiki) dokonało mordu 
czterdziestu pięciu polskich profe-
sorów czterech lwowskich uczelni 
wyższych, w kilku przypadkach 
wraz z rodzinami. 

Zginęli przedstawiciele polskiej 
nauki, m.in.: Antoni Cieszyński, 
Władysław Dobrzaniecki, Jan 
Grek, Jerzy Grzędzielski, Edward 
Hamerski, Henryk Hilarowicz, 
Władysław Komornicki, Włodzi-
mierz Krukowski, Roman Long-
champs de Bérier, Antoni Łom-
nicki, Witold Nowicki, Tadeusz 
Ostrowski, Stanisław Pilat, Sta-
nisław Progulski, Roman Renc-
ki, Stanisław Ruff, Włodzimierz 
Sieradzki, Adam Sołowij, Włodzi-
mierz Stożek, Kazimierz Vetulani, 
Kasper Weigel, Roman Witkie-
wicz, Tadeusz Boy-Żeleński.

W późniejszym okresie ofiarami 
niemieckich zbrodniarzy padli ko-
lejni polscy naukowcy związani z 
Uniwersytetem Lwowskim, byli 

to m.in.: Marian Auerbach, Stefan 
Rudniański, Maurycy Allerhand, 
Helena Polaczkówna, Herman 
Auerbach, Jan Badian, Kazimierz 
Kolbuszewski, Jan Piekałkiewicz, 
Łucja Charewiczowa, Adam Fi-
scher, Juliusz Paweł Schauder, Pa-
weł Ostern.
W czasie okupacji niemieckiej 
funkcjonowały jedynie oficjalnie 
kursy medyczne, czyli nieoficjal-
ny Wydział Lekarski Uniwersyte-
tu Jana Kazimierza. Działalność 
uniwersytetu prowadzona była 
pomimo zakazu okupanta w miesz-
kaniach prywatnych, w ramach 
tajnych kompletów. Rektorem 
podziemnego Uniwersytetu Jana 
Kazimierza był prof. Edmund Bu-
landa.

W sierpniu 1944 r., po ponownym 
zajęciu Lwowa przez wojska so-
wieckie, wznowiono działalność 
naukową uniwersytetu. Pierwsza 
kadra (w tym 4 na 5 dziekanów) i 
pierwsi studenci, to przede wszyst-
kim Polacy,

Polscy naukowcy w wyniku zmia-
ny granic państwowych i przy-
musowych wysiedleń ludności 
polskiej z Kresów Wschodnich 
stopniowo opuszczali Lwów uda-
jąc się na zachód, zaś nowa ka-
dra naukowa napływała z ZSRR, 
głównie ze wschodniej części 
Ukraińskiej SRR. Po 1946 r. we 
Lwowie pozostali nieliczni polscy 
uczeni, m.in. Mieczysław Gębaro-
wicz, Przemysław Dąbkowski, Ju-
liusz Makarewicz,

Szacuje się, że przedwojenna ka-
dra naukowa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza utraciła ze swojego 
pierwotnego stanu aż 46,5% pro-
fesorów, co stanowiło 45 zamordo-
wanych profesorów.

W latach 50 XX-wieku podczas 
kolejnego etapu zacierania obecno-
ści kulturowej Polaków na Kresach 
i reorganizacji życia miejskiego i 
kulturalnego Lwowa z Biblioteki 
dawnego Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza ukradziono, wyniesiono, 
zniszczono około 2000 cennych 
eksponatów, głównie starodruków, 
rękopisów, książek, medali.

W 2001 r. na Uniwersytecie za-
trudniano 3301 osób, w tym 1042 
wykładowców prowadzących 
wykłady w 61 dziedzinach: peda-
gogicznych, naukowych i inży-
nieryjnych na 100 katedrach, w 
centrum obliczeniowym i w ponad 
100 laboratoriach oraz w muzeach: 
geologicznym, mineralogicznym, 
zoologicznym, numizmatycz-
nym, archeologicznym. Liczba 
studentów w roku akademickim 
1997/1998 wynosiła: dla studiów 
dziennych 11 649 osób, zaocznych 
3680 osób. Pełne studia uniwersy-
teckie trwają 5 lat.

Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.lwow.home.pl/semper/
ujk.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uni-
wersytet_Lwowski
ARTUR HUTNIKIEWICZ „UNI-
WERSYTET JANA KAZIMIE-
RZA WE LWOWIE”.
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1. Lokalizacja w czasie i 
przestrzeni.

 Poniższe wspomnienia dotyczą 
lat 1935–1943 mojej wsi rodzin-
nej Majdan Mokwiński w powie-
cie kostopolskim na Wołyniu (ok. 
35 km od granicy z ZSRR).
 Wieś mała i biedna. Zamieszkała 
przez 22 rodziny polskie, 3 rodzi-
ny ukraińskie, 2 rodziny niemiec-
kie i 2 żydowskie. Jeden sklep, 
jedna szkoła 4-ro klasowa, jedno-
izbowa z jednym nauczycielem. 
Wieś rozlokowana na E od strugi 
(Białka), na N od lasu postomyc-
kiego, rozcinał ją trakt z Kostopo-
la do Ludwipola (W-E) i droga z 
Tuczyna do Bereznego (SW-NE). 
Gospodarstwa rozproszone wśród 
pól i łak. Położona w otoczeniu 
lasów. Krajobraz bardzo piękny, 
szczególnie wiosną. Takie piękno 
dostrzegała poetka M. Konopnic-
ka:

„Jadą, jadą dzieci drogą              
 siostrzyczka i brat                         
 i nadziwić sie nie mogą                
 jaki piękny świat!                          

Tam się kryje biała chata
pod słomiany dach
przy niej wierzba rosochata
a w konopiach strach!”

Lasy okalające nasze gospodar-
stwo, stanowiły zieloną, sosno-
wą kotarę. Zielone dywany mchu 
ożywiały białe zawilce, niebieskie 
przylaszczki a jesienią fioletowe 
wrzosy. Na łąkach zielona tra-
wa urozmaicona żółtymi jaskra-
mi, kaczeńcami i mleczami oraz 
mnóstwem innych kolorowych 
kwiatów. Pola zielone od zbóż 
ozimych. Nad polami śpiewały 
skowronki a na klonie przed do-
mem wieczorami śpiewał prze-
pięknie swoje trele słowik.
 Nasz dom był drewniany, kry-
ty słomą a na zimę ściany były 
„ogacane” – otulane warstwą li-
ści i słomy. Wewnątrz ściany były 
malowane jasną gliną. Okna małe. 
Drzwi stosunkowo wąskie. Miesz-
kanie było ogrzewane drewnem 
spalanym w piecach i w kuchni z 
płytą.
 W latach 30-tych nie był tamten 
teren zelektryfikowany. Nie było 
więc radia, telefonu. Do oświetle-
nia służyły lampy naftowe. Wodę 
czerpano ze studni ocembrowanej 
z żurawiem.   

2a. Życiorys (do września 
1939 r.)

Urodziłem się 15 marca 1931 r. w 
rodzinie rolniczej. Mama Anna z 
d. Lubczyńska ur. 1900 r.Tato Sta-
nisław Wereda ur. 1887 r. Rodzeń-

stwo: Wacek ur. 1920 r., Mietek ur. 
1921 r., Antek ur. 1922 r., Aniela 
ur. 1924 r., Józek ur. 1931 r., Witek 
ur. 1936 r.
 Jak wszystkie dzieci wiejskie tak i 
ja wzrastałem w bliskiej obecności 
zwierząt domowych. Podziwiałem 
„ żółte kuleczki” kurczaczków i 
tylko groźna kwoka nie pozwalała 
brać je do rąk. Lubiłem też młode 
jagnięta i źrebięta. Nie pamiętam 
dlaczego, ale karmiłem i opieko-
wałem się dwoma małymi białymi 
barankami. Tak wypielęgnowane 
baranki urosły. Jesienią już jeź-
dziłem na nich, na obu jednocze-
śnie. Na drodze była kałuża. Ba-
ranki obeszły ją po obu stronach, 
a ja wpadłem w błoto. Ten widok 
rozbawił kobiety, które nieopodal 
kopały kartofle. 
 Przed domem rosły dwa drzewa 
klon i jabłoń. Klon wiosną był 
żółtym pachnącym i miododaj-
nym bukietem, natomiast latem 
dawał orzeźwiający cień. Pod tym 
klonem latem jedliśmy posiłki. Z 
drugiej strony domu rosła jabłoń 
owocująca 4 razy w roku w róż-
nych odstępach czasu. Był to bar-
dzo trafny dar taty dla dzieci.
 Przy drodze do Annowoli był 
krzyż – figura przed którym w 
majowe wieczory zbierali sie lu-
dzie na majówki. Bardzo chętnie z 
siostrą Anielą chodziłem na te mo-
dlitwy, aby posłuchać i pośpiewać 
piękne pieśni do Matki Boskiej.
 Pomagałem rodzeństwu zbierać 
dary przyrody. Wiosną spusz-
czaliśmy do naczyń sok z brzóz 
– na napój. Latem zbieraliśmy 
poziomki, maliny i jagody. Jesie-
nią zrywaliśmy orzechy laskowe 
i zbieraliśmy grzyby. Po żniwach 
zbierałem kłosy pszenicy (bardzo 
cenionej) i śpiewałem piosenkę:

„ Chodziłem po polu i zbierałem 
kłosy
takie dziewczę kocham, takie dziew-
czę kocham
co ma jasne włosy, i oczy niebieskie.
Nie oddałbym ja ją za berło królew-
skie” 

Żniwa to okres bardzo ciężkiej 
pracy w gorących dniach lata. 
W czasie żniw zbierano (koszo-
no) żyto, pszenicę, owies, grykę, 
jęczmień, proso oraz koniczynę, 
peluszkę, wykę; wyrywano kono-
pie i len. Pamiętam z jaką ostroż-
nością ścinano kosą lub sierpem 
proso, z którego uzyskiwano ka-
szę jaglaną. Proso jest podobne do 
wysokiej zielonej trawy. Nasiona 
ma w kłosie brązowym rozpierz-
chłym, z którego dojrzałe ziarna 
same wypadają, dlatego garście 
prosa ścinano po rosie, układano 
kłosami na płachty płócienne, aby 
nie uronić cennego plonu. Znoszo-
no do stodoły na klepisko, gdzie 

się je deptało uzyskując ziarno. 
Ziarna prosa (jagły) były brązo-
we, należało je obłuskać aby uzy-
skać żółte ziarenka kaszy jaglanej. 
Taką kaszkę jaglaną jadłem goto-
waną w mleku rano i wieczorem. 
Zgodnie z piosenką: 
 
„Lepsza kasza niźli groch,
 bo od grochu brzuszek boli
 za to kaszka brzuszek goi”...

Pozostałe zboża po skoszeniu wią-
zano w snopki ustawiano w zależ-
ności od rodzaju w „mędelki” po 
15 snopów układanych w krzyż 
(kłosami do wewnątrz) i ostat-
nim snopem nakrwano jak kape-
luszem. Owies, jeczmień, grykę 
ustawiano w „kuczki” czyli snop-
ki parami do siebie tworzyły rzę-
dy. Konopie i len zestawiano do 
gromady, tzn. w środku pierwszy 
a pozostałe dookoła. Po wyschnię-
ciu zwożono do stodoły i młócono 
młocarnią „barabanem” napędza-
ną kieratem poruszanym kńmi 
chodzącymi po okręgu. Dorodne, 
wysokie żyto młócono zimą cepa-
mi aby uzyskać prostą słomę na 
krycie dachów. Len rozkładano 
na płachcie z deską i młócono ki-
janką. Z konopi i lnu uzyskiwało 
się cenne włókna. Suchą słomę 
konopi i lnu w tarlicach łamono, 
paździerze wypadały a włókna po-
zostawały. Przędło się z nich nici, 
z których wyrabiano płótna szare 
z konopi i białe z lnu. W jesien-
ne wieczory kobiety i dziewczęta 
przędły na kołowrotkach lub na 
wrzecionach nici lub wełnę. Przy 
tych pracach śpiewały pieśni: re-
ligijne, patriotyczne, harcerskie, 
wojskowe i miłosne. Może warto 
uchronić od zapomnienia chociaż 
słowa:
„Puste pola wkoło, znikły ciepłe 
dni
Bladego słońca czoło spoza chmu-
ry lśni
I dni deszczem płaczą, lecą liście 
z drzew
Głodne wrony kraczą, pustka, 
smutek, żal,
Lecz na polską ziemię przyjdą lep-
sze dni
Bo nad polskim krajem biały orzeł 
lśni”...

Czasami tym prządkom Wacek 
czytał pożyczone książki. Naj-
chętniej słuchano Sienkiewicza. 

W roku szkolnym 1935/36 Wa-
cek ukończył 7 – mą klasę w 
Hołubnem i zaczął uczyć się w 
szkole rolniczej za Tuczynem i 
tam zamieszkał na stancji. Aniela 
ukończyła 4 – tą klasę w szkole w 
Chwojance i zaczęła chodzić do 
5 –tej klasy w Annowoli. Mietek i 
Antek po ukończeniu 4 – rech klas 
szkoły podstawowej nie uczyli się 

dalej, pracowali w gospodarstwie.
 Zimą w grudniu 1936 r. urodził 
się Witek, kaleka bez górnego 
podniębienia. Nie mógł ani jeść, 
ani pić w pozycji leżącej. Stryjen-
ka (amatorka akuszerka) nauczy-
ła Mamę karmić malca łyżeczką 
w pozycji pionowej. Taka opieka 
i pielęgnacja Witka wyłączyła 
Mamę z obowiązków gospodyni 
i kucharki. Aniela już uczennica 
6-tej klasy musiała przejąć część 
obowiązków Mamy. Wynajęto 
służącą – Ewkę Fijała, która wy-
ręczyła Mamę z obowiązków go-
spodarczych.
 Zimą krowy i konie „linieją” 
wymieniają sierść. Z tej sierści 
bracia Mietek i Antek robili piłki 
do gry: duże do zbijaka, małe do 
palanta. Nie miałem kupowanych 
zabawek, alę miałem sąsiadkę Elę 
Natan ( Niemka), bardzo spraw-
ną fizycznie, która umiała orga-
nizować różne zabawy i zawody. 
Trenowaliśmy biegi za „fajerką” 
po ścieżkach i polnych drogach. 
Do mnie przychodziły też dzie-
ci od Fijałów (Ukraińcy): Wania, 
Michał, Oksenia. W takiej gro-
madzie mogliśmy grać w „zbija-
ka”, palanta i patyczki. Do gry w 
patyczki potrzeba było dwa kije 
duży i mały, narysowany na ziemi 
kwadrat i wyznaczony sektor do 
gry. Jeden uczestnik z kwadratu 
dużym kijem wybijał mały. Po-
zostali w wyznaczonym sektorze 
usiłowali złapać mały kijek. Kto 
złapał, zmieniał kolegę w kwa-
dracie. Była ustalona punktacja 
w zleżności od sposobu złapania 
patyczka.
 
Wiosną 1937 r. Antek i Mietek ku-
pili rower, taki przystosowany do 
piaszczystych dróg. Opony szero-
kie, pełne balony. Tym rowerem 
woził mnie któryś z nich rano w 
niedzielę do kościoła. Potem na 
drugą mszę świętą drugi z braci 
woził Anielę. Ja nauczyłem się 
jeździć na tym rowerze z prawą 
nogą pod ramą. Męcząca to była 
jazda, ale dawała powód do spor-
towej dumy. 
 Witek, mimo swojego kalectwa 
żył i nabierał sił. Mama nauczyła 
się go karmić, a Aniela śpiewała 
mu piękną kołysankę: 

...”Luli, luli mój braciszku
śpij bez żadnych trwóg,
tu siostrzyczka cię utuli,
a nad tobą Bóg”...

Wiosną 1937 r. lub 1938 r. Tato 
kupił pięknego konia „araba” 
kasztankę od wojska z pogranicza. 
Kasztanka ta była bardzo podobna 
do tej z obrazka z J. Piłsudzkim. 
Wychowana i wyuczona w woj-
sku była bardzo spokojna, łagodna 
i mądra. Ja mając 6 i 7 lat już na 

niej jeździłem: stępa, truchtem i 
galopem. Tę klacz Tato będąc soł-
tysem używał jako konia wierz-
chowego na wyjazdy do gminy 
i powiatu. Po roku oźrebiła się, 
wydając na świat bardzo ładne-
go konika. Już jako „mama” nie 
pozwalała zbliżać się do swojego 
dziecka. To mnie bardzo złościło, 
bo chciałem pogłaskać małego 
„gniadosza”.
 Latem 1938 r. umarła Babunia – 
mama Taty. Ostatniego dnia oznaj-
miła, że umrze, kazała przywieźć 
księdza, zawiadomić wszystkie 
ciocie i stryjka a Stefkę poprosi-
ła żeby ją wykąpała i odświętnie 
ubrała. Pamiętam po obiedzie 
ostatnie pożegnania ze wszystki-
mi dziećmi i wnukami. Siedząc 
w łóżku usnęła i umarła. Wszyscy 
zebrani modlili się i śpiewali. Na-
sępnego dnia odbył się pogrzeb na 
cmentarzu w Annowoli. Nie pa-
mietam czy zanosiłem kwiaty na 
mogiłę babci. W powrotnej dro-
dze z kościoła wtępowaliśmy na 
cmentarz na krótką modlitwę. 
 Przypominam sobie jak w waka-
cje Wacek uczeń szkoły rolniczej 
namawiał Tatę na kupienie narzę-
dzi rolniczych: siewnika, kultywa-
tora i śrutownika.
 Jeszcze chyba przed śmiercią 
babci, roczny byczek zaatakował 
Wacka. Mietek go musiał obronić. 
Ten byczek stał sie zbędny bo nie-
bezpieczny, więc sprzedali go Ży-
dowi – handlarzowi. Uwiązali do 
wozu i żyd ruszył w drogę do Ma-
łych Siedliszcz (12 km). Żydow-
ski koń słaby i wóz stary, tak że 
byk rozerwał wóz i z tylnymi ko-
łami wrócił na podwórko. Za nim 
Żyd z lamentem i przodem wozu. 
Kupiec chciał zwrotu pieniędzy. 
Mietek zaproponował, że zarżnie 
byka i włoży na wóz. Widziałem 
i pamiętam jak Mietek z Antkiem 
zabijali byka. 
 W żniwa zwożono snopy do sto-
doły. Ja wlazłem na jabłonkę i ba-
łem się zejść. Wołałem Tatę na ra-
tunek. Tata musiał rozebrać wóz, 
wziąć drabinę i wejść po dziecko. 
Już po zdjęciu mnie z drzewa wy-
mierzył sprawiedliwość, dostałem 
klapsa w tyłek ciężką spracowaną 
ręką, czego nie zapomniałem. 

2b. Życiorys (c.d. wojna i 
okupacja sowiecka).

Pierwszego września 1939 r. mia-
łem rozpocząć naukę. Wybuchła 
wojna z Niemcami.  Inaugura-
cja mojej nauki odwlokła się aż 
do ukończenia wojny do 1945 r. 
Skończyło się uporządkowane 
porami roku życie mojej rodziny. 
Beztroskie i spokojne życie zmie-
niło się w strach i niepewność.
 17 września spełniły się 

„Ziemio rodzinna droższa od innych.  Nie śpię, szukam wspomnień 
dziecinnych!.” - W. Broniewski

Wspomnienia dzieciństwa
Józef Wereda  Płock, lato 2013 r. (70 rocznica zbrodni na Wołyniu)       
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najgorsze przewidywania, o go-
dzinie 4 rano wkroczyły na Wo-
łyń wojska sowieckie. Na Majdan 
Mokwiński dotarły pod wieczór. 
Traktem z Ludwipola do Kosto-
pola z wielkim hałasem jechały 
czołgi (tanki) i armaty ciągnione 
„stalincami”. Żołnierze podeszli 
pod okno prosząc o „kusoczek 
chleba”, darmo nie chcieli dawali 
szpulkę nici itp., ale mama powie-
działa „niet”. Zostali obdarowani 
chlebem i owocami z sadu. Mietek 
poszedł do traktu obejrzeć czołgi i 
uzbrojenie, przyszli też Ukraińcy 
i już wtedy domagali się zezwo-
lenia na „ryzanie Polaczków”. 
Rosjanie takiego przyzwolenia im 
nie dali.
 Straż z pogranicza polska już 16 
września 1939 r. otrymała rozkaz 
wycofania się do miasta Sarny. 
Osadnicy wojskowi z okolic Rów-
nego zostali wywiezieni na Sybir. 
Stryjek Mazurek przyprowadził 
do nas od nich psa Brysia, mądry 
duży wilczur.
 Po kilku dniach za wojskiem 
przyszli ludzie z kołchozów. Pro-
sili o kromkę chleba, kubek mle-
ka, garniec kaszy lub zboża. Byli 
bardzo mizerni, biedni, źle ubrani 
i wróżyli nam podobny głodowy 
los na przyszłość.
 Jesień była pogodna i ciepła – 
prawdziwe babie lato. Prace polo-
we (wykopki) i inne gospodarcze 
wykonywano normalnie. Pamię-
tam przygotowanie domu na zimę 
– ogacanie ścian liśćmi z sadu i 
lasu.
  W grudniu już pomagałem Anie-
li robić ozdoby na choinkę. Z 
kolorowych papierków i słomek 
robiliśmy łańcuszki oraz pajacy-
ki. Choinkę – drzewko sosnowe 
przynieśli bracia z lasu i ustawili 
w pokoju. Z Anielą dekorowałem 
drzewko. Choinka była ustrojo-
na skromnie: błyszczącymi cu-
kierkami, lśniącymi jabłuszkami, 
sucharkami różnych kształtów, 
papierowymi aniołkami i łańcusz-
kami.
 Wigilia w 1939 r. została mi w 
pamięci, ponieważ była ostatnią z 
Tatem, który mocnym barytonem 
śpiewał po kolacji piękne kolędy 
i wesołe pastorałki. Wszyscy do 
kolacji wigilijnej  byliśmy ubra-
ni odświętnie. Pamiętam tatę w 
ciemnym garniturze, wysokiego, 
barczystego, łysego z dużymi 
wąsami jak z opłatkiem w ręku 
dzielił się z nami przed kolacją. 
Po kolacji szło się do stajni i obo-
ry ze specjalnym zielonym opłat-
kiem aby poczęstować opłatkiem 
zwierzęta. O północy w kościele 
w Annowoli była pasterka. Tato 
i dorośli bracia pojechali sania-
mi na pasterkę. Mama, Aniela i 
ja sprzątaliśmy po kolacji i pil-
nowaliśmy chorego Witka. Nie 
pamiętam aby pod choinką były 
prezenty, albo aby roznosił pre-
zenty Św. Mikołaj.
 W Święta Bożego Narodzenia 
chodzili kolędnicy. Ja pamiętam 
jak w drugi dzień świąt chodzi-
łem do najbliższych sąsiadów z 
życzeniami, za które dostawałem 
słodycze. Zabaw sylwestrowych 
nie pamiętam, chyba nie były or-
ganizowane.
 Mile wspominam psa „brytana” 

pozostawionego przez osadni-
ków. Był długo na uwięzi aby nie 
poszedł za wojskiem. Gdy zamar-
zły wody na łakach i bagnach, 
wykorzystywałem tego psa jako 
zwierzę pociągowe. Jego chropo-
wate miękkie łapy pozwalały bie-
gać po lodzie. Ja na łyżwie (trep 
podbity drutem) trzymałem sznur 
(smycz) i jeździłem po lodzie za 
dużym psem. Ten pies był mądry. 
Informował o nadejściu sąsiada. 
Nie atakował go, tylko szczekał. 
Czekał, aż któryś z braci wyjdzie 
z domu i powita gościa, wówczas 
i on przyjaźnie merdając ogonem 
podchodził i podawał łapę na po-
witanie i już traktował przybysza 
jak domownika.
 W Wielki Piątek – 22 marca 
1940 r. NKWD aresztowało Tatę 
i później wysłało na Sybir. Pa-
miętam jak Tato zbierał ubrania 
i żegnał się z nami. Płakał – co 
mnie bardzo zabolało. Nigdy nie 
widziałem Go płaczącego. Po 
kilku miesięcznym więzieniu w 
Dubnem wywieziono więźniów 
na Sybir. Przez całą okupację so-
wiecką baliśmy się zsyłki całej 
rodziny na Syberię. 
 Wiosną 1940 r. ks. Adamowicz 
z Annowoli zorganizował przy-
gotowanie dzieci do komunii 
świętej. W czerwcu 1940 r. przy-
jąłem I – Komunię Świętą w An-
nowoli a w sierpniu tego samego 
roku przystąpiłem do sakramentu 
bierzmowania w Niewierkowie.
 W czasie okupacji sowieckiej nie 
było czynnych szkół. Wacek wró-
cił ze szkoły rolniczej bodaj po II 
roku nauki. Aniela nie mogła już 
ukończyć 7 klasy w Annowoli. Ja 
nie chodziłem do podstawówki.
Gospodarstwem po aresztowaniu 
Taty, najbardziej zarządzał Mie-
tek z Mamą.
 W 1940 r. porozumieli się Ro-
sjanie z Niemcami i pozwolili ro-
dzinom niemieckim wyjechać do 
„Rajchu”. Pożegnałem koleżankę 
Elę Natan. W zamian na  Majdan 
na poniemieckie gospodarstwo 
przeprowadzili się z Druchowej 
Stefka i Jan Kuriaci. Ich syn Janio 
o rok młodszy ode mnie (1932) 
stał się moim kolegą. 
 Zimą bodaj 1941 r. już w lutym 
mocno grzało słońce. Południowe 
zbocza zasp śnieżnych topiły się 
a nocą zamarzały. Tworzyła się 
lodowa skorupa i z tych zasp mo-
głem na saneczkach zjeżdżać jak 
z górki. Gdy tak zjeżdżałem pew-
nego ranka w towarzystwie psa, 
on pobiegł dalej, zaczął szczekać 
i wołać mnie. Poszedłem i zoba-
czyłem bardzo przykrą  i straszną 
rzecz – szczątki zjedzonej przez 
wilka sarny.
 Szczęśliwie minęło lato 1940 r. 
i zima 1941 r. – nie wywieźli nas 
na Sybir.
 Ubiór dziecka. Latem na gło-
wach czapeczka albo słomiany 
kapelusz. Koszula i bluzy z far-
bowanego płótna. Świąteczne 
frencze (marynarka) z zielonego 
harcerskiego drelichu. Spodnie 
płócienne z szarego płótna z ko-
nopii a świąteczne jak frencze z 
drelichu. Całe lato chodziło się 
boso. Do kościoła w trzewikach 
a jesienią i zimą w trepach i weł-
nianych skarpetach. Ubrania zi-

mowe, to bielizna flanelowa, ko-
szule płócienne, swetry wełniane, 
czapki i nauszniki, oraz rękawice 
i pończochy wełniane. Kurtki 
albo  z samodziału (płótno z weł-
ny) albo kożuszki. 

2c. Życiorys (c.d. okupacja 
niemiecka)
 21 czerwca 1941 r. rozpoczęła 
się wojna niemiecko – sowiec-
ka. Żołnierze rosyjscy cofając 
sie przed Niemcami zostawili w 
naszym lesie czołg. Zabrali moim 
braciom cywilne ubrania i poszli 
do partyzantki.
 Wojsko niemieckie na samo-
chodach i motocyklach przeszło 
przez Majdan Mokwiński już 3 – 
go dnia wojny. Oficer niemiecki 
zabrał nam Kasztankę. Osiodłał 
ją,  przesiadł się na nią z moto-
cykla. Opłakałem tą „kochaną” 
Kasztankę, gdy obserwowałem 
jak ów Niemiec jechał na niej w 
pogoni za wojskiem sowieckim.
 Na skraju naszego lasu była 
zrobiona huśtawka. W niedziel-
ne popołudnia spotykała się tam 
młodzież. Wszyscy Polacy i 
Ukraińcy bawili się przyjaźnie. 
Pewnego razu starsi chłopcy roz-
brajali w czołgu naboje i łuski z 
prochem przynosili pod huśtaw-
kę. Zapalali proch, słup ognia był 
wyższy od sosen. Jedna paląca 
się łuska przewróciła się i opa-
rzyła mego kolegę Wanię Fijałę. 
Ktoś kopnął tą łuskę aby ogień 
długo nie palił Wanię. Widok 
straszny, twarz czarna spalona 
i ręce. Zanieśli Wanię do domu 
i jego mama zaczęła go leczyć 
czym miała – olejem lnianym. Po 
długich cierpieniach Wania wy-
zdrowiał, nawet odzyskał wzrok. 
Bardzo współczułem Wani, gdy 
go odwiedzałem.
 Późną jesienią 1942 r. banda 
ukraińska obrabowała nas. Zabra-
li ubrania i buty. Wacka w nocnej 
bieliźnie wyprowadzili z domu. 
W ciemności Mama i pozosta-
li w domu słyszeli dwa strzały z 
karabinu. Mama zaczęła płakać i 
my też , że Wacka zabili. On jed-
nak w ciemności uciekł. Całą noc 
Mama go opłakiwała otulała nas 
(mnie i Witka) pierzyną. Rano 
Wacek wrócił, nocował u szwa-
gra Bujaka.
 Wiosną 1943 r. zaczęła się na 
Wołyniu okrutna zbrodnia – rzeź 
Polaków przez bandy ukraińskie. 
Doszły tragiczne wieści o wy-
mordowaniu w Druchowej rodzi-
ny cioci Płomińskiej i w Małych 
Siedliszczach rodziny Mieczy-
sława Szczurowskiego syna cio-
ci Teofili. Widzieliśmy wielką 
łunę od pożaru wsi Lipniki, którą 
mimo samoobrony wymordo-
wano i spalono. Wymordowano 
Polaków w Janowej Dolinie i 
spalono. Było to nowe ładne mia-
steczko, które powstało ze wzglę-
du na kopalnie bazaltów.
 Po tych tragicznych wiadomo-
ściach Mama zdecydowała opu-
ścić gospodarstwo i uciec do 
Kostopola, potem wyjechaliśmy 
do Niemiec na roboty. Dzięki tej 
decyzji i ucieczki z gospodarstwa 
przeżyliśmy piekło zbrodni na 
Wołyniu.
 Zimą 3 stycznia 1944 r. wyjecha-

liśmy z Kostopola do Niemiec. 
Wacek pozostał w Kostopolu z 
nadzieją, że po skończonej woj-
nie wrócimy na nasze gospodar-
stwo.

3. Zakończenie.

 Dziwię się, że po tylu latach tak 
wiele pamiętam z lat dziecinnych 
i stron odległych. Sprawdza się 
powiedzenie: „Informacje, które 
do skarbca pamięci przechodzą 
przez serce, nie ulegają zapo-
mnieniu” (I. Gałczyński).
Tęsknota za krajem młodości, 
dzieciństwa, dręczy wielu Kreso-
wiaków. Niektórzy wyrazili to w 
wierszach. 
  ... „Żegnaj nam ty miła strono,
 gdzie piękne dzieciństwa chwile
 biegły wśród pól i lasów,
 gdzie rosło w nas marzeń tyle!
 Łzy kręcą się w oku
 kiedy o Tobie myślimy.
 Ty nasza ziemio rodzona
 już nigdy tam nie wrócimy”...

  (J. Suligowski)

 Tęsknota i ciekawość zmobili-
zowały mnie i z wnukiem Rafa-
łem (studentem) pojechaliśmy we 
wrześniu 2009 r. do kraju mego 
dzieciństwa. Dojechaliśmy fur-
manką na cmentarz w Annowoli  
i do wsi Majdan. Zobaczyliśmy 
zgoła inny krajobraz od tego jaki 
opowiadałem wnukom na dobra-
noc. W latach 1945 – 1990 Rosja-
nie urządzili tam poligon wojsko-
wy. Zostały zniszczone wszelkie 
ślady zabudowań, sadów, pół 
uprawnych. Wypłoszono dziką 
zwierzynę i wszelkie ptactwo po-
lne i leśne. Zobaczyliśmy dziki 
step. Sosenki i brzózki samosiejki 
już takie 10 – letnie i chwasty spa-
lone letnim słońcem. Od Ukraiń-
ców (furmanów) dowiedzieliśmy 
się, że teren poligonu musiał być 
czymś zatruty, bo zwierzęta nie 
wchodzą na ten obszar.
„ Dzięki, za każde słowo,
dobrzy ludzie z dziecinnych wspo-
mnień.
Niech wam szumi leśnie sosnowo,
wiatr, co ślady zamiata po nas”
                      (W. Broniewski)
Uważam, że wydarzenia które 
pamiętam przeszło 70 lat zasłu-
gują na ochronę od zapomnie-
nia. Mam nadzieję, że powyższe 
wspomnienia będą czytać swoim 
wnukom „Dziadkowie” Kreso-
wiacy.
Wręcz nieprawdopodobne, że w 
takich prymitywnych warunkach 
wyrastały dzieci na słynnych lu-
dzi np. kosmonauta Mirosław 
Hermaszewski urodzony w Lip-
nikach.

... „Echem  serca słyszę jak dęby 
olchom
jak olchy bukom,
podpowiadają, co opowiadać 
wnukom”...

(W. Broniewski) 

Jeszcze mam zamiar z młodszym 
wnukiem Michałkiem pojechać 
tam i odwiedzić choćby zacho-
wanie cmentarza w Bereznem i 
Tuczynie, gdzie zostali pochowa-
ni dziadkowie.
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Szwadron 19 pułku Ułanów 
Wołyńskich, 27 WDP AK w 
kwietniu 1944 r.
Jerzy Demczuk
W kwietniu rozpoczęła się ofensy-
wa niemiecka na nasze oddziały. 
Naloty przynosiły duże straty 
głównie w sprzęcie, tabor, konie, 
budynki. Dowództwo wydało roz-
kaz stworzenia obrony przeciwlot-
niczej. Nasza trójka zbudowała ko-
łowrót. Był to słup, na którym 
poziomo zamocowaliśmy obraca-
jące się koło. Na kole zamontowa-
liśmy nasz ręczny karabin maszy-
nowy. Można było z niego strzelać 
w każdym kierunku. Nasz pomysł 
podchwycili inni. Otrzymaliśmy 
pochwałę w rozkazie dziennym do-
wódcy. Efekt całej naszej obrony 
był taki, że samoloty latające nad 
samymi naszymi głowami ostrzeli-
wując i zrzucając bomby, z obawy, 
a może z powodu skuteczności 
ognia naszej obrony, zaczęły latać 
o wiele wyżej. Celność ich ognia i 
bombardowania znacznie spadła. 
Naloty były jednak coraz częstsze i 
dokuczliwsze. 5 kwietnia nalot 
spowodował duży pożar w naszych 
kwaterach. Zagrożony był także 
oddział szpitala. Cały nasz szwa-
dron pomagał w gaszeniu, ratowa-
niu rannych i sprzętu medycznego 
oraz w przenoszeniu szpitala do 
innych zabudowań. Następnego 
dnia otrzymaliśmy rozkaz ubezpie-
czenia przemarszu sowieckich od-
działów partyzanckich generałów 
Karasiowa i Kuroczenki w drodze 
do przeprawy na Bugu. Tam nasi 
saperzy zbudowali most, przez któ-
ry przeszły sowieckie oddziały. 
Ubezpieczenie trwało dwa dni. W 
tym czasie nasz teren obrony opu-
ściły oddziały partyzanckie genera-
ła Fiodorowa. Nastąpiła nowa reor-
ganizacja naszej obrony. Nasze siły 
znacznie się uszczupliły. Poinfor-
mowano nas, że ruchy oddziałów 
sowieckich były konieczne ze 
względu na mającą się zacząć ofen-
sywę Frontu Ukraińskiego. Jednak 
ofensywa ta nie nastąpiła. Z 8 na 9 
kwietnia nasz szwadron otrzymał 
zadanie ubezpieczenia zrzutowiska 
lotniczego pod Władynopolem. 
Zrzutu dokonał tylko jeden samo-
lot. Spadło kilka zasobników z bro-
nią, amunicją, jedną radiostacją, 
trochę mundurów i medykamen-
tów. Nie było tego zbyt dużo. Jak 
się później dowiedzieliśmy, samo-
loty angielskie nie dostały zezwo-
lenia na lądowanie na terenach wy-
zwolonych przez Sowietów, a lot z 
Włoch był bardzo trudny i kosz-
towny ze względu na dużą odle-
głość. Wylatujące eskadry ponosiły 
duże straty. Powróciliśmy z wyko-
nanego zadania. Był dzień Święta 
Wielkanocnego. Nie zdążyliśmy 
się rozlokować i skonsumować 
wielkanocnego posiłku, gdy nastą-
pił nalot. Dwa Sztukasy z broni 
maszynowej poświęciły nam po-
trawy i bombami okrasiły święto. 
Natychmiast przystąpiliśmy do 
obrony z doskonałym skutkiem. 
Jeden z samolotów został zestrze-

lony, drugi wzbił się wyżej, pokrę-
cił się trochę i odleciał nie strzela-
jąc. Kto zestrzelił wrogi samolot 
nie wiadomo. Każdy celowniczy 
sobie przypisywał ten zaszczyt. Na 
polecenie Ojca wskoczyliśmy na 
konie z zadaniem dotarcia do ze-
strzelonego samolotu. Chodziło o 
wymontowanie karabinu maszyno-
wego. Jednak już na miejscu 
stwierdziliśmy, że karabin nie na-
daje się do użytku. Został zniszczo-
ny podczas wybuchu po upadku 
samolotu. Jednak już sam fakt ze-
strzelenia poprawił nam humory. 
Mogliśmy trochę odpocząć, dobrze 
się najeść i pójść spać - nie wie-
dząc, że ten niewielki atak lotniczy 
przyniósł jednak straty w ludziach. 
Bomby zabiły kilku cywilów, ukry-
tych w schronie ziemnym, zburzy-
ły kilka zabudowań - w tym budy-
nek zajmowany przez dowództwo 
Zgrupowania. Podczas gdy my od-
poczywaliśmy, nasze oddziały od-
pierały ataki niemieckie od strony 
Uściługa i Lubomla. 10 kwietnia 
nastąpiło wspólne kontrnatarcie 
naszych oddziałów i partyzantów 
sowieckich generała Fiodorowa i 
pułkownika Romanienki. Bitwy to-
czyły się ze zmiennym szczęściem. 
W niektórych miejscach Niemców 
wyparto, w innych musiano pod 
naporem niemieckiego ognia arty-
leryjskiego i broni pancernej wyco-
fać się na nowe pozycje obronne. 
Przyczyną tego był brak obiecanej 
przez Sowietów pomocy artyleryj-
skiej. My oprócz częstych nalotów 
nie mieliśmy starć z wrogiem. 
Przygotowywaliśmy się do wspól-
nego z regularną armią Frontu 
Ukraińskiego ataku na Włodzi-
mierz. Rozkaz przyszedł nagle. 12 
kwietnia otrzymaliśmy zadanie bo-
jowe. Wspólnie z 56 Pułkiem Ka-
walerii Gwardii, piechotą i artyle-
rią zajęliśmy stanowiska do ataku. 
Sowiecki major dowodzący grupą 
24 artylerii i piechoty zlekceważył 
uwagi kapitana „Gardy”, by zabez-
pieczyć drogę do Uściługa. Zlekce-
ważenie tej sugestii zemściło się 
boleśnie. Gdy razem z Sowietami 
zaczęliśmy z powodzeniem wdzie-
rać się na przedmieścia Włodzi-
mierza, nastąpił atak niemieckiej 
formacji pancerno-motorowej od 
strony Uściługa, prosto na odkryty 
bok stanowisk piechoty i artylerii 
sowieckiej. Artyleria została rozbi-
ta, wybito piechurów. Widząc, co 
się stało, nasz dowódca dał rozkaz 
do odwrotu. Razem z kawalerzy-
stami sowieckimi wycofaliśmy się 
z Włodzimierza, zajmując stanowi-
ska obronne na skraju miasta. Ar-
mijna artyleria dalekosiężna wspar-
ła nas w obronie. Kontrnatarcie 
niemieckie zostało powstrzymane. 
Niemcy wycofali się do Włodzi-
mierza. Pozwoliło to na spokojne 
wycofanie się z przedpola miasta. 
Jednak straty w sowieckiej piecho-
cie i artylerii były bardzo duże. 

Pułkownik Kobylański, zastępca 
dowódcy 16 Dywizji Kawalerii 
Gwardii, podziękował naszemu 
dowódcy, kapitanowi „Gardzie”, 
za postawę naszych oddziałów i 
udzielenie pomocy wycofującym 
się oddziałom sowieckim. Sprawca 
tej porażki, dowodzący major zgi-
nął. 14 kwietnia nastąpiło wycofa-
nie się naszych oddziałów w kie-
runku rzeki Bug, w rejon bagienny, 
w okolice wsi Stężarzyce – Pisa-
rzowa Wola. Nasz szwadron, wraz 
ze sztabem naszego Zgrupowania, 
zajął rejon Kolonii Strzeleckiej. 
Powoli wszystkie oddziały wyco-
fały się w tym kierunku, walcząc z 
nacierającymi oddziałami 130 Dy-
wizji Piechoty Niemieckiej. Walki 
obronne naszych oddziałów były 
tak skuteczne, że rozbito całkowi-
cie dwie kompanie niemieckie, a 
trzecia widząc owoce tej klęski 
sama uciekła z pola walki. Ode-
tchnęliśmy trochę. Nawet lotnic-
two niemieckie przeniosło swoje 
naloty w inny rejon walk. Całe for-
macje samolotów atakowały od-
działy Zgrupowania „Gromady” i 
stanowiska wojsk sowieckich. 
Obrona naszego rejonu stawała się 
coraz trudniejsza. Braki amunicji 
mocno dawały się we znaki. Od-
działy niemieckie całkowicie okrą-
żyły naszą dywizję oraz 8 sowiec-
kich batalionów partyzanckich, a 
także dwa pułki kawaleryjskie 54 i 
56 Gwardii. W nocy 17 kwietnia 
dowództwa oddziałów polskich i 
sowieckich uzgodniły wspólną ak-
cję przerwania okrążenia i przebi-
cia się na stronę sowiecką. Zaczęto 
przygotowywać operację.  Wyco-
fując się z poprzednich stanowisk 
obronnych, nasze oddziały po 
przejściu rzeki zniszczyły mosty. 
Wstrzymało to natarcie niemiec-
kiej broni pancernej. Grząski grunt 
w okolicach rzek nie pozwolił na 
żadne manewry ciężkiego sprzętu. 
A siła naszego ognia nie pozwoliła 
piechocie niemieckiej na złamanie 
naszego oporu. Stanowiska obron-
ne naszego plutonu i kompanii 
„Piotrusia” zostały ulokowane nie-
opodal 300 - metrowej grobli, bie-
gnącej przez bagienny teren, oraz 
zniszczonego drewnianego mostu. 
Wymościliśmy stanowiska gałęzia-
mi i na nich leżeliśmy. Takie usytu-
owanie linii obronnej okazało się 
bardzo skuteczne. Pociski artyle-
ryjskie, granaty oraz bomby zrzu-
cane przez samoloty wybuchały 
najczęściej pod skorupą pokrycia 
bagiennego. Groblę utrzymaliśmy 
przez dwa dni, mimo ciągłych na-
lotów (średnio, co trzy godziny), 
mimo ciągłego ostrzału artyleryj-
skiego i z broni pancernej. Ostrzał 
trwał również w nocy. Nie ruszyli-
śmy się z miejsca. Nie pozwolili-
śmy na odbudowę mostu przez 
własowców. Wszystkie ataki od-
parto. Nasze trójka miała dobrą 
osłonę zwalonych drzew. Niedale-

ko przebiegał rów wypełniony 
wodą, którym dostarczano nam 
żywność i amunicję. Ze wspomnia-
nych przeze mnie wcześniej powo-
dów zdrowotnych takie leżenie na 
krzakach obok bulgocącej wody, w 
gejzerach błota wyrzucanego pod-
czas wybuchów, przy braku ciepłej 
żywności, nie było dla mnie przy-
jemne. Tym bardziej, że i nocą po-
zostawaliśmy na naszym stanowi-
sku, bo nie miał nas, kto zmienić. 
Dopiero następnego dnia rano do-
konano zmiany. Otrzymaliśmy za-
danie ponownego przeniesienia 
szpitala dywizyjnego w inny rejon. 
Grobli broniono jeszcze przez 
dobę. Nie mogąc pokonać naszej 
obrony, Niemcy uderzyli na od-
działy sowieckie. Zepchnęli So-
wietów z linii obrony i tym samym 
dostali się na nasze tyły. Wtedy też 
zakończyła się obrona grobli. Mu-
sieliśmy się wycofać, rozbijając 
otaczające nas oddziały niemiec-
kie. Dotarliśmy do Lasów Mosur-
skich w rejonie Ziemlicy i Stęża-
rzyc. Nasze oddziały były w 
ciągłym boju. Szwadron ubezpie-
czał wycofujący się szpital. Udane 
kontrataki naszych oddziałów spo-
wodowały wycofanie się wojsk 
niemieckich, poniosły one duże 
straty w ludziach i sprzęcie. Próba 
przebicia się 16 Dywizji Kawalerii 
Gwardii w kierunku Kowla nie po-
wiodła się. Dywizja poniosła bar-
dzo duże straty. Po jej wycofaniu 
się w pobliże naszego postoju do-
wództwa nasze i Sowietów ponow-
nie uzgodniły wspólne działanie, w 
tym przebicie się w kierunku rzeki 
Prypeć. 20 kwietnia wszystkie od-
działy polskie i sowieckie skiero-
wały się na północny wschód w 
kierunku Polesia. Przemarsz odby-
wał się nocą. Było tak ciemno, że 
musieliśmy kłaść próchno na tył 
siodła, aby widzieć poruszającego 
się przed nami konia. Nasz szwa-
dron otrzymał zadanie zabezpie-
czenia tyłów. Przed nami jechały 
pozostałości 54 i 56 Pułków Kawa-
lerii Gwardii. Prowadził to zgrupo-
wanie pułkownik Kobylański. 
Nasz dywizyjny szpital pozostał na 
miejscu postoju. Przydzielono mu 
wsparcie w postaci dwóch kompa-
nii, z poleceniem przerzucenia go o 
ile się da za Bug. Uprzedzono Wę-
grów o miejscu postoju szpitala. 
Pomoc Węgrów okazała się nie-
oceniona. Wielu rannych i sanita-
riuszki ocalało przed pogromem, 
jaki spotkał szpital sowieckiej par-
tyzantki, wymordowany w całości 
przez pijanych własowców. Stara-
liśmy się jechać jak najciszej. Nie 
wolno było rozmawiać, a szczegól-
nie palić. Jednak te ciemności spo-
wodowały rozerwanie się kolum-
ny. Oddziały zgrupowania 
„Gromada” i część sowieckich od-
działów partyzanckich poszły w 
lewo, omijając wieś Zamłynie. Na-
sze zgrupowanie prowadzone 

przez Sowietów poszło bezpośred-
nio na wieś Zamłynie. Sowieci 
uważali, że łatwiej będzie przejść 
rzekę Naretwę po moście, tym bar-
dziej, że sowieccy zwiadowcy po-
przedniego dnia nie stwierdzili tam 
obecności Niemców. Oddziały so-
wieckie podeszły pod sam most i 
zatrzymały się na pobliskiej łące. 
Kawalerzyści zsiedli z koni. Nasze 
oddziały również weszły na łąkę, 
jednak część z nich cofnęła się do 
lasu. Sowieci byli pewni, że przed 
nimi nikogo nie ma. Było jednak 
inaczej. Pod wieczór Niemcy zajęli 
Zamłynie i ufortyfikowali stanowi-
ska obronne przy moście, wyko-
rzystując stare bunkry. A po drugiej 
stronie mostu, naprzeciwko tych 
bunkrów i umocnionej obrony nie-
mieckiej zatrzymały się oddziały 
sowieckie. Nie wiem, kto sprowo-
kował działania niemieckie. Oni 
sami też byli zaskoczeni, że w od-
ległości rzutu granatem stanęła pra-
wie dywizja wroga. Padły pierwsze 
strzały. Pułkownik Kobylański 
podjechał do mostu sprawdzić, co 
się dzieje. I wtedy seria z karabinu 
maszynowego zakończyła życie 
jego i jego córki. Wybuchł cha-
otyczny ogień z obu stron. Ten cha-
os uratował jednak wiele istnień 
ludzkich, ponieważ przerażeni 
Niemcy strzelali nie celnie. Pociski 
świetlne szły górą. Ich świst i huk 
wystrzałów spłoszyły konie, które 
wyrwały się kawalerzystom i cały 
ten tabun ruszył na nasze oddziały. 
Uratował nas las, który wyhamo-
wał koński impet. Można się było 
schować za drzewa. Nasz szwa-
dron zatrzymał się 100 metrów 
przed lasem. Pęd sowieckich koni 
nie spowodował większych szkód, 
ponieważ duża część szwadronu 
wycofała się do lasu. Szpica szwa-
dronu, w której się znalazłem, nie 
zdążyła tego zrobić. Sowieckie ko-
nie zaczęły nas tratować. Mój koń 
zaczął wierzgać. Jego kwik i kop-
niaki osłaniały mnie przed pędzą-
cym tabunem. Nagle mój koń padł 
na ziemię, skoszony serią z karabi-
nu maszynowego. Ja zostałem 
przewrócony. Uderzenie było tak 
silne, że straciłem przytomność. 
Co się dalej ze mną działo, dowie-
działem się dużo później. Konie po 
ciemku tratowały ludzi. Mnie zna-
leziono w lesie za drzewem. Praw-
dopodobnie to ono uratowało mnie 
przed zadeptaniem. Jak mi później 
opowiedziano, cały byłem we 
krwi, nie wiem czyjej. Kiedy się 
ocknąłem w dzień, poczułem, że 
byłem mocno pobity, ale krwawi-
łem nie wiele. Mundur miałem cały 
porozrywany. Nie miałem pasa. 
Nie miałem żadnej całej odzieży. 
Kopyta końskie prawie mnie roze-
brały. Po odnalezieniu mnie kole-
dzy stwierdzili, że nie żyję. Była to 
prawdopodobnie sugestia na sam 
mój widok. W całym tym bałaga-
nie i w ciemnościach nikt mnie nie 
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zbadał. Ojciec zebrał spieszonych 
kawalerzystów i żołnierzy „Piotru-
sia” osłaniających tabory przepły-
nęli rzekę, uderzyli od tyłu na obro-
nę niemiecką, wybijając ją 
całkowicie. Za tę akcję ojciec zo-
stał podany do odznaczenia Orde-
rem Krzyża Virtuti Militari 4 klasy 
.Po rozbiciu Niemców ojciec wró-
cił do miejsca postoju szwadronu i 
tam dowiedział się o mojej śmierci. 
Sam przeniósł mnie do wspólnej 
mogiły w rowie. Mój wygląd i bez-
wład upewniły go o mojej śmierci. 
Trzeba pamiętać, że wszystko dzia-
ło się bardzo ciemną nocą, w fer-
worze walki, w dodatku w dużym 
bałaganie. Właśnie miano przystą-
pić do zasypywania naszej wspól-
nej Sowietów i Polaków mogiły, 
gdy rozległ się warkot czołgów 
niemieckich. Spowodowało to wy-
cofanie się naszych i sowieckich 
oddziałów do lasu. Saperzy zami-
nowali most. Utworzono linię 
obronną na skraju lasu. Silne zgru-
powanie pancerne wsparło atak 

piechoty niemieckiej, a nalot samo-
lotów zdecydował o wycofaniu się 
naszych oddziałów w głąb lasu, 
skąd później próbowały się one 
wydostać przez rzekę i tory kolejo-
we. Sowieci postanowili spróbo-
wać przebić się, obchodząc Zamły-
nie. Drogi naszego i sowieckiego 
zgrupowania rozeszły się. Sowieci 
zostali później zdziesiątkowani 
przez Niemców, jak również przez 
swoje własne wojska, broniące linii 
frontu. Nasi przy dojściu do torów 
również ponieśli duże straty. Posta-
nowiono wycofać się i przebijać w 
kierunku Bugu. To zamierzenie się 
powiodło. Zgrupowanie „Groma-
da”, które wcześniej podeszło do 
torów, przełamało obronę niemiec-
ką i dotarło do rzeki Prypeć. Sape-
rzy rozpoczęli budowę kładki prze-
prawowej i wtedy nastąpił 
huraganowy ogień sowiecki, z tyłu 
otworzyły ogień nadjeżdżające 
czołgi niemieckie. Zanim Sowieci 
zorientowali się w pomyłce, zginę-
ło bardzo wielu naszych ludzi. 

Przyczyną otwarcia ognia przez 
Sowietów były niemieckie mundu-
ry, w jakie byli ubrani nasi żołnie-
rze. Ciała w dole pogrzebowym nie 
zwróciły uwagi Niemców, którzy 
ruszyli w pościg za oddziałami so-
wieckimi. Rano ocknąłem się 
wśród stężałych ciał. Zacząłem 
wygrzebywać się spod zwłok 
dwóch żołnierzy sowieckich. Było 
to niezwykle trudne, ponieważ cia-
ła były ciężkie, a ja byłem cały 
obolały. Nagle poczułem, że ktoś 
mi pomaga. Okazało się, że „ożył” 
drugi nieboszczyk ranny kapral z 
kompanii „Piotrusia”,” Franek” 
(nazwiska nie pamiętam). Kula 
przeszyła mu lewą pierś, nie naru-
szając kości ani płuc, a krwawienie 
samoczynnie ustało, bo otwory 
wlotowy i wylotowy po kuli zosta-
ły zatkane. Widocznie chciano go 
dostarczyć sanitariuszom, ale nie 
zdążono, a może zapomniano w 
tym zamieszaniu. Inni uznali go za 
martwego i złożyli jego ciało do 
rowu.” Franek” odzyskał przytom-

ność wcześniej ode mnie i próbo-
wał sobie bezskutecznie nałożyć 
opatrunek. Gdy pomógł mi wydo-
stać się z rowu, założyłem mu ten 
opatrunek, jak umiałem. Założy-
łem również temblak na jego rękę. 
On zaś pomógł mi skompletować, 
jakie takie ubranie i bieliznę, które 
zdjęliśmy z zabitych. Postanowili-
śmy ruszyć w kierunku torów kole-
jowych, sądziliśmy, że tam skiero-
wały się nasze oddziały. Po drodze 
spotkaliśmy kilku wojaków z tyl-
nego ubezpieczenia batalionu 
„Trzaski”, którzy zawrócili spod 
torów. Opowiedzieli, jak to się sta-
ło, że nie przeszli. Gdy formacja 
„Gromady” znalazła się na otwar-
tym polu przed torami, zza nasypu 
kolejowego otworzyli do nich silny 
ogień ukryci tam Niemcy. Oddzia-
ły „Gromady” rozbiły niemiecką 
linię i zaczęły przechodzić przez 
tory. Nagle nadjechał niemiecki 
pociąg pancerny, który obłożył 
ciężkim ogniem kolumnę, forsują-
cą tory. Większości oddziałów uda-

ło się przejść. Tylko nieliczni nie 
zdążyli i musieli się cofać przed 
nawałą ognia. Cofając się, dostali 
się pod ogień czołgów, działają-
cych pod Zamłyniem. Wycofujące 
się grupy nie wytrzymały takiego 
ognia, tym bardziej, że teren był 
odkryty. Wtedy każdy zaczął się 
ratować, jak mógł.  Postanowili-
śmy utworzyć wspólny oddział i 
wycofać się w kierunku Bugu. Ru-
szyliśmy w drogę. Dotarliśmy do 
opuszczonej wioski, gdzie znaleź-
liśmy trochę pożywienia. Po krót-
kim odpoczynku ruszyliśmy dalej. 
Nasz oddziałek po drodze stale się 
powiększał, ponieważ spotykali-
śmy podobnych do nas rozbitków. 
Komendę nad grupą objął wach-
mistrz ze szwadronu 21 Pułku Uła-
nów. Postanowiliśmy maszerować 
nocami, a w dzień odpoczywać, 
szukać jedzenia i unikać spotkania 
z Niemcami.
Fragment wspomnień Jerzego 
Demczuka ps. „Szpak” zatytuło-
wanych:  „Wojenne losy”.

Kwiecień 1944 r. w kalenda-
rium działań 27 WDP AK
Redakcja
31 marca - 3 kwietnia 
- bataliony zgrupowania „Gro-
mada” wykonały uderzenia na 
miejscowości: I/50 pp na Wisz-
niów, II/50 pp na Maszów, II/43  
pp przez Zaglinki na Chorostów. 
Były to wypady o charakterze 
rozpoznawczym, mające na celu 
rozpoznanie ugrupowania nie-
przyjaciela i ustalenie numeracji 
jednostek  śpieszących na pomoc 
załodze Kowla. Podjęte akcje były 
zaskoczeniem dla nieprzyjaciela i 
zakończyły się sukcesem polskich 
oddziałów.

2 kwietnia 
 - Pierwsze starcie z regularnymi 
jednostkami wojsk niemieckich. 
Oddział niemiecki zaatakował 2 
kompanię I/50 pp, stacjonującą w 
miejscowości Sztuń. Atak piecho-
ty niemieckiej wspierała artyleria 
(rozmieszczona za lasem Podsta-
wie), która ostrzeliwała stanowi-
ska polskie w Sztuniu. Z  pomo-
cą2 kompanii I/50 pp pośpieszyła 
1 kompania I/43 pp, stacjonująca 
w Zamłyniu. Oddział w składzie 
dwóch plutonów i zwiadu konnego 
pod dowództwem ppor. Ryszarda 
Markiewicza „Mohorta” wykonał 
manewr na skrzydło i tyły Niem-
ców. Po osiągnięciu lasu Podsta-
wie jednym plutonem zaatakował 
stanowiska ogniowe artylerii, a 
pozostałymi siłami uderzył od tyłu 
na tyralierę niemiecką nacierającą 
na Sztuń. Atak oddziału polskiego 
był zaskakujący i tak gwałtowny, 
że w szeregach przeciwnika na-
stąpiła całkowita dezorganizacja. 
Niemcy wycofując się w bezła-
dzie stracili 12 zabitych, a 28 pod-
dało się. Zdobyto 9 km, 8 rkm, 50 
kb i biedki z amunicją. Straty wła-
sne: 1 zabity, 6 rannych. W czasie 
kiedy pod Sztuniem trwała walka, 
Niemcy zaatakowali od strony Ry-
macz I/43 pp w rejonie Zamłynia. 
Natarcie, które miało charakter 
działań rozpoznawczych, zostało 

odparte. Przeciwnik wycofał się w 
kierunku wsi Terebejki, ponosząc 
duże straty w czasie bezładne-
go odwrotu przez rozległe bagna 
między Zamłyniem i kol.Ostrowy.

3 kwietnia 
-  II/50 pp przeprowadził odcią-
żającą akcję zaczepną przeciw 
Niemcom w Maszowie, gdzie 
stacjonował 150 - osobowy od-
dział ochraniający tory kolejo-
we Luboml - Kowel. 
Po nocnym marszu ze Stawek 
przez Staweczki, Olesk, Zaglin-
ki batalion zaatakował o  świcie 
garnizon niemiecki w Maszowie. 
Zaskoczenie niespodziewanym 
atakiem i duże tempo polskiego 
natarcia wprowadziły panikę w 
szeregach nieprzyjaciela. Maszów 
został zajęty, a Niemcy ratowali 
się ucieczką w kierunku Lubomla, 
pozostawiając na polu walki 16 
zabitych.

3 /4 kwietnia 
- Doszło do walki wręcz, 2 kom-
pania I/50 pp  zaatakowała duży 
oddział z 1 brygady strzelców 
górskich który wkroczył do 
Sztunia. 
Ponosząc duże straty i pozo-
stawiając w Sztuniu cały tabor, 
Niemcy pod naporem 2 kompanii 
wycofali się ze wsi. Z nastaniem  
świtu, ochłonąwszy z zaskoczenia 
i wsparci ogniem artylerii i moź-
dzierzy, rozpoczęli natarcie na 
wieś. 2 kompania I/50 pp zajęła 
stanowiska obronne na północ-
nym skraju wsi i z trudem od-
pierała ataki przeważających sił 
niemieckich. Wówczas dowódca 
zgrupowania mjr „Kowal” skie-
rował do Sztunia nowe siły. Z re-
jonu Zamłynia uderzyła na prawe 
skrzydło wroga1 kompania I/43 pp 
i wyszła na tyły niemieckiej tyra-
liery atakującej Sztuń. Równocze-
śnie dowódca I/50 pp por. „Sokół” 
skierował do akcji 1 kompanię, 

która wychodząc z Czmykosu za-
atakowała od strony Radziechowa 
lewe skrzydło niemieckiego na-
tarcia. Manewr na skrzydła i tyły 
nieprzyjaciela przesądził o losach 
walki. Niemcy, związani ogniem 
od czoła oraz zaatakowani z obu 
skrzydeł, wycofali się  w kierun-
ku Lubomla. Ich straty wynosi-
ły: 52 zabitych. Zdobyto 7 km, 
4 moździerze, 60 kb, 26 wozów 
taborowych i kuchnię polową. W 
zdobytych taborach znajdowała 
się amunicja do broni strzeleckiej 
i moździerzy,  żywność oraz pan-
cerfausty. Straty własne wynosiły 
9 zabitych i 14 rannych.

4 / 5 kwietnia 
- Pod Uchanką rozpoczęła się 
przeprawa sowieckiego od-
działu partyzanckiego „Stiepa-
nowa” liczącego około 600 lu-
dzi, 50 wozów konnych i około 
100 koni wierzchowych. Wieś 
Uchanka na zachodnim brzegu 
Bugu obsadzona była przez Niem-
ców. Po huraganowym ogniu z 
moździerzy i broni maszynowej 
wydzielone grupy zwiadowców 
zaatakowały Niemców i wyparły 
ich  w stronę Kolemczyc. W tym 
czasie saperzy kompanii przepra-
wowej „Małego” przystąpili do 
montażu mostu z przygotowanych 
uprzednio elementów. Rozpoczęła 
się przeprawa zasadniczej części 
oddziału partyzanckiego.

5 kwietnia 
-  Niemcy, wsparci przez artyle-
rię, moździerze i lotnictwo, po-
nowili natarcie na Sztuń. Ataku-
jąc od czoła z kierunku Lubomla, 
pod osłoną  śnieżycy ogranicza-
jącej widoczność na przedpolu, 
wdarli się do wschodniej części 
wsi i wyszli na prawe skrzydło i 
tyły polskiej obrony. Ten niespo-
dziewany atak Niemców wywołał 
zamieszanie i panikę na stanowi-
skach obronnych polskich oddzia-

łów, które w nieładzie cofały się 
na południe. Dowódcom nie udało 
się opanować sytuacji i zorgani-
zować przeciwnatarcia. Niemcy 
zajęli Sztuń.

8 kwietnia 
-  Patrol niemiecki niezauważe-
nie zbliżył się do Czmykosu od 
strony Radziechowa i ostrzelał 
rejon obrony 1 kompanii. Zasko-
czeni  żołnierze zaczęli prowadzić 
bezładny ogień i wycofywać się 
do  środka wioski. Dopiero inter-
wencja dowódcy batalionu por. 
„Jastrzębia” wprowadziła spokój 
oraz porządek w szeregach cofają-
cych się grup, które kontratakiem 
zmusiły Niemców do wycofania 
się. Ta poranna potyczka ujawni-
ła niedostatki polskiej obrony W 
związku z tym wydzielono dwie 
drużyny, które wysłano na przed-
pole, aby ubezpieczały batalion 
przed niespodziewanym atakiem 
nieprzyjaciela. O godz. 11 Niem-
cy szerokim frontem zaatakowali 
polskie pozycje obronne w Czmy-
kosie. Ogień  żołnierzy bronią-
cych wsi powstrzymał na chwilę 
natarcie piechoty niemieckiej, ale  
trzy czołgi posuwały się dalej w 
kierunku wsi. Strona polska odpo-
wiedziała ogniem z działka prze-
ciwpancernego, co zatrzymało na 
chwilę czołgi. Ze względu jednak 
na brak amunicji działko przesta-
ło strzelać, a czołgi niemieckie, 
prowadząc ogień ze swoich dział, 
wdarły się do wsi i dokonały wy-
łomu w polskiej linii obrony.  W 
tej sytuacji batalion wycofał się z 
Czmykosu na południe, za rzekę 
Neretwę, i zajął nowe stanowiska 
obronne.

8 /9 kwietnia
- Dywizja otrzymała zrzut broni 
i sprzętu wykonany przez jeden 
samolot pilotowany przez zało-
gę polską. Ze stacjonującego w 
Brindisi 148 Dywizjonu do Za-

dań Specjalnych (wchodzącego w 
skład 334 Skrzydła do Zadań Spe-
cjalnych) wystartowało wówczas 
17 samolotów, w tym 7 załóg pol-
skich. Dwa samoloty miały wy-
konać zrzut na placówkę położo-
ną w Okręgu Lubelskim AK p.k. 
„”Wilk”. W rzeczywistości oba 
samoloty skierowano na tzw. „ba-
stion Polana” położony 17 km na 
południowy wschód od Lubomla, 
a więc do rejonu walk 27 WDP 
AK. Załoga kpt. naw. S. Daniela 
odnalazła „Polanę” i wykonała na 
nią zrzut, natomiast załoga dru-
giego samolotu por. naw. A. Bła-
żewskiego nie odnalazła zrzuto-
wiska, skierowała się na placówkę 
„Wilk” i tam wykonała zrzut.

9 kwietnia
-  Niemcy przeszli do działań za-
czepnych na trzech kierunkach 
jednocześnie: ze Czmykosu wy-
szło natarcie na Pustynkę, któ-
rej bronił I/45 pp; z kierunku 
Zaglinek przez  Olesko zaatako-
wany został II/43 pp, broniący 
Staweczek; od strony Sztunia i 
Rymacz Niemcy rozwinęli na-
tarcie na Zamłynie, bronione 
przez I/43 pp. Natarcie na Pu-
stynkę, wspierane czołgami szło 
wzdłuż grobli, po obu stronach 
której rozciągało się rozlewisko. 
Czołgi, a za nimi piechota zbli-
żyły się do zaminowanego most-
ka na grobli, ale mina nie wybu-
chła. Niemcy otworzyli ogień z 
dział czołgowych na przedpole i 
zabudowania Pustynki. Ze strony 
polskiej odezwały się dwa działka 
przeciwpancerne i uszkodziły je-
den z czołgów. Nie powstrzymało 
to jednak natarcia Niemców. Po 
chwilowym zamieszaniu rozwi-
jali je pod osłoną gwałtownego 
ognia, skierowanego na stano-
wiska obronne batalionu. Czołgi 
przerwały jego linię obrony i wje-
chały do wsi. żołnierze stawiając 
opór zaczęli wycofywać się wśród 
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płonących zabudowań w stronę la-
sów mosurskich. Wejście do akcji 
kompanii saperów nieco zahamo-
wało tempo posuwania się Niem-
ców. Wykorzystał to dowódca 
batalionu, por. „Gzyms”. Zatrzy-
mał cofającąsię1 kompanię, która 
po uporządkowaniu przeszła do 
kontrataku. Natarcie piechoty nie-
mieckiej załamało  się. Oddziały 
przeciwnika zaczęły wycofywać 
się na północny skraj wsi. Rów-
nieżczołgi zawróciły i odjechały 
w kierunku Czmykosu. Około 
godz. 14 I/45 pp odzyskał swoje 
pierwotne pozycje, a piechota nie-
miecka wycofała się do Czmyko-
su. Pustynka została utrzymana. 9 
kwietnia  Niemcy wyszli z Czmy-
kosu, zajęli Olesk i przy wsparciu 
artylerii rozwinęli natarcie na Sta-
weczki. Batalion, który dopiero o  
świcie 9 kwietnia wszedł do wsi 
zaskoczony siłą niemieckiego na-
tarcia, wycofał się ze Staweczek.

10 kwietnia 
- Niemcy rozpoczęli natarcie 
na dwóch kierunkach jedno-
cześnie: na stanowiska obronne 
I/50 pp i II/43 pp. Po godzinie 
zaciętej walki niemieckie natar-
cie załamało się. Za cofającymi 
się Niemcami do kontrataku po-
derwał się I/50 pp, który osiągnął 
południowy skraj Staweczek. Nie 
mając wsparcia na prawym skrzy-
dle ze strony II/43 pp, wyhamował 
natarcie i  wycofał się na pozycje 
wyjściowe w rejonie wzgórza 188. 
Nowa sytuacja, jaka powstała po 
utracie Staweczek, wymagała nie-
zwłocznego zamknięcia kierunku 
Owłoczym, Turyczany. W tym 
celu dowódca północnego zgrupo-
wania mjr „Kowal” skierował do 
Owłoczyma (kluczowej pozycji 
na tym kierunku) II/43 pp. Tego 
dnia o godz. 14 Niemcy podjęli 
kolejne natarcie na stanowiska 
obronne oddziałów dywizji. Atak 
na pozycje I/50 pp poprzedziło 
bombardowanie przez samoloty. 
Atak został odparty. Jednocześnie 
Niemcy zaatakowali I/45 pp, bro-
niący Pustynki. Natarcie wspierał 
ogień artylerii i czołgów. I/45 pp 
we współdziałaniu z II/50 pp, zaj-
mującym stanowiska obronne na 
przedpolu Władynopola, załamał 
natarcie Niemców na  tym kie-
runku. Zaatakowany został także 
II/43 pp, który nie zdążył jeszcze 
umocnić się w Owłoczymie. Pod 
naporem znacznych sił niemiec-
kich, wspieranych przez czołgi, 
batalion wycofał się ze wsi i za-
jął stanowiska w rejonie wzgórza 
209. Ponownie zaatakowany przez 
Niemców, wycofał sięw kierunku 
Czesławowa. W rejonie Zamłynia 
panował spokój. I/43 pp przeszedł 
do rejonu Kniaź Bagno.

12 kwietnia
- Próba przejęcia inicjatywy na 
kierunku południowym i opa-
nowanie Włodzimierza Wołyń-
skiego nie powiodła się. W nocy 
z 12 na 13 kwietnia oddziały zgru-
powania „Osnowa” cofnęły się 
jeszcze bardziej na północ, znacz-
nie zbliżając się do zgrupowania 
północnego. II/23 pp, po krótkim 
odpoczynku w rejonie Grabina - 
Smolarze, dotarł do Pisarzowej 
Woli. I/24 pp opuścił Wodzinów i 
Kalinówkę i przeszedł do Puzowa, 
skąd został skierowany do Sielisk. 
6 samodzielna kompania z Wor-
czyna przeniosła się do kol. Stę-
zarzyce. Na swoich pierwotnych 
stanowiskach w Stęzarzycach i 
Turówce pozostał I/23 pp.

12 / 13 kwietnia 
-  Dowódca 27 WDP AK ppłk Jan 
Kiwerski „Oliwa” spotkał się w 
Turzysku z gen. Gromowem, do-
wódcą części sił sowieckich pod 
Kowlem. Spotkanie miało chłod-
ny, mało przyjazny charakter. 
Przedstawiając ocenę sytuacji na 
froncie działań dywizji, dowódca 
27 WDP AK zwrócił się z prośbą o 
pozwolenie na wycofanie oddzia-
łów dywizji z zagrożonego terenu 
i zajęcie obrony wzdłuż wschod-
niego brzegu Turii; wsparcie 
działań dywizji ogniem artylerii i 
innym sprzętem wojskowym; wy-
cofanie dywizji poza linię frontu i 
przeformowanie jej na regularną 
jednostkę polską(zgodnie z depe-
szą komendanta głównego AK). 
Gen. Gromow negatywnie odniósł 
się do tych propozycji i nie wyra-
ził zgody na wycofanie dywizji na 
wschód i jej  reorganizację. Pole-
cił, by pozostała w dotychczaso-
wym rejonie i prowadziła walki 
obronne w masywie lasów mosur-
skich, ziemlickich i stęzarzyckich, 
bez względu na skutki. 54 pułkowi 
kaw. gw. rozkazał ubezpieczać łuk 
rzeki Turii w rejonie Stanisławo-
wa. Z rozmowy wynikało,  że w 
przyszłych działaniach dywizji 
nie należało liczyć na  żadną do-
raźną pomoc ze strony regularnej 
armii sowieckiej. W tym czasie 
tj. w nocy z 12 na 13 kwietnia, 
na linii frontu oddziałów „Gro-
mady” dalej toczyły się walki. 
Pozycje I/50 pp działającego na 
Staweczki i III/50 pp na Owło-
czym ostrzeliwała z rzadka arty-
leria przeciwnika. Około północy 
Niemcy  huraganowym ogniem 
artylerii rozpoczęli natarcie na 
Pustynkę, bronioną przez I/45 pp. 
Atak niemiecki nastąpił w mo-
mencie, kiedy do wsi wkraczał 
batalion sowieckiej partyzantki, 
przybyły dla umocnienia polskich 
pozycji. Powstało wielkie zamie-
szanie, gdyż wycofujące się pod 
naporem Niemców pododdziały 
polskie wpadały w ciemności na 
oddział sowiecki dezorganizując 
poczynania obronne. Niemcy za-
jęli Pustynkę, a batalion wycofał 
się na nowe stanowiska w rejonie 
skrzyżowania dróg z Pustynki do 
Władynopola.

13 kwietnia 
-  Wczesnym rankiem I/45 pp 
wspólnie z sowieckim oddziałem 
partyzanckim, przy wsparciu 
artylerii, zaatakował Niemców 
w Pustynce. Zaskoczeni Niemcy 
początkowo stawiali słaby opór, 
a następnie pośpiesznie wycofa-
li się ze wsi. W późnych godzi-
nach popołudniowych 13 kwiet-
nia Niemcy rozpoczęli natarcie 
na wszystkich odcinkach obrony 
„Gromady” z użyciem czołgów, 
piechoty i artylerii. Jednocześnie 
zaatakowali stanowiska: I/45 pp 
na południu od Pustynki, II/50  pp 
na przedpolu Władynopola, I/50 
pp pod Staweczkami, III/50 pp w 
Stawkach, II/43 pp na wschód od 
Stawek i 54 pułk kaw. gw. w rejo-
nie wzgórza 209. Dowódca dywi-
zji nie podjął tej walki. Bataliony 
otrzymały rozkaz wycofania się 
na skraj lasów mosurskich. Od-
działy zgrupowania „Gromada” 
oderwały się od nieprzyjaciela i 
ześrodkowały się w rejonie lasów 
Janin Bór. Tu przystąpiły do orga-
nizowania obrony.

15 kwietnia 
- Okrążenie oddziałów 27 WDP 

AK, a także 54 pułku kaw. gw. 
oraz oddziału partyzanckiego 
„Fiodorowa” w odległości kilku-
dziesięciu kilometrów od usta-
bilizowanej linii frontu sowiec-
ko-niemieckiego.  Na kierunku 
zgrupowania północnego „Gro-
mada” Niemcy zajęli: Zamłynie, 
Sztuń, Czmykos, Zaglinki, Olesk, 
Ziemlice, Pustynkę, Władynopol, 
Staweczki, Stawki, Owłoczym, 
Turyczany  i doszli do Hajek, gdzie 
opanowali przeprawę mostową na 
Turii. Na kierunku zgrupowania 
południowego „Osnowa” osiągnę-
li miejscowość Ruda - Zamosty 
i opanowali kolejną przeprawę 
mostową na Turii. Działające na 
przedpolu patrole stwierdziły,  Ŝe 
linia stanowisk niemieckich na 
kierunku południowym przebie-
gała przez: Połomiane,  Karczu-
nek, Worczyn, Radowicze, Alek-
sandrówkę, Ochnówkę, Werbę, 
Zamosty, Rudę. Jednocześnie 
znaczne siły niemieckie przeszły 
przez Turięw rejonie Turczan i 
Hajek, następnie skierowały się-
na wschód i odrzuciły oddziały 
sowieckie na wschód. W wyniku 
tych działań wojska niemieckie 
zajęły Turzysk, Mokrzec, Bobły 
i doszły do Kupiczowa oraz la-
sów  świnarzyńskich. Po wnikli-
wej analizie sytuacji i rozważe-
niu różnych wariantów wyjścia z 
okrążenia uznano,  że kierunkiem 
stwarzającym największą szansę 
przebicia się jest kierunek pół-
nocny przez Zamłynie, Jago-
dzin, wyprowadzający na tyły 
wojsk niemieckich. 15 kwietnia 
na naradzie wojennej zaakcepto-
wano jednak koncepcję dowódz-
twa 54 pułku kaw. gw. przebija-
nia się w kierunku wschodnim 
za Turię. Przebicie okrążonych 
oddziałów miało być wspomaga-
ne przez wojska sowieckie działa-
jące po drugiej stronie frontu, i to 
właśnie zadecydowało o przyjęciu 
takiego rozwiązania. W ramach 
tej koncepcji rozpatrywano możli-
wość przebijania się na Hajki lub 
Zamosty. Kierunek na Zamosty, 
według oceny dowództwa dywi-
zji, zapewniał większe prawdopo-
dobieństwo przebicia się, dlatego 
zdecydowano utrzymać Pisarzo-
wą Wolę oraz drogę wyprowadza-
jącą bezpośrednio na Turię. Do re-
jonu Pisarzowej Woli skierowano 
warszawską kompanię saperów, 
której zadaniem było zbudowanie 
drogi na bagnie przez las. Ocenio-
no,  że na organizację i realizację 
przedsięwzięć związanych z wy-
prowadzeniem oddziałów dywizji 
z okrążenia trzeba co najmniej 
dwóch dni.

16 kwietnia 
-  Niemcy rozpoczęli działania 
zaczepne, zmierzające do likwi-
dacji okrążonych oddziałów. 
Wczesnym rankiem ogniem z 
moździerzy ostrzelali III/50 pp, 
a następnie rozwinęli natarcie na 
stanowiska batalionu. Jednocze-
śnie jego prawe skrzydło zaata-
kował oddział węgierski. Batalion 
podjął walkę, ale naciskany przez 
nieprzyjaciela, cofnął się głębiej 
do lasu. Niemcy nie kontynuowali 
natarcia, ograniczyli się do patro-
lowania terenu i ostrzeliwania sta-
nowisk batalionu ogniem artylerii. 
Wznowili je po południu. Czołgi 
niemieckie wdarły  się w głąb 
stanowisk III/50 pp oraz zaatako-
wały 3 kompanię II/50 pp. Bezsil-
ność wobec czołgów przeciwnika 
wywołała w szeregach polskich 
panikę i zamieszanie.  żołnie-

rze ratowali się przed czołgami 
ucieczką do tyłu, ale tu wpadali 
pod ogień artylerii. W tym kry-
tycznym momencie na polu walki 
pojawili się mjr „Żegota” i mjr 
„Kowal”. W czasie gdy mjr „Że-
gota” porządkował cofające się w 
nieładzie pododdziały III/50 pp, 
mjr „Kowal” poderwał do kontr-
ataku dwie kompanie II/50 pp, 
które nie uczestniczyły jeszcze w 
walce, oraz cofającą się kompanię 
II/50 pp. Ogień zaporowy arty-
lerii niemieckiej tylko na chwilę 
powstrzymał kontratakujący ba-
talion. Padła komenda „bagnet 
na broń” i żołnierze z okrzykiem 
„hurra” ruszyli do brawurowego 
ataku. Niemcy nie wytrzymali 
psychicznie nacisku polskiego ba-
talionu, nie przyjęli walki wręcz i 
pośpiesznie wycofali się w kierun-
ku Mosuru. W pościgu za nieprzy-
jacielem (ponad 2 km) odzyska-
no utracone  pozycje. W tej akcji 
II/50 pp poniósł straty 16 zabitych 
i 5 rannych. W strefie działań bo-
jowych zgrupowania „Osnowa” 
16 kwietnia  Niemcy zajęli Puzów.
Sytuacja oddziałów dywizji była 
krytyczna.  W depeszach radio-
wych do Konga i Centrali z 16 
kwietnia 1944 r. dowódca dy-
wizji meldował: „Sowieci ode-
szli dziś w nocy na wsch. brzeg 
Turii. Jesteśmy otoczeni w tere-
nie, z którego jest wyjście tylko 
przez cieśniny. Prawie zupełnie 
bez amunicji. Proszę o pomoc. 
Oliwa.” Dalszy opór w lasach 
mosurskich stał się niemożliwy. 
Wobec tego postanowiono opuścić 
zajmowane dotychczas pozycje.

17 / 18 kwietnia 
- II/50 pp został wycofany z linii 
obrony i przeszedł do lasu oko-
ło 1 km na północny zachód od 
stanowiska dowodzenia dywizji. 
O  świcie 18 kwietnia III/50 pp 
opuścił swoje pozycje i odszedł 
do lasów na wschód od chutoru 
Dobry Kraj. Do rejonu na północ 
od Hrady Mosurskiej przybył I/50 
pp spod Ziemlicy.

18 kwietnia 
-  Podczas zmiany stanowiska 
dowodzenia dywizji w rejonie 
chutorów Dobrego Kraju po-
legł ppłk Jan Wojciech Kiwerski 
„Oliwa” - dowódca 27 WDP AK. 
Niemcy nasilili działania rów-
nież na froncie obrony oddziałów 
„Osnowy”. W tym dniu bardzo 
ciężkie walki toczył II/23 pp, zaj-
mujący najbardziej newralgiczny 
odcinek obrony w rejonie Pisarzo-
wej Woli.

18 / 19 kwietnia 
- Mjr „Kowal”, który objął do-
wództwo dywizji, wydał rozkaz 
oderwania się oddziałów od nie-
przyjaciela i marszu na północ, 
do rejonu koncentracji dywizji 
w lasach przy trakcie drogowym 
Murawa - Zamłynie.

20 kwietnia 
- Przygotowania do decydujące-
go uderzenia w celu przebicia się 
z okrążenia. Zlikwidowano tabo-
ry, szpital umieszczono na zalesio-
nych bagnach, położonych na pół-
noc od Murawy. Przewidywano,  
że po dwóch tygodniach dywizja 
wróci na te tereny. 20 kwietnia 
około godz. 20 kolumna ruszyła. 
Przyjęto następujące ugrupowanie 
dywizji do przebijania się z okrą-
żenia: 
- straż przednia: I/43 pp jako od-
dział rozpoznawczy oraz I/50 pp 

jako oddział uderzeniowy;  
- siły główne: III/50 pp i II/43 
pp jako wsparcie straży przed-
niej, sztab dywizji, I/45 pp i war-
szawska kompania saperów jako 
ochrona sztabu, 2 kompania II/50 
pp, oddział koni jucznych  (około 
500 koni), 1 i 3 kompania II/50 pp;
- straż tylna: I/23 pp, II/23 pp, 
I/24 pp; na końcu kolumny ma-
szerowały oddziały wojsk sowiec-
kich. Cała kolumna liczyła 7 tysię-
cy ludzi i 500 koni.  

20/21 kwietnia
- ( nocą) Kolumna czołowa dy-
wizji w sile pięciu batalionów („ 
Sokoła”, „Korda”, „Gzymsa” i 
większość „Trzaska”),która po 
przejściu przez Neretwę pokona-
ła tory kolejowe w Terebejkach 
prawie bez walki i maszerowała 
w kierunku miejscowości Sokół, 
ale utraciła łączność z pozostałą 
częścią sił dywizji w tym batalion 
„Jastrzębia”. Potem raptownie,  
Niemcy na całej linii, otworzyli z 
bunkrów morderczy ogień do zbli-
żających się do torów  pozostałych 
oddziałów. Jednocześnie od Lu-
bomla nadjechał pociąg pancerny 
i zagrodził drogę przez tory. Pod 
ogniem broni maszynowej i dział 
pociągu pancernego oddziały pol-
skie i sowieckie wycofały się z 
zasięgu ognia i przeszły do lasów 
pod Zamłyniem i Rakowcem.        

21 /22 kwietnia 
– ( w nocy)  Ponowiły próbę 
przebicia się,  te oddziały, które 
poprzedniej nocy nie przeszły 
przez tory za kolumną czołową 
jednakże nie w rejonie Torebe-
jek, lecz bardziej w lewo między 
Starym i Nowym Jagodzinem. 
Podchodząc do torów kolejowych 
zostały ostrzelane zmasowanym 
ogniem broni maszynowej i dzia-
łek szybkostrzelnych. Kolum-
na nie  zatrzymała się. Czołowe 
oddziały z marszu zaatakowały 
niemieckie stanowiska ogniowe i 
zmusiły Niemców do wycofania 
się, po czym przeszły tory kolejo-
we i skierowały się na północ. Tu 
napotkały drugą linię umocnień, 
biegnącą równolegle do torów. 
Pod osłoną zmasowanego ognia 
broni maszynowej pokonano i 
tę przeszkodę. Po krótkim odpo-
czynku kolumna, w skład której 
wchodziły niekompletne batalio-
ny: I/23 pp, I/24 pp oraz grupy 
rozproszonych  żołnierzy z innych 
oddziałów, podjęła dalszy marsz 
i 22 kwietnia dołączyła w Smo-
larach Rogowych do pierwszego 
rzutu dywizji .Mimo poniesionych 
dużych strat dywizja nie została 
rozbita, a po odpoczynku zdolna 
była do podjęcia dalszej walki. 
Po wyjściu z okrążenia jej za-
sadniczy trzon liczył około 3600 
ludzi pod bronią. Około 500 żoł-
nierzy którzy nie zdołali przebić 
się z okrążenia, podjęło walkę( 
pod dowództwem „Jastrzębia”),  
i dołączyło do dywizji już na Lu-
belszczyźnie. Walki 27 WDP AK, 
prowadzone w ramach operacji 
kowelskiej bez przerwy przez trzy 
tygodnie, należy zaliczyć do naj-
cięższych walk dywizji. Poległo w 
nich, a także w czasie przebijania 
się z okrążenia około 350  żołnie-
rzy, 160 było rannych, 170 dostało 
się do niewoli, a około 1600 ule-
gło rozproszeniu.
Źródła: Władysław Filar: „ Dzia-
łania 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii  Krajowej”
Józef Turowski; „Pożoga Walki 27 
Wołyńskiej Dywizji AK”  
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 Na przestrzeni ponad tysiąca 
lat Polska była najbardziej bar-
barzyńsko okradanym krajem. 
Kradziono uznane dzieła sztuki, 
księgozbiory, jak współcześnie 
ograbiane jest Muzeum Ossoliń-
skich we Lwowie, mieszczące się 
w kościele Jezuitów, zamienionym 
przez bolszewików na muzeum. 
Cenne archiwa, dokumenty i uni-
wersalne księgozbiory wywożone 
są obecnie przez Ukraińców brud-
nymi odkrytymi ciężarówkami w 
niewiadomym kierunku. Niejed-
nokrotnie cenne książki upadają 
na brudne chodniki, gubiąc kartki 
i brudnymi łapskami upychane są 
do aut. Rabunek! 

Lwowska Galeria Sztuki, do 1998 
Lwowska Galeria Obrazów – jed-
no z największych muzeów we 
Lwowie, posiadające ok. 50 tys. 
eksponatów. Powstało na bazie 
przedwojennej miejskiej galerii 
obrazów oraz włączonych w okre-
sie okupacji sowieckiej Lwowa in-
nych galerii i zbiorów kościelnych 
i prywatnych, które do wybuchu II 
wojny światowej znajdowały się 
w jurysdykcji państwa polskiego.
W Lwowskiej Galerii Dzieł Sztu-
ki znajdują się m.in. obrazy arty-
stów mistrzów polskich.  W 1897 
roku zapadła  decyzja magistratu 
lwowskiego o utworzeniu galerii 
obrazów, w  1902 roku – zakup 
pierwszych obrazów polskich 
artystów : Wilhelma Leopolskie-
go - Śmierć Acerny i Lichwiarz, 
Jana Styki, Feliksa Wygrzywal-
skiego, oraz kilku płócien Matejki 
(m.in. Śluby Lwowskie Jana Ka-
zimierza), Jacka Malczewskiego 
i Edwarda Okunia.  W 1907 roku 
nastąpił  zakup dużej kolekcji Jana 
Jakowicza (ok. 400 obrazów, w 
tym obrazy Rafaela, Rembrand-
ta, Rubensa, Van Dyke, Velasqu-
eza, Ribeiry, Watteau i innych). 
W 1914 roku  – umieszczenie 
galerii przy ul. Ossolińskich 3, w 
pałacu zakupionym od znanego 
historyka, pisarza i kolekcjonera 
Władysława Łozińskiego, zbudo-
wanym w 1873 roku dla hrabiny 
I. Dzieduszyckiej.  W  1919 roku 
– powiększenie zbiorów galerii o 
zbiór Bolesława Orzechowicza, 
podarowany miastu Lwów (dzieła 
Matejki, Juliusza Kossaka, Artura 
Grottgera). 14 lutego 1907 roku 
– dzień otwarcia galerii obrazów 
sztuki polskiej i sztuki zachod-
nioeuropejskiej, Panoramy Racła-
wickiej.  W  1938 roku – kolejne 
dary dla galerii: Leona Pinińskie-
go i Konstantego Brunickiego. W 
obawie przed wojną w galerii zde-
ponowano szereg prywatnych ko-
lekcji z okolic Lwowa, złożonych 
tam głównie przez arystokrację i 
ziemiaństwo polskie.

 W  1940 roku - po rozkazie oku-
pacyjnych  władz sowieckich na-
stąpiła reorganizacja muzeów, w 
wyniku której m.in. Ossolineum 
straciło swój status prawny Zakła-
du Narodowego i zostało znacjo-

nalizowane ze wszystkimi zbiora-
mi, stając się filią Akademii Nauk 
Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej. Do miejskiej 
galerii obrazów włączono zbiory 
sztuki z Muzeum Lubomirskich, 
z Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich, Biblioteki Baworow-
skich, Bractwa Stauropigijskiego, 
Muzeum Historycznego oraz pry-
watnych kolekcji Dzieduszyckich, 
Gołuchowskich, Sapiehów, tym 
samym likwidując te muzea, a ich 
zbiory rozpraszając w wyniku bra-
ku organizacji.
 W okresie okupacji niemieckiej 
ukryto część kolekcji w piwnicy 
domu i pomieszczeniach katedry 
ormiańskiej, lecz 225 obrazów, 
pośród których znajdowały się: 
Autoportret Rembrandta i Portret 
damy Gossarta, zostały wywiezio-
ne przez Niemców na Zachód.
    W czasie drugiej okupacji so-
wieckiej (od lipca 1944) zaczęto 
prowadzić barbarzyńską akcję 
„oczyszczania zbiorów muzeal-
nych i bibliotecznych z dzieł szko-
dliwych”, prowadzoną przez L. 
O. Lubczyka z Muzeum Sztuki 
Ukraińskiej. Akcja ta polegała na 
utworzeniu zbiorów specjalnych 
w których gromadzono polskie 
malarstwo, książki, zabytkową 
broń, niepoprawną ideologicznie 
grafikę etc. a potem je bezpowrot-
nie niszczono. Celem tego „przed-
sięwzięcia” było zatarcie śladów 
wielowiekowej kulturowej obec-
ności Polski na tych terenach.
Po zakończeniu II wojny świato-
wej sowieckie władze zorganizo-
wały nowe oddziały w galerii ro-
syjskiej sztuki przedrewolucyjnej 
i sztuki narodów ZSRS.
Po odzyskaniu przez Ukrainę nie-
podległości, polskie dziedzictwo 
narodowe nie zostało zwrócone 
prawowitym właścicielom i po-
zostaje w gestii obecnych władz 
ukraińskich.

Istniejące placówki Lwowskiej 
Galerii Obrazów:

- galeria obrazów – ul. Stefanyka 
(d. Ossolińskich) 3,
- galeria obrazów – pałac Potoc-
kich – ul. Kopernika 15,
- muzeum książki – pałac sztuki – 
ul. Kopernika 15a,
- muzeum Rusałki Dniestrowej – 
wieża cerkwi św. Ducha – ul. Ko-
pernika 40,
- muzeum zabytków starożytnego 
Lwowa – kościół św. Jana Chrzci-
ciela – Stary Rynek
- Kaplica Boimów – plac Kate-
dralny (d. Kapitulny) 1,
- muzeum rzeźby barokowej Jana 
Jerzego Pinzla – kościół Klarysek 
– pl. Celny 1,
- ekspozycja malarstwa batali-
stycznego (w tym ogromne malo-
widła z żółkiewskiej fary na zam-
ku w Olesku.
 Wymienione zbiory stanowiące 
skarb dziedzictwa narodowego 
nie tylko, iż nie zostały Polsce 
zwrócone, ale są jeszcze wywo-

żone w niewiadomym kierunku i 
systematycznie niszczone. Polskie 
władze zapewne w imię „popraw-
ności politycznej” nie upomniały 
się o zwrot własności Narodu Pol-
skiego. 
W roku 1998 Lwowska Galeria 
Sztuki wystawiła „swoje” ekspo-
naty w Muzeum Przyrodniczym 
Miasta Krakowa. Zwróciłem się 
w tej sprawie /A.S./ do prezyden-
ta Krakowa Andrzeja Gołasia, 
lecz nie otrzymałem odpowiedzi. 
Wystawione zostało w Muzeum 
Przyrodniczym  w Krakowie m.in. 
oryginalne popiersie Marii Ko-
nopnickiej / replika na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie/.

Grabież polskich dzieł sztuki 
rozpoczęła się już w XI wieku, 
kiedy książę czeski Brzetysław 
podczas najazdu na Polskę ob-
rabował Wielkopolskę – Poznań 
– Gniezno. Następnie obrabował 
zabytki w Krakowie. Rabunki 
kontynuowali Niemcy napada-
jąc na pierwszych Piastów na 
polskich ziemiach zachodnich, a 
potem Tatarzy i Turcy przez wie-
le wieków grabili polskie ziemie 
wschodnie. W 1655 roku w cza-
sie najazdu Szwedów zrabowali 
oni liczne dzieła sztuki, niszcząc 
kilkadziesiąt zamków obronnych. 
O rozmiarze tych rabunków doko-
nanych przez Szwedów świadczy 
wywiezionych z Krakowa 550 
wozów z cennymi zabytkami dzieł 
sztuki, a zabytkowe wyposażenie 
zamku Lubomirskich z Wiśni-
cza  wywieźli do Gdańska na 150 
wozach, w podobny sposób wy-
wożąc zabytki z innych polskich 
miast. Obecnie szwedzkie muzea 
przepełnione są polskimi dziełami 
sztuki i nikt się nie upomina o nie. 
Rozpoczynając walkę z Konfede-
rację Barską w 1768 roku, wojska 
rosyjskie rabowały polskie mia-
sta, najbardziej rabując w Krako-
wie zabytki wawelskie wywożąc 
ze skarbca koronnego historycz-
ne pamiątki i wawelskie arrasy; 
arrasy z Zamku Królewskiego w 
Warszawie zabrali po II rozbiorze 
350 sztuk. Po Rosjanach Prusacy 
w  1795 roku 
napadli na Kra-
ków i zrabowali 
skarbiec koron-
ny, a cenne jego 
zabytki prze-
topili u siebie.. 
Austriacy znisz-
czyli na Wawelu 
dwa kościoły i 
niektóre zabyt-
kowe domy, a 
Zamek Królew-
ski zbezcześcili 
zamieniając go 
na koszary woj-
skowe.  Nisz-
czenie Wawelu 
kontynuowali 
Niemcy w cza-
sie II wojny 
światowej. Po-
łudniowi so-

jusznicy Hitlera Słowacy wkra-
czając do Polski 1 września 1939 
roku rabowali na Podhalu zabytki 
polskiej kultury. Z pałacu Uznań-
skich w Szaflarach Słowacy zra-
bowali przeszło sto dzieł sztuki, 
obrazy, rzeźby zabytkowe, meble 
i inne przedmioty artystyczne, a w 
Nowym Targu bibliotekę, archi-
wum spisko-orawskie, obrabowali 
również ci hitlerowscy sojusznicy 
kilka cennych rzeźb religijnych z 
przydrożnych kapliczek na Pod-
halu. Słowacy zagrabili również 
dużą bibliotekę księży pijarów 
z Podolińca leżącego kiedyś na 
polskim Spiszu. Była to do roz-
biorów Polski trzecia co wielkości 
biblioteka w kraju – po Bibliotece 
Jagiellońskiej  i Załuskich. Skła-
dała się w dużej mierze z księgo-
zbiorów polskich magnatów, któ-
rzy przed najazdem szwedzkim 
w 1655 roku uciekli do starosty  
Lubomirskiego w Lubowli na Spi-
szu i zabrali ze sobą ważne książ-
ki, które następnie tam pozostały. 
Pod koniec XIX wieku władze 
austriackie zlikwidowały polskie 
seminarium księży Pijarów w Po-
dolińcu i bibliotekę, a jej księgo-
zbiór rozdzielono tak, iż polskie 
rękopisy literackie i staropolskie 
pierwodruki przekazano do na-
rodowej słowackiej biblioteki w 
Martinie, Maticy Słoweńskiej, 
księgozbiór w językach obcych 
dano bibliotece w Budapeszcie, a 
sporo innych książek złożono w 
bibliotece w Kieżmarku. Również 
Ukraina przywłaszczyła sobie ty-
siące polskich dzieł sztuki. Gdy w 
latach 60 ubiegłego wieku wybie-
rałem się na wycieczkę do Kijowa 
(J.M.) wybitny badacz twórczości 
Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, ówczesny rektor krakowskiej 
WSP Wincenty Danek prosił mnie 
abym się dowiedział ci się stało z 
Muzeum Kraszewskiego w Żyto-
mierzu. W Kijowie rektor ukra-
ińskiego Muzeum Narodowego 
zawiózł mnie do dużego budyn-
ku, gdzie znajdował się magazyn 
dzieł sztuki, by zorientować się, 
czy są tam pamiątki po Kraszew-
skim z muzeum z Żytomierza. 

Kierownik magazynu powiadomił 
mnie, że tylko mała część maga-
zynu została zinwentaryzowana, 
a 90 procent zabytków oczekuje 
rejestru. Wówczas przeszliśmy 
chodnikiem długiego budynku, 
aby dostrzec jakieś pamiątki po 
Kraszewskim. I oto po obu stro-
nach magazynu leżały dwumetro-
wej wysokości stosy zabytków, 
ciągnące się na długości ok. 150 
metrów; stosy te zawierały obra-
zy, rzeźby, zabytkowe meble itd. 
Zebrane tu ze wszystkich polskich 
muzeów, pałaców i dworków na-
szego międzywojennego Podola. 
Tych zabytków było tysiące.
Bardzo przeżyłem /J.M./ gdy w 
Martinie na Słowacji zobaczyłem 
stos  staropolskich nieznanych 
rękopisów literackich i pierwo-
druków. Pomyślałem, iż gdyby 
te dzieła zostały zbadane mogło-
by się okazać, że nasza literatura 
staropolska była o wiele bogatsza, 
niż się o niej pisze w opracowa-
niach naukowych i podręczni-
kach.. Zaapelowałem do władz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i pracowników naukowych tej 
uczelni, aby pojechali do Martina 
i zbadali te zabytki. Niestety ni-
czego w tym celu nie uczyniono. 
Namawiałem też /J.M./  dyrekcję 
Biblioteki Jagiellońskiej, aby do-
magali się zwrotu naszego księgo-
zbioru zrabowanego z Podolińca, 
który znajduje się obecnie w Ma-
ticy Slowenskiej w Martinie, lub, 
aby dokonano wymiany wielu 
książek, bo i w naszej Jagiellonce 
znajduje się nieco słowackich dru-
ków. Niestety dyrekcja Biblioteki 
Jagiellońskiej niczego w tej spra-
wie nie uczyniła. W opisanych 
sprawach rabunku dziedzictwa na-
rodowego zwróciłem się/J.M./ do 
ówczesnego prezydenta RP Lecha 
Wałęsy, który również niczego nie 
uczynił.

Opracowali: 
  prof. Jan Majda - UJ
Aleksander Szumański – Kresowy 
Serwis Informacyjny

GRABIEŻ SZTUKI NARODOWEJ
Akleksander Szumański dla działu „Historia”

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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Trzy Madonny Kresowiaków 
Anna Małgorzata Budzińska

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Matka Boża od zawsze była otaczana szczególną czcią i mi-
łością przez Kresowiaków. Do Niej zanosiło się chore dzie-
ci z błaganiem o uzdrowienie, to Ona przynosiła szczęście 
nowożeńcom, to Jej wizerunek towarzyszył w każdym mo-
mencie życia Kresowianom. Bywało, że cudem przywra-
cała zdrowie, a także bywało, że maleńka ikonka podróżna 
ściskana kurczowo w rękach ratowała życie w czasie rzezi 
banderowskiej. 

 /Zdj.1 Ostra Brama  w Wilnie- fot. Michał Budziński

Tak, Kresowianie mają szczególny sentyment do Madonny. 
Pamiętamy inwokację z „Pana Tadeusza” naszego wielkie-
go Kresowiaka- Adama Mickiewicza:
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, [...]
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
Przedstawię tu przykładowo trzy wizerunki Matki Bożej 
Kresowiaków, ale w różnych okolicznościach. Będzie to 
Madonna przywieziona z Kresów, Madonna, która tam zo-
stała i Madonna, którą Kresowianie zastali tutaj, we Wro-
cławiu- poznali Ją  i pokochali.
Wilno, Świątniki i Muchobór Wielki we Wrocławiu – to są 
miejsca, gdzie Matka Boża jest szczególnie adorowana.
Zacznijmy  od  najbardziej znanej Madonny Kresowej- wi-
leńskiej .

  /Zdj.2  Matka Boska Ostrobramska- fot. Michał Budziński

Ten wizerunek Madonny Miłosierdzia namalowany został 
na deskach dębowych techniką temperową na podkładzie 
klejowo-kredowym. Obraz ma wymiary 200 na 165 cm. 
Jest umieszczony na ścianie zewnętrznej, patrząc od stro-
ny miasta. Na przeciwległej ścianie znajduje się duże okno, 
z którego widać starówkę. Obecnie postać Maryi zakrywa 
błyszcząca złotem sukienka. Widoczna jest tylko wyrazista 
twarz i skrzyżowane na piersiach dłonie.
Pod metalową sukienką Ostrobramska Pani ubrana jest w 
czerwoną tunikę z podwiniętymi rękawami. Szyja okryta 
jest szalem, a głowa białą chustą. Całą postać okrywa zie-
lonkawo-błękitny płaszcz zarzucony na głowę i ramiona. 
Tło obrazu ma odcień brązu.

/ Zdj. 3 Ikona Matki Bożej Ostrobramskiej bez metalowej sukienki

Jak wiemy po wojnie mieszkańcy Kresów musieli opuścić 
swoje domy, wioski i miasta- przesiedlono ich na Ziemie 
Zachodnie. Wielu osiadło na Dolnym Śląsku. Mogli zabrać 
tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Na szczęście okazało się, 
że dla  ludzi obraz, czy ikona Matki Bożej była właśnie 
najpotrzebniejsza. W ten sposób wiele takich wizerunków 
przyjechało na polskie ziemie ze wschodu, często z naraże-
niem życia.
 
Mamy też sprowadzone stamtąd po wielu staraniach cenne  
i znane obrazy, ale ja zatrzymam się na niepozornym, mało 
znanym i mało cennym malowidle, a jakże wzruszającym i 
cennym w wymiarze duchowym. To Matka Boska Niewir-
kowska. 

   
/ Zdj.4i 4a - Ołtarz w Świątnikach z Madonną Niewirkowską

Obraz przyjechał z małej wioski kresowej – z Niewirko-
wa i osiadł razem z Kresowiakami w dolnośląskiej wiosce 
Świątniki u stóp góry Ślęży. Jest w ołtarzu głównym ko-
ścioła i właśnie obecność tego  obrazu Matki Bożej słyną-
cego z cudów przyciągnęła Kresowian na coroczne spotka-
nia. Pierwsze odbyło się w 2011 roku z inicjatywy TMKK 
i stało się to tradycją.
Ksiądz Rafał Kowalski napisał:  Biskup Jan Bagiński z 
Opola (Kresowiak z pochodzenia) miał łzy w oczach, kiedy  
pierwszy raz wszedł do kościoła w Świątnikach i zobaczył 
znajdujący się w głównym ołtarzu wizerunek Matki Bożej 
Bolesnej z Niewirkowa. – Przed tym obrazem był chrzczo-
ny, pierwszy raz przyjął Komunię Świętą, sakrament bierz-
mowania. Nie zdążył jednak odprawić Mszy św. prymicyj-
nej. Sprawując Eucharystię w czasie I Ogólnopolskiego 
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Spotkania Miłośników Wołynia, przeżywał swoje prymicje 
– opowiadał proboszcz ks. Zbigniew Słobodecki.
O historii tego obrazu możemy przeczytać tutaj: http://
www.kresowianie.info/artykuly,n233,niewirkow_i_swiat-
niki.html 
Obecność  tego obrazu w Świątnikach zawdzięczamy dwóm 
braciom. Marian i Antoni Filończuk z niemałym trudem 
wywieźli  Cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej z Niewir-
kowa. Przeszedł z nimi cała drogę repatriacji w specjalnie 
przygotowanej drewnianych skrzyni, ukryty pod warstwą 
różnej odzieży, pościeli, narzędzi. Szczęśliwie udało się 
przejść wszystkie kontrole i w ten sposób obraz przyjechał 
do wolnej Polski. Obaj bracia ryzykowali życie swoje i 
swoich rodzin. W najlepszym wypadku mogło to skończyć 
się dla nich wywózką na Sybir. W Świątnikach bracia nadal 
się opiekowali obrazem. Jest on do chwili obecnej obrazem 
ołtarzowym.  Na cmentarzu koło kościółka z cudownym 
obrazem pochowani zostali obaj bracia- strażnicy obrazu. 
W czasie Spotkań Miłośników Ziemi Wołyńskiej uczestni-
cy składają kwiaty  i palą znicze na ich grobach.

/ zdj. 5 Kościół w Świątnikach                         

/ zdj.6 Modlitewnik z ruinami kościoła na Kresach   
Trzecim wizerunkiem jest  Matka Boża Muchoborska, któ-
ra nosi dwa wezwania:
-  Matki Bożej Dobrego Uśmiechu.
-  Matki Bożej Pocieszenia. 

Nie jest to obraz, a rzeźba  z 1478 roku najprawdopodobniej  
Hansa Olmutzera. Wzorując się na tej figurze namalowa-
łam dwie ikony Matki Bożej.
 

    

/ Zdj.7,8 Ikony Matki Bożej Uśmiechniętej- Muchoborskiej – A.M. Bu-
dzińska

Nie wiem czy ktoś jeszcze namalował taka ikonę- przy-
puszczalnie jestem pierwsza, a musiałam to zrobić, bo ujęła 
mnie skromność, prostota i urok tej rzeźby a także ufność i 
żarliwość ludzi modlących się do tej Madonny wzruszającą 
i piękną modlitwą:
1. Złota Madonna Łaskawa                         
Matka dobrego uśmiechu,                            
Czuwa na krańcach Wrocławia                  

Od wieków.

2. Radosne macierzyństwo
Z uśmiechem pocieszenia
Nad troska ludzką,
Nad bólem ludzkim,
Litośnie głowę schyla.

3. I nie słyszano nigdy
By odmówiła prośbie,                                     
By nie wróciła wiary,                                      
W gorącym szczepie modlitw.

 4. Wysłuchaj i mojej prośby
Maryjo Uśmiechnięta
Madonno z Muchoboru
Nad świętych święta.

5. Prośba jest moja wielka
A sera wiara krucha,
Lecz wierzę tym lichym serce,
Że mnie wysłuchasz.
Niektórzy powiedzą : niemiecki kościół, niemiecka rzeźba, 
niemiecka Madonna- gdzież jej do kresowych Panienek! - 
to bzdura! Ani to nie niemieckie, ani gorsze od kresowych!  
Madonna nie zamyka się narodowościowo, ani geograficz-
nie- sama przecież była Żydówką i nie ma to najmniejszego 
znaczenia. Pomyślmy: do niemieckiego wcześniej miasta 
Wrocławia przyjeżdżają tłumy przesiedleńców, głównie 
Kresowian. Ci co osiedlili się na tych krańcach miasta ad-
optują tutejszą Madonnę i kochają jak swoją- czyż to nie 
piękne?! To też jest kresowa Madonna, bo nasi przodkowie- 
Kresowiacy ją zaakceptowali i uwierzyli. 
Roman Kołakowski śpiewa:
(…)
Tutaj się wychowywałem
wiem o tym mieście niemało
tu z ziemi wykopywałem
hełmy i broń zardzewiałą
tu na pogrzebie dzieciaków
co w gruzach skarbu szukały
słyszałem milczenie ptaków
i wiem dlaczego milczały

Dziś w starym parku beztrosko śpiewa
ptak a więc rację każdy mi przyzna
w polskim Wrocławiu niemieckie drzewa
to właśnie moja ojczyzna (…)

Na stronie parafii p.w. Św. Michała Archanioła czytamy:
Wezwania Matki Bożej Muchoborskiej są tak aktualne w 
dzisiejszej rzeczywistości. Człowiek współczesny w goni-
twie za dobrami materialnymi i przy różnorakich kłopotach, 
przeciwnościach, bolączkach dnia codziennego zapomina o 
uśmiechu - takim szczerym jaki często widzimy u małych 
dzieci, czy zakochanych osób. Dlatego możemy przyzywać 
Matkę Bożą Muchoborską Dobrego Uśmiechu, aby Ona 
przekazała nam ten Matczyny Uśmiech w nasze życie.
Drugie wezwanie Matki Bożej Pocieszenia czy nie daje 
nam otuchy w nasze szare życie. Maryja Matka Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa Pociesza nas w życiu.
Źródła:
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Ostro-
bramskiej 
http://www.kresowianie.info/index.html - w zakładce 
„Świątniki spotkania Wołynian”
 http://gosc.pl/doc/1290456.Ten-obraz-nosimy-w-sercu 
http://dolny-slask.org.pl/859563,foto.html?idEnti-
ty=510199  http://www.parafiamuchoborwielki.pl/  

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Polub nas na Facebook Na facebookowej tożsamości 
Kresowego Serwisu informacyj-
nego można komentować treść 
zamieszczanych w KSI publi-
kacji. 

https://www.facebook.com/pa-
ges/Kresowy-Serwis-Informa-
cyjny/289874061080081 

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 
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Wprawdzie losy życia nie dały 
Mickiewiczowi odwiedzić miasta 
na siedmiu wzgórzach, ale jego 
spiżowa postać cieszy i obecnie 
mieszkańców królewskiego gro-
du. 
Po Krakowie, Poznaniu i Warsza-
wie, w centralnym punkcie Lwo-
wa stanął, najpiękniejszy z pew-
nością, pomnik poety. 
Inicjatywa uhonorowania wiesz-
cza wyszła od członka lwowskie-
go Towarzystwa Literackiego im. 
Mickiewicza, Adama Krecho-
wieckiego. Powołano Komitet 
Budowy z prezesem dr. Bronisła-
wem Radziszewskim, vicepreze-
sem Adamem Krechowieckim i 
sekretarzem dr. Michałem Rol-
le. Rozpisano konkurs, na który 
wpłynęło 28 projektów od pol-
skich rzeźbiarzy zamieszkałych 
w kraju i za granicą. Nie stawiano 
artystom specjalnych wymagań, 
prócz tego, by w projekt wkompo-
nowano kolumnę. 
W roku 1898 wybrano trzy projek-
ty: lwowskiego rzeźbiarza Anto-
niego Popiela, Leona Zawiejskie-
go mieszkającego we Florencji i 
Wacława Szymanowskiego z Pa-
ryża.
Wybrano projekt Antoniego Po-
piela, wykładowcy rysunku na Po-
litechnice Lwowskiej, absolwenta 
krakowskiej ASP, kształconego 
we Wiedniu, Florencji i Berlinie, 
znanego już twórcy szeregu rzeźb 
na gmachach miejskich. 
Koszt budowy miał wynosić 166 
tys. koron. Miasto ofiarowało 60 
tys. koron. Sejm Galicyjski - 20 
tys., resztę zebrano dzięki darom 
społeczeństwa. 
Marmur na dwudziestojednome-
trową kolumnę sprowadzono z 
Baveny koło Mediolanu, postać 
poety, wysoka na 3,30 m i pozo-
stałe elementy z brązu odlano we 
Lwowie. Budowę pomnika i opra-
cowanie jego otoczenia zakończo-
no w ciągu dwóch lat.
Dnia 30 października 1904 r. na-
stąpiło odsłonięcie pomnika. Na 
uroczystość przybył z Paryża syn 
poety Władysław Mickiewicz, 
który tak opisał tę chwilę w swo-
ich „Pamiętnikach” (t. III. s. 372):
„O dziesiątej rano władze polskie, 
członkowie Sejmu, ciała nauko-
we, rada miejska i liczne delegacje 
uczestniczyły w uroczystym nabo-
żeństwie w katedrze katolickiej. 
Tłumy także brały udział w in-
nych nabożeństwach, w katedrze 
ormiańskiej i w synagodze. 
Pomnik przedstawia poetę, sto-
jącego na podstawie kolumny 
i przemawiającego. Pisałem ze 
Lwowa trzydziestego paździer-
nika 1904 roku: uroczystość była 
wzruszająca. Szkoły, cechy szły w 
pochodzie w nadzwyczajnym po-
rządku. W każdym oknie miasta 

wystawione są portrety naszego 
ojca. Co do pomnika, składa się 
on z pięknej kolumny, na której 
wierzchołku znajduje się kadziel-
nica wyobrażająca znicz, ogień 
wiecznie podtrzymywany na ołta-
rzach ofiarnych pogańskiej Litwy. 
Anioł (rzeźbiarz musiał wiernie 
skopiować młodą pensjonarkę, 
która służyła mu za model) poda-
je z góry lirę poecie. Każdy uczeń 
szkoły sztuk pięknych określiłby 
to jako styl szablonowy. Poeta 
trzyma w ręku zwój papieru, który 
będzie mu bardzo przeszkadzał w 
brząkaniu na lirze. Sam posąg nie 
ma wad technicznych, tylko dzięki 
usiłowaniu, by nadać memu ojcu 
wyraz natchniony, popada się w 
niebezpieczeństwo nadania mu 
póz pretensjonalnych”. 
Napływ publiczności był ogrom-
ny. Był to olbrzymi pochód 
wszystkich cechów, stowarzyszeń 
młodzieży, chłopów, miast Polski 
pod jarzmem rosyjskim i pruskim, 
„nie podamy nazwisk tych ostat-
nich - pisały dzienniki - żeby ich 
nie narazić”. 
Porządek był wzorowy. Dzielni-
ca ta dumna była ze wzniesienia 
pomnika po Poznaniu i Krako-
wie, stwierdzając w ten sposób 
raz jeszcze bezpłodność wysił-
ków, zmierzających do stworze-
nia trzech umysłowości polskich, 
podczas gdy istniała tylko jedna w 
trzech różnych zaborach.  
O uroczystym obiedzie, wyda-
nym trzydziestego pierwszego 

października przez prezydenta 
miasta Godzimira Małachowskie-
go, powiem tylko tyle, że brały w 
nim udział znakomitości Galicji, 
jak namiestnik cesarski, hrabia 
Andrzej Potocki, który miał zgi-
nąć z ręki fanatyka rusińskiego, 
hrabia Badeni, obaj arcybiskupi, 
Bilczewski i Teodorowicz,i wielu 
innych. W chwilach podobnych 
koterie polityczne zawierają ro-
zejm, ludzie , nie bacząc na poglą-
dy rozmawiają przyjaźnie. 
Nazajutrz wydano w klubie lite-
rackim obiad dla mnie i dla dla 
rzeźbiarza pomnika, Antoniego 
Popiela. Popiel zapytał mnie, co 
myślę o jego pomniku. Odpowie-
działem mu, że jest więcej wart, 
niż pomnik krakowski, co jest 
prawdą. 
Ale podobnie jak w kościele mniej 
imponuje wartość artystyczna 
Pietá niż nabożność tłumu, który 
modli się u stóp Matki Boskiej, 
podobnie wobec pomnika mego 
ojca mniej wzrusza maestria rzeź-
biarza, niż skupienie pielgrzy-
mów, którzy mieli trudności do 
przezwyciężenia, by uczestniczyć 
w uroczystości zakazanej u nich. 
Radują się na widok godeł narodo-
wych, przemówienia patriotyczne 
są dla nich wiatykiem na drogę 
powrotną, a wracają obłożeni za-
kazanymi książkami jak pance-
rzem.
Pomnik Mickiewicza w pięknej 
perspektywie ukazuje się wśród 
zieleni Wałów Hetmańskich, Teatr 

Wielki, od dnia odsłonięcia stał 
się miejscem wielu uroczystości. 
Dnia 22 listopada 1920 r. u jego 
stóp Marszałek Józef Piłsudski 
przyjął defiladę wojska, obrońców 
listopadowych i dekorował herb 
Lwowa Krzyżem Virtuti Militari. 
Śladem innych miast, pod mic-
kiewiczowską kolumną położono 
tablicę poświęconą Nieznanemu 
Żołnierzowi poległemu w I wojnie 
światowej.
Bardzo często pod pomnikiem 
Mickiewicza prywatne osoby 
składały kwiaty. Tak było i za cza-
sów sowieckich, co nie podobało 
się ówczesnym władzom. Były 
nawet wypadki, że składający zo-
stali zabierani do cyrkułu.
Nowe władze nie mogły strawić 
polskości Mickiewicza i pietyzmu, 
którym otaczali pomnik pozostali 
we Lwowie Polacy. Znaleziono 
stary, nieraz przez nich praktyko-
wany sposób; skradli nazwisko 
właściwego autora monumen-
tu i podstawili nowego. Już nie 
był nim Antoni Popiel, a nikomu 
nieznany Mychajło Iwanowycz 
Paraszczuk. To jego nazwisko, 
jako autora pomnika, wymieniały 
rozmaite folderki wydawane po 
rosyjsku i niestety po angielsku 
(mam taki z r. 1975 wydany w Ki-
jowie). 
Kim był wymieniony Paraszczuk? 
W Encyklopedii Ukraińskiej wy-
danej we Francji czytamy; urodzo-
ny 16 XI 1878 r. we wsi Warwa-
ryńce k.Tarnopola. Po ukończeniu 

gimnazjum, studiował na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
gdzie był uczniem Popiela. W 
czasie prac nad pomnikiem Mic-
kiewicza został zatrudniony jako 
pomocnik rzeźbiarski. W r. 1906 
wykonał popiersie Wasyla Stefa-
nyka, a w r. 1911 - popiersie Stani-
sława Przybyszewskiego, za które 
został nagrodzony. Uchodził za 
zdolnego, zasługującego na dalsze 
kształcenie. W r. 1912 otrzymał 
stypendium do Rzymu, 
Od r. 1924 zamieszkał w Sofii, 
gdzie zmarł 24 XII 1963 roku. 
Do Lwowa nigdy nie powrócił i 
jak wieść niosła słuch o nim zagi-
nął do momentu, w którym go od-
kopali szukający ruskich śladów 
w polskim Lwowie. Nie pierwszy 
to raz przywłaszczono sobie pol-
skich artystów. Na przykład Hen-
ryk Siemiradzki, autor kurtyn: w 
teatrze Słowackiego w Krakowie 
i w lwowskim Teatrze Wielkim, 
pochowany na Skałce u krakow-
skich paulinów, figuruje w dziale 
malarstwa rosyjskiego! 
Już w obecnie wydawanych prze-
wodnikach po Lwowie (Lwów. 
ilustrowany przewodnik. Wyd. 
„Centrum Europy” Lwów, „VIA 
NOVA” Wrocław 2001) przywró-
cono autorstwo pomnika Mickie-
wicza, Antoniemu Popielowi. 
Lepiej późno niż wcale.

Opracował według Danuty B. Ło-
maczewskiej
Aleksander Szumański

LWOWSKI POMNIK ADAMA 
MICKIEWICZA
Akleksander Szumański dla działu „Barwy Kresów”
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Koniecznie skontaktuj się z  
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Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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