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Dzieje Polaków na Bukowinie (dzisiejszej rumuńskiej)

Wsparcie dla filmu „Wołyń”
Szanowni Państwo,
Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości .
„Fundacja na rzecz filmu Wołyń”
jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
O uzyskaniu wpisu do KRS i
numerze konta bankowego niebawem poinformujemy na ni-

niejszej stronie- filmwolyn.org.
Jednocześnie informujemy, f że
w związku z dużym zainteresowaniem naszym apelem, powstały w internecie samowolnie
różne akcje crowdfundingowe,
które zbierają środki na film
bez porozumienia z reżyserem i
producentem filmu, korzystając
bezprawnie z materiałów filmowych i zdjęć. Uprzejmie prosimy

o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekazywaniu ewentualnych wpłat na konta inne niż
konto Fundacji na rzecz Filmu
Wołyń, które podamy wkrótce.
Z wyrazami szacunku,
Wojtek Smarzowski – reżyser
Dariusz Pietrykowski – producent
Więcej o filmie na stronie 9

Wyłaniające się z mroków średniowiecza dzieje Bukowiny są
naznaczone tendencją do zachowania suwerenności zarówno
wobec ekspansywnej polityki
europejskich władców, jak i w
szczególny sposób względem
grabieżczej postawy zagrażającego jej Imperium Osmańskiego. U
zarania drugiego tysiąclecia ziemie te podlegały najpierw Rusi
Kijowskiej, a potem należały do
książąt halickich i … strona 26

Nieznani kaci NKWD

Operacja Ludowego Komisariatu
Spraw Wewnętrznych ZSRS dotycząca Polaków była jedną z
zaplanowanych
ludobójczych
operacji tego ludowego komisariatu przeprowadzanych w czasie
Wielkiego Terroru… strona 29

Projekt Ustawy o
ustanowieniu
Narodowego Dnia
Pamięci Męczeństwa
Kresowian

Żołnierze Wyklęci na 70 lat temu w Biesz- Kresowe drogi - z
Kresach Południo- czadach
Równego do Wrocłakrótkofalowe radiostacje wia
wo-Wschodnich po „Nocą
działają w górach gorzej niż w Czytając wspomnienia Kreso1944 r.
dzień. Łączność daje się należycie wian z okresu wojny przeważnie

MSZ usprawiedliwia
kult UPA na Ukrainie

Wiatrowycz nie chce Przywłaszczone miapojednania
sto Lwów
WIO NA PIECHOTĘ
Dla bacznego obserwatora życia Nie wybudowaliśmy tego miasta,
politycznego w Polsce nie jest przyszliśmy na gotowe. W jakimś DO LWOWA

Dziedzictwo Kresów I oraz II
Rzeczpospolitej stanowi fundamentalną część polskiej kultury,
historii oraz tożsamości. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim mieszkańcom
tych ziem, represjonowanym, deportowanym i zabitym w XX wieku. Historia najnowsza okrutnie
obeszła się z Polakami zamieszkującymi byłe Kresy. Szczególnie
dramatycznym...... strona 4

3 lutego Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
odpowiedziało na interpelację posła Roberta
Winnickiego w sprawie stanowiska polskiej dyplomacji wobec rozwoju kultu OUN-UPA na
Ukrainie. W odpowiedzi tej na
wstępie stwierdza się, że MSZ i
polskie placówki dyplomatyczne
na Ukrainie „z największą uwagą
śledzą – i gdy jest to konieczne –
reagują na wszelkie ....strona 12

Zarówno Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Kazimierz Sosnkowski, jak i dowódca
AK, gen. Tadeusz Komorowski
„Bór” liczyli się z możliwością,
że do chwili wkroczenia wojsk
sowieckich na tereny Polski nie
zostaną jeszcze nawiązane stosunki dyplomatyczne z ZSRS.
Obawiali się również, że stosunek
Rosjan do ujawniających się w
ramach Akcji „Burza” oddziałów
AK może być wrogi.... strona 15

tajemnicą, że dwa śmiertelnie
skonfliktowane obozy polityczne
w Polsce – oprócz wspólnego solidarnościowego pnia – mają też
wspólny mianownik. Jest nim rusofobia i ukrainofilstwo. Różnica
w tej kwestii polega co najwyżej
na wzajemnym licytowaniu się
kto jest bardziej antyrosyjski i
proukraiński........ strona 18

utrzymać tylko między szczytami.
W dolinach jest kiepska.” Tak zaczyna się powieść Jana Geharda
Łuny w Bieszczadach”. Ukazała
się w 1959 roku i szybko stała
się bestsellerem, miała następnie
kilkanaście wydań i trafiła nawet
na listę lektur szkolnych. Na jej
kanwie Ewa i Czesław Petelscy
zrealizowali film „Ogniomistrz
Kaleń”, który także zdobył dużą
popularność. Wówczas, w latach
sześćdziesiątych ..... strona 21

sensie odebraliśmy go, przywłaszczyliśmy. Nie jesteśmy niczemu winni. To dzięki totalnej
amnezji, która się stała czymś na
kształt powietrza lwowskiego. Z
uporem maniaka wypieraliśmy z
pamięci to, że nie Lwów – to nie
nasze miasto, że otrzymaliśmy je
nie dzięki naszym staraniom, i nie
za zasługi........ … strona 25

stykamy się z opisami dorosłych
wtedy ludzi, którzy wspominają
straszne rzeczy- walkę, okropności wojny, zniewolenie. Ja zaś
spisałam wspomnienia chłopca i
jego bliskich. Spisałam kresowe,
wołyńskie losy, a także przyjazd
z Równego do Wrocławia. Trafili
tam, bo przecież Wrocław to bratnie, kresowe miasto. Przedstawiam kresowe drogi Bolesława i
jego rodziców- Anny i Ferdynanda. Bolesław miał 9 lat gdy zaczęła się wojna. … strona 37

Już po raz następny w kolejnych
latach 2007 - 2010 - 2015 Wojtek
Habela (foto poniżej) zaprosił nas
na piechotę do Lwowa piosenką
Wiktora Budzyńskiego „Wio na
piechotę do Lwowa”, kiedy to 1
marca 2015 roku usłyszeliśmy tę
piosenkę na otwarcie IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Lwowskiej … strona 40
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Będzie Narodowy Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian.?
Redakcja

„11 lipca to data symboliczna,
rocznica tzw. krwawej niedzieli,
czyli apogeum rzezi wołyńskiej
dokonanej przez ukraińskich
nacjonalistów” - powiedział poseł PiS Michał Dworczyk (foto)
na konferencji w czasie której
powiadomił o złożeniu do laski
marszałkowskiej projektu Ustawy
w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa
Kresowian.

Poseł podkreślił, że złożony projekt jest wyjściem na przeciw
oczekiwaniom środowisk kresowych od wielu lat zaangażowanych w ustanowienie 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Kresowy Serwis Informacyjny od
lat patronuje nie tylko Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej
zmierzającej do ustanowienia takiego właśnie dnia ale również
czterem inicjatywom poselskim.
Podkreślamy, że dzięki potomkom Kresowiaków zebrano blisko
100 tys. podpisów pod Obywatelskim projektem Ustawy.
Potomków Kresowian, w miarę
możliwości wspierali sami Kresowianie jednak nie wszyscy
co odbiło się niestety na ilości

www.ksi.kresy.info.pl

Uwagi w sprawie
projektu ustawy o
męczeństwie (ludobójstwie) Kresowian.
Prof. dr hab Leszek S. Jankiewicz
Projekt ustawy został skomentowany obszernie przez pana Aleksandra Schychta. Jego opinia jest
pozytywna. Po tylu latach walk o
ukazanie się tej ustawy i o jej właściwą formę trudno nie wyrazić
radości, że została podjęta inicjatywa wprowadzenia jej w życie.

zebranych podpisów. Godnym
ubolewania jest fakt, że nieliczna
garstka Kresowiaków wywodzących się z terenów II RP objętych
banderowskim ludobójstwem nie
zamierza dzielić się świętem z
pozostałymi mieszkańcami kresów II RP którą również dotknęło
ludobójstwo.
Kto z nas nie zna opisu drogi
krzyżowej, czyli ostatnich chwil
życia Jezusa zanim poniósł męczeńską śmierć na szczycie góry
Golgota. Kresowianie też mieli
swoją „Golgotę Kresów” i mieli
też swoje drogi krzyżowe zanim
zginęli męczeńską śmiercią z rąk
hitlerowców, sowietów, Litwinów
ze strzeleckiego związku „szaulisi” czy w bydlęcych wagonach

podczas zsyłki. Śmierć, choć zadawana na setki sposobów jest
zawsze śmiercią w wyniku której
wszyscy stoją przed Panem w jednym i równym szeregu.
Dzień pamięci powinien oddać
należną pamięć i hołd wszystkim
obywatelom z Kresów II RP i bez
skandalicznego wartościowania
śmierci.
Ten dzień, Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian powinien
zewrzeć szeregi żyjących jeszcze
świadków tamtych potworności
od Wileńszczyzny ..... po Stanisławowskie.
Obszerniej ad. wieloletniej historii naszej walki o ten dzień na
stronie 4

Miałbym tylko następujące uwagi:
Tytuł: zamienienie w tytule słowa „pamięci męczeństwa Kresowian” na pamięci ofiar ludobójstwa Kresowian” wydaje mi się
konieczne: Wszystkie trzy zbrodnie: niemiecka, sowiecka i ukraińskich nacjonalistów były oczywistym i jawnymludobójstwem,
dlaczego nie nazwać ich śmiało
właściwą nazwą? Uważam to za
ważne i konieczne.
W uzasadnieniu do ustawy brakuje słów w rodzaju ” Pragniemy
uznać bohaterstwo tych Ukraińców, którzy z narażeniem życia
swojego i swoich rodzin ratowali
Polaków przed zagładą. Zasłużyli
na naszą wielką wdzięczność.”.
Zdanie takie jest bardzo ważne,
gdyż jeśli w przyszłości dojdzie
do pojednania obu narodów, to
fundamentem pojednania będzie
bohaterstwo i szlachetna postawa
tych właśnie Ukraińców. Sprawa
ta jest również podniesiona w
zbiorowym liście do pana Prezydenta Dudy podpisanym przez

prezesa J. Tarniowego i inne osoby z dnia 20.02.2016.
Czy ustawa ma dotyczyć tylko ofiar ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich
czy też ofiar wszystkich trzech
ludobójstw? Jeśli ustawa miałaby dotyczyć tylko ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego, trzeba
by od razu przewidzieć inną datę
dla uczczenia ofiar pozostałych
dwu ludobójstw. Jest pytanie czy to nie obniżyłoby rangi obu
uroczystości? Argumentem za
wyodrębnieniem i szczególnym
akcentowaniem ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego jest to, że
na Ukrainie mordercy z OUN-UPA doznają honorów jako bohaterowie, a krytyka ich zbrodniczych czynów podlega karze (!).
Trzeba się takiemu stanowisku
zdecydowanie przeciwstawiać.
W „Uzasadnieniu” po słowach
11 lipca 1943 r. dałbym „ w którym OUN-UPA wymordowała
polską ludność w 99 wsiach na
Wołyniu. Mordowano nawet w
kościele w czasie mszy św.” - odzwierciedla to skalę zdziczenia i
zbrodniczości.
Ustępujący przewodniczący Stowarzyszenia
Instytut Kresów Rzeczypospolitej
Prof. dr hab Leszek S. Jankiewicz

Nie będzie pomnika
ludobójstwa w
Będzie pomnik ludobójstwa w Lublinie.
Rzeszowie.
Andrzej Łukawski

Zdzisław Koguciuk opowiada o
historii Krzyża Wołyńskiego na
Wojskowym Cmentarzu w Lublinie oraz o Pomniku Ofiar Ludobójstwa który ma stanąć na
Skwerze Ofiar Wołynia. Kolejny
film testowej TV Kresowej. Film
w ramach „eksperymentów” z
Telewizją Kresową przedstawia
częściowo obrobiny już kamień
z którego powstanie monument.
W filmie zobaczymy też wykonawcę pomnika, pana Witolda
Marcewicza który opowie o elementach jakie zostaną umieszczone na pomniku poświęconym wołyńskim ofiarom banderowskiego
ludobójstwa.
Film dostępny na kanale YT:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_nvpnf1xS8

Redakcja

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc nie wyraził zgody na budowę
w Rzeszowie pomnika Ludobójstwa. Uważa on, że taki pomnik
przyczyniłby się do aantagonizowania polsko-ukraińskich relacji.
Gotowość postawienia pomnik
zgłosiło stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
Stowarzyszenie wskazało również twórcę tego pomnika, miał
być nim mieszkający w USA Andrzej Pityński, artysta rzeźbiarz
wywodzący się z Ulanowa. Jest
m.in. autorem pomnika Patriota w
Stalowej Woli.
- Prezydent Tadeusz Ferenc jest
przeciwny budowie takiego pomnika. Prezydent stoi na stanowisku, że jego obowiązkiem jest łączyć ludzi a nie dzielić. Z historii
trzeba wyciągać wnioski, ale nie

można w nieskończoność podsycać nienawiść - mówi Maciej
Chłodnicki, rzecznik prezydenta.
Według niego, prezydentowi Rzeszowa zależy na dobrych relacjach polsko-ukraińskich. Wznoszenie pomników nawiązujących
do tragicznych, a jednocześnie
niechlubnych wydarzeń przyczyniłoby się do antagonizowania dobrosąsiedzkich stosunków.
Przyznaje, że propozycja wybudowania pomnika trafiła do prezydenta a nie do radnych.
Rzeż wołyńska była masową
zbrodnią dokonaną przez nacjonalistów ukraińskich wobec
mniejszości polskiej podczas okupacji terenów II Rzeczypospolitej
przez III Rzeszę. W okresie od lutego 1943 do lutego 1944 mogło
zginąć 50-60 tys. Polaków. Dokładna liczba nie jest znana.
Źródło Gazeta Rzeszów - link
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Ukraiński Świat z ulicą
„Bohaterów Majdanu” w tle.
Andrzej Łukawski
„W związku z trudną sytuacją
materialną nad „Ukraińskim
Światem” zawisło widmo zamknięcia. Zależy nam by ludzie uciekający przed wojną z
Ukrainy nie stracili niezbędnej
pomocy oferowanej przez nas,
Polaków” - czytamy na stronie
Fundacji Otwarty Dialog mającej
swoją siedzibę w ekskluzywnym
miejscu Warszawy przy ul. Nowy
Świat czyli na Trakcji Królewskim.

Ze stron Ukraińskiego Światu i
Fundacji „Otwarty Dialog mogliśmy się dowiedzieć, że potężny
budynek został „oddany” na cele
statutowe przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz.
Z inspiracji tych organizacji, w
Warszawie ma powstać ul. Bohaterów Majdanu co w olbrzymiej grupie polskich internautów,
zwłaszcza w społeczności FB
wyzwoliło olbrzymie wzburzenie.
Należy w tym miejscu przypomnieć o mocno komentowanym
w Kresowych Środowiskach incydencie w Kijowie, gdzie kilka lat temu wyrzucono na bruk
Związek Polaków na Ukrainie.

W niedzielę, 6 marca br. w Warszawie, na Żoliborzu, w Kino
Elektronik, przy ul. gen. Zajączka 7 odbędzie się koncert pamięci
Żołnierzy Wyklętych „Niezłomni
2016”. Zagrają: Contra Mundum,
FORTECA oraz Tadek Firma. Organizatorami są: Urząd Dzielnicy
Żoliborz oraz Instytut Pamięci

Zdumiewający i jaskrawo skrajny
jest sposób traktowania mniejszości ukraińskiej w Polsce i
mniejszości polskiej na Ukrainie.
Skandalicznym od lat jest również sposób tratowania kresowych organizacji w Polsce o
czym w liście do Prezydenta
Dudy wspomina Zygmunt Mendaluk - strona 5
W czasach gdy Ukraińcom w Polsce niczego nie brakuje, polskie
kresowe organizacje dosłownie
gnieżdżą się w klitkach muszących zmieścić kilka organizacji
(foto poniżej).
O ile usytuowany niemal „w pałacu” „Ukraiński Świat” może
przez 24h/doba wymyślać kuriozalne i pozbawione wszelkiej
logiki przedsięwzięcia, polskie
organizacje zmuszone są do
działania w ściśle określonych
porach, bo przecież następna organizacja czeka w kolejce do pomieszczenia.
Tajemnicą Poliszynela jest również fakt, że siedziba „Ukraiński
Świat” nad wyraz chętnie zapra-

Narodowej. Początek o godz.
16.00. Wstęp wolny.
Głównym celem koncertu jest
upamiętnienie i przybliżenie polskich bohaterów, przywracanych
naszej pamięci po latach zapomnienia. Poznanie życiorysów
niezwykłych ludzi, dzielnych Polaków.

Kartki z kalendarza
Redakcja

sza do „swoich” czterech ścian
gości o zdefiniowanej i gloryfikującej banderyzm narracji.
Działania te powodują zdecydowane protesty Warszawiaków
urządzających pod ta siedzibą pikiety protestacyjne.
Członkowie fundacji „Euromajdan” zgromadzeni w tej siedzibie
bardzo aktywnie, jako prowokatorzy uczestniczą w protestach
organizacji kresowych i patriotycznych pod ukraińską ambasadą i konsulatami.
Nie od dzisiaj też wiadomo, że

ta a INSTYTUCJA gromadząca pod swoim dachem nieprzyjaznych Polsce ludzi m.in. ze
Związku Ukraińców w Polsce
szkodzi Polsce, szkodzi ruchom
patriotycznym i zakłamuje naszą
historię.
Wielomilionowe sumy stanowiące już ośmio cyfrowy zestaw cyferek są corocznie wyjmowane z
kieszeni polskiego podatnika na
wrogą Polsce działalność co widać w przytoczonych wyżej przykładach.
Za rządów Platformy Obywatelskiej podnosiliśmy ten problem
wielokrotnie ale po ostatnich wydarzeniach, a zwłaszcza po wielomiliardowej kwocie wspierającej
kijowską juntę musimy wznowić
nasze akcje protestacyjne.
Nie można traktować polskiego
podatnika jak dojnej krowy której
w podzięce następuje eskalacja
banderyzmu w krainie i ukrainizacja polskich miast, urzędów i
szkół jak to ma miejsce w szkole
w Górowie Iławieckim.

28 lutego 1943
28 lutego 1944 we wsi Huta Pieniacka miał miejsce mord na ludności polskiej dokonany przez
żołnierzy 4 Pułku Policji SS złożonego z ukraińskich ochotników
do SS-Galizien pod dowództwem
niemieckim, przy udziale oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii
i oddziału paramilitarnego ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.
W ramach Kresowych Czwartków, Ruch społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych zorganizował dla Warszawiaków a
zwłaszcza dla stołecznej młodzie-

ży spotkanie zatytułowane „Huta
Pieniacka - Pamiętamy. Dość
nieoczekiwanie, gościem spotkania była Małgorzata Gośniowska - Prezes Zarządu „Stowarzyszenie Huta Pieniacka”, która ze
wzruszeniem opowiadała relacje
mamy z ludobójstwa w Hucie
Pieniackiej. O Hucie Pieniackiej
w oparciu o bogaty materiał wizualny opowiadał zaproszony na
spotkanie prelegent Leszek Rysak
z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Trwające ponad dwie godziny
spotkanie można obejrzeć na:
https://www.youtube.com/watch?v=FQnXoYmeJzc
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Projekt Ustawy o ustanowieniu

Narodowego Dnia

Pamięci Męczeństwa
Kresowian
Sejm - druk nr. 248
USTAWA
z dnia …………… 2016 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia
Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Dziedzictwo Kresów I oraz II
Rzeczpospolitej stanowi fundamentalną część polskiej kultury,
historii oraz tożsamości.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
składa hołd wszystkim mieszkańcom tych ziem, represjonowanym, deportowanym i zabitym
w XX wieku. Historia najnowsza
okrutnie obeszła się z Polakami zamieszkującymi byłe Kresy. Szczególnie dramatycznym
piętnem w XX wieku odcisnął
się na nich totalitaryzm rosyjski,
niemiecki oraz integralny nacjonalizm ukraiński. Ludobójcze i
eksterminacyjne działania dotknęły wielu mieszkańców tamtych ziem, wyłącznie dlatego, że
byli Polakami.
Dodatkowym dramatem była cenzura, która do 1989 roku zakazywała mówienia o byłych Kresach
oraz Polakach mieszkających na
Wschodzie.
Dlatego Sejm Rzeczypospolitej
stanowi, co następuje:

Art. 1
Dzień 11 lipca ustanawia
się Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Art. 2
Narodowy Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian
jest świętem państwowym.
Art. 3
Ustawa wchodzi w życie w
dniu ogłoszenia.
Uzasadnienie
Dziedzictwo Kresów stanowi fundamentalny element polskiej tożsamości narodowej.
Bardzo duża część polskiego kanonu literatury, malarstwa, muzyki i historii związana jest z ziemiami wschodnimi znajdującymi
się dzisiaj poza granicami kraju.
Wielcy romantycy, twórcy literatury narodowej – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, poeta
niezłomny Zbigniew Herbert,
malarze Artur Grottger, Jacek
Malczewski, muzycy Stanisław

Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski to tylko wybrane przykłady
z całej plejady twórców, których
korzenie sięgają byłych Kresów.
Wybitne postacie wojskowości
i polityki zasłużone dla niepodległości naszego kraju od hetmanów Jana Karola Chodkiewicza zwycięzcy spod Kircholmu,
przez Konstantego Ostrogskiego
pogromcy sił moskiewskich pod
Orszą, kończąc na Józefie Piłsudskim – jednym z ojców niepodległości II Rzeczypospolitej
– wszyscy oni z ducha i siły woli
wyrastają z kresowych rubieży.

Znane uczelnie lwowskie, w tym
Uniwersytet im. Jana Kazimierza,
Uniwersytet Wileński im. Stefana
Batorego, Liceum Krzemienieckie na Wołyniu i inne ośrodki
były kuźnią elit Rzeczypospolitej.
Rola Wilna, Lwowa, Grodna czy
Żytomierza, jako ośrodków życia
polskiego, rozkwitu kultury, a także powstającego mieszczaństwa
musi stanowić trwały element
polskiej tożsamości historycznej.
Powinniśmy pamiętać, że w tradycji polskiej Kresy zapisały się
również, jako obszar pokojowe-

go współistnienia i przenikania
się różnych narodowości, kultur i
religii. Był to obszar naznaczony
prawdziwą tolerancją ludzi wolnych i wzajemnie szanujących
swoją tożsamość.
Ale Kresy to również obszar dramatu, którego apogeum rozegrało
się w XX wieku i znaczone było
terrorem systemów totalitarnych
– rosyjskiego, niemieckiego oraz
integralnego nacjonalizmu ukraińskiego.
Dramat Polaków na Kresach zapoczątkowały prześladowania w
okresie rewolucji bolszewickiej.
W kolejnych latach represje władzy sowieckiej takie jak deportacja Polaków do Kazachstanu
w 1936 roku, a następnie tzw.
Operacji Polskiej NKWD, w czasie której zamordowano ponad
110 tysięcy naszych Rodaków
wyniszczały środowiska polskie
poza granicami kraju.
Wybuch II Wojny Światowej i
upadek państwo polskiego stały
się przyczyną kolejnej fali cierpień. Deportacje lat 1940 – 1941,
wymordowanie polskich jeńców
symbolicznie określane Zbrodnią Katyńską, hekatomba Żydów
polskich z byłych Kresów wymordowanych w Bełżcu przez
Niemców, zbrodnia strzelców
litewskich w służbie niemieckiej
w podwileńskich Ponarach oraz
zagłada lwowskiej elity na Wzgórzach Wóleckich to tylko wybrane
przykłady wskazujące na rozmiar
strat Narodu Polskiego.
Wymordowanie stu kilkudziesięciu tysięcy Polaków na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej w
ramach ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich
m.in. z OUN i UPA, którego kul-
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minację stanowił dzień 11 lipca
1943 roku było kolejnym ciosem
zadanym Narodowi.
Ludobójcze i eksterminacyjne
działania dotknęły niemal wszystkie polskie rodziny na Kresach I
i II Rzeczypospolitej. Większa
część tych, którym udało się przetrwać musiała szukać schronienia
w granicach pojałtańskiej Polski.
O ich losie jak również o tych,
którzy pozostali na terenach byłych Kresów nie można było mówić. Zmowa milczenia narzucona
przez komunistyczną cenzurę
miała wymazać byłe Kresy oraz
ich dorobek ze świadomości narodowej.
Czyniąc zadość elementarnej
potrzebie ciągłości historycznej
oraz tożsamości narodowej Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej podjął
inicjatywę oddania hołdu mieszkańcom byłych Kresów oraz ustanowił święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Męczeństwa
Kresowian.
Uważając, że pamięć o byłych
Kresach powinna stanowić jedno ze źródeł naszej współczesnej
tożsamości Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na
konieczność opracowania programów edukacyjnych obejmujących historię tych ziem, popularyzację problematyki kresowej
poprzez działania w przestrzeni
kultury oraz obecność tej tematyki w mediach.
Projekt ustawy nie pociąga za
sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa lub
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
Projekt nie wchodzi w zakres prawa Unii Europejskiej.

Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian
Historia przebiegu starań o ten dzień przez Ruch Społeczny
„Porozumienie Pokoleń Kresowych” - od uchwały do ustawy.

Andrzej Łukawski
15 lipca 2009
Sejm RP przyjmuje dyspozycję
w wyniku Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach
Wschodnich
Tragedia Polaków na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej
winna być przywrócona pamięci
historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię
lepszej przyszłości i porozumienia narodów w naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków
i Ukraińców.
„Tragedia Polaków na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej
winna być przywrócona pamięci
historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię
lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej części Euro-

py, w tym szczególnie Polaków i
Ukraińców”.

Klubów Parlamentarnych skutkowała tym że:

3 kwietnia 2012

31 maja 2012

Klub Parlamentarny PSL wnosi
projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian.
Druk sejmowy nr. 237

Klub Parlamentarny PiS wnosi
projekt uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci
Męczeństwa Kresowian.
Druk nr. 470

16 maja 2012

11 czerwca 2012

Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych, w ramach
poparcia inicjatywy PSL zwraca
się do wszystkich Klubów Parlamentarnych z prośbą o podjęcie
podobnych inicjatyw. Zwróciliśmy się też do organizacji kresowych z prośbą o podpisanie listu
otwartego do Klubów Parlamentarnych i otrzymaliśmy od tych
organizacji wielotysięczne wsparcie pod naszym listem. Nasza
akcja zbierania podpisów elektronicznych i pukanie do drzwi

Klub Parlamentarny Solidarna
Polska wnosi projekt uchwały
w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian.
Druk nr. 536
3 lipca 2012
Klub Parlamentarny SLD wnosi
projekt uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
Druk nr. 582

11 lipca 2012
Podczas briefingu, marszałek
Kopacz poinformowała, że właśnie dotarł do niej czwarty projekt (SLD) i wszystkie projekty
uchwał będą procedowane na
specjalnym posiedzeniu Komisji
Kierowanej przez posłankę Śledzińską-Katarasińską.
6 grudnia 2012
Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych postanawia
nadal walczyć o Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian ale tym
razem w formie USTAWY. Po
żmudnym pracach związanych
ze skompletowaniem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
złożyliśmy do Kancelarii Sejmu
stosowny wniosek by rozpocząć
akcję zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem Ustawy.
Poniżej przedstawiam skład

pierwszego KOMITETU INICJATYWY
USTAWODAWCZEJ (Zapisany w kolejności alfabetycznej)
1. Badowska – Buczak Jadwiga
- Oświęcim
2. Budzisz Feliks - Gdańsk
3. Cyra Adam
- Oświęcim
4. Danilewicz Kazimierz - Warszawa
5. Dębski Krzesimir - Warszawa
6. Faszcza Dariusz Rafał - Szczecin
7. Filar Władysław Tadeusz Warszawa
8. Łukawski Andrzej - Warszawa
9. Modła Halina - Oświęcim
10. Paluch Włodzimierz - Oświęcim
11. Paź Bogusław - Wrocław
12. Piętka Bohdan
- Trzebinia
13. Prażmo Maciej Grzegorz
- Kozłowo
14. Siemaszko Ewa - Warszawa
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15. Słowiński Henryk - Wrocław
16. Skalski Jan
- Bytom
17. Wojciechowska Zofia
- Mrągowo
18. Wernik Jan - Osiek
19. Zalewski Tadeusz - Radwanowie
20. Zapałowski Andrzej Tomasz
- Przemyśl
Pełnomocnikiem „Komitetu” został : Andrzej Łukawski, zastępcą
Ewa Siemaszko.
3 stycznia 2013
W grudniu 2012, w odpowiedzi
na złożony nasz wniosek o Dzień
Pamięci Męczeństwa Kresowian,
Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowej i Etnicznej poseł Sycz (PO) składa do Sejmu
wniosek wniosek o potępienie
przez Sejm RP Akcji Wisła.
3 stycznia 2013, na pierwszym
posiedzeniu Sejmu w nowym
roku, poseł Miron Sycz miał
zdać sprawozdanie z prac komisji mniejszości narodowych i etnicznych nad uchwałą w sprawie
potępienie przez Sejm RP Akcji
„Wisła” ale w wyniku mobilizacji
i protestów kilku organizacji kresowych, do tego skandalicznego
głosowanie jednak nie doszło.
20 marca 2013
Powstaje Parlamentarny Zespół
do spraw Kresów, Kresowian i
Dziedzictwa Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej a to
tworzy realną szansę na ustanowienie Dnia Pamięci Męczeństwa
Kresowian który upadł w roku
poprzednim. W pracach zespołu
bierze niestety udział niewielka
liczba przedstawicieli organizacji
kresowych co potwierdza fakt,
że duża liczba tych organizacji
istnieje jedynie na papierze albo
tworzą je jednoosobowe i „kanapowe” zespoły które wymagają

pilnej reorganizacji. Na jednym z
pierwszych posiedzeń ZP podjęto
skutecznie uchwalę o „blokadzie”
wiszącego w powietrzu wniosku
posła Sycza.
11 lipca 2013
Wielomiesięczne starania o ustanowienie przez sejm RP Dnia
Pamięci Męczeństwa Kresowian
spełzły na niczym.
PO postanowiła wprowadzić własny, piąty projekt uchwały który
większością głosów zostaje niestety przegłosowany. W projekcie
PO nie ma słów o męczeństwie i
ludobójstwie Kresowian a jedynie
jest mowa o czystkach etnicznych
o znamionach ludobójstwa.
Konsekwencją tej uchwały nie
było ustanowienie 11 lipca jako
Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian a jedynie jednorazowe
przypomnienie wydarzeń sprzed
70 lat.
Rok 2013 do 2014
Brak reakcji a przede wszystkim
brak odpowiedzi na pisma wzywające Przewodniczącą Śledzińską-Katarasińską do wznowienia
prac nad czterema wnioskami,
świadczy o jej skandalicznym
lekceważeniu wyborców.
11 lipca 2015
Na zakończenie Marszu Pamięci
w ramach Warszawskich obchodów 72 rocznicy ludobójstwa,
przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów,
Kresowian i Dziedzictwa Ziem
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej pos. Ast zadeklarował,
że zrobi wszystko ażeby obchody
73 rocznicy ludobójstwa w roku
2016 odbyły się już w Dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian.

2 grudnia 2015
Wybór prezydium reaktywowanego w nowej kadencji Sejmu
Parlamentarnego Zespołu do
spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Jednym z
członków ZP jest Michał Dworczyk będący jednocześnie Przewodniczącym Komisji Łączności
z Polakami za Granicą.
styczeń 2016
Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych drukuje projekty poselskich inicjatyw uchwałodawczych dotyczące wniosków
o ustanowienie Dnia Pamięci
Męczeństwa Kresowian w poprzedniej kadencji, i roznosi je po
Klubach Poselskich powstałych
w nowej kadencji Sejmu RP.
10 lutego 2016
Podczas lutowego posiedzenia
Zespołu poseł Michał Dworczyk
poinformował o złożeniu do laski
marszałkowskiej projektu ustawy
w sprawie 11 lipca jako Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa
Kresowian.
14 lutego 2016
Po spotkaniu Ruchu Społecznego
„Porozumienie Pokoleń Kresowych”, podjęliśmy stanowisko
wobec „protestów” dotyczących
projektu Ustawy o Narodowym
Dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian.
1. RS PPK nie weźmie udziału
i nie będzie popierał takich bezmyślnych „protestów”
2. RS PPK będzie uważnie obserwować proces legislacyjny
poprzez aktywny udział w posiedzeniach Komisji Sejmowej pra-

cującej nad tą ustawą.
Uzasadnienie.
Mając na uwadze ukrywanie
prawdy historycznej przez następujące po sobie rządy III RP, oraz
fakt, iż z roku na rok odchodzi od
nas coraz więcej świadków historii zrzeszonych w wielu kresowych organizacjach, które z ww.
powodu przestają być aktywne,
Kresowianie i potomkowie Kresowian zrzeszeni w RS PPK od
7. lat starają się działać na rzecz
upublicznienia prawdy historycznej, w tym ustanowienie dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Od wielu lat jesteśmy obecni w
sejmie, w Klubach Parlamentarnych systematycznie składamy
pisma w sprawie ustanowienia
11 lipca, jako Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian. Nie widzieliśmy, aby z równą naszej
determinacji, korytarze sejmowe
przemierzali ci, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą przeciwko zgłoszonemu przed dwoma dniami
projektowi. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, iż tytuł projektu,
który znamy od kilku dni pokrywa się z naszym, pod którym w
mróz i upał zbieraliśmy w całej
Polsce podpisy. Jesteśmy przekonani, że nazwa tego święta będzie
jednoczyć wszystkich Kresowian
i ich dramaty. Okupowana część
II RP to mnogość tragedii, której
nie wolno poddawać hierarchizacji. Pamięć o śmierci zadanej
Polakom przez OUN-UPA na
Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, czy w ponarskich dołach
dokonana przez m.in. litewskich
szaulisów jak również straconych
w katyńskich lasach i umierających w bydlęcych wagonach podczas wywózek ......... jest należna
wszystkim bez jej stopniowania.
Nazwa święta ma brzmieć: Narodowy Dzień Pamięci Męczeństwa
Kresowian, a to wskazuje na szer-
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szy aspekt sprawy wychodzący
poza ludobójstwo OUN-UPA na
Wołyniu i Kresach Południowo
Wschodnich.
Domaganie się zmiany nazwy
święta poprzez dopisywanie do
tytułu niekończących się zwrotów
jak np: „ludobójstwo na Wołyniu”
„Ludobójstwo w Małopolsce”,
„ludobójstwo w ponarskich dołach”, „ludobójstwo dokonane
przez UPA”, „Ludobójstwo banderowskie” ..................... to najlepsza droga do zaniechania przez
posłów tej ważnej inicjatywy.
Apelujemy do osób wysyłających
listy protestacyjne do Sejmu i nakłaniających do popierania protestu zdezorientowanych Kresowian, do zaniechania tych mocno
szkodzących Kresom działań.
Nieuczciwym i nagannym moralnie jest używanie w protestach
kłamliwego zwrotu, „zwracamy
się w imieniu środowisk kresowych”. Zarówno prawo jak i logika nakazuje, żeby protestujący
pisali protesty wyłącznie w imieniu własnym lub organizacji które reprezentują, czyli kresowian
dawnego województwa tarnopolskiego.
W imieniu Mazowieckiego Ruchu Społecznego Porozumienie
Pokoleń Kresowych - Andrzej
Łukawski
W imieniu Pomorskiego Ruchu
Społecznego Porozumienie Pokoleń Kresowych - Aleksandra
Żórawska
W imieniu Małopolskiego Ruchu
Społecznego Porozumienie Pokoleń Kresowych – Aleksander
Szumański
W imieniu Zachodniopomorskiego Ruchu Społecznego Porozumienie Pokoleń Kresowych Jerzy
Mużyło

List do Prezydenta Dudy
Zygmunt Mendaluk
Nowa Sól. 13.02.2016
ul. Kręta 1 B
67-100 Nowa Sól
Pan
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie
Przebywając w Kijowie, w grudniu 2015 roku, wygłosił Pan orędzie do przedstawicieli Polaków
żyjących obecnie na Ukrainie,
których liczbę oszacował Pan na
144 tysiące. Jakże wymowna to
liczba. Nie wiemy ,czy na spotkaniu byli Polacy zza donbaskiego
kordonu, a kontakt z nimi jest
bardzo pożądany. Do obecnych,
a szerzej, do wszystkich Polaków
tam mieszkających powiedział
Pan między innymi: ,, . W naszej
wzajemnej historii , tylko prawda może stać się podstawą i fundamentem dobrych relacji. I na
prawdzie te dobre relacje muszą
być budowane, chociaż byłaby to

prawda nawet najtrudniejsza.
I zgodził się ze mną pan prezydent [Ukrainy].
W tym aspekcie nie było między
nami różnicy zdań, żadnej.
I zdecydowaliśmy, że prezydencki komitet konsultacyjny będzie
się także tymi sprawami zajmował. Poza kwestiami związanymi z nauką, ze współdziałaniem
w różnych dziedzinach nauki,
poza współdziałaniem w zakresie kultury, będzie się też zajmował współdziałaniem w ważnych
sprawach historycznych ….”.
Piękne to słowa i piękne zamiary.
Pięknie odebrane przez słuchaczy, wśród których trudno było
dostrzec ątpiących. Czujemy silny związek z Polakami mieszkającymi na obecnej Ukrainie i odbieramy te słowa tak, jakby były
one skierowane również do nas.
Dają one nadzieję na upowszechnienie w Polsce i na Ukrainie
prawdy o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach, na nazwanie tej zbrodni

ludobójstwem przez polityków
obu państw, na pozbawienie
zbrodniarzy z OUN-UPA tytułów
bohaterów Ukrainy i umożliwienie głośnego wyrażania prawdy
o ludobójstwie, z określeniem
sprawców, bez obawy przed wymierzeniem za to kar przez Ukraińców Polakom mieszkającym na
Ukrainie i Polakom przebywającym tam czasowo.
Apelujemy, zatem, o natychmiastowe wszczęcie działań w kierunku zmian prawa ukraińskiego
w zakresie swobody wypowiedzi.
Zapowiedziany przez Pana komitet prezydencki nie musi odkrywać na nowo prawdy o historii
i stosunkach polsko-ukraińskich.
Prawda jest znana , a my służymy pomocą w jej upowszechnianiu. Kresowian, którzy przeżyli
okrucieństwo ludobójstwa jest
coraz mniej wśród nas . Znają oni
tę prawdę z autopsji, a młodsi z
wielokrotnie wysłuchiwanych ich
wspomnień, tych dobrych i tych
złych.
Prawda jest przedstawiona w set-

kach, a może i tysiącach tomów
poruszających tematykę Kresów,
w tym zbrodnię ukraińskiego ludobójstwa. Prawdy nie może wydyskutować żaden komitet. A tak
prawdę przedstawił prof. dr Ryszard Szabłowski w przedmowie
do dwutomowego dzieła pt. ,, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939-1945”.: ,,
….ludobójstwo ukraińskie połączone było z reguły ze stosowaniem najbardziej barbarzyńskich
tortur. Chodzi tu o sięgające
XVII i XVIII w. tradycje hajdamackie (powstania Chmielnickiego i ,,koliszczyzny”), stosowane już wtedy rąbanie ofiar
siekierami, wrzucanie rannych
do studzien, przerzynanie piłą,
wleczenie koniem, wydłubywanie oczu, wyrywanie języków itp.
Takich barbarzyńskich czynów
Niemcy, a nawet Sowieci (z reguły) nie dokonywali.”
Tak tę prawdę opisują i określają
także prokuratorzy zatrudnieni w
IPN oraz poważni historycy, pisa-

rze i publicyści.
Ludobójstwo ukraińskie w pełni
zasługuje na określenie – genocidum atrox (ludobójstwo okrutne).
Strona ukraińska, i część polskich ,,badaczy”, opisuje to ludobójstwo unikając właściwego
określenia i relatywizuje prawdę.
Dotychczasowe próby, wspólnego z Ukraińcami, dojścia do
prawdy nie dały oczekiwanych
rezultatów. Nie powstrzymały
one rozwoju ukraińskiego szowinizmu, podsycanego często przez
uczestników polsko-ukraińskich
konferencji i innych spotkań. Ten
stan nauki ukraińskiej uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie
planowanego komitetu konsultacyjnego.
Podczas wizyty na Ukrainie
uczcił Pan w Bykowni pamięć
ofiar zbrodni komunistycznych , a
w Kijowie pamięć ofiar Wielkiego Głodu, wśród których ok. 80
tysięcy to Polacy, Kresowianie,
oddzieleni od Polski granicą ustaloną w Traktacie Ryskim.
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Jesteśmy Panu za to wdzięczni.
Nie uchwyciliśmy, niestety, w
skromnych relacjach telewizyjnych, momentu uczczenia przez
polską delegację ofiar ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego.
Czy przyczyną był brak właściwego miejsca (tablicy lub pomnika) w Kijowie? Są takie miejsca na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. A pomniki wyraźniej
określające rodzaj zbrodni (ludobójstwo !) i zbrodniarzy (nacjonaliści ukraińscy np. OUN-UPA !) znajdują się w Polsce,
Ługańsku i …..na Krymie. Czas
najwyższy na postawienie takiego
pomnika
w Kijowie. W tej jednostkowej,
ale ważnej sprawie, warto powołać prezydencki komitet konsultacyjny, aby gospodarzom umożliwić inicjatywę we wskazaniu
najbardziej godnego miejsca.
Rozumiemy, że autorzy programu
wizyty nie chcieli naruszyć delikatnej wrażliwości gospodarzy.
Gospodarze byli za to nad wyraz
wdzięczni i witali polską delegację tym, co ich sercu najbliższe,
czyli czerwono-czarną, banderowską flagą. W pierwszym momencie mieliśmy wrażenie, że to
dowcip jakiegoś nowosądeckiego
sztubaka, co to puszcza filmiki
od końca. A brutalna prawda jest
taka, że w Kijowie znieważono
Głowę Państwa, a przez to cały
Polski Naród. Nie był to wygłup
jakiegoś wesołka. Było to standardowe zachowanie ukraińskich
,,patriotów”. Te standardy już
trwale ugruntowały się na tzw.
Ukrainie Zachodniej i są przenoszone na wschód. Proliferacja
banderyzmu trwa. Przykładów
jest wiele.
W Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwśk), jednym z mateczników banderyzmu, miejscowe
władze są zobowiązane do wywieszania banderowskich flag
na powitanie gości. Fala banderowskiego patriotyzmu płynąca
z zachodniej Ukrainy sięga już
do Kijowa i dalej. W walkach na
wschodzie biorą udział ochotnicy,
przybyli tam z zachodnich obłaści
(odp. województw), wzorujący
się na bohaterstwie bandytów z
OUN-UPA. Przeszli oni szkolenie
w zachodnioukraińskich sotniach
OUN , gdzie wyraźnie wskazywano im Rosjan jako wrogów,
jeszcze na długo przed tragedią
na kijowskim Majdanie. Gdzie na
pytanie, czy do Polaków też będą
strzelać , miejscowy prowydnyk
rejonowy OUN odpowiada, że
na razie nie. Kijowski wybryk z
banderowską flagą to dla nich
bojowe zadanie organizacyjne.
Tym razem chodziło o znieważenie Polaków. Niestety, tak wyszkoleni ideowo, dowożeni przez
podżegaczy do Kijowa, młodzi
ludzie ginęli na Majdanie i zasilili
szeregi Niebiańskiej Sotni. Ginęli
tam także przypadkowi ludzie, a
po drugiej stronie barykady milicjanci. Jeżeli zostali oni wszyscy
objęci czcią podczas ceremonii
składania kwiatów, to dzięki Panu
Prezydentowi za to.
A w przyszłości, kiedy Pan Prezydent będzie odbywał podróże zagraniczne ze sztabem, który przy-
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gotował wyjazd do Kijowa, to
trudno będzie liczyć na należyty
szacunek ze strony gości dla Pana
i naszego Narodu. Ludzie z Pana
otoczenia, albo nic nie rozumieją,
albo aprobują niestosowne zachowania ze strony gospodarzy.
Nie znamy reakcji władz Ukrainy na kijowski incydent. Ludzie
odpowiedzialni za przygotowanie
kolejnej wizyty muszą wiedzieć o
tym ,że po stronie ukraińskiej nie
ma przypadkowych gestów i czynów i wszystko jest perfidnie zaplanowane i przygotowane. Każda banderowska flaga jest użyta
świadomie i czemuś służy.
Neobanderyzm jest już dla nich
normą. Czy w takich warunkach
może funkcjonować prezydencki
komitet konsultacyjny, dla którego podstawowym warunkiem
działania jest wzajemne zaufanie?.
Czy przy obowiązującym obecnie na Ukrainie prawie członkowie komitetu będą mogli mówić
prawdę ?
Naiwnością, naszym zdaniem,
jest sądzić, że ukraiński IPN i
Służba Bezpeky Ukrajiny udostępnią nam archiwa z autentycznymi dokumentami. Wołodymyr
Wjatrowycz, wywodzący się ze
Lwowa, zadba o odpowiednie
gospodarowanie nimi. Myśląc po
polsku o przeszłości i przyszłości
, róbmy swoje.
Niech nam tylko Ukraińcy i polscy miłośnicy banderyzmu nam
nie przeszkadzają. Prawda nie
może być przedmiotem targu i
kompromisu, polegającego na
odstępstwie od własnych zasad
i poglądów, kosztem uzyskania
jakichś bliżej nieokreślonych
korzyści. Prawda nie może być
wydyskutowana, ani uchwalona
przez komitet. Gdyby Pan Prezydent zaniechał powoływania
komitetu i był łaskaw przyznać
pieniądze, ludziom tego godnym,
na badania i opracowania historyczne oraz edukację obejmującą stosunki polsko-ukraińskie,
to będziemy Panu niezmiernie
wdzięczni.
Druga ważna dziedzina jaką miałby zająć się komitet to kultura.
Pragniemy poinformować Pana,
że bez motywowania i nadzorowania przez kogokolwiek, Kresowianie prowadzą od lat bardzo
szeroką działalność kulturalną po
obu stronach granicy. Poważnym
hamulcem jest jedynie brak pieniędzy na rozwój tej działalności.
Proponujemy proste rozwiązanie,
które można zrealizować bez istnienia komitetu. Otóż, wystarczy
istniejącym instytucjom, redakcjom, wydawnictwom, stowarzyszeniom, szkołom zajmującym się kulturą kresową dać
pieniądze, a będą one dobrze
spożytkowane. Sposób dofinansowania powinien być następujący:
1. Strona polska finansuje polskie
placówki w Polsce i na Ukrainie .
2. Strona ukraińska finansuje
swoje placówki na Ukrainie i w
Polsce.
Unikniemy w ten sposób finansowania produkcji antypolskich filmów i sztuk teatralnych i nie opłacimy, nieopatrznie, koncertów z

banderowskimi piosenkami. A
takie, właśnie, dzieła funkcjonują
dziś w kulturze ukraińskiej. Zostawmy kulturę ludziom prawdziwej kultury i nie oddawajmy jej w
ręce urzędników, gotowych przejeść każdy pieniądz i to jeszcze,
przez nieuwagę, ze szkodą dla
Polski. Unikniemy tolerowania
kultury, w której jednym z nurtów
jest artystyczne propagowanie cywilizacji śmierci, poprzez wysławianie banderowców.
Oczekiwania Kresowian wyczerpująco przedstawił pan Stanisław
Srokowski w liście skierowanym
do Pana Prezydenta. Podpisujemy
się pod treścią tego listu. Uważamy, że określone w nim przedsięwzięcia mogą być w pełni zrealizowane, pod patronatem Pana
Prezydenta, przez istniejące już w
Polsce instytucje i stowarzyszenia. I tu, właśnie, powoływanie
doraźnych komitetów do realizacji poszczególnych zadań byłoby wskazane. Włączanie przedstawicieli Kresowian do prac w
komitetach pozwoliłoby na ich
realizację zgodnie z oczekiwaniami i uniknięcie ,,przypadkowego” angażowania się ,,gotowych
do skrajnego poświęcenia się”
działaczy o probanderowskich
inklinacjach. Praca doraźnych
komitetów byłaby o wiele tańsza
(jednorazowe wynagrodzenie za
konkretną pracę, a nie pensja za
posadę) i bardziej efektywna, bo
zadania wykonywaliby specjaliści w konkretnej dziedzinie. Stałe pensje, drogie wycieczki np.
do Kijowa, drogie przyjęcia gości – członków komitetu, mogą
pochłonąć finanse bez reszty.
Podstawowym warunkiem owocnej współpracy Pana Prezydenta
z Kresowianami jest analiza dotychczasowych poczynań ludzi
działających w Pana otoczeniu
oraz w rządzie i parlamencie, a
także analiza działań tych gremiów podczas kadencji Pana
poprzedników. Prezydenci Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski
rozmijali się z Kresowianami w
kwestii oceny zbrodni wołyńsko-małopolskiej, unikali zaangażowania się w pełne i godne
uczczenie ofiar ludobójstwa, bo
ulegali wpływom ludzi usprawiedliwiających, na różne sposoby,
banderowskich zbrodniarzy lub
bojących się tego tematu.
Sejm poprzedniej kadencji przyjął wadliwą uchwałę dotyczącą
ludobójstwa ukraińskiego.
Obecnie też występują niepokojące symptomy lekceważenia
antypolskich wystąpień ze strony
Ukraińców . Sam Pan doświadczył tego w Kijowie . Należy
zastanowić się nad tym kto pracuje w polskiej dyplomacji, na
poszczególnych placówkach i
w ministerstwie. Z wypowiedzi
ministra Witolda Waszczykowskiego można odczytać, że nie do
końca rozumie on historyczne i
współczesne nam relacje polsko-ukraińskie. Pan Waszczykowski
nie zauważa odradzania się groźnego dla Polski szowinizmu na
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Ukrainie.
Czy naprawdę nie wie, że w tym
państwie postawiono już setki pomników poświęconych zbrodniarzowi Banderze i jego towarzyszom, że nazwano ich imieniem
ulice prawie w każdym mieście i
miasteczku? Nie wie o manifestacjach gromadzących tysiące ludzi
z okazji urodzin Bandery czy z
okazji kolejnych rocznic utworzenia UPA? Na tych manifestacjach
pali się pochodnie, niesie się portrety zbrodniarzy i flagi banderowskie, urządza marsze na wzór
pochodów jakie miały miejsce w
nazistowskich Niemczech.
W czasie Pana wizyty na Ukrainie, lub tuż po niej, Ukraińcy
zakomunikowali, że Zakłady Lotnicze im. Antonowa zamierzają
zbudować nowoczesny samolot
i nazwać go -Stepan Bandera.
Ukraiński deputowany do Rady
Europy głosował za tym, żeby
zorganizować dyskusję o tragicznej sytuacji w Polsce. Jakich
oznak jeszcze pan Waszczykowski oczekuje? Obecnie na Ukrainie wychowanie polega na tym,
że zataja się zbrodnie OUN-UPA,
a uwydatnia się jej udział w tworzeniu państwa ukraińskiego.

znieważają nas bezczeszcząc polską flagę, wymachują publicznie
banderowskimi flagami. Po ulicach polskich miast przechadzają
się bezkarnie młodzieńcy z wizerunkiem zbrodniarza-Stepana
Bandery nadrukowanym na koszulkach.
Policja na to nie reaguje. Trudno
w tych warunkach uwierzyć w
pełną suwerenność Polski.
Oczekujemy od Pana Prezydenta
wprowadzenia do polskiego prawa:
1. Zakazu stosowania i publicznego używania na teranie Polski
symboli, gestów i haseł związanych z nacjonalizmem ukraińskim.
2. Ścigania z urzędu i karania za
negowanie i usprawiedliwianie
zbrodni ludobójstwa dokonanego
przez Ukraińców na Polakach w
latach 1939-1947.
Polski parlament zamierza uczcić
pamięć Kresowian zmarłych
śmiercią męczeńską. Uchwała lub
ustawa sejmowa ma również dotyczyć ustanowienia święta, które
ma nosić nazwę-Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian i ma być
obchodzone 11 lipca, w rocznicę
Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

Dziwna, co najmniej, jest odpowiedź pani Katarzyny Kacperczyk, jakiej udzieliła ona posłowi
Winnickiemu na interpelację dot.
wychowywania ukraińskiej młodzieży w kulcie OUN-UPA:
,,W poszukiwaniu wzorów patriotyzmu Ministerstwo Oświaty i
Nauki [Ukrainy] odwołuje się do
istniejących - w niespełna 25-letniej historii niepodległej Ukrainy
- przykładów patriotycznych postaw zdeterminowanych do obrony ukraińskiej niezależności.
Koncepcja została przygotowana
w czasie agresji Rosji na terytorium Ukrainy, zagrożenia niepodległości państwa i toczonych
działań zbrojnych.
W takich okolicznościach nie
można odmawiać Ukrainie prawa
do odwoływania się do przykładów patriotycznych postaw ze
stosunkowo krótkiej historii tego
kraju”.
Pomijając kwestię błędów meryto
rycznych (czy OUN-UPA działa
w 25-letniej historii Ukrainy?),
można zapytać kogo reprezentuje
polskie MSZ? Rozumiemy, że
polskie MSZ usprawiedliwia,
nieumyślnie, zbrodnie dokonane na Polakach przez OUN-UPA
w latach II wojny światowej lub
wie coś o patriotycznych czynach
członków tej organizacji w ostatnich latach. Czy w ukraińskich
szkołach działających w Polsce
też może być w ten sposób usprawiedliwiane nauczanie młodzieży
w duchu kultu OUN-UPA?
Czy można to uznać za jedno z
praw mniejszości narodowej?.
W bezpośrednim otoczeniu Pana
Prezydenta i w otoczeniu ministra
Waszczykowskiego działa pan
Żurawski vel Grajewski. Człowiek, który broniąc Piotra Tymę,
nazywa Kresowian głupimi. Decyzje personalne należą do Pana
Prezydenta.
Ukraińcy studiujący na polskich
uczelniach, za polskie pieniądze,

Spodziewamy się, że ukraińska
zbrodnia wołyńsko-małopolska
będzie w uchwalonym akcie nazwana ludobójstwem i że wyraźnie będą tam określeni sprawcy.
Jeśli tak się nie stanie, to prosimy
Pana o interwencję w sprawie
uchwały lub wniesienie stosownych poprawek do ustawy. Jeżeli będzie przyjęta uchwała lub
ustawa nazywająca fałszywie
zbrodnię lub nie pełnie oddająca prawdę, to kolejny dzień 11
lipca będzie dniem męczeństwa
pamięci Kresowian. Oczekujemy
od Pana uhonorowania Dobrych
Ukraińców, którzy uratowali wielu Kresowian od śmierci podczas
ludobójstwa i byli za to mordowani i okaleczani przez nacjonalistów podczas tej zbrodni i jeszcze długo po II wojnie światowej,
a dziś są uznawani za zdrajców.
Na uroczyste odsłonięcie tablicy
upamiętniającej Dobrych Ukraińców w Żarach nikt, mimo zaproszeń, z ambasady ukraińskiej nie
przybył.
Mamy nadzieję, że weźmie Pan
udział, wraz z Kresowianami, w
planowanych na lipiec uroczystościach upamiętniających męczeństwo Kresowian. Pana udział
podniesie rangę obchodów.
Niniejszy list piszemy do Pana
kierując się zasadą – absens carens.
Liczymy na przyjęcie pod rozwagę naszych spostrzeżeń i postulatów.
Życzymy Panu powodzenia w realizacji wszelkich działań dla dobra Polski i Polaków.
Życzymy pomyślności w życiu
osobistym.
Z poważaniem
w imieniu grupy Kresowian
Zygmunt Mendaluk.
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Stanowisko Pomorskiej Inicjatywy Kresowej w sprawie
ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Męczeństvwa
Kresowian
L.dz. 18/2016
Gdynia, dnia 15 lutego 2016
Sz. P.
Michał Dworczyk
Poseł na Sejm RP

skim, oraz jako członek Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej tego
projektu, byłam świadkiem szerokiego odzewu i poparcia, z jakim
się spotkał ww. projekt.
Na regularnych spotkaniach organizacji podejmujących tematykę
kresową, jakie organizowane były
z ramienia Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa (o jakich można przeczytać na naszej stronie
(www.inicjatywa-kresowa.org.pl),
każdorazowo dostarczano nam
listy z podpisami pod projektem
takiej ustawy, zbierane przez organizacje pozarządowe nie tylko
z Trójmiasta, ale i z województwa
pomorskiego, oraz przez osoby zainteresowane tą tematyką,
również uczestniczące w spotkaniach.
Wszystkie listy z podpisami zostały przekazane na ręce pana
Andrzeja Łukawskiego, inicjatora
tego przedsięwzięcia, z ramienia
Porozumienia Pokoleń Kresowych.
Niezdrowe reakcje, jakie spowodowały inicjatywy pana Stanisława Srokowskiego (nie jest nam
znane, jaką organizację kresową
reprezentuje), nawołujące do pisania protestów w tej sprawie,
oraz wystosowanie przez niego

Przewodniczący Sejmowej „Komisji Łączności z Polakami za Granicą”
Szanowny Panie Pośle,
W odpowiedzi na wydarzenia
związane z projektem ustanowienia przez Sejm RP 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, przedstawiam
stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa.
Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych, od 2012 r. zabiega o ustanowienie tego święta,
kontaktując się z różnymi Klubami
Parlamentarnymi, oraz chętnymi
do współpracy stowarzyszeniami
i fundacjami podejmującymi szeroko rozumianą tematykę Kresów.
Działając od tamtej pory zarówno
w imieniu Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa, jak również jako
Koordynator RS Porozumienia Pokoleń Kresowych w woj. pomor-

listu otwartego, powodują w naszym przekonaniu działania wielce szkodliwe nie tylko dla Kresowian, organizacji podejmujących
tę tematykę, ale patrząc szerzej-są także szkodliwe dla pamięci o
tych wydarzeniach dla przyszłych
pokoleń.
Stwarzają bowiem sytuację, w jakiej projekt może być w ogóle wycofany, z uzasadnieniem, że środowiska kresowe takiego święta
nie chcą, co jest niezgodne z rzeczywistością.
Stanowią ponadto głosy tych,
którzy do tej pory nie interesowali się całą sprawą, nie włączali w
liczne inicjatywy promujące ideę
upamiętnienia tego dnia, obecnie
zaś poddając krytyce projekt, bez
znajomości jego treści.
Wyrażamy nadzieję, że być może
po uzyskaniu przez nich pełnej informacji zrozumieją, że upamiętnienie „Ludobójstwa Polaków na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA ” jest tak samo
ważne, jak cały ogrom zbrodni dokonanych przez m.in. zbrodniarzy
niemieckich i sowieckich na Kresowianach.
Pragnąc upamiętnić męczeństwo
Kresowian nie wolno nam za-

pomnieć bowiem o zbrodniach
nacjonalistów litewskich, czy o
„Golgocie Wschodu” i Kresowianach w łagrach sowieckich (od
1940) w Katyniu, Starobielsku,
Miednoje, Kołymie, Workucie,
Wyspach Sołowieckich, Kazachstanie i na Syberii.
Jako córka Michała Żórawskiego,
pierwszego Konsula Generalnego i Ministra Pełnomocnego III
RP w Moskwie, Kaliningradzie i
Charkowie powołanego z ramienia nowego rządu w 1989 roku,
jakiego misją (udaną) było dotarcie do prawdy, odkrycie miejsc
pochówku i przeprowadzenie ekshumacji ciał oficerów polskich w
Katyniu i Miednoje, oraz jakiemu
udało się także dojść do prawdy i
ustalić m.in., że jeńcy uwięzieni
w Starobielsku, spoczywają pod
Charkowem, na Ukrainie, uważam ponadto działania podjęte
przez pana Srokowskiego za mające na celu hierarchizację zbrodni i uzurpowanie sobie prawa do
stawiania jednych zbrodni ponad
innymi.
Forma, w jakiej pan Srokowski
różnicuje tragedie ludzkie, dzieląc
historię na lepszą i gorszą, zbrodnie na ważniejsze i mniej istotne,
jest nie do zaakceptowania.

Niezrozumiała i smutna jest dla
nas także niezmiernie nagła zmiana stanowiska w tej sprawie ks.
Tadeusza Isakowicza Zaleskiego.
Tym bardziej, że ostatni żyjący
świadkowie wielu zbrodni odchodzą od nas z racji wieku bardzo
szybko i jest to ostatni moment,
by ci, którzy żyją, doznali satysfakcji i zadowolenia z racji ustanowienia święta, jakie im się należy.
Święta, jakie upamiętnia ogrom
tragedii ich i ich rodzin.
Jesteśmy wdzięczni za projekt
ustawy, dzięki której w końcu jest
szansa na ustanowienie 11 Lipca
Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Wszystkich
Kresowian.

Wyrażamy głęboką nadzieję,
że wśród środowisk kresowych
zwycięży rozsądek w ocenie
tego projektu. wyrazami szacunku
Aleksandra Żórawska
Prezes Zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa
Maria Nadolska Kuczys Przewodnicząca Rady Fundacji
Pomorska Inicjatywa Kresowa

Telewizja Kresowa..?
Andrzej Łukawski
A dlaczego nie...??
Kilka lat temu, gdy jeszcze
Otwock był gospodarzem obchodów rocznicowych związanych
z powstaniem 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK, ze swoją
kamerą, aż z samego Wrocławia
zjechał redaktor KSI Ryszard Zaremba któremu towarzyszył Jerzy
Rudnicki.
Obaj nakręcili obszerny materiał
filmowy, przeprowadzili z żołnierzami 27 WDP AK kilka wywiadów i wtedy podjęliśmy decyzję
o stworzeniu Telewizji Kresowej.
Rysiek dysponował profesjo-

nalnym sprzętem, ja posiadałem
„kieszonkową” kamerę a więc już
razem mieliśmy „coś”.
Nasze skromne zasoby sprzętowe uzupełniał zapał a to jest
ważna rzecz przy tego rodzaju
pomysłach. Do prac nad Telewizją Kresową włączyliśmy zespół
redakcyjny Kresowego Serwisu
Informacyjnego i działaczy z Towarzystwa Kultury Kresowej we
Wrocławiu.
Władysław Reymont mawiał:
– Tak, ja nie mam nic, ty nie
masz nic, on nie ma nic – To razem właśnie mamy tyle, w sam

raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę… i tak właśnie postanowiliśmy działać. Burzę mózgów
nad logiem i czołówką telewizji
przerwała nagła choroba Ryśka z
którą próbował walczyć.
Jeszcze ze szpitalnego łóżka przysyłał materiały do publikacji w
KSI, nie poddawał się.
Niestety, choć zaciskaliśmy za
niego kciuki nie udało mu się wygrać z chorobą. Odszedł od nas
rok temu ale idea pomysłu nad
utworzeniem kresowej telewizji
pozostała. W rok po jego śmierci
skręciliśmy kilka ujęć w ramach

/ na zdjęciu od lewej: Ryszard Zaremba, Jerzy Rudnicki i prof. Filar

Testowej Telewizji Kresowej
które „chodzą” już na kanale YT.
Chętnych do kontynuowania idei
Ryśka i naszych marzeń o Tele-

FUNDACJA DLA POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl
ul. Wałuszewska 48,
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

wizji Kresowej jak też Kresowej
Kronice Filmowej proszę o kontakt z redakcją.
info@kresy.info.pl
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Msza Święta w intencji budowy pomnika
Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu
Redakcja

Najpierw były starania o Skwer
Ofiar Wołynia i zbieranie podpisów poparcia, potem ustalanie
napisu na pomniku, żeby był właściwy, bo chciano pominąć słowo
„ludobójstwo”, wreszcie proces
kompletowania dokumentów i
dwie uchwały rady miasta, intencyjna i ta ostateczna. Myślę, że w
końcu dojdzie to już do finalizacji
-zaznaczył.

Rada miasta Lublina przyjęła już
ostateczną uchwałę o wyrażeniu
zgody na budowę pomnika ludobójstwa na Skwerze Ofiar Wołynia w Lublinie. Obywatelską
inicjatywę poparło ponad 1,1 tys.

mieszkańców Lublina. „Starania
trwały trzy lata -powiedział przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika Zdzisław
Koguciuk.

To sygnał dla całej Polski, że
czas milczenia o zbrodni wołyńskiej się zakończył. Musimy powiedzieć prawdę, skłonić głowy,
uczcić pamięć ofiar i budować
przyjazne stosunki z naszym
ukraińskim sąsiadem. Ten pomnik
będzie służył pojednaniu z Ukraińcami, on nie ma nas dzielić, on
ma łączyć. Musimy stanąć razem,
Polacy i Ukraińcy, pod tym po-

mnikiem, zadumać się, pomodlić
i powiedzieć: nigdy więcej- podkreślił Koguciuk.
Ten pomnik jest nam potrzebny, żebyśmy mieli gdzie zapalić
lampkę naszym bliskim -powiedziała Daniela Lenarczyk, pochodząca z Wołynia.
Moi rodzice mieli gospodarstwo
w miejscowości Majdan Komorowski, niedaleko Łucka. Tam
wszystko zostało spalone, nic nie
zostało. Byłam dzieckiem, miałam pięcioro rodzeństwa, rodzice
z nami uciekli, tułaliśmy się przez
rok po lasach. Pamiętam te rzezie,
straciłam dalszą rodzinę, siostrę
cioteczną, brata ciotecznego.
Inicjatorzy chcą, aby pomnik był
gotowy latem przyszłego roku. Będzie sfinansowany ze składek społecznych. Ma kosztować
około 50 tys. zł, dotychczas zebrano kilkanaście
tysięcy złotych. Pieniądze gromadzi na swoim
koncie lubelska Fundacja
Niepodległości.
Też możesz wesprzeć budowę pomnika:
Obywatelska Inicjatywa
Uchwałodawcza Rady
Miasta Lublina
Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa do-

konanego na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich
Fundacja Niepodległości
Lubelskie Środowisko żołnierzy
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
Związek Więźniów Politycznych
okresu 1939-1989
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie
Fotorelacja z Uroczystej Mszy
Świętej w intencji budowy pomnika Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, która odbyła się 28 lutego
2016 r. w kościele p.w. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach.

www.ksi.kresy.info.pl
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Jak powstawał film „Wołyń”?
2011 / 2012
Rodzi się idea filmu o ludobójstwie na Kresach. Wojtek zaczyna
pisać scenariusz.

cji. Wiemy, że powstaje film znakomity i potrzebny. Rejestrujemy
fundację na rzecz filmu Wołyń,
aby pozyskać dodatkowe środki.

2012
Prace dokumentacyjne. Zbieranie
relacji, czytanie książek, kwerendy archiwalne, spotkania ze
świadkami wydarzeń.

2016 maj
Brakujące sceny planujemy nakręcić na przełomie kwietnia i
maja. Liczymy na Państwa wsparcie.

2013 czerwiec
Pierwszy treatment scenariusza;
prace scenariuszowe, konsultacje
historyczne, etnograficzne, językowe.

2016
Premiera kinowa.

2013 wrzesień
Wstępna dokumentacja scenograficzno – produkcyjna na Podkarpaciu oraz w okolicach Lublina.

Zosia Głowacka – Michalina Łabacz
Petro Hapyna – Wasyl Wasylik
Maciej Skiba – Arkadiusz Jakubik
Antek Wilk – Adrian Zaremba
Hawryluk – Lech Dyblik
Głowacki – Jacek Braciak
Głowacka – Iza Kuna
Mykoła Mełenczuk – Aleksandr
Cieszerow
Stepan Szuma – Roman Skorovskij
Ksiądz Józef – Janusz Chabior
Olga Hapyna (m. Petro) – Irina
Składan
Hela Głowacka – Maria Sobocińska
Wasyl Huk – Aleksandr Zbarażskij
Młynarz – Gieorgiv Povoltskij
Marysia Skiba (c. Macieja) – Matylda Krajewska
Franek Skiba (s. Macieja) – Ignacy Sut
Bronka – Gabriela Muskała
Romek Głowacki – Andrzej Popiel
Hawrylukowa – Beata Łuczak
Iwan Huk – Ołeś Fedorczenko
Siostra Petro – Ludmiła Gonczarowa
Andrij Kurczuk – Serhij Bachyk
Orłyk Libera – Wołodymyr Protciuk

2013 listopad
Powstaje pierwsza wersja scenariusza i zostaje złożony wniosek o
dofinansowanie do PISF. Trwają
prace związane z poszukiwaniem
obiektów i lokacji do zdjęć.
2014 marzec
Pozytywna decyzja PISF i przyznanie dotacji na produkcję filmu.
2014
Rozpoczęcie produkcji filmu. Casting w Polsce i na Ukrainie, budowa dekoracji.
2014 / 2015
Zdjęcia:19 września – 21 października 2014 – zdjęcia jesienne
4 lutego – 24 lutego 2015 – zdjęcia zimowe
26 kwietnia – 17 maja 2015 –
zdjęcia wiosenne
4 lipca – 21 sierpnia 2015 – zdjęcia letnie
2015
Montaż obrazu. Prace nad ilustracją muzyczną i efektami VFX.
2016 styczeń
Pierwsze pokazy filmu. Pierwsze
budujące komentarze po projek-

OBSADA FILMU „WOŁYŃ”

Źródło: http://filmwolyn.org/
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Z prasy polonijnej
Organizowane przez Ambasadę Konkurs Historyczny
RP konkursy z wiedzy o Polsce biją o Żołnierzach Wyklętych
WILNOTEKA
rekordy popularności
L24

Ponad 2000 osób (214 drużyn) z
całej Litwy i nie tylko sprawdziło
swoją wiedzę o Polsce. Bitwa Intelektów konkurs wiedzy o Polsce
odbywał się jednocześnie w 26
miejscach, między innymi w Wilnie (w 13 miejscach jednocześnie),
Kownie (w 3 miejscach na raz),
Olicie, Kłajpedzie, Szawlach, Druskiennikach, Poniewieżu, Ucianie,
Kiejdanach, Pokrojach, Jeziorosach, a także w... Nottingham.
Pytania wymagały od uczestników
niezwykle kreatywnego i niestandardowego myślenia oraz zręcznego łączenia faktów. Uczestnicy musieli przypomnieć sobie powieści
Sienkiewicza, połączyć fakty dotyczące Chrztu Polski, przypomnieć
kto razem z baskijskim miastem
San Sebastián pełni rolę Europejskiej Stolicy Kultury oraz gdzie

odbywają się
tegoroczne
Światowe Dni
M ł o d z i e ż y.
Przydała się
także wiedza
o Polsce z
dziedziny historii, polityki, literatury,
muzyki oraz
sportu.
Gra
prowadzona w
języku litewskim, w całości poświęcona Polsce, stanowiła jedną
z 4-miesięcznego cyklu kilkudziesięciu gier Ligi Bitew Intelektów
„Ko nežino Kazys?”, obfitującego
w polskie akcenty i pytania, któremu już drugi rok z rzędu patronuje
ambasada RP w Wilnie.

Zwycięzcy całego cyklu tego sezonu pojadą zwiedzić Gdańsk, Sopot
i Gdynię, które należą do jednych z
największych turystycznych atrakcji Polski. Zwiedzą dawne tereny
Stoczni Gdańskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności, jak
również nowopowstałe Muzeum
Emigracji.

Rozpoczął się strajk nauczycieli
KURIER WILEŃSKI
22 lutego w szkołach i placówkach przedszkolnych na Litwie
rozpoczął się bezterminowy
strajk nauczycieli i wychowawców. W tym dniu przedstawiciele
związków zawodowych nauczycieli spodziewali się od resortu
oświaty i nauki oraz rządu usłyszeć konkretne obietnice spełnienia swych postulatów.
— Nauczyciele są zniechęceni
postawą Ministerstwa Oświaty i
Nauki oraz gotowi do długiego
strajku — powiedziała „Kurierowi” Maria Rynkiewicz, przewodnicząca związku zawodowego
nauczycieli Szkoły Średniej im.
Władysława Syrokomli w Wilnie. — Popieramy wszystkie żądania związkowców, gdyż wszyscy nauczyciele na Litwie mają
te same problemy. W szkołach
mniejszości narodowych dochodzą dodatkowo kolejne problemy, których nie uwzględnia rząd.
Przykładowo, przed 2009 r. istniała możliwość formowania
mniejszych liczebnie klas w szkołach mniejszości narodowych.
Niestety, liberałowie z ministrem
Gintarasem Steponavičiusem na
czele te różnice zlikwidowali i
wyrządzili tym wielką krzywdę.
Kolejnym problemem szkoły im.
Wł. Syrokomli jest akredytacja.
— Wszystkie możliwe komisje
pozytywnie oceniły gotowość
szkoły do akredytacji, ale nadal
nie wiemy, co będzie. Ciągle je-

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Klub Gazety
Polskiej im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Kobyłce zachęcają
uczniów oraz polskie szkoły na
Wileńszczyźnie do udziału w III
Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych.
Celem konkursu jest uczczenie
pamięci Żołnierzy Niezłomnych,
kultywowanie wartości, ideałów
i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie
światowej.
Na konkurs można składać prace
plastyczne, filmowe oraz poetycko-literackie. Praca może dotyczyć wybranego wydarzenia:
bitwy, konspiracji, zagadnień
technicznych lub społecznych
związanych z ich działalnością.
Nagrodą główną jest wycieczka

do Brukseli.
Termin nadsyłania prac:
Rozpoczęcie konkursu 4 stycznia
2016 r.
Zakończenie konkursu 29 lutego
2016 r.
Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone do 16 marca br. na
stronie organizatora www.kgpkobylka.pl.
Współorganizatorem konkursu
jest Szkoła Podstawowa nr 1 ppłk
pilota Mariana Pisarka z Radzymina, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin.
Konkurs skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Polsce, na Kresach, szkół
polonijnych, szkół polskich na Litwie oraz do osadzonych w aresztach śledczych.

Ocaleni od zapomnienia: Stanisław Zientara
MONITOR WOŁYŃSKI
steśmy zawieszeni między niebem a ziemią — mówiła Maria
Rynkiewicz.
Wileńska Szkoła im. Wł. Syrokomli strajkowała w poniedziałek przez dwie godziny, następnie
odbyły się lekcje.
— Większość zespołu nauczycieli, a są to 54 osoby, wzięła udział
w strajku. Chcemy przywrócenia
koszyczka ucznia sprzed 2009
r., kiedy nas ograbiono łamiąc
Konstytucję: zmniejszono wtedy nauczycielom wynagrodzenia, wprowadzono tzw. nożyce
współczynników wynagrodzeń.
A przecież mieszkamy w państwie prawa, w którym musi
działać prawo. Chcemy, żeby w
naszych szkołach lepiej się działo, bo chodzi przecież o dobro
uczniów. Jeżeli zwiększy się tzw.
koszyczek ucznia, oznacza to, że
się przeznaczy więcej środków na
nauczanie. Proponowane przez
nas zmniejszenie liczby uczniów

w klasie również poprawi jakość
nauczania — dodała Maria Rynkiewicz.
Według danych statystycznych,
udostępnionych przez Centrum
Informacji Oświatowej „Eurydice”, wynagrodzenia nauczycieli na Litwie są żałośnie niskie.
Są one najmniejsze w Europie,
większe płace otrzymują pedagodzy w Rumunii, Słowacji, Polsce
czy Estonii.
Z danych statystycznych udostępnionych przez Ministerstwo
Oświaty i Nauki wynika, że nauczyciele otrzymują średnie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 823,4 euro brutto (bez
potrącenia podatków).
— Tak naprawdę zarobki nauczycieli zależą od wielu czynników:
od miejscowości, w której się
znajduje szkoła, od stażu i kwalifikacji nauczyciela.

Nasz pierwszy szkic w ramach
cyklu artykułów o działaczach
polskiego podziemia antysowieckiego jest poświęcony duszpasterzowi Kościoła Rzymskokatolickiego Stanisławowi Zientarze.
Stanisław Zientara urodził się w
1886 r. w rodzinie chłopskiej Józefa Zientary i Katarzyny Lalki,
którzy mieszkali we wsi Biskupice (obecnie województwo małopolskie). W 1900 r. ojciec Stanisława zmarł. Wiemy, że w latach
1912–1916 chłopiec studiował na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Turyńskiego (Włochy).
W przededniu II wojny światowej
jego matka Katarzyna mieszkała we wsi Mędrzechów w województwie krakowskim (obecnie
małopolskie) i prowadziła gospodarstwo rolne ze swoim młodszym synem Janem Zientarą (ur.
w 1891 r.), który pracował także
jako szewc. Jeszcze jeden brat Stanisława, Bronisław (ur. w 1898 r.)
i jego jedyna siostra Eleonora (ur.
w 1888 r.) mieszkali w Buffalo
(USA).
Po studiach kapłan mieszkał w

Kielcach, Warszawie, Wilnie i
Krzemieńcu. Przez siedem lat
pracował jako nauczyciel we wsi
Radów w powiecie dubieńskim
(obecnie rejon młynowski). Według niego, pracę nauczycielską
rozpoczął w 1908 r. Podczas swojej działalności pedagogicznej był
zarówno zwykłym nauczycielem,
jak też dyrektorem szkół rzemieślniczych, niestety nie wiemy jakich dokładnie. Pomimo swoich
święceń Stanisław Zientara nie
wykonywał żadnych obrzędów
religijnych w żadnej parafii rzymskokatolickiej. Jak sam mówił,
był księdzem tylko z wykształcenia.
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Spotkanie z Herbertem Polskimi szkołami zajmie się
MONITOR WOŁYŃSKI
W ramach projektu «Pociąg do
literatury», realizowanego przez
Konsulat Generalny RP w Łucku,
w
Rówieńskiej
Obwodowej Bibliotece Naukowej
odbyło się spotkanie pt. «Zbigniew
Herbert.
Bliskie
spotkanie».
Na początku wydarzenia ze
słowem powitalnym wystąpili dyrektor biblioteki Walentyna
Jaroszczuk i współorganizator
spotkania, prezes Polsko-Ukraińskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Równem Jarosław
Kowalczuk. Potem wice-konsul
Konsulatu Generalnego RP w
Łucku Elżbieta Zielińska opowiedziała o popularyzacji dziedzictwa
literackiego pisarza i dysydenta
Zbigniewa Herberta, przekazała

również bibliotece tomiki jego
wierszy. Własnymi przemyśleniami odnośnie polskiego pisarza
podzieliła się z zebranymi docent
Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanitarnego
imienia Stepana Demianczuka Lilia Owdijczuk. Natomiast kierownik Katedry Polonistyki Rówieńskiego Instytutu Słowianistyki
Olena Kondzela dokonała analizy
twórczości i charakterystyki wybranych utworów poety.

Kaplica Ostrobramska ma być zrekonstruowana
KURIER WILEŃSKI

Rząd wystąpił z
propozycją odnowienia w ciągu najbliższych czterech
lat dziesięciu obiektów sakralnych na
terytorium całego
kraju. Szacuje się,
że koszta przeznaczone na ten cel wyniosą 15 mln euro z
funduszy państwowych oraz unijnych.
Najwięcej — ponad 9 mln euro —
przeznaczono na odnowę sześciu
miejsc, które podczas pielgrzymki
na Litwę w 1993 roku odwiedził
Jan Paweł II. Największą kwotę
— około 3 mln euro przyznano na
remont Kaplicy Ostrobramskiej i
kościoła św. Teresy w Wilnie.
— Odnowa zabytków dziedzictwa sakralnego jest zadaniem
bardzo kosztownym i odpowiedzialnym. Należy zadbać przede
wszystkim o to, by nie została naruszona autentyczność wystroju.
Obecnie odnowa ma na celu nie
tylko renowację budynków oraz
wnętrz, ale także ich przystosowanie do potrzeb społeczności
— powiedział „Kurierowi” rektor Kaplicy Ostrobramskiej, proboszcz kościoła św. Teresy ksiądz
prałat Kęstutis Latoža.
Jego zdaniem, kwota przyznana
przez państwo wydaje się pokaźną, ale uwzględniając ogrom prac
związanych z renowacją i moder-

nizacją kościoła pieniędzy może
zabraknąć.
— Wiem z doświadczenia, że czasami taniej jest wybudować nowy
gmach niż odremontować stary,
który jest oprócz tego zabytkiem.
Ostatnia gruntowna renowacja
kaplicy i kościoła była w roku
1932, więc budynki wymagają
odnowy. Wnętrze kościoła zdobią
freski, dlatego prace konserwatorskie powinny być wykonywane bardzo precyzyjnie. Kaplica i
skarbiec też wymagają pilnego
remontu. Potrzebne jest specjalne
pomieszczenie do przechowywania tysięcy wotów.
Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej nie jest odpowiednio zabezpieczony przed wandalami. Ta
bezcenna relikwia powinna być
umieszczona w odpowiedniej
kapsule z szybą antyrefleksyjną.
Chroniłaby ona obraz także przed
zmianami temperatur (okna w
kaplicy są stale otwierane i zamykane), kurzem i wilgocią —
opowiedział o planach renowacji
Kęstutis Latoža.

kolejna „grupa robocza”?
WILNOTEKA

Problemami polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie ma się
zająć kolejna „grupa robocza”
przy Departamencie Mniejszości
Narodowych - taką konstruktywną propozycją ze strony dyrekcji
tegoż departamentu zakończyło
się spotkanie poświęcone edukacji mniejszości narodowych.
Współprzewodniczyć nowej grupie mają właśnie dyrektor departamentu Vida Montvydaitė oraz
Józef Kwiatkowski, poseł AWPL
i prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie. Kto jeszcze zostanie zaproszony do udziału w pracach i czy będzie to stały skład,
czy też zależny od konkretnych
tematów - to się dopiero okaże.
Przedstawiciele
społeczności
polskiej, uczestniczący w tym
spotkaniu, nie są przekonani co
do realnej skuteczności takiej
grupy, ale nie odrzucają możliwości podjęcia dialogu w sprawie problemów oświatowych.
Stara polityczno-urzędowa zasada głosi: chcesz położyć jakąś
sprawę - powołaj komisję! Kierownictwo niedawno odtworzonego Departamentu Mniejszości
Narodowych (DMN) zapraszając
na spotkanie w sprawie problemów oświatowych, podkreślało jednak, że liczy na szczerą,
otwartą i owocną dyskusję, która
„ma być początkiem wspólnej
pracy, zmierzającej do wypracowania najlepszego rozwiązania i

stworzenia atmosfery współpracy i zrozumienia”.
Uczestników spotkania witała
„dyżurna” pikieta zorganizowana przez uczniów, nauczycieli
i rodziców szkół, głównie tych
niepewnych swojej przyszłości
- „Syrokomli” oraz „Lelewela”.
Radna m. Wilna od AWPL Renata Cytacka zaapelowała do
kierownictwa DMN, by dobrze
doradzało rządowi Litwy, przy
którym działa, jednak apel ten
był słabo słyszlany przez nowe
okna świeżo odremontowanej
siedziby departamentu. Zresztą
sama organizatorka pikiety przyznała, że realny wpływ na decyzje polityczne departamentu jako
organu doradczego jest w sumie
symboliczny.
Został on jednak powołany i z
urzędu ma się zajmować sprawa-

mi mniejszości narodowych, także ich „integracją i harmonijnym
współżyciem”, więc naturalnie,
że nie może przymykać oczu na
problemy szkolnictwa, które są
ostatnio sprawą nr 1 dla Polaków
na Litwie. Tym bardziej, że - jak
przyznała sama pani dyrektor
DMN Vida Montvydaitė - widoczny jest wzrost zainteresowania tym tematem w Polsce i
pewnie będzie też mocno obecny
w innych rozmowach o sprawach
polsko-litewskich. Władze Litwy
nie mogą więc już tak ostentacyjnie udawać, iż nic się nie dzieje,
chociaż nawet z Pałacu Prezydenckiego niejednokrotnie słyszeliśmy, że protesty i postulaty
polskiej społeczności w sprawie
edukacji to nic innego, jak żądanie nieuzasadnionych przywilejów dla jednej grupy narodowościowej.

Wileńskie Kaziuki zapraszają
L24

Kiermasz Kaziukowy, czyli Wileńskie Kaziuki, liczy sobie 412
lat. Tegoroczny Kiermasz będzie
kontynuował stare tradycje, lecz
nie zabraknie też pewnych nowości. Po raz pierwszy w tym
roku powstanie Kaziukowy Świat
Dzieci, a także Aleja Mody, Miasteczko Żydowskie, odbędzie się
teatralizowany pochód, nie zabraknie też pełnego różnorodnych
wypieków i smakowitych dań Jarmarku Żywności.
Kiermasz, który co roku przyciąga rekordową liczbę zwiedzających, będzie trwał w centrum
miasta od 4 do 6 marca i zachęca,
by tegoroczne Kaziuki odświętować po królewsku oraz radośnie
powitać wiosnę.
Ceremonia otwarcia Kiermaszu
Kaziukowego odbędzie się 4 marca, w piątek, o godz. 15.00 na placu Katedralnym.

narodowego
zaprezentują
unikalne prace, na oczach
widzów powstaną różnobarwne palmy, powstanie
barwna Stolica
Szpakówek.
Również na
placu Katedralnym powstanie
pełny niespodzianek Kaziukowy Świat Dzieci, gdzie wystąpi
ponad 15 zespołów dziecięcych,
można tu będzie też spotkać postacie z bajek. Fundacja „Švieskime vaikus” zaprosi dzieci do
rysowania ilustracji do książek,
będą tu klowni, artyści z Bałtyckiego Cyrku i zapustowi przebierańcy.

Teatralizowany pochód wystartuje z placu Łukiskiego 5 marca, w
sobotę, o godz. 13.00.

Na ulicy Wróblewskiego powstanie Aleja Dobroci i Nadziei. Będzie tu można obejrzeć i nabyć
prace wykonane przez podopiecznych centrów niepełnosprawnych
i domów dziecka.

Na placu Katedralnym rozlokuje
się Dziedziniec Rzemieślników,
gdzie mistrzowie dziedzictwa

Na placu Ratuszowym rozlokuje
się Miasteczko Żydowskie, gdzie
będą mistrzowie żydowskich rze-

miosł i kuchni. Na scenie miasteczka wystąpią uczniowie szkoły „Saulėtekio” i żydowski zespół
pieśni i tańca „Fajerlech”.
Na placu Kudirki będzie trwał
Jarmark Żywności.
5 marca na placu Łukiskim odbędą się mistrzostwa w grillowaniu.
Na skrzyżowaniach alei Giedymina i skweru Odminių oraz ulicy
Zamkowej i B. Radziwwiłówny będą czynne tzw. „Kanarki”.
Można tam będzie nabyć szczególne kaziukowe upominki, biuletyny informacyjne i prasę, będzie działała Kaziukowa Poczta.
Na początku alei Giedymina będą
wydawane paszporty uczestnika
Kaziukowego Kiermaszu.
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MSZ usprawiedliwia
kult UPA na Ukrainie
Bohdan Piętka

3 lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na
interpelację posła Roberta Winnickiego w sprawie stanowiska
polskiej dyplomacji wobec rozwoju kultu OUN-UPA na Ukrainie[1]. W odpowiedzi tej na
wstępie stwierdza się, że MSZ i
polskie placówki dyplomatyczne
na Ukrainie „z największą uwagą
śledzą – i gdy jest to konieczne
– reagują na wszelkie przejawy
antypolskich stereotypów i tendencji nacjonalistycznych, interweniując u stosownych władz
ukraińskich”. Dalej stwierdza się,
że z negatywną oceną MSZ spotykają się również wypowiedzi
ukraińskich polityków gloryfikujące OUN-UPA, co ma być podnoszone w oficjalnych relacjach
ze stroną ukraińską. Po uchwaleniu przez parlament Ukrainy 9
kwietnia 2015 roku ustawy „O
statusie prawnym i uczczeniu
pamięci uczestników walk o niezależność Ukrainy w XX wieku”
MSZ miał wyrazić swoją dezaprobatę u władz ukraińskich i
apelować o „zmianę tych zapisów
ustawy, zgodnie z którymi statusem bojowników o niepodległość
objęte są także osoby popełniające przestępstwa przeciwko ludności cywilnej”. MSZ także postuluje (ale bynajmniej nie żąda)
„usunięcie zapisu wprowadzającego zasadę odpowiedzialności
karnej za oceny odchodzące od
oficjalnej narracji”.
Tyle z oficjalnej odpowiedzi na
poselską interpelację możemy się
dowiedzieć na temat działań podejmowanych przez polski MSZ
wobec państwowego kultu UPA
na Ukrainie. Działania te polegają
głównie na apelowaniu i postulowaniu. W dalszej części oficjalnego stanowiska MSZ został przedstawiony punkt widzenia, którego
nie można określić inaczej jak
pełne empatii usprawiedliwianie
państwowego kultu UPA na Ukrainie przed polską opinią publiczną.
„Należy podkreślić – stwierdza
MSZ – że w świadomości historycznej Ukraińców, szczególnie w centralnej i wschodniej
części kraju, odwoływanie się
do tradycji UPA jest związane
z upowszechnianiem wiedzy o
działaniach UPA, jako jedynej antysowieckiej partyzantki w ZSRR
po drugiej wojnie światowej”.
Mamy tu więc stanowisko, wielokrotnie wyrażane m.in. przez
ukrainofilskie środowisko „Gazety Polskiej”, że jakoby kult UPA
na Ukrainie ma charakter wyłącznie antysowiecki i antyrosyjski
– co w tym środowisku jest oce-

niane pozytywnie – a nie neonazistowski i antypolski. Skrajnym
przykładem tego stanowiska jest
znana wypowiedź Ewy Stankiewicz – gwiazdy TV Republika
i animatorki ruchu smoleńskiego – wedle której „kult Bandery
na Ukrainie nie jest antypolski.
Współczesny kult UPA i Bandery
jest antysowiecki, antyrosyjski.
UPA Ukraińcom nie kojarzy się z
antypolonizmem, tylko z walką z
sowiecką okupacją. Skrajni ukraińscy nacjonaliści demonstrują
ogromną sympatię dla Polaków.
Dlatego pamiętając o historii, należy wspierać Ukraińców”[2].
Niestety pani Stankiewicz nie podała przykładów „ogromnej sympatii do Polaków” ze strony skrajnych nacjonalistów ukraińskich.
Ta pani, identycznie jak resort dyplomacji PiS-owskiego rządu, nie
rozumie lub udaje, że nie rozumie, iż pamięć o historii i wspieranie władzy w Kijowie, która heroizuje OUN-UPA wzajemnie się
wykluczają. Tak naprawdę pani
Stankiewicz, środowisko „Gazety
Polskiej” i PiS-owski rząd o tej
historii nie chcą pamiętać.
MSZ przyznaje, że wśród Ukraińców „wiedza o udziale UPA w
eksterminacji cywilnej ludności
polskiej na Wołyniu, Lwowszczyźnie i Podolu zachodnim jest
rzeczywiście niewielka”. Czyja to
wina? Zdaniem MSZ, oczywiście
Rosji. Naprawdę zdziwiłbym się,
gdyby wedle resortu dyplomacji
PiS-owskiego rządu nie była to
wina Rosji.
„Obecna propaganda rosyjska
– pisze MSZ – przedstawiająca
ukraińskich patriotów jako banderowców i faszystów, sprzyja
utrwaleniu pozytywnego wizerunku UPA. Nie bez znaczenia
jest także fakt, że przyjęcie przez
parlament Ukrainy pakietu ustaw
historycznych wpisuje się w
szerszy proces desowietyzacji i
dekomunizacji oraz próby poszukiwania nowej obywatelskiej tożsamości narodowej przez naszego
wschodniego sąsiada”.
A więc jesteśmy w domu. Resort ministra Waszczykowskiego
z jednej strony rzekomo z największą uwagą śledzi i reaguje
na przejawy odradzania się nacjonalizmu ukraińskiego, a z drugiej
strony rozumie, że kult tego nacjonalizmu jest wschodniemu sąsiadowi niezbędny jako narzędzie
desowietyzacji i dekomunizacji.
Za pozytywny wizerunek UPA
wśród Ukraińców odpowiada –
zdaniem polskiego MSZ – propaganda rosyjska, a bynajmniej nie

administracja panów Poroszenki
i Jaceniuka, która poprzez gloryfikację UPA desowietyzuje i dekomunizuje Ukrainę. Współcześni epigoni UPA są dla polskiego
MSZ bynajmniej nie banderowcami i faszystami, ale „patriotami”.
Chyba tylko przez brak większej
szczerości nie powiedziano, że
są także pożądanymi dla PiS-owskiego rządu sojusznikami.
Czy resort ministra Waszczykowskiego i szerzej kierownictwo
polityczne PiS naprawdę nie dostrzegają niebezpieczeństwa budowania przez Ukrainę „obywatelskiej tożsamości narodowej”
na tradycji OUN-UPA, czy też
jest im to po prostu najzupełniej
obojętne?
Także „Koncepcja narodowo-patriotycznego wychowania dzieci
i młodzieży” ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki – wprowadzająca kult zafałszowanej
historii OUN-UPA jako element
wychowania i edukacji szkolnej
oraz uniwersyteckiej – zasłużyła
na głęboką empatię resortu ministra Waszczykowskiego. „W poszukiwaniu wzorców patriotyzmu
– pisze polski MSZ – Ministerstwo Oświaty i Nauki odwołuje
się do istniejących – w niespełna
25-letniej historii niepodległej
Ukrainy – przykładów patriotycznych postaw zdeterminowanych do obrony ukraińskiej niezależności. „Koncepcja” została
przygotowana w czasie agresji
Rosji na terytorium Ukrainy, zagrożenia niepodległości państwa
i toczonych działań zbrojnych. W
takich okolicznościach nie można odmawiać Ukrainie prawa do
odwoływania się do przykładów
patriotycznych postaw ze stosunkowo krótkiej historii tego
kraju. Niemniej jednak, MSZ
będzie monitorować praktyczne
wykorzystanie założeń rzeczonej
„Koncepcji” w kontekście funkcjonowania polskich szkół i placówek oświatowych na Ukrainie.
Będziemy także uważnie śledzić
sposób praktycznego wprowadzenia w życie założeń „Koncepcji”,
przede wszystkim pod kątem jej
ewentualnych konsekwencji dla
mniejszości polskiej i relacji polsko-ukraińskich”.
Tego, przyznam, już całkowicie
nie rozumiem. O jakie przykłady
patriotycznych postaw w 25-letniej historii niepodległej Ukrainy
chodzi? Przecież tam jest mowa
o indoktrynowaniu dzieci i młodzieży spreparowaną historią
OUN i UPA[3]. To w końcu gloryfikacja na Ukrainie zbrodniarzy
spod szyldu OUN-UPA jest dla resortu ministra Waszczykowskiego

„przejawem antypolskich stereotypów i tendencji nacjonalistycznych” – jak to się pisze na początku omawianego dokumentu – czy
przykładem „patriotycznych postaw zdeterminowanych do obrony ukraińskiej niezależności”
– jak to zostało ujęte w zacytowanym fragmencie? Czy dla polskiej dyplomacji OUN i UPA są to
formacje zbrodnicze i antypolskie
czy zasługujący na empatię ukraińscy patrioci – z położeniem nacisku na ten drugi element? Jeśli
jedno i drugie, to punkt widzenia
polskiego MSZ jest zbieżny nie
tyle nawet ze stanowiskiem panów Poroszenki i Jaceniuka, co
z poglądami Ogólnoukraińskiego
Zjednoczenia „Swoboda”, Prawego Sektora, Partii Radykalnej,
Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów i UNA-UNSO.
Polski MSZ po raz kolejny usprawiedliwia rozwijanie kultu OUN-UPA na pomajdanowej Ukrainie
domniemaną „agresją Rosji”.
Objaśnianie zawiłości tego świata
„agresją Rosji” przypomina znane
z historii równie nieskomplikowane powoływanie się na „spisek
żydowski” i „walkę klas”. Zdaniem polskiego MSZ winę za gloryfikację OUN-UPA na Ukrainie
ponosi nie pomajdanowa władza,
ale właśnie Rosja. Może to także Rosja zorganizowała Majdan
i wysłała tam pierwszy garnitur
polskich polityków, by razem ze
skrajnymi nacjonalistami i neonazistami podjudzali tłum do obalenia legalnej władzy?
Jeżeli Ukrainie nie można odmówić „prawa do odwoływania się
do przykładów patriotycznych
postaw ze stosunkowo krótkiej
historii tego kraju”, czyli kultu
OUN-UPA, to jaki sens mają zapewnienia kierownictwa polskiej
dyplomacji o monitorowaniu antypolonizmu na Ukrainie i rzekomo wyrażanej w dwustronnych
rozmowach dezaprobacie wobec
gloryfikacji zbrodniczych wzorców politycznych w tym kraju?
Natomiast obietnicę, że polski
MSZ będzie monitorował szerzenie banderowskiej propagandy historyczno-politycznej w polskich
szkołach i placówkach oświatowych na Ukrainie należy potraktować humorystycznie zważywszy, że polska dyplomacja nie
potrafiła doprowadzić do usunięcia popiersia Romana Szuchewycza z elewacji polskiej szkoły we
Lwowie, ani nawet tego zresztą
nie próbowała uczynić. Tak samo
bałamutnie – w kontekście jawnego usprawiedliwiania ukraińskiej
polityki historycznej i oświatowej – brzmi stwierdzenie, że pol-
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ski MSZ będzie śledził „sposób
praktycznego wprowadzenia w
życie” banderowskiej propagandy
pod kątem jej konsekwencji dla
mniejszości polskiej.
Minister Wszczykowski i jego
współpracownicy mają jakieś
wątpliwości jak to praktyczne wprowadzanie w życie kultu
OUN-UPA wygląda i jakie to ma
konsekwencje dla resztek polskiego żywiołu na Ukrainie? Jeśli tak,
to proponuję, żeby obejrzeli dostępne na You Tube filmy przedstawiające powszechny udział
ukraińskiej młodzieży szkolnej i
studenckiej w marszach ku czci
Bandery czy dywizji SS-Galizien
oraz uroczystych akademiach
szkolnych, na których śpiewa się
piosenki w stylu „My banderowcy” itp. Proponuję przestudiować
treści nie tylko ukraińskich podręczników szkolnych i akademickich, ale nawet elementarzy do
edukacji wczesnoszkolnej. Konsekwencje są takie, że młodych
Ukraińców wychowuje się w
kulcie zbrodni i nienawiści oraz
– wbrew temu co twierdzi pani
Stankiewicz – także antypolonizmu, a żyjący na Ukrainie Polacy – jeśli chcą spokoju – muszą to
akceptować.
Zresztą troska MSZ w Warszawie
o mniejszość polską na Ukrainie
wygląda identycznie jak troska o
znacznie liczniejszą mniejszość
polską na Litwie. Dał temu wyraz
wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, przyznając otwarcie w odpowiedzi na
inną interpelację wspomnianego
posła R. Winnickiego, że stosunki
z Litwą nie ulegną zmianie mimo
dyskryminacji, jakiej doświadcza ze strony władz tego państwa
mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Jako powód wiceminister Szymański podał „wiele
wspólnych interesów, jakie łączą
Polskę, a ściślej obecną ekipę
rządzącą, z Litwą”. Te wspólne
interesy to przede wszystkim walka z domniemanym zagrożeniem
rosyjskim, czyli prowadzenie polityki antyrosyjskiej w interesie i
pod dyktando USA. „W projektowaniu polskiej polityki wobec
Litwy – napisał wiceminister
Szymański – Ministerstwo Spraw
Zagranicznych musi uwzględniać
szerszy kontekst geopolityczny, a
także wyraźne pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa, wywołane
agresją Rosji na Ukrainę”[4].
Losy polskiej mniejszości narodowej na dawnych Kresach
Wschodnich zostają tym samym
złożone na ołtarzu globalnej polityki amerykańskiej. W interesie
tej polityki rząd w Warszawie nie
będzie się sprzeciwiał depolonizacji Wileńszczyzny i tych rejonów
Ukrainy, gdzie jeszcze żyją Polacy. Depolonizację tę – co należy
podkreślić – rozpoczęli podczas
drugiej wojny światowej litewscy
faszyści (szaulisi) oraz ich ukraińscy odpowiednicy z OUN-UPA,
przeprowadzając ją metodami
ludobójczych czystek etnicznych
(zbrodnia ponarska, ludobójstwo
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wołyńsko-małopolskie).

rosyjskiej propagandy”.

wers tego samego medalu[6].

W końcowej części odpowiedzi na interpelację poselską w
sprawie rozwoju kultu OUN-UPA na Ukrainie resort spraw
zagranicznych RP uchylił się od
zakwalifikowania zbrodni banderowskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej jako ludobójstwa. „Ministerstwo Spraw
Zagranicznych – czytamy – nie
dokonywało kwalifikacji prawnej zbrodni popełnionych przez
Ukraińską Powstańczą Armię wobec obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej”. Na koniec polski MSZ
ponownie usprawiedliwia stronę
ukraińską twierdząc, że jakoby
na przestrzeni ostatnich lat „postrzeganie Zbrodni Wołyńskiej na
Ukrainie uległo znaczącej ewolucji”. Kwintesencją stanowiska resortu ministra Waszczykowskiego
są dwa ostatnie zdania, w których
szczerze podsumowano jego stosunek do krzewienia kultu OUN-UPA na Ukrainie.

Tłumacząc to na język polski: nie
będziemy się sprzeciwiać gloryfikacji OUN-UPA na Ukrainie,
bo szkodziłoby to polityce antyrosyjskiej, którą prowadzimy i
chcemy nadal prowadzić razem
z pomajdanową Ukrainą. Wystarczyło tylko tyle napisać zamiast
redagować tak zawiły, pokrętny i
zakłamany dokument.

Chociaż pod omówionym dokumentem MSZ podpisała się podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk, widzę w nim znane od
dawna poglądy wspomnianego
Przemysława Żurawskiego vel
Grajewskiego. Nawet jeżeli nie
napisał on tego dokumentu osobiście, to niewątpliwie musiał mieć
niemały wpływ na jego zredagowanie.

„Wydaje się, że w sytuacji trwającego w Donbasie konfliktu
zbrojnego – stwierdza polski
MSZ – radykalne zaostrzenie retoryki wobec Zbrodni Wołyńskiej
i udziału formacji OUN-UPA nie
przyniesie zamierzonych efektów, a wręcz może doprowadzić
do zahamowania prowadzonego
dialogu z Ukrainą. Obecne działania na rzecz obrony terytorium
przed agresją zewnętrzną są w
ukraińskiej narracji przedstawiane jako bezpośrednia kontynuacja
wysiłku walki niepodległościowej UPA. Podważanie heroizmu
UPA jest odbierane jako działanie
antyukraińskie, zgodne z duchem

Znamienne jest to sformułowanie
o „duchu rosyjskiej propagandy”, bo znalazło się ono także w
skandalicznym artykule Mirosława Czecha – działacza kolejnych
wcieleń Unii Wolności i członka
władz krajowych Związku Ukraińców w Polsce – opublikowanym
w „Gazecie Wyborczej”. Poza
generalnym atakiem na rząd PiS,
któremu m.in. zarzuca, że jakoby
ocieplił relacje z Rosją i wzmocnił
rosyjską agenturę w Polsce (sic!),
Czech pozwolił sobie na następujące stwierdzenie: „Na wschodzie
jedyny niezagrożony odcinek
granicy to sąsiedztwo z Ukrainą,
stąd wysiłki rosyjskiej V kolumny, tzw. środowisk kresowych i
nacjonalistów, żeby symbolicznie
zapłonęła. Z pomocą sporów o
przeszłość, świątynie i pomniki,
rekonstrukcji rzezi wołyńskiej i
propozycji stawiania płotu przed
„wzmożoną falą imigrantów” z
Ukrainy”[5]. Jakże to współbrzmi
ze znaną wypowiedzią doradcy
MSZ, dr. hab. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, na
temat Kresowian i pokazuje, że
mimo oficjalnej wrogości dwóch
głównych obozów politycznych
w Polsce Czech i Żurawski vel
Grajewski to jednak awers i re-

Z treści odpowiedzi udzielonej
przez MSZ na interpelację posła
Winnickiego w sprawie stanowiska polskiej dyplomacji wobec
kultu OUN-UPA na Ukrainie
można wyciągnąć trzy wnioski.
Po pierwsze, nadzieje środowisk
kresowych na zmianę dotychczasowej polityki wobec Ukrainy
po przejęciu władzy przez PiS
okazały się nierealne. Po drugie,
niemożliwość dokonania korekty
w polityce wschodniej, polegającej na uzależnieniu dalszego
wspierania Ukrainy od zaprzestania przez jej władze gloryfikacji
OUN-UPA, pokazuje daleko idący brak suwerenności rządu PiS
wobec zewnętrznych ośrodków
politycznych (Waszyngton, lobby
ukraińskie). Po trzecie, traktowanie Ukrainy jako państwa, od
którego zależy strategiczne bezpieczeństwo Polski i w związku z
tym nie można mu się narażać –
jeżeli naprawdę obóz politycznej
rusofobii w to wierzy – świadczy
już nie tylko o braku realizmu
tego obozu, ale o całkowitym rozminięciu się z rzeczywistością.
Mam na myśli nie tylko wrogość
do Polski ze strony nacjonalizmu

ukraińskiego – który wbrew rojeniom pani Stankiewicz zawsze
był przede wszystkim antypolski, a nie antyrosyjski – ale chociażby niedawne głosowanie w
Zgromadzeniu Parlamentarnym
Rady Europy w sprawie debaty
na temat funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce.
Za wnioskiem popierającym taką
debatę – będącą tak jak identyczna debata w Parlamencie Europejskim formą zewnętrznego
dyktatu wobec Polski – głosował
m.in. przedstawiciel Ukrainy w
Zgromadzeniu Parlamentarnym
Rady Europy, przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew[7] – wielokrotnie fetowany w
Polsce przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, „Gazetę Polską”,
Gazetę Wyborczą” i salony warszawsko-krakowskie[8]. Tak właśnie Ukraina broni strategicznego
bezpieczeństwa Polski.
[1] Odpowiedź na interpelację nr
384 w sprawie stanowiska MSZ
wobec rozwoju kultu OUN-UPA
na Ukrainie, www.sejm.gov.pl,
3.02.2016; Rząd PiS-usprawiedliwia kult UPA na Ukrainie, www.
kresy.pl, 7.02.2016.
[2] Ewa Stankiewicz: kult Bandery nie jest antypolski, tylko
antyrosyjski,
www.prawy.pl,
17.02.2014.
[3] Moralna klęska! Władze
Ukrainy oficjalnie wprowadzają
kult UPA do szkół, www.dziennik-polityczny.com, 3.02.2015.
[4] Odpowiedź na interpelację
nr 383 w sprawie egzekwowania
praw Polaków mieszkających w
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Republice Litewskiej, www.sejm.
gov.pl, 2.02.2016; Litwa prześladuje Polaków, ale nasze relacje się nie zmienią – zapowiada
MSZ, www.kresy.pl, 9.02.2016.
[5] M. Czech, Polityka zagraniczna bez sojuszników, „Gazeta Wyborcza” nr 23 (8660), 29.01.2015,
s. 10.
[6] A. Wiejak, Doradca MSZ pogardliwie o Kresowianach: głupich pod dostatkiem, www.prawy.
pl, 16.01.2016.
[7] A. Gajcy, Kto i jak głosował w RE ws. debaty o Polsce,
www.rp.pl (strona internetowa
dziennika
„Rzeczpospolita”),
25.01.2016.
[8] M. Dżemilew został m.in.
pierwszym laureatem Nagrody
Solidarności, którą w porozumieniu z MSZ przyznała mu kapituła
w składzie: Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Krzywonos, Jacek
Michałowski Janina Ochojska,
Radosław Sikorski i Lech Wałęsa.
Nagrodę o wartości miliona euro
M. Dżemilew odebrał 3.06.2014
r. na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Por.
Mustafa Dżemilew, lider Tatarów
krymskich, laureatem Nagrody
Solidarności, www.dziennik.pl
(strona internetowa „Dziennika-Gazety Prawnej”), 7.05.2014; T.
Baliszewski, Mustafa Dżemilew z
Nagrodą Solidarności. Radosław
Sikorski przedstawił pierwszego
laureata, www.natemat.pl, dostęp
11.02.2016.

Wolność można odzyskać - młodości nigdy
Bożena Ratter

„O ile możemy powiedzieć, że
faszyzm został w jakiś sposób potępiony i żyje w cieniu, to dzisiaj
wiemy, że komunizm nie został
zdekomunizowany, dobrze sobie
radzi i jest bardzo modny. Lewica komunistyczna do dzisiejszego dnia ma znakomite warunki
funkcjonowania w całej Europie,
w krajach Ameryki Południowej i
Północnej, środowiska to doskonale funkcjonują w literaturze,
kulturze a te, obecnie nazywane
neoliberale, nie są czymś nowym,
to jest stary komunizm tylko przepoczwarzony” (Komunizm i postkomunizm po roku 1944 w Polsce,
Leszek Żebrowski - historyk, red.
Mateusz Wyrwich – politolog,
dyskusja w Radio Maryja)
To właśnie w imię tego komunizmu i pod szyldem „sierpa i
młota” komunistyczna banda Maoistów „Świetlisty Szlak”, zamordowała w Peru franciszkanów,
Michała Tomaszka i Zbigniewa
Strzałkowskiego, beatyfikowanych przez papieża w ubiegłym
miesiącu. Zachód nie doświadczył straszliwych zbrodni komunistycznych, stamtąd Stalin nie
eksterminował milionów polskich

obywateli poprzez strzał w tył
głowy, wypędzenie bydlęcymi
wagonami na śmierć, morderczą tułaczkę i morderczą pracę
na „nieludzkiej ziemi”, nie ustanawiał u nich rządów NKWD,
Smiersz , KGB, które nauczyły
„zaufanych tubylców” , w tym
przyrodniego brata ojca imperium
medialnego czy znanego filozofa
Z.B. , jak dobić naród. Ale dlaczego my Polacy, wciąż nie możemy
się z tym uporać? Jak to się stało,
że w tak okrutnie doświadczonym
narodzie odbywa się rejestracja
partii KPP, która chce odnowić
zbrodniczą ideologię?
Julian Haraschin to swoisty fenomen psychologiczny, stalinowski
sędzia, producent fałszywych dyplomów na Wydziale Prawa UJ,
wreszcie wieloletni tajny współpracownik SB. Ostatnie donosy
składał na dwa tygodnie przed
śmiercią w 1984 r. Podczas spotkania z cyklu Krakowska Loża
Historii Współczesnej w Warszawie (Przystanek Historia IPN) o
książce Krystiana Brodackiego
Trzy twarze Juliana Maraschina,
rozmawiali goście Romana Graczyka: Krystian Brodacki, dr hab.

Filip Musiał i Adam Macedoński.
„Zacząć trzeba od sądownictwa
wojskowego (wprowadził w temat doskonały znawca stalinowskiego okresu, dr hab. Filip Musiał) i od wojskowych sadów rejonowych , które zostały ukształtowane dopiero w 1946r jako
narzędzie partii komunistycznej,
czyli czegoś, co możemy nazwać rewolucją komunistyczną
w Polsce. Dla komunistów było
jasne, że żeby zainstalować reżim komunistyczny nad Wisłą,
trzeba było zlikwidować najpierw
wszystko to, co reprezentowało
niepodległą Polskę. Sądownictwo
wojskowe było zaś narzędziem ,
które pozwalało stwarzać pozory,
że zgodnie z normami prawnymi eliminuje się osoby określane mianem bandytów, wrogów
ludu, zdrajców, karłów reakcji,
rewizjonistów, faszystów
itp.
Wojskowe sady rejonowe działały
od 1946r. do 1954r., były sądami
wojskowymi ale ich kompetencje dotyczyły ludności cywilnej i
za działalność niepodległościową
skazywały cywilów jak za przestępstwa polityczne, a ponieważ
jednocześnie skazywały za dzia-

łalność kryminalną, następowała
też kryminalizacja działalności
niepodległościowej. O to właśnie
chodziło, aby te dwie kategorie
osób ze sobą wymieszać. (Tak też
właśnie dzieje się i dzisiaj, zatrzymywani w związku z Marszem
Niepodległości młodzi ludzie
nazywani byli w mediach przez
komunistyczną lewicę faszystami i ich udział utożsamiany był z
wybrykami chuliganów – najczęściej prowokatorów - BR). A jak
budowano kadry ? Do 1948 r. wyroki wydawali sędziowie przedwojenni, z różnych powodów
idący na współpracę z UB ale w
roku 1948/1949 pojawili się tzw.
„sędziowie nowego typu”, czyli
ludzie, którzy trafiali do sadów po
krótkim, kilkumiesięcznym (6-12
miesięcy) przeszkoleniu prawniczym. Mamy do czynienia z narzędziem do eliminacji ludzi oporu, na stołach stały jeszcze krzyże
by uwiarygodnić wyroki. Wojskowe Sądy wydały ponad 4000
wyroków śmierci, w samym Krakowie było ich 397 a Julian Harashin wydał z nich ponad 60. Był
w czołówce – miał upodobanie
do wydawanie wyroków śmierci,
gustował szczególnie w tym, by

nie dać szansy skazanemu na złożenie wniosku o zmianę wyroku.
Nie wszyscy prosili, nie uczynił
tego Marek Kuliński. W wieku
19 lat założył organizację z Bogdanem Różyckim, synem więzionego cichociemnego. Marek miał
dobre pióro, niewiele udało im się
zdziałać, pisali co należy zrobić,
żeby skończył się ten koszmarny
okres komunizmu i przyszła niepodległa Polska. Gdy wydano na
niego wyrok śmierci, Marek wstał
i powiedział : nie mam nic do powiedzenia (jak rotmistrz Pilecki).
Książkę Krystian Brodacki poświęcił właśnie Markowi. Zwłoki
Bogdana Różyckiego zastrzelonego podczas ucieczki wrzucono do
celi ojca, Jana Różyckiego.
„Po wojnie, gdy komuniści krwawo rozprawili się nie tylko ze
zbrojną opozycją, ale i młodymi
patriotami - wolność była marzeniem, a młodość smakowała
gorzko. Za naszą wyniesioną z
domu miłość Ojczyzny, za czynny patriotyzm wpojony nam przez
rodziców i przedwojennych nauczycieli, za wierność, której
nauczyliśmy się w czasie wojny
zapłacono nam torturami, więzie-
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niem, a czasem nawet śmiercią.
Sowieccy i polscy komuniści nie
tylko zniewolili nam Ojczyznę,
chcieli też odebrać duszę. Nazwa
Jaworzniacy pochodzi od więzienia dla młodocianych więźniów
politycznych utworzonego przez
polskich komunistów w Jaworznie. Przez to więzienie przeszło,
w ciągu 5 lat, ponad 10 tysięcy
młodych ludzi (w wieku 15-21
lat) w większości skazanych za
przynależność do nielegalnych
organizacji mających na celu obalenie „demokratyczno-ludowego”
ustroju. Cechą tego obozu było
nie tylko represjonowanie i karanie, ale też nieustanne indoktrynowanie ideologią komunistyczną. Z wrogów ustroju chciano
nas przekuć w jego fanatycznych
wyznawców. Na szczęście bezskutecznie, ale cena jaką zapłaciliśmy była ogromna” .(„Jaworzniacy Opór Młodzieży Przeciwko
Sowietyzacji Polski”). Ci co przeżyli Jaworzno, zebrali w 2011r.
posiadane dokumenty, zdjęcia,
rysunki i wydali je po ww. tytułem, przy wsparciu finansowym
Fundacji Banku BZ WBK. Nie
uzyskali dotacji od rządu ani organizacji pozarządowych dotowanych przez rząd i szczycących
się działalnością na rzecz „wolności”, zwłaszcza słowa. „W ten
sposób pragniemy opowiedzieć
naszą historię. Historię, która rozgrywała się w początkach PRL-owskiej Polski, w czasach zniewolenia i pogardy. Adresatem naszego przesłania chcemy uczynić
przede wszystkim współczesną
młodzież, która żyjąc już w niepodległej Polsce może cieszyć się
swobodą poglądów i wolnością
wyborów. Przede wszystkim jednak może cieszyć się młodością.
Nam odebrano to wszystko”.
Najstraszniejsze były procesy Haraschina tzw. doraźne na Podlasiu. Proces doraźny trwał w majestacie prawa do pół godziny,
sąd oddalał się na naradę i po 15
minutach ogłaszał wyrok śmierci
kilkunastoletniemu chłopakowi,
który zaledwie zgłosił się do organizacji, otrzymał broń i z nią
został zatrzymany. Tylko to, nic
więcej . Jak za okupacji spędzali
ludzi by dokonać publicznie egzekucji, gdy kobiety i dzieci próbowały wyrwać się z placu, kolbami
je zatrzymywano. Tak też wykonali wyrok na wójcie wsi, który
na jedną noc przyjął partyzantów.
Fatalnie wpływało to na morale
świadków.
Po zaspokojeniu upodobania w
krwawych czynach, Julian Haraschin rozpoczął karierę naukową
jako pracownik Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miał duże wpływy
również w Warszawie, ówczesna
Minister Oświaty, Eugenia Krasowska pomogła mu zdobyć habilitację, poparcia udzielili profesorowie, zapewne zastraszeni.
Wymuszał też na nich podpisy
w celu zaliczenie przedmiotów i
wystawienia dyplomu tzw. „martwym duszom”, czyli studentom,
których noga nigdy nie stanęła na
dziedzińcu UJ lub zaliczali w ciągu jednego dnia 10 egzaminów.
To również wpływało na morale
studentów.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
„I to ma reperkusje w tym, co
dzieje się obecnie w Polsce,
choćby z Trybunałem Konstytucyjnym. Po 1989 r. jest ciągłość
prawna z PRL, zostały te same
instytucje, te same osoby w tych
instytucjach tylko awansowały
coraz wyżej. Trybunał Konstytucyjny został powołany przez
Wojciecha Jaruzelskiego, tak jak
i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Tam padały określenia „demokratyczne państwo prawne” , komuniści chcieli dostosować się do
nowego, do Europy, zachowując
swoje przywileje.” ( Leszek Żebrowski )
U Juliana Haraschina egzaminy „zdawali” też funkcjonariusze – zależność ta była korzystna dla agenta SB. W donoszeniu
również znalazł upodobanie, był
agentem z powołania (z korzyści
też). Lubił te robotę, jest dużo donosów starannie pisanych by się
nimi przypodobać władzy. Był
agentem SB w Kurii a gdy Kuria
wysłała go jako członka delegacji do Rzymu, w samolocie do
którego wszedł, jeden z kleryków
zemdlał a drugi duchowny go
opluł . To na niego również wydał
wyrok śmierci Julian Haraschin w
czasach, gdy miał do tego upodobanie.
Dlaczego to wszystko może się
dziać? Jeśli strach decydował to
czego profesorowie się bali i boją
nadal?
Adam Macedoński – „Niemcy
byli praktyczni, podczas okupacji zostawiali pewne obszary
Polakom, którzy mogli nadal prowadzić działalność i świadczyć
usługi Niemcom. Utworzyła się
grupa beneficjentów - niektórzy dorobili się lub choćby nie
stracili podczas okupacji. Julian
Haraschin w latach 1939 -1945
zatrudniony był przez Niemców
w Biurze Transportu Dyrekcji
Monopoli w Krakowie. Jak sam
się chwalił, był ważnym człowiekiem bo miał prawo kupować w
sklepach „tylko dla Niemców”.
Adam Macedoński, uczeń w czasie okupacji, miał w gimnazjum
kolegę Ukraińca, bardzo zdolnego plastyka obecnie znanego
wśród filmowców. Jego ojciec
był „banszucem”, mieszkał również na Kazimierzu, chodził w
czarnym mundurze i po pijanemu
gonił i strzelał do kolegów –Polaków. W Krakowie była zawsze
duża kolonia ukraińska, w czasie
okupacji byli pod niemieckim
nadzorem, mieli swoją siedzibę i
władze. Rząd okupacyjny finansował wydawnictwa ukraińskie.
Stefan Bandera tu w Krakowie, w
1940 roku zadecydował o rzezi na
Wołyniu. Po wojnie nagle okazało się, że Ukraińcy zaczęli robić
szalone kariery. „Bunszuc” podjął
pracę w MSW, jego syn jeździł
po świecie, nawiązywał kontakty, robił filmy gdy w tym samym
czasie Adamowi Macedońskiemu
odmówiono paszportu.
Beneficjenci z czasu okupacji, po
zakończeniu wojny gdy weszła
armia czerwona, znaleźli się pod
specjalną opieką NKWD. Z kilku powodów, półtora roku przed
wkroczeniem NKWD tu właśnie
przywieziono wszystkie relikwie

i dokumenty z Katynia. (Ukrywał
je Pan Moskalik, który miał od
przed wojny sklep z maszynkami
elektrycznymi i w czasie okupacji
współpracował z AK). W Krakowie było wielu ukrywających się
członków podziemia, był też Kraków centrum duchowym. Armia
czerwona, w tym wielu Polaków
w służbie NKWD i polskich żydów ze Lwowa Tarnopola, przejęła wszystkie dokumenty dotyczące beneficjentów okupacji
niemieckiej, współpracujących
z okupantem Ukraińców, volksdeutsch-y i tych, co przejęli sklepy i mieszkania po krakowskich
żydach.

nacjonaliści
ukraińsko-haliccy
mordowali ludność tysięcy polskich i mieszanych narodowo wsi.
Przedstawione cechy ukraińskiego nacjonalizmu, najbardziej były
widoczne w działalności praktycznej struktur OUN-UPA oraz
SB-OUN w postaci niszczenia
wszystkiego co polskie i rosyjskie. Fanatyzm ten doprowadził
do wymordowania co najmniej
134 000-200 000 Polaków na Wołyniu i w Małopołsce Wschodniej
(woj. tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie) oraz na ziemiach
późniejszych województw: lubelskiego i rzeszowskiego w latach
1939-1947”.

Mając haki na Ukraińców, mieli możliwość szantażowania ludzi i oni zapewne zgodzili się na
współpracę”.

„Nacjonalizm ukraiński miał zawsze charakter antypolski. Tak
było przed II wojną światową, w
jej trakcie, kiedy przybrał wymiar
ludobójczy, tak jest i dzisiaj. Przejawów niechęci, a nawet nienawiści wobec narodu polskiego nie
brak ani w deklaracjach ideowych
nacjonalistów, ani w wystąpieniach ich liderów. Część z tych
oświadczeń ma nawet charakter
stricte rewizjonistyczny, nawiązujący do idei „wielkiej Ukrainy”.
Godzi to bezpośrednio w integralność polskiego terytorium. Padają nawet żądania „oddania” 19
powiatów - ziem sięgających po
Kraków i Warszawę! Roszczenia
terytorialne dotyczące tzw. Zakierzonii pojawiają się też w finansowanym z pieniędzy polskich
podatników „Naszym Słowie”,
organie Związku Ukraińców w
Polsce. ZUwP ma niechlubna kartę związaną ze wspieraniem ukraińskiej ideologii nacjonalistycznej
odwołującej się bezpośrednio do
banderyzmu. Niestety, zamiast
potępienia tego typu zachowań,
władze, w osobie prezydenta
Bronisława Komorowskiego honorują ludzi takich jak Tyma,
Sycz, Symyk, Huk, pochwałami
i odznaczeniami. Jest to dla każdego zdrowo myślącego Polaka
obelga! Dzisiaj ukraińskie ugrupowania szowinistyczne mają
ogromny wpływ na kształt polityki w parlamentach i samorządach
obu krajów, jak i w ukraińskich
formacjach militarnych. W polskim sejmie ukonstytuował się
nawet specjalna grupa kilkunastu
posłów i senatorów dla lobbingu
na rzecz Ukrainy Nastroje coraz
bardziej przypominają te, które w
Niemczech wyniosły do władzy
Hitlera. Populizm, nienawiść do
wszystkich i wszystkiego i manipulacje
psychologiczno-propagandowe prowadzą do dramatycznych spustoszeń moralnych i
radykalizacji postaw Ukraińców.
Nie zważając na to, kolejne elity
rządzące Polską konsekwentnie
wspierają politycznie, medialnie i
finansowo kijowskie władze, bezkrytycznie je popierając na forach
międzynarodowych. Dzieje się
tak mimo licznych prowokacji,
oszukiwania i okradania przedstawicieli polskiego biznesu, fałszowania historii, a nawet czynnych
zniewag wobec kierowanych wobec Polaków, szczególnie wywodzących się z ziem południowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.”

Tak jak zgodzili się na współpracę z Niemcami nacjonaliści
Ukraińcy z Wołynia i Małopolski
Wschodniej, sąsiedzi mieszkających wspólnie od wieków, za płotem, Polaków, Żydów, Tatarów,
Ormian i anty nacjonalistycznych
Ukraińców, uczestnicząc w ich
eksterminacji. Czynili to w oddziałach SS-Galizien, do których
zgłaszali się dobrowolnie, jak i
jako cywile, dokonując początkowo pojedynczych linczów oraz
zgłaszając listy Polaków do eksterminacji ( np. polskich profesorów we Lwowie rozstrzelanych
na Wzgórzach Wuleckich). A potem nacjonaliści stworzyli katakumby. Zamordowano w sposób
niewyobrażalnie
barbarzyński,
przybijając do płotów, wieszając
za rozciągnięte nogi na drzewach,
ćwiartując siekierami, piłami,
wycinając narządy, wrzucając
żywcem do studni, do ognia, rozciągając końmi ( jak wspaniałego
żołnierza i poetę Zygmunta Jana
Rumla) setki tysięcy obywateli II
RP, niezależnie od narodowości,
a wieleset tysięcy skazali na wygnanie z rodzinnego, wielowiekowego domu. A po dokonaniu tego
ludobójstwa i zagarnięciu majątków zniszczono ślady bytności
ludzkiej, zrównując wszystko z
ziemią, wycinając drzewa i zasypując studnie. Ci nieliczni ocaleli, głównie dzieci, okaleczeni
fizycznie i psychicznie, pozostali
na Ukrainie lub przybyli do Polski zostali pod groźbą prześladowań, a nawet śmierci zmuszeni
do ukrywania wielkiej traumy.
Nie znają miejsca kości swoich
matek, ojców, rodzeństwa. Wielu
nacjonalistów po wycięciu w pień
całych wielopokoleniowych rodzin posłużyło się ich dokumentami, by pod fałszywymi, polskimi nazwiskami wyjechać np. do
Kanady.
„Praktyka nacjonalistów ukraińskich w II RP sprowadzała się
do prowadzenia działań szpiegowskich, głównie na rzecz Niemiec oraz przeprowadzania aktów terrorystycznych przeciwko
Polakom, Żydom i Ukraińcom,
mordowania ich i niszczenia ich
mienia. W II RP nacjonaliści
ukraińscy zamordowali około
700 Polaków oraz Ukraińców i
Żydów. Z chwilą wybuchu wojny, terror indywidualny i mordy
pojedynczych osób przekształciły
się w akcję masową. Od 1943 r.

To tylko niewielki fragment z
referatów historyków specjalizujących się w historii Europy
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Wschodniej, wygłoszonych na
XII Konferencji Popularno Naukowej zorganizowanej przez
Pana Witolda Listowskiego w
Kędzierzynie Koźlu 6 i 7 czerwca
2015r.
Skąd trafił do Studium Europy
Wschodniej UW dr Kazimierz
Wóycicki, który publicznie w programie Puls Trójki spotwarzył ks.
Tadeusz Isakowicza-Zaleskiego,
członka społeczności Ormiańskiej
służącej Rzeczypospolitej od wieków, i przeciwstawiającego się
fałszowaniu historii przez wrogów i zdrajców? Szkoda, że dr
Kazimierz Wóycicki nie uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Witolda Listowskiego.
Nie przyjął też zaproszenia ambasador Ukrainy w Polsce, który
telefonicznie odmówił w sposób
przypominający nieco wypowiedź
z Plus Trójki ale pisemnie ładnie
wytłumaczył swoją nieobecność.
Na szczęście mamy wspaniałą
Polonię , potomków wypędzonych i samych wypędzonych, którzy swoimi sukcesami o randze
światowej świadczą o nas. Kanadyjski geograf buduje wirtualną
mapę tysięcy miejscowości, które fizycznie zostały unicestwione
przez nacjonalistów ukraińskich,
czeka na pomoc młodych z Polski. A ja pokładam nadzieje w naszej mądrości, uczciwości i dumie
z dziedzictwa naszych przodków
i w rządzących, niezależnie od
partii, którzy zrealizują projekt
inwentaryzacji wspaniałych (czasem resztek) zamków, pałaców,
szkół, muzeów, galerii, kamienic,
fabryk, dróg, kolei, dworców,
sanatoriów, kościołów itp. wznoszonych na przedwojennych terenach Polski, a przede wszystkim
naszych wspaniałych Rodaków ze
Lwowa, Stanisławowa, Kamieńca, Chodorowa, którzy odeszli
lub wyemigrowali lub przybyli do
Polski by w niej tworzyć dla nas i
kolejnych pokoleń. I korzystając z
nowoczesnych środków przekazu
przedstawimy Polakom i światu
burząc fałszywy obraz tworzony
przez komunistów, nacjonalistów
i przedstawicieli neoliberalizmu
działających na rzecz obcego interesu. A przede wszystkim naszej
młodzieży ogłupianej obecnie
wiedzą wtłaczaną im przez wrogo
nastawionych do Polski twórców
służących obcej propagandzie.
21 stycznia, spotkaniem z żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK prof. Władysławem
Filarem, Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych
wraz z młodymi patriotami Warszawy zainicjował Warszawskie
obchody 72. rocznicy Akcji Burza na Wołyniu i powstania 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej. Żołnierze 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK jako młodzi chłopcy tak jak
„Jaworzniacy” nie zgadzali się na
barbarzyństwo okupanta i bronili
ludności cywilnej przed ludobójstwem nacjonalistów ukraińskich.
I nigdy nie powrócili do swoich
domów rodzinnych zrównanych z
ziemią , którą beneficjenci II wojny światowej, w imię własnego
przekazali traktatem jałtańskim
Sowietom.
Bożena Ratter
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Żołnierze Wyklęci na Kresach
Południowo-Wschodnich po 1944 r.
Przeciw okupacji sowieckiej. W 60-tą rocznicę akcji
„Burza” we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich
II Rzeczypospolitej. „Lwowskie Spotkania” 2004 r.

Aleksander Szumański
Zarówno Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Kazimierz Sosnkowski, jak i dowódca AK, gen. Tadeusz Komorowski „Bór” liczyli się
z możliwością, że do chwili
wkroczenia wojsk sowieckich na
tereny Polski nie zostaną jeszcze nawiązane stosunki dyplomatyczne z ZSRS. Obawiali się
również, że stosunek Rosjan do
ujawniających się w ramach Akcji „Burza” oddziałów AK może
być wrogi. Dlatego już w końcu
1943 r. przewidywali konieczność wcześniejszego utworzenia
nowej tajnej organizacji, której
odrębna struktura dowódcza pozostałaby w ukryciu. Na jej komendanta w Obszarze III Południowo-Wschodnim, został wyznaczony dotychczasowy szef
sztabu Komendy Obszaru, ppłk
dypl. Feliks Janson. Nie ujawnił
się on podczas akcji „Burza”, a
po objęciu dowództwa Komendy Obszaru używał pseudonimu
„Rajgras”.
Nową organizację nazwano
„Niepodległość”, w skrócie

„Nie”. W pierwszych dniach
sierpnia 1944 r. ppłk E. Janson jeszcze jako szef sztabu - wydał
rozkazy likwidujące strukturę
sztabu Komendy Obszaru AK,
już uszczuplonego m.in. przez
aresztowanie szefów wywiadu
(ppłk dypl. Henryk Pohoski) i
kontrwywiadu (ppor. Jerzy Polaczek). Przestały się ukazywać
drukowane czasopisma; jedynie
Okręgowa Delegatura Rządu
wydawała jeszcze do początku
1945 r. powielaną gazetkę dzienną. Do połowy roku działała jednak łączność radiowa z Londynem; szefem oddziału łączności
operacyjnej został ppor. Julian
Stefan Wiktor, a dowódcą oddziału radiowego ppor. R. Wiszniowski.
Komendę Okręgu Lwów - po
wyjeździe do Żytomierza ppłk
dypl. Stefan Czerwińskiego (foto
poniżej) - objął jego zastępca
ppłk Franciszek Rekucki „Bak”,
który w organizacji „Nie” przyjął pseudonim „Topór”, a szefem sztabu po aresztowanym
poprzedniku został mjr dypl.

/ Generał Kazimierz Schally (z lewej) i podpułkownik Stefan Czerwiński na audiencji u
prezydenta RP Ignacego Mościckiego w 1936 roku (źródło: archiwum NAC)

Bolesław Tomaszewski „Warta”. Obaj byli już znani kontrwywiadowi sowieckiemu, więc
w uzgodnieniu z ppłk Jansonem
wyjechali w końcu sierpnia 1944
r. na Rzeszowszczyznę, przenosząc tam ośrodek dowodzenia
oddziałami leśnymi Okręgu,
które licznie przechodziły na ten
teren. Obaj też formalnie zatrzymali swoje stanowiska, a na ich
miejsce wyznaczono mjr Anatola Sawickiego „Młota” jako
p.o. Komendanta, poprzednio
Komendanta Inspektoratu Bóbrka, a jako p.o. szefa sztabu - mjr
Alfonsa Jabłońskiego „Radcę”.
Zmieniono też strukturę sztabu,
w którego skład wchodziły teraz
trzy oddziały. W samym Lwowie
zorganizowano cztery Dzielnice (zamiast dotychczasowych
pięciu), a poza Lwowem - dwa
Inspektoraty (Bóbrka i Gródek
Jagielloński). Do końca 1944 r.
Komenda Okręgu Lwów wydawała tygodnik „Lwowski Informator”, w postaci maszynopisów.
Ze składu Komendy Okręgu Stanisławów „Nie” działał do aresztowania w lutym 1945 r. komendant kpt. doc. dr inż. Władysław
Herman „Globus”, „Kudak”,
oraz początkowo trzy Inspektoraty: Stryj, Kołomyja i najsilniejszy Drohobycz, a zwłaszcza
Obwód Sambor. Przez krótki
czas, nieregularnie, ukazywały
się cztery czasopisma, wydawane we Lwowie, Drohobyczu i
Samborze.
Choć Komenda Okręgu Tarnopol „Nie” istniała do końca 1945
r., niewiele o niej wiadomo. Komendantami Okręgu byli: mjr
Bronisław Zawadzki „Soroka”
do aresztowania w grudniu 1944
r., a po nim kpt. Bronisław Zeglin „Ordon”. Wydawano tu w
1945 r. trzy czasopisma, ale niestety nie zachował się żaden egzemplarz.
Działająca w zasadzie w ramach
„Nie” Narodowa Organizacja
Wojskowa, po akcji „Burza”
była strukturą o dużej autonomii, choć komendant jej Okręgu Małopolska Wschodnia, por.
inż. Bernard Grzywacz „Marek”
pełnił funkcję kierownika referatu organizacyjnego w sztabie Okręgu Lwów „Nie”. Sztab

Komendy Okręgu NOW już od
dawna nie istniał, został bowiem
rozbity aresztowaniami w końcu maja 1943 r. Jedynym, który
wówczas uniknął aresztowania,
był kierownik propagandy, mgr
Zbigniew Nowosad, jednak tuż
po akcji „Burza” wyjechał do
Jarosławia z zadaniem nawiązania kontaktu z centralnym
kierownictwem Stronnictwa Narodowego i NOW. Jego miejsce
we Lwowie zajął Jerzy Wojdyła
„Górniak”, któremu udało się
odtworzyć aktywne struktury
działu i uruchomić kontynuację
organu prasowego SN-NOW
„Słowo Polskie”. Nieregularnie
wychodził też satyryczny „Sowizdrzał”, a na początku 1945
r. „Żołnierz Wielkiej Polski”. W
końcu stycznia 1945 r. grupa żołnierzy NOW pod dowództwem
por. B. Grzywacza „Marka”,
wobec braku środków finansowych dla potrzeb organizacji,
przeprowadziła udaną akcję na
sklep „Gastronom” we Lwowie,
ale wśród jej uczestników znalazł się agent NKWD i później
wszyscy zostali aresztowani. Na
początku marca 1945 r. NOW
poniosła dotkliwą stratę, obława
sowiecka otoczyła oddział leśny
pod Brzozdowcami, na południe
od Lwowa. W walce zginęli niemal wszyscy; dwóch ujęto, a tylko jeden z żołnierzy zdołał się
przebić i ocalał.
Żołnierze z Okręgu XIV Południowo-Wschodniego NSZ w
większości przeszli do AK w
maju 1943 r. o działalności pozostałych, jak również o losach ich
dowódcy, którym był por. mjr
NSZ Wojciech Stefankiewicz
„Gromski”, brak wiadomości.
Spośród innych organizacji wojskowych działała we Lwowie
pod „drugą” okupacją sowiecką
szczątkowa grupa Konwentu Organizacji Niepodległościowych
(KON) ppłk dypl. Jana Sokołowskiego „Trzaski”, pozostająca
poza strukturami AK-”Nie”. J.
Sokołowski jednak szybko opuścił Lwów, a grupa ta nie przejawiała żadnej działalności poza
wydawaniem do połowy 1945 r.
(dwa razy na tydzień) „Komunikatu”, redagowanego przez
Jadwigę Tokarzewską „Teresę”.
Żołnierze KON, podobnie jak
oddziały NSZ, nie wzięli udziału

w akcji „Burza”.
Od momentu wkroczenia Sowietów na teren Małopolski
Wschodniej sowiecki kontrwywiad (Smiersz) i NKWD rozpoczęły przy pomocy agentur
tropienie żołnierzy AK-”Nie”.
Po krótkich procesach wywożono ich następnie do obozów
w głąb ZSRS. W okresie od 31
lipca 1944 r. do końca 1945 r.
kontrwywiad aresztował około
130 oficerów i szeregowych AK
i „Nie”, prawie wszystkich w
samym Lwowie, w tym dowódców aresztowanych w Żytomierzu. Zostali osadzeni w obozach
internowanych w Charkowie,
Riazaniu, Diagilewie i innych
mniejszych obozach i pozostali tam do lat 1947-1948. Z tej
130-osobowej grupy jeszcze we
Lwowie udało się uciec ppłk. H.
Pohoskiemu i zastępcy dowódcy
oddziałów leśnych 14. p. uł. AK,
Serbowi kpt. Draganowi Sotirovićowi „Draży”. Wśród ogółu
internowanych lwowiacy ci stanowili mniejszość. Potem część
żołnierzy lwowskich, ujętych
głównie na Rzeszowszczyżnie,
znalazła się także w obozach
internowania w Borowiczach i
Stalinogorsku.
Równolegle (od 31 lipca 1944 r.
aż do końca 1948 r.) aresztowania żołnierzy AK-”Nie” na całym
terenie Obszaru III przeprowadzało NKWD. Między innymi w
lutym 1945 r. został aresztowany
Komendant Obszaru, ppłk Feliks
Janson; jego miejsce zajął ppłk
Jan Władysław Władyka. Aresztowani byli sądzeni niejednokrotnie w dużych grupach (do 40
osób), przez Wojenne Trybunały
Wojsk NKWD (lub Kolejowego
Oddziału NKWD), głównie we
Lwowie, Drohobyczu i Czortkowie, ale także w innych miejscowościach.
Pierwszy taki zbiorowy proces
odbył się we Lwowie 21 stycznia 1945 r. i dotyczył dwudziestu
członków Okręgowej Delegatury Rządu. Spośród innych, m.in.
20 sierpnia sądzono kilkunastoosobową grupę żołnierzy Kedywu Okręgu Lwów. Z Sambora
40 osób sądzono we Lwowie 23
sierpnia, a 22 września w dwóch
grupach postawiono przed Trybunałem NKWD-owskim trzydziestu aresztowanych w związ-
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ku z wykryciem w czerwcu 1945
r. pod Lwowem radiostacji Komendy Obszaru. Innych sądzono
w mniejszych grupach. W stosunku do niektórych wyroki zapadały zaocznie, podejmowane
przez tzw. „trójki sędziowskie”
(Osoboje Sowieszczanije). Zasądzone kary wahały się od 6-7
do 10 lat obozów poprawczo-roboczych dla kobiet i małoletnich
(Isprawitelno-Trudowoj Lagier),
a dla mężczyzn do 15-20 lat katorgi, później aż do 25 lat. Zapadały też wyroki śmierci, jednak
niemal z reguły zamieniane były
na katorgę. Znane są tylko dwie
wykonane egzekucje, obydwie
na żołnierzach „Nie” ze Lwowa.
Znaczna część skazanych została zwolniona w latach 1947-48
(przeważnie kobiety), ale wielu
pozostało w obozach lub na zasądzonych im administracyjnie
„dożywotnich” zesłaniach do
końca 1955 r. i dłużej.
Od połowy maja 1945 r. prokuratorzy sowieccy rozpoczęli
przeprowadzanie w więzieniach
rozmów mających na celu wyselekcjonowanie tych spośród
więźniów oskarżonych o udział
w AK (o „Nie” raczej nie mówiono), którzy mogliby nadać
się na świadków w przygotowywanym procesie „szesnastu”
z gen. Leopoldem Okulickim
„Niedźwiadkiem”. 25 maja
1945 r. kilkanaście wybranych
osób przewieziono do Moskwy
na Łubiankę i do Butyrek i tam
podjęto nad nimi „pracę”, mającą przygotować ich do składania
odpowiednich zeznań. Z Obszaru III zgodziło się zeznawać
według sowieckiego scenariusza
pięciu. Ci, którzy wystąpili na
procesie, otrzymali niskie wyroki: ppłk Feliks Janson - 5 lat, a
kpt. W Herman oraz Komendant
Inspektoratu Stryj, kpt. Zdzisław
Kuźmiński (Pacak) - po 3 lata,
ale zostali zwolnieni po roku.
Natomiast ci, którzy nie zgodzili
się i odmówili realizacji narzuconych im ról, otrzymali wyroki
aż do kary śmierci włącznie (por.
Grzywacz).
Wszyscy skazani we Lwowie,
przed wywiezieniem do obozów byli przetrzymywani w
obozie przejściowym (pieresyłka) przy ul. Pełtewnej. Wiosną
i latem struktury konspiracyjne AK zaczęły przygotowywać
masową ucieczkę z tego obozu
przez kanały W mieście zorganizowano „meliny” i dokumenty
Do ucieczki doszło 14 listopada 1945 r. Zdołało zbiec 16 lub
18 więźniów, raczej przypadkowych. Ostatni utknął w studzience włazu do kanału i został
zaskoczony przez dozorcę. W
trzy dni potem zbiegło, też przez
kanały, jeszcze trzech więźniów
wyprowadzonych do pracy w
mieście.
W styczniu 1945 r. we Lwowie,
a nieco wcześniej w powiatach
drohobyckim, samborskim i gródeckim, NKWD przeprowadziło
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według wcześniej przygotowanych spisów masowe aresztowania w ramach akcji „państwowej
weryfikacji”
(gosprowierka),
czyli przeglądu pod względem
politycznej lojalności osób, które przeżyły okupację niemiecką.
W tej licznej grupie znaleźli się
także żołnierze AK-”Nie”; nie
posiadano przeciwko nim dowodów, a jedynie podejrzenie o
działalność konspiracyjną. Kilka
tysięcy podejrzanych o „nielojalność” osób wywieziono do
obozu sprawdzająco - filtrującego (Prowieroczno-Filtracyonnyj
Łagier) w Krasnodonie, a aresztowanych poza Lwowem do Kamieńska i Szacht w Donbasie.
Były to najgorsze z obozów:
ciężka praca w prymitywnych,
mokrych kopalniach węgla kamiennego przy równocześnie
prowadzonych śledztwach spowodowała w ciągu niewiele ponad pół roku śmierć z chorób lub
w wypadkach do 20% więźniów
mniej więcej taki był procent
strat wśród przebywających w
obozach w ciągu 10 lat pobytu.
Aresztowania byłych żołnierzy
AK-”Nie” z Obszaru III miały
miejsce także po ich powrocie
do Polski, przy czym niektórych
przekazywano władzom sowieckim i sądzono w ZSRS. Odrębną
była sprawa oficera lwowskiego
Kedywu, mjr. Piotra Szewczyka, kuriera zagranicznego „Nie”
aresztowanego w Warszawie w
listopadzie 1945 r.
Społeczeństwo polskie, zwłaszcza mieszkańcy wsi, a w tym i
żołnierze „Nie”, ponosiło też
straty z powodu napadów UPA.
W okresie tzw. drugiej okupacji
sowieckiej szczególnie ucierpiały wsie województwa tarnopolskiego, przede wszystkim
w pierwszych miesiącach 1945
r. Młodych mężczyzn wcielano tam do „ludowego” Wojska
Polskiego (Berlinga), Ukraińcy zaś przed poborem do Armii
Czerwonej uciekali w szeregi
UPA. W efekcie polskie wsie zostały prawie bezbronne, a UPA
wzmocniona. Tylko w lutym
1945 r. na terenie Tarnopolszczyzny zamordowano okrutnie
ponad tysiąc Polaków, a liczba
spalonych wsi przekroczyła 50.
Jednak już od stycznia 1945 r.
polscy mieszkańcy tych terenów,
zaczęli organizować obronę. W
Lataczu w pow. borszczowskim
16 stycznia zginęły wprawdzie
74 osoby, a 60 odniosło rany, ale
poważne straty ponieśli też napastnicy. W lutym także doszło
do walk obronnych: z 5 na 6 tego
miesiąca w napadzie 600-osobowego oddziału UPA na Barysz
w pow. buczackim. Tracąc ponad 100 zabitych i 100 rannych
w obronie centrum wsi, zabito
kilkudziesięciu napastników. W
tym samym czasie na Czerwonogród w pow. zaleszczyckim napadł 800-osobowy oddział UPA;
walka trwała 10 godzin, Polacy
zorganizowani przez dowódcę
kompanii „Nie”, Bronisława Sta-

churskiego, stracili 48 zabitych i
24 rannych, ale straty UPA wyniosły około 100 zabitych i rannych. Równocześnie w Hleszczawie w pow. trembowelskim,
napadniętej przez 500-osobowy
oddział UPA, zginęło 48 osób
i 36 zostało rannych, ale padło
też 20 napastników Ginęli także
sprzyjający Polakom Ukraińcy
W Boryczówce w tym samym
powiecie również walczono około 10 godzin; tu Polaków wsparł
oddział sowiecki. Na Młyniska
w pow. trembowelskim, gdzie
samoobrona była dobrze zorganizowana, napadł 600-osobowy
oddział UPA. Polacy stracili
70 zabitych i 100 rannych, ale
Ukraińcy 50 do 60. W napadach
tych zginęło pięciu księży rzymskokatolickich.
Polaków przed śmiercią poddawano okrutnym i wymyślnym
torturom. (...)
Broniąc się przed UPA, Polacy
wstępowali do tzw. istrebitielnych batalionów, dowodzonych
wprawdzie przez oficerów sowieckich, ale jednak dostarczających broń do walki. Bataliony
te wzięły udział w obronie wielu
wsi.
Oddziały leśne, które z terenu Okręgu Lwów przeszły w
pierwszej połowie sierpnia za
San - kompanie: kpt. Zenona
Kubskiego „Lecha” i por. Tomasza Matyszewskiego „Ćwikły”,
ze zgrupowania w Mościskach,
oraz 1. kompania samborska
chor. Adama Ekierta „Pogardy”,
pod ogólnym dowództwem kpt.
Witolda Szredzkiego „Sulimy”,
razem 200-300 żołnierzy, na wezwanie gen. T. Komorowskiego
„Bora” wyruszyły 16 sierpnia na
odsiecz Warszawie.
Oddziały te dotarły jednak tylko do Sarzyny i Rudnika nad
Sanem, gdzie zostały otoczone
przez wojska sowieckie, które
zażądały ich rozbrojenia. Większości żołnierzy udało się wymknąć, wynosząc nawet broń,
ale zostali aresztowani oficerowie z 6 kompanii 26 p.p. oraz
chor. Adam Ekiert, których następnie internowano. Osobno z
Mościsk wyruszyła grupa ppor.
Mieczysława
Szymańskiego
„Paproci”, która doszła aż pod
Kock, a ze Lwowa 1 kompania
26 p. por. Józefa Bissa „Wacława”, która będąc już pod Lublinem dowiedziała się o upadku
Powstania Warszawskiego i powróciła na Rzeszowszczyznę.
Tymczasem
w
pierwszych
dniach września 1944 r. przybyli ze Lwowa do Jarosławia ppłk
Rekucki „Topór”, Komendant
Okręgu Lwów „Nie”, oraz mjr
Tomaszewski, szef sztabu Okręgu, i w uzgodnieniu z komendantem Obszaru, ppłk. Jansonem
„Carmenem”, zaczęli organizować zgrupowanie lwowskich
oddziałów leśnych „Warta” na
Rzeszowszczyźnie. Formowano cztery bataliony: „A” pod
dowództwem por. Ludwika
Kurtycza „Mazurkiewicza”, po-

przednio komendanta obwodu
Mościska; „B” kpt. Juliana Bistronia „Godziemby”, Komendanta Obwodu Lubaczów; „C”
kpt. W Szredzkiego „Sulimy” i
„D” rtm. Włodzimierza Białoszewicza „Dana”. Wobec ciągłego napływu zza Sanu zarówno
całych oddziałów leśnych jak
i pojedynczych żołnierzy, oddziały „Warta” szybko osiągnęły
stan do 1500 żołnierzy. Wszyscy
kwaterowali po wsiach polskich
w czworoboku między Leżajskiem, Rzeszowem, Brzozowem
a rzeką San, często zmieniając
miejsca kwaterowania. Na skutek reorganizacji Batalion „B”
został wkrótce przekształcony w
Obwód „L” (Lubaczów) „Nie”,
podporządkowany bezpośrednio
dowództwu „Warty”; jego komendantami byli ppor. Tadeusz
Żelechowski „Ring”, cichociemny, a po nim kpt. Edward Baszniak „Robert”, „Orlicz”. Po reorganizacji z batalionu pozostały

tylko dwie kompanie. W Obwodzie wydawano czasopismo
„Iskierki”. Żołnierze obwodu
„L” obsadzali w powiecie posterunki Milicji Obywatelskiej aż
do czasu ujawnienia się.
Zgrupowanie „Warta” było w zasadzie przygotowane do ewentualnego pójścia na odsiecz Lwowa, gdyby miasto to ostatecznie
zostało przyznane Polsce (ciągle
łudzono się, że tak będzie) a
Ukraińcy mimo wszystko próbowali je opanować.
Ochraniano też wsie polskie
przed UPA, staczając także
utarczki z oddziałami sowieckimi. Do większych walk jednak
nie doszło.
15 grudnia 1944 r. żołnierze
kompanii „D14” pod dowództwem wachmistrza Feliksa Maziarskiego „Szofera” przeprowadzili śmiałą i udaną akcję
odbicia z więzienia w Brzozowie kilkunastu osadzonych tam
miejscowych żołnierzy „Nie”, w
tym Komendanta Obwodu, mjr.
Andrzeja Wanica. Akcję przeprowadzono bez strat własnych.
5 marca 1945 r. w Ujazdach został przypadkowo ujęty przez
sowieckich żołnierzy dowódca
kompanii „D14”, kpt. Dragan
Sotirović „Draża” (foto), gdy
skacząc przez okno z otoczonego domu doznał urazu nogi. Nierozpoznanego i podającego się
za francuskiego oficera, uwolnili
ze szpitala w Rzeszowie miejscowi żołnierze „Nie”.
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W marcu 1945 r. przybył do oddziałów „spalony” we Lwowie
ppor. czasu wojny Władysław
Sledzinski „Nemo” ze sztabu
Komendy Okręgu Lwów „Nie” i
stanął na czele oddziału wywiadu i propagandy „Warty”. Zaczął od wydawania „Raportów
Informacyjnych” dla Komendy
„Warty”, potem także pod jego
kierunkiem wychodziło czasopismo „Serwis Informacyjno-Propagandowy „.
15 kwietnia 1945 r. płk Jan
Rzepecki, Komendant „Nie”
po aresztowaniu gen. Leopolda
Okulickiego, zwrócił się do Naczelnego Wodza z wnioskiem o
rozwiązanie „Nie” i utworzenie
na jej miejsce nowej organizacji
- Delegatury Sił Zbrojnych - i 7
maja uzyskał dla tej inicjatywy
akceptację. Zapewne w związku
z tym ppłk „Topór”, przebywający w Krakowie, otrzymawszy
instrukcję od płk. Rzepeckiego,
zwołał odprawę dowódców baonów „Warty”, na której zapowiedział i polecił przygotować
rozwiązanie oddziałów „Warty”.
Doszło do tego 1 lipca 1945 r. i z
tą właśnie datą podpisano rozkazy i wnioski awansowo i odznaczeniowe oraz podziękowania za
służbę zasłużonym żołnierzom
„Warty”, a osobom cywilnym za
współpracę.
Pod koniec sierpnia 1945 r. zakopano archiwum „Warty” w
jednym z domów w Gniewczynie Łańcuckiej. Tam też odnaleziono je w roku 1995, gdy jeszcze żył ostatni z uczestników tej
akcji.
We Lwowie organizacja „Nie”
jeszcze istniała, ale i tam ppłk
„Topór” przekazał 20 maja 1945
r. otrzymane od płk. Jana Rzepeckiego polecenie likwidacji
„Nie”. We wrześniu rozkaz taki
wydał ppłk J.W Władyka, Komendant Obszaru po aresztowaniu ppłk. E Jansona. Dowódcy
lwowscy, a wraz z nimi żołnierze
„Nie” zaczęli opuszczać Lwów
i Małopolskę Wschodnią, ale
trwało to jeszcze do listopada-grudnia 1945 r.
Żołnierze oddziałów „Warty”
po rozwiązaniu tej struktury
zaczęli grupkami przenosić się
na zachodnie tereny Dolnego
Śląska. Płk Franciszek Rekucki
przebywał nadal w Krakowie i
zamierzał wycofać się z pracy
konspiracyjnej. Na Dolny Śląsk
do Karpacza przybył ppłk Bolesław Tomaszewski, a za nim
większość oficerów „Warty”.
Delegatura Sił Zbrojnych została
właśnie rozwiązana, ale 2 września 1945 r. zaczęto organizować
w Warszawie nową organizację „Wolność i Niezawisłość”
(WiN), której postawiono przede
wszystkim cele polityczno-społeczno-wychowawcze.
Wiadomość o tym dotarła w
Jeleniogórskie i we wrześniu
zaczęto tu tworzyć Okręg WiN-
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-u z siedzibą w Jeleniej Górze,
wchodzący w skład Obszaru Południowego WiN; kierownictwo
Okręgu było złożone z oficerów „Warty”. Po wycofaniu się
w październiku płk. Franciszka
Rekuckiego, prezesem Okręgu
został ppłk Bolesław Tomaszewski, a do kierownictwa należeli:
mjr Włodzimierz Białoszewicz
jako kierownik wydziału organizacyjnego i informacyjnego oraz
ppor. Władysław Śledziński,
kierujący wydziałem propagandy Zorganizowano trzy Rejony:
Południowy w Jeleniej Górze

(mjr Witold Szredzki, potem kpt.
Ludwik Kurtycz), Środkowy w
Legnicy (mjr Edward Baszniak)
i Północny w Żarach (kpt. Jan
Lewicki, potem mjr Szredzki).
W Okręgu prowadzono działalność skierowaną zarówno na
zewnątrz - o charakterze propagandowo-uświadamiającym, jak
i dla potrzeb samej organizacji
- informacyjno-wywiadowczą;
działalność zbrojna miała zakres
minimalny Wydawano dwutygo-
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dnik „Wolność”, powielany w
nakładzie 600-800 egzemplarzy.
W czerwcu 1946 r. na skutek
umieszczenia agenta w otoczeniu mjr. Szredzkiego UB aresztowało 62 osoby, działające w
Okręgu lub w kontakcie z nim,
całkowicie rozbijając na tym terenie struktury WiN-u. Wielu z
tych, którzy uniknęli aresztowania w czerwcu 1946 r., zostało
ujętych trzy lata później.
Aresztowanych, w tym ppłk.
Bolesława
Tomaszewskiego,
przewieziono do Wrocławia do
Wojewódzkiego Urzędu Bez-

pieczeństwa Publicznego, gdzie
poddano ich przesłuchaniom;
na śledztwo przyjechał sam Józef Różański. W dniach 2-3
stycznia 1947 r. odbył się przed
Wojskowym Sądem Rejonowym
we Wrocławiu proces głównych
oskarżonych. Ppłk B. Tomaszewski i mjr W Szredzki zostali
skazani na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia; pozostali na 8 do 12 lat.
Tymczasem od pierwszych dni

listopada do połowy grudnia
1945 r. przybywali zza Sanu
oficerowie
zlikwidowanego
Okręgu Lwów „Nie”, nie tracąc
między sobą łączności. Wśród
nich był mjr Anatol Sawicki,
p.o. Komendanta Okręgu Lwów,
i kpt. Marian Jędrzejewski, nieformalnie komendant miasta.
Nawiązawszy kontakt z kierownictwem Obszaru Południowego
WiN, a być może z Zarządem
Głównym, otrzymali zgodę na
organizowanie Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego WiN.
Komendę Okręgu objął mjr
Anatol Sawicki (foto poniżej)
„Młot”, „Cybulski”, „Kowalski”, organizując 7-8 osobowy
sztab. Podlegało mu „Miasto”
(lub „Garnizon”) i dwa Inspektoraty: „Bóbrka” i „Gródek Jagielloński”. Taka struktura organizacyjna wynikała z potrzeby
zachowania tożsamości. Bez
względu na obecne miejsce zamieszkania, w nowej organizacji
chciano skupić ludzi w takich
samych jednostkach, w jakich
byli poprzednio w AK i „Nie”.
Było to także pewnym zabezpieczeniem przed przeniknięciem
w organizacyjne szeregi podstawionych przez UB agentów, a
jednocześnie wzmacniało wzajemne zaufanie ludzi, znających
się z poprzedniej działalności.
W „Mieście”, którego komendę
objął kpt. Marian Jędrzejewski,
utworzono trzy lub cztery Dzielnice: Północ „Gdynia” z Komendantem kpt. Franciszkiem
Garwolem „Karasiem”, „Tarnopolskim” i z pięcioma Rejonami;
Wschód „Kluczbork” z Komendantem „Dwójką” (być może
był to nieznany z AK p - chor.
Stanisław Kruszelnicki?) i z
czteroma Rejonami, w tym dwa
„wiejskie”; Południe „Zakopane” z Komendantem por. Zygfrydem Szynalskim „Trykiem”,
„Kulasem”. Nie jest jasna sprawa Dzielnicy Zachód.
Ogólny stan liczebny „Miasta”
wynosił około 1000 ludzi, a cały
Eksterytorialny Okręg mógł liczyć nawet do 3 tysięcy.
W styczniu i lutym 1946 r. zaczęto zbierać wnioski awansowe i odznaczeniowe, przy czym
awanse i odznaczenia przyznano
z datą wsteczną 15 grudnia 1945
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r., podpisując je 20 marca 1946
r. Rozkazy awansowe i odznaczeniowe podpisywał ostatni
komendant Obszaru Południowo-Wschodniego „Nie”, płk
Władyka; nie wiadomo, czy był
członkiem WiN-u, z pewnością
nie należał do struktur Okręgu
Eksterytorialnego.
Przyjechał
on do Krakowa w październiku
1945 roku z kilkoma współpracownikami z lwowskiej „Nie”,
przede wszystkim była z nim
kierowniczka
konspiracyjnej
łączności, Emilia Maleczyńska,
która wiozła archiwum lwowskie, potem wobec zagrożenia
aresztowaniami spalone.
Okręg Eksterytorialny miał bardziej wojskowy charakter, niż
Okręg Jeleniogórski; do zadań
organizacji należało między innymi gromadzenie broni.
Aresztowania członków Eksterytorialnego Okręgu rozpoczęły się od października 1947 r. i
trwały do kwietnia roku następnego. Pod koniec 1948 r. dosięgły oficerów z Komendy Obszaru: W kilku procesach, na rozprawach odbywających się od listopada 1948 r. do lutego l950 r.
zapadło we Wrocławiu i w Warszawie kilka wyroków śmierci,
zamienianych następnie na wieloletnie więzienie - w przypadku
Mariana Jędrzejewskiego - pierwotnie na dożywocie. W czasie
śledztwa zginął tragicznie ppłk
Anatol Sawicki.
Szczególne podziękowania dla
Pana Jerzego Węgierskiego autora powyższego tekstu za zgodę
na jego wykorzystanie na naszych łamach - Bożena Rafalska
i Aleksander Szumański.
(Tytuł i skróty od redakcji).

Ten odwieczny zabobon, co zawsze nas dzieli,
Cały kraj polski weźcie, zamknijcie go w celi
I wprowadźcie pod sztykiem na
salę sądową.

Kazimierz Wierzyński

Bożena Rafalska - redaktor
naczelna „Lwowskie Spotkania”.

Na proces moskiewski
Oskarżajcie nas wszystkich, nie
tylko szesnastu,
Sądźcie poległych w grobie, to
też winowajcy,
Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się miastu,
Gdy wyście jeszcze z diabłem
kumali się, zdrajcy.
Oskarżcie także wolność, nic
znane wam słowo,

I choć wyrok spiszecie w ciemnicach swych na dnie
By w kremlińskiej go potem
ujawnić asyście,
Jeszcze ten, kto jest wolny, bez
trudu odgadnie,
Że zbrodniarzem w tej sali nic
my, ale wyście.
My przyjmiemy wasz werdykt.
Nie zdoła was zawieść
Polska pamięć i długie pokoleń
wspomnienia,
Bo cokolwiek się stanie, jak
świat się pozmienia,
Niezmienna wasza przemoc i
gwałt i nienawiść.
Lecz kto wolny, a myśli, że z
oczu odpędzi
Upiora waszych jaskiń, bagienny wasz opar,
Błądzi, bo moskiewskiego świat
uląkł się sędzi,
Wolnych w walce opuścił, ciemiężcę ich poparł.
I osądził się hańbą i skazał sam
siebie,
Uciekłszy od rozumu, szaleńczy
trybunał,
I z diabłem się na polskich mogiłach pokumał
I potępiony będzie na ziemi i
niebie.
BOŻENA RAFALSKA, JERZY WĘGIERSKI,
„LWOWSKIE SPOTKANIA”
2004.

Tekst Jerzy Węgierski opracowanie Bożena Rafalska, Aleksander Szumański
„Lwowskie Spotkania” 2004 r.
Źródła:
http://www.lwow.home.pl/spotkania/burza1.html

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

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

wian:
www.kresowianie.com
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Wiatrowycz nie chce pojednania
Bohdan Piętka

Dla bacznego obserwatora życia
politycznego w Polsce nie jest
tajemnicą, że dwa śmiertelnie
skonfliktowane obozy polityczne w Polsce – oprócz wspólnego
solidarnościowego pnia – mają
też wspólny mianownik. Jest
nim rusofobia i ukrainofilstwo.
Różnica w tej kwestii polega
co najwyżej na wzajemnym licytowaniu się kto jest bardziej
antyrosyjski i proukraiński. Ta
licytacja – co szczególnie dobrze widać na łamach „Gazety
Wyborczej” i „Gazety Polskiej”
– jest robiona bardziej na pokaz, by się „pięknie różnić”.
Faktycznie bowiem pomiędzy
obozem „liberalnym” a „prawicowo-niepodległościowym” w
kwestii tzw. polityki wschodniej
większych różnic nie ma.
Można to zauważyć chociażby
w dwumiesięczniku „Nowa Europa Wschodnia”, który wydaje
fundacja o nazwie Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego przy finansowym wsparciu miasta Wrocław oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Na
jego łamach publikują autorzy
reprezentujący oba śmiertelnie
skonfliktowane obozy polityczne i bynajmniej się nie licytują,
tylko płyną szerokim nurtem rusofobii i ukrainofilstwa pod batutą ducha Jerzego Giedroycia.
To właśnie bowiem myśl polityczna Jerzego Giedroycia przyświeca autorom „Nowej Europy
Wschodniej”, w których gronie
ze strony polskiej znaleźli się
m.in.: Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Adam
Michnik, Andrzej Nowak, Adam
Daniel Rotfeld, Radosław Sikorski i Barbara Skarga.
O wiele jednak ciekawszy jest
zagraniczny skład autorów periodyku, który podaje Wikipedia. Obok Richarda Pipesa i
Timothy Snydera – amerykańskich historyków o orientacji
neokonserwatywnej – są to:
Leonid Krawczuk – pierwszy
prezydent Ukrainy, Oksana Zabużko – pisarka, poetka i zdeklarowana ukraińska nacjonalistka, Swietłana Aleksiejewicz
– białorusko-ukraińska pisarka,
działająca na odcinku walki
o „demokrację” na Białorusi,
Witalij Portnikow – ukraiński
dziennikarz i jeden z organizatorów tzw. Euromajdanu, Serhij Żaden – ukraiński pisarz i
aktywny uczestnik Euromajdanu, Lilia Szewcowa – rosyjska politolog, wykładowczyni
amerykańskich uniwersytetów
i uczestniczka konferencji Klubu Bilderberg, Iwan Wyrypajew

– rosyjski reżyser i laureat tzw.
Paszportu „Polityki”, oraz Eduard Limonow i Zachar Prilepin
– formalnie też rosyjscy pisarze,
ale bardziej znani jako przywódcy Partii Narodowo-Bolszewickiej.
Partia ta, założona przez Limonowa w 1992 roku, odwołuje się do tradycji komunizmu,
neonazizmu, nacjonalizmu i
anarchizmu. Jest też silnie antykapitalistyczna, antyliberalna
i antysemicka. Została zdelegalizowana przez Sąd Obwodowy
w Moskwie w 2005 roku, a w
2007 roku całkowicie zakazana
przez administracją prezydenta
Putina. O czym świadczy publikowanie liderów narodowego
bolszewizmu przez „Nową Europę Wschodnią”? Świadczy o
tym, że to samo towarzystwo,
które zaciekle zwalcza w Polsce
nacjonalizm i antysemityzm nie
ma nic przeciw popieraniu najbardziej skrajnych sił w Rosji i
na Ukrainie. Każdy sojusznik –
czy to banderowiec czy narodowy bolszewik – jest dobry, żeby
tylko zdestabilizować geopolityczną przestrzeń poradziecką,
zgodnie z wytycznymi amerykańskiego ośrodka neokonserwatywnego. Takie jest moralno-polityczne oblicze „elit” III i IV
RP, a „Nowa Europa Wschodnia” jest jego lustrzanym odbiciem.
W jej najnowszym numerze ze
stycznia 2016 roku prof. Andrzej
Nowak – jeden z „autorytetów
moralnych” obozu PiS – swój
wywód o polityce zagranicznej
ministra
Waszczykowskiego
zaczyna od zdania: „Tak kompetentnego szefa dyplomacji w
III Rzeczpospolitej jeszcze nie
było”. Paweł Kowal ubolewa,
że w obecnej sytuacji geopolitycznej „nikt z ważnych postaci Unii nie jest gotów stawiać
na ostrzu noża sprawy relacji z
Białorusią”. Piotr Marciniak –
były zastępca ambasadora RP
w Rosji – martwi się, że Warszawa nie ma „całościowego
spojrzenia” i „odważnego planu
działania” wobec nadchodzącej,
jego zdaniem, dekompozycji
Rosji. Adam Eberhardt – wicedyrektor Ośrodka Studiów
Wschodnich – omawia wszystkie zbrodnie Putina od 1999
roku, Piotr Pogorzelski rozwodzi się o ukraińskim „społeczeństwie obywatelskim”, a Justyna
Prus-Wojciechowska wyraża satysfakcję z tego, że spadek cen
ropy naftowej i zachodnie sankcje zrujnowały rosyjską politykę
socjalną.

Najbardziej jednak zwraca uwagę rozmowa Marka Wojnara z
Wołodymyrem Wiatrowyczem
– kandydatem nauk, którego pan
Wojnar tytułuje „profesorem”,
przewodniczącym ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i negacjonistą wołyńskim.
Wywiad nosi znamienny tytuł
„Porozumienie zamiast pojednania”[1].
Marek Wojnar przedstawia swojego rozmówcę jako historyka
specjalizującego się dziejach
OUN i UPA. Nie informuje jednak czytelnika, że jego publikacje spotkały się w Polsce z
powszechną krytyką za tendencyjność i odejście od kanonów
warsztatu naukowego historyka
nawet ze strony środowisk ukrainofilskich, w tym Grzegorza
Motyki[2]. Nie informuje też, że
Wiatrowycz był w latach 20082010 dyrektorem archiwum
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
i w związku z tym jest podejrzewany o to, że w celu wybielenia
OUN-UPA dokonywał wtedy
fałszerstw dokumentów archiwalnych lub ich zniszczenia. Z
kolei jako członek rady nadzorczej Muzeum „Na Łąckiego” we
Lwowie doprowadził do tego,
że na ekspozycji muzealnej propagowana jest teza, iż Polska
na równi z Niemcami i ZSRR
okupowała Lwów i Małopolskę
Wschodnią. Wiatrowycz brał też
udział w przygotowaniu ustawodawstwa z kwietnia 2015 roku,
gloryfikującego OUN-UPA. Per
Anders Rudling już w 2011 roku
uznał Wiatrowycza za czołowego realizatora ukraińskiej polityki historycznej i apologetę
OUN-UPA[3].
Na wstępie wywiadu Wiatrowycz stwierdza, że obecnie ukraiński IPN pracuje nad upamiętnieniem, a ściślej odpowiednim
spreparowaniem, historii puczu
kijowskiego z 2013/2014 roku.
Jest to projekt Ustna Historia Majdanu, w ramach której
ukraiński IPN wydał publikację
„Majdan z pierwszej ręki”, a razem z polskim ośrodkiem Karta opublikował książkę „Ogień
Majdanu”. Oczywiście w publikacjach tych zapewne nie wspomina się słowem o ustaleniach
dr. Iwana Kaczanowskiego na
temat rzeczywistych sprawców
masakry na Majdanie 20 lutego 2014 roku. Ukraiński IPN
opracowuje też „wspomnienia
uczestników operacji antyterrorystycznej na wschodzie kraju”,
czyli członków neobanderowskich formacji ochotniczych
pacyfikujących Donbas. Myślę,
że z opracowaniem tych wspo-

mnień dr Wiatrowycz nie będzie
miał większych problemów.
Wystarczy sięgnąć do tak znanego wzorca jak „Litopys UPA” i
powstanie jego dalszy ciąg.
Po tym krótkim wstępie Wiatrowycz od razu przechodzi do
rzeczy i podkreśla, że „zarówno
Majdan, jak i wojna na wschodzie kraju pozwoliły nam dokonać reinterpretacji historii Ukrainy w XX wieku”. Pan Marek
Wojnar, uprzedzając swojego
rozmówcę, zwraca uwagę, iż
pewnie ma on na myśli to, że
Stepan Bandera „stanie się tym,
kim naprawdę był – bohaterem”, jak to Wiatrowycz napisał
w zbiorze artykułów „Emocje
wokół Bandery”. Wiatrowycz
precyzuje, że słowa te napisał
w artykule „Stare i nowe mity o
Stepanie Banderze”, gdzie starał
się „dekonstruować mity wokół
Bandery, przede wszystkim sowieckie, których było najwięcej,
a także mity, które pojawiły się
już współcześnie. Majdan rozpoczął zmianę stosunku Ukraińców do Bandery”.
„W polityce pamięci Ukrainy –
twierdzi Wiatrowycz – powinno znaleźć się miejsce zarówno
dla sześciu czy siedmiu milionów Ukraińców walczących z
nazizmem w szeregach Armii
Czerwonej, jak i dla naszych rodaków zmagających się z hitleryzmem w oddziałach UPA”. To
zdanie nie spotkało się z żadnym
sprzeciwem ze strony pana Wojnara, a przecież powinno. Po
pierwsze, UPA nigdy i nigdzie
nie walczyła z hitleryzmem, ale
była tego hitleryzmu wiernym
sojusznikiem i obficie czerpała
z niego wzorce. Po drugie, czy
pan Wiatrowycz nie widzi kuriozalności prowadzonej przez siebie polityki historycznej w sytuacji, gdy na jednej płaszczyźnie
stawia Ukraińców z Armii Czerwonej i UPA? Kuriozalność ta
sprowadza się nie tylko do różnic ideologiczno-politycznych,
ale przede wszystkim do tego,
że w szeregach Armii Czerwonej walczyło co najmniej 4,4
mln Ukraińców i co najmniej
500 tys. w komunistycznej partyzantce, natomiast liczebność
UPA w szczytowym okresie
(wiosna 1944 roku) zamykała
się w przedziale 25-35 tys. ludzi.
Ta liczebna dysproporcja najlepiej świadczy o tym, że UPA
była marginesem narodu ukraińskiego, ograniczonym terytorialnie do czterech województw
południowo-wschodnich II RP,
a nie żadną przewodnią siłą polityczną i misterne zabiegi manipulacyjne pana Wiatrowycza

tego faktu nie zmienią.
Na zafałszowanej mitologii UPA
nie da się budować świadomości
narodowej „nowego”, pomajdanowego narodu ukraińskiego,
bo na kłamstwie i manipulacji
nie można stworzyć nic trwałego. To się prędzej czy później
zakończy wielką kompromitacją
i wielka klapą, jak i cała pomajdanowa rzeczywistość Ukrainy.
Pan Wiatrowycz głęboko myli
się twierdząc, że „resztki sowieckich mitów dotyczących
wojny aktywnie wykorzystuje
rosyjska propaganda w celu mobilizacji swoich zwolenników
przeciwko Ukrainie”. To on
tworzy mity i to jeszcze bardziej
niedorzeczne niż te, które propagowała neobanderowska historiografia, uprawiana do 1991
roku głównie na emigracji w
Kanadzie.
Nie można mówić o wkładzie
Ukrainy w zwycięstwo nad nazizmem – jak tego chce pan
Wiatrowycz – i równocześnie
czcić oraz eksponować UPA,
która z tymże nazizmem aktywnie współpracowała. To jest kpina i taką konkluzją pan Wojnar
powinien zakończyć rozmowę,
gdyby oczywiście sam nie wpisywał się w kpinę zaproponowaną przez pana Wiatrowycza.
Zresztą szef ukraińskiego IPN
twierdzi wprost, że ta polityka
historyczna została stworzona
na potrzeby wojny toczącej się
w Donbasie, a więc jest to polityka krótkodystansowa, na
której niczego trwałego się nie
wzniesie.
Tu jednak pojawia się problem,
na co zwraca uwagę pan Wojnar, bo OUN-B i jej ideologia
budzą wątpliwości nie tylko ze
względu na swój antypolonizm,
ale także zajadły antysemityzm
i skrajny szowinizm, który odnajdujemy w publicystyce takich ideologów nacjonalizmu
ukraińskiego jak m.in. Mychajło
Kołodziński, Iwan Mitrynga i
Wołodymyr Martyneć.
W odpowiedzi pan Wiatrowycz
uraczył swojego rozmówcę i
czytelników prawdziwym festiwalem relatywizmu moralnego,
cynizmu i bezczelnej kpiny. Jego
zdaniem OUN była radykalna
tylko w latach 30. XX wieku,
ponieważ tworzyli ją ludzie młodzi. Natomiast podczas drugiej
wojny światowej nacjonalizm
ukraiński przeszedł ewolucję
„w kierunku socjaldemokratycznym” (sic!) i podobno bliskie
mu było wtedy hasło „wolność
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narodom, wolność człowiekowi”. Fragment ustawodawstwa
z 9 kwietnia 2015 roku, gdzie
jest mowa o tym, że „państwo
ukraińskie uznaje za uprawnione środki i metody” stosowane
przez OUN i UPA nie jest wedle
Wiatrowycza pochwałą ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego
(„zbrodni wołyńskiej”). To tylko pochwała rzekomego dążenia
tych organizacji do niepodległości Ukrainy, a „zbrodnie wojenne” w „trudnym okresie” mieli
popełniać „pojedynczy członkowie wymienionych organizacji”.
„Należy dążyć do prawdy historycznej” – poucza Wiatrowycz i
potwierdza, że tę prawdę historyczną wyłożył w swoim dziele
pt. „Druga wojna polsko-ukraińska 1942-1947”, gdzie twierdzi,
iż żadnego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie było. Rzekomo toczyły
się tam tylko walki pomiędzy
UPA i AK na tle „wojny chłopskiej”. Nie było żadnego rozkazu „przeprowadzenia czystki, a
nawet nie było możliwości realizacji takiej akcji przez ukraińskie podziemie”. Zdaniem
Wiatrowycza 11 lipca 1943 roku
UPA zaatakowała tylko kilkanaście polskich wsi, a nie 99
(faktycznie w dniach 11-14 lipca 1943 roku UPA zaatakowała 167 polskich wsi, a w całym
lipcu 1943 roku 530 wsi). To nie
była żadna czystka etniczna, ale
„konflikt”, a jednym z jego elementów był „bunt ludowy, który
przeistoczył się w wojnę chłopską”. Przyczyną tego „konfliktu”
i „wojny chłopskiej” była oczywiście „akcja kolonizacyjna” II
Rzeczypospolitej. Ale wtedy na
tych ziemiach już nie było II
RP! Przeciw komu więc był ten
„bunt ludowy”? Konflikty – zdaniem Wiatrowycza – podsycała
też „władza sowiecka”. Tylko
jak mogła to robić, skoro jej tam
w 1943 roku w ogóle nie było?
Tego ukraiński uczony niestety
nie wyjaśnia, a pan Wojnar nie
dopytuje. Wręcz przeciwnie,
przyjmuje z uprzejmym milczeniem bezczelne stwierdzenie
Wiatrowycza, że w 1943 roku
na Wołyniu miało miejsce nie
ludobójstwo na bezbronnej ludności cywilnej, ale „wojna armii
partyzanckich z chłopską wojną
w tle”.
Negacjonizm pana Wiatrowycza
jest negacjonizmem bardzo niskiego lotu, obliczonym na odbiorcę o całkowicie wypranym
mózgu i szczątkowej inteligencji. Należy pogratulować redakcji „Nowej Europy Wschodniej”, że udostępniła swoje łamy
na propagowanie takiego negacjonzmu. Zwłaszcza w kontekście nadwrażliwości środowiska
wydającego ten periodyk – czyli
salonów warszawsko-krakowskich – na wszelkie przejawy
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negacjonizmu
ludobójstwa
niemieckiego na Żydach. Inną
miarę przykłada to środowisko
do negacjonizmu Holokaustu,
a inna miarę do negacjonizmu
zbrodni OUN-UPA, w czym
najzwyklej nie widzi nic złego.
Inną miarą jest mierzony przez
„elity” III RP negacjonista wołyński Wiatrowycz, który bryluje na salonach warszawsko-krakowskich jako jeszcze jeden
„autorytet moralny” i przyszywany mentor Polaków, a inną
np. Dariusz Ratajczak, którego
napiętnowanie za domniemany
negacjonizm Holokaustu doprowadziło do zapomnianego grobu
na cmentarzu w Opolu.
W swoich dalszych wywodach
Wiatrowycz twierdzi, że na
współczesnej Ukrainie podobno nie ma spuścizny nazistowskiej, bo nie ma pomnika Hitlera. Oczywiście jego zdaniem
pomniki Bandery, Szuchewycza
i Kłaczkiwśkiego do spuścizny
nazistowskiej nie należą, tylko
pewnie do „socjaldemokratycznej”, bo wedle kandydata nauk
ze Lwowa OUN i UPA ewoluowały podczas drugiej wojny
światowej właśnie w kierunku
socjaldemokracji. Nie są też
pomnikami nazizmu – zdaniem
Wiatrowycza – pomniki ukraińskich esesmanów z dywizji SS-Galizien, bo one tylko upamiętniają poległych. Kłamliwie przy
tym twierdzi, że do tej dywizji
rzekomo mobilizowano Ukraińców przymusowo. Pan Wojnar
także i to kłamstwo przyjmuje.
Nie wiem czy świadomie i celowo czy z ignorancji, właściwej
tzw. „elitom” III RP. Gdyby pan
Wojnar chociaż zajrzał do Wikipedii, to by przeczytał już w
pierwszym zdaniu, że 14. Dywizja Grenadierów (1. ukraińska)
Waffen-SS „Galizien” („Hałyczyna”) została sformowana
wiosną 1943 roku z ukraińskich
ochotników z Galicji Wschodniej. Zresztą do zagranicznych
formacji Waffen-SS mobilizowano tylko ochotników, o czym
powinien wiedzieć już uczeń
szkoły średniej.
Zdaniem Wiatrowycza nie można też uznać za gloryfikację nazizmu marszy pamięci ku czci
dywizji SS-Galizien ani powszechnej na Ukrainie neonazistowskiej symboliki (m.in. pułku
„Azow”), ponieważ „stworzenie
wyczerpującego spisu zabronionej symboliki” jest „skomplikowane”, a symbolika „Azowu”
„przypomina nazistowską, ale
nią nie jest”.
Podsumowując swoje wywody
szef ukraińskiego IPN uznał za
priorytety ukraińskiej polityki
historycznej – obok gloryfikacji
OUN, UPA i dywizji SS-Galizien – upamiętnienie Wielkiego
Głodu (Hołodomoru) i Holo-

kaustu (zbrodnia w Babim Jarze). Tzw. Hołodomor stanowi
od lat 30. XX wieku stały punkt
propagandy nacjonalistów ukraińskich, przy pomocy którego
szczególnie banderowcy rozgrzeszali swoje zbrodnie. Tak
też Hołodomor jest postrzegany
przez instytucję kierowaną przez
pana Wiatrowycza – jako narzędzie do rozgrzeszania zbrodni
banderowskich i nazistowskich.
Kogoś może jednak zdumiewać
wrzucanie do jednego worka z
OUN-UPA i SS-Galizien Holokaustu zważywszy na to, że
nacjonaliści ukraińscy brali aktywny udział w Holokauście, w
tym w zbrodni w Babim Jarze,
w której współuczestniczyła
ukraińska policja pomocnicza
złożona z członków melnykowskiej frakcji OUN. Nie powinno
to jednak dziwić, ponieważ nacjonaliści ukraińscy już w latach
50. XX wieku zdystansowali się
od antysemityzmu, dzięki czemu zostali uznani przez CIA za
bratnią duszę. To obłudne czczenie przez nich obecnie ofiar Holokaustu jest jeszcze jednym

parawanem dla idei przewodniej
ich polityki historycznej, jaką
jest przede wszystkim heroizacja OUN i UPA.
Wiatrowycz uważa, że „na ziemiach Ukrainy doszło do wielu
ludobójstw”. Oprócz Hołodomoru i Holokaustu wymienia
deportację Tatarów krymskich,
niemieckie zbrodnie na radzieckich jeńcach wojennych i ludobójstwo Polaków w ramach
operacji polskiej NKWD z lat
1937-1938. Nie wymienia jednak ludobójstwa banderowskiego na Polakach z lat 1943-1944.
Swój wywód kończy stwierdzeniem, że „naszym celem nie jest
pojednanie. Celem, jaki sobie
stawiamy jest porozumienie.
Różnice między nami w ocenie
konfliktu polsko-ukraińskiego
pozostaną”.
Myślę, że to „porozumienie” –
nie między narodami, ale między władzami w Kijowie oraz
„elitami” III i IV RP – już nastąpiło, czego efektem jest m.in.
omówiony wywiad Wiatrowy-

cza dla „Nowej Europy Wschodniej”. W porozumieniu tym obie
strony niemal dokładnie wzorują się na konsensusie pomiędzy
władzami ZSRR i PRL odnośnie
historycznej interpretacji zbrodni katyńskiej.
[1] Porozumienie zamiast pojednania. Z profesorem Wołodymyrem Wiatrowyczem rozmawia
Marek Wojnar, „Nowa Europa
Wschodnia” nr I (XLIII), styczeń-luty 2016, s. 121-128.
[2] Por. G. Motyka, Nieudana
książka. Recenzja książki Wołodymyra Wiatrowycza „Druha
polśko-ukrainśka wijna 19421947” [„Druga wojna polsko-ukraińska 1942-1947”], www.
zbrodniawolynska.pl,
dostęp
15.02.2016.
[3] P. A. Rudling, The OUN, the
UPA and the Holocaust. A Study
in the Manufacturing of Historical Myths, „The Carl Beck Papers & East European Studies”
nr 2107, listopad 2011, s. 28.
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I za tę groźną strategię zginął
Bożena Ratter

„Tematyka losów Polaków po
1939 r. na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
ze względów politycznych przez
wiele lat nie była szerzej poruszana w historiografii PRL. Przez
ponad 45 lat istnienia Polski Ludowej, zwłaszcza w jej najmroczniejszym, stalinowskim okresie
lat 1944-1956, starano się wymazać z pamięci narodu żołnierzy
Armii Krajowej - jeśli już o nich
wspominano, nazywano ich m.in.
„sanacyjnymi pachołkami”, „sługusami Andersa”, „bandytami”,
„zaplutymi karłami reakcji”. W
tym samym czasie skazywano ich
na wieloletnie kary więzienia lub
mordowano w majestacie prawa.
(….)Historią całkowicie przemilczaną, bez względu na przemiany
- bardziej personalne niż polityczne - była walka AK na Kresach
Wschodnich IIRP i to nie tylko z
okupantem niemieckim, ale także
sowieckim i litewskim. Wymazano z oficjalnej historiografii walki
o Wilno i Lwów. Jednak tragizm
żołnierzy AK polegał nie tylko na
tym, że w powojennym okresie
„zapomniano” o ich bohaterstwie,
miał bowiem jeszcze inne przyczyny. „Zdrada jałtańska” spowodowała utratę 1/3 terytorium
przedwojennej Polski, w tym
Wilna. Na Ziemiach Zabranych
tysiące Polaków, którzy w latach 1944-1945 nie zdążyli uciec
do „nowej Polski”, znalazło się
pod jurysdykcją radziecką. (…)
Wkrótce po opanowaniu Wilna
przez Armię Czerwoną rozpoczęły się masowe represje wobec
obywateli polskich. Najpierw rozbrojone zostały skoncentrowane
wokół miasta oddziały AK, a następnie zaczęły się aresztowania
wśród ludności cywilnej” – fragment wstępu Dariusza Roguta do
wydanych przez IPN wspomnień
żołnierzy wileńskiego AK, „Przeżyliśmy łagry”.
„Większość osób odeszła już
bezpowrotnie i nie miały one
szans przekazać przed śmiercią
swoich relacji. Można tu jednak wyrazić nadzieję, że dzięki
tej publikacji udało się uratować
od zapomnienia choć fragmenty
losów tych Polaków, w tym żołnierzy Wileńskiego Okręgu AK,
którzy znaleźli się pod okupacją
sowiecką, losów, które były tak
tragiczne i bolesne dla większości
z nich. Nie tylko bowiem stracili
swoje ukochane Wilno, o które z
największym poświęceniem walczyli, ale także przeszli gehennę
więzień i łagrów. Po przyjeździe
do Polski środowisko wileńskie,
jako wyjątkowo patriotyczne i
niebezpieczne dla „władzy ludowej”, stało się obiektem działań
aparatu bezpieczeństwa, który
próbował je systematycznie niszczyć, rozbijać i inwigilować aż
do lat osiemdziesiątych XX w.”
[Pamiętajmy o Polakach z ziem
II RP, Żołnierzach Wyklętych].
„Axel - wrzesień 1959. 15-lecie
oswobodzenia przez Polaków
miejscowości i wschodniej prowincji Seeland w Holandii. W
pochodzie przez miasto, bogato

udekorowane festonami, lampionami i chorągiewkami o polskich
barwach narodowych- maszeruję przez miasto z holenderskim
wojewodą tej prowincji, burmistrzem miasta, licznymi delegacjami kół oddziałowych dywizji i
literalnie całą ludnością tego miasteczka - do pomnika wzniesionego pięć lat temu dla uczczenia
żołnierza dywizji pancernej. Pod
pomnikiem oddział honorowy armii holenderskiej. Mowy - mowy,
w których przebija jedna nuta.
Nuta wdzięczności dla Polaków
za oswobodzenie miasta i za to, że
dywizja walcząc o miasto oszczędziła mu zniszczeń, a ludności,
starcom, kobietom i dzieciom
krwawych strat. W pewnej chwili chór dziewcząt holenderskich
przybranych w polskie narodowe
stroje intonuje po polsku Jeszcze
Polska nie zginęła. A przecież
przez to miasto przeszła dywizja
jak huragan, nie zatrzymując się
niemal – tak, że nikt z dywizji
nie osiadł na stałe w tym mieście,
jak to się stało potem w Bredzie,
gdzie dobra setka żołnierzy pożeniła się i na stałe osiedliła. Po złożeniu wieńców oficjalnych sznur
dzieci szkolnych – dziewcząt i
chłopców – parami, każda dźwigająca dużą naręcz kwiatów biało
– czerwonych, podchodzi pod pomnik i składa kwiaty. Dzieci jest
chyba ponad tysiąc” – fragment
wspomnień Generała Stanisława
Maczka, „Od podwody do czołgu”.
Generał Stanisław Maczek, dowódca I Korpusu Polskiego,
Generał Władysław Anders , dowódca II Korpusu Polskiego i 74
wysokiej rangi Oficerów Polskich
Sił Zbrojnych walczących podczas II wojny światowej, wszyscy oni zostali pozbawieni Obywatelstwa Polskiego i nie mogli
wrócić do Polski, z polecenia Bolesława Bieruta za pośrednictwem
wstecznie działającej uchwały
z 6 września 1945 roku. [Polscy
Oficerowie zostali wyklęci przez
polskich agentów komunistycznych lecz nie przez Holendrów].
Generał Stanisław Maczek przyszedł na świat w polskim mieście,
Szczercu pod Lwowem, w rodzinie sędziego. Jego dziadek był z
pochodzenia Chorwatem, lecz
życie rodzinne cechowała głęboka więź z polskością, jak to było z
licznymi grupami etnicznymi żyjącymi na polskich Kresach. Mistrzami byli dla Generała m.in.
prof. Wilhelm Bruchnalski, prof.
Józef Kallenbach oraz wybitny
filozof prof. Kazimierz Twardowski. Generał był do śmierci
człowiekiem honoru, w obliczu
haniebnego zamachu zorganizowanego przez zbirów bezpieki na
życie kapelana „Solidarności”,
śp. księdza Jerzego Popiełuszki,
znów przemówili Generałowie
Polscy (nie mylić z towarzyszami generałami). Tym razem gen.
Maczek i gen. Klemens Rudnicki
zwrócili się do żołnierzy z apelem
o jednomyślną, spontaniczną reakcję.
„Żołnierze!

Głęboko wstrząśnięci mordem
dokonanym na ks. Jerzym Popiełuszko, my, starzy dowódcy,
którzy w niejednej bitwie Wami
dowodziliśmy, zwracamy się do
Was, gdziekolwiek się znajdujecie, w wolnym świecie lub [w]
Kraju, z wezwaniem złożenia hołdu Jego pamięci.
Poległ jak żył na polu chwały w
walce o te same ideały, o które my
ongiś walczyliśmy. Zginął zamordowany jak nasi koledzy w Katyniu, a ciało Jego wrzucono do
wody chcąc tchórzliwie zatrzeć
ślady. [...] Łamiąc barierę strachu, głosił prawdę. I za tę groźną strategię zginął. Organizujcie
wszędzie, gdziekolwiek jesteście, nabożeństwa za Jego duszę”
.Emigracja Walczących, Wojciech
Jerzy Podgórski.
„Na przełomie lat 1948 i 1949
krwawy Beria, minister MGB
ZSRR postanowił wykończyć
głodem, mrozem, trudem i biczem więźniów politycznych,
żeby władcy Związku Sowieckiego mogli spać spokojnie. Olbrzymi campus doloris, Kołyma, nie
jest w stanie pomieścić wszystkich politycznych, bo było nas w
owym czasie około 13 milionów.
O wiarygodności tej liczby zapewniali nas niedawni pracownicy MGB a obecnie nasi koledzy
- więźniowie polityczni. O budowie na wzór III Rzeszy ludobójczych krematoriów Moskwa nie
myślała, uważając, że z każdego
więźnia przed jego śmiercią należy wycisnąć wszystkie jego siły
żywotne, zmuszać go do pracy
dla dobra państwa sowieckiego.
Więźniowie kryminalni i bytowi,
jako niezaprzeczalnie wierni obywatele Związku, powinni uniknąć
tego losu i będą oddzieleni od
politycznych. Tej laski dostąpią
również ci, co siedzą za „niewyparzony język”. Wprawdzie mają
oni paragraf 58-10, ale MGB
dobrze orientuje się, że prawie
wszyscy są obywatelami sowieckimi i że 90% ich zostało aresztowanych na skutek fałszywych
donosów. Część dalekich obozów
z Kołymą na czele o najgorszych
warunkach klimatycznych i zaopatrzeniowych oraz o najtrudniejszych planach pracy nazwano
„specłagrami” i przeznaczono
dla więźniów politycznych. Rozpoczyna się segregacja naszych
teczek, a potem wielkie przetasowanie ludzi. Jedni jadą z północy
na południe, drudzy z południa na
północ, inni z Dalekiego Wschodu do centrum, albo w kierunku
przeciwnym. Wszystko to się robi
w wielkiej tajemnicy przed nami i
przed światem. Grażyna Lipińska,
„Jeśli zapomnę o nich”(…).
Mam skierowanie do systemu
specobozu „Ozierłag” w ziemi
irkuckiej. Jakże odmiennie od
innych tranzytek przedstawia się,
ulokowany w mieście Tajszet,
punkt przesyłkowy tego obozu.
Zniknęli błatnyje, wory, cały ich
przestępczy świat, widzi się tylko
więźniów politycznych. Polityczni reprezentują nie tylko 100 narodów ZSRR, nie tylko obywateli

krajów demokracji ludowej, i krajów suwerennych sąsiadujących z
ZSRR, ale również narody odległych państw świata. Między tymi
ostatnimi są Hiszpanie, Meksykańczycy, Austriacy, Włosi, Francuzi, Egipcjanie, Grecy i wiele
innych. Jedni - ci, co jeszcze nie
mieli do czynienia z worami- są
porządnie ubrani, inni już okradzeni, obdarci. Wielojęzyczność,
zamieszanie, istna Wieża Babel.
Poszczególni ludzie łączą się instynktownie w grupy narodowe,
ale etapy rozdzielają ich, kierując
na różne punkty obozowe, tutaj
zwane koloniami. Dla obozu ważne są tylko zdrowie więźnia, jego
wiek, kategoria trudu, paragraf, a
nie narodowość. Polacy są przez
cudzoziemców mile widziani, bo
są Europejczykami, bo na ogół
znają język rosyjski i obyczaje
obozowe i zawsze chętnie służą
pomocą i dobrymi radami. Poza
tym religijność Polaków zjednuje
im sympatię i zaufanie więźniów
przygnanych tu z dalekich krajów
i zagubionych w odmęcia zła i nędzy obozowej. (…)
Doprowadzono nas z Tajszetu do
bramy dziewiętnastego kilometra.
Za bramą tej żeńskiej kolonii czekały na nas wcześniej przybyłe
kobiety. Do mnie zbliża się drobniutka o przepysznych czarnych
oczach dziewczyna i nie pytając
rzecze:
— Pani jest Polką, więc proszę do
naszego baraku.
Jest to Henryka Grossek ze Lwowa. Z baraku wybiega naprzeciwko mnie dwadzieścia kilka Polek,
wśród nich tylko dwie starsze panie, reszta sama młodzież, przeważnie żołnierze Armii Krajowej.
Pamiętam niektóre ich nazwiska:
Stefania Borowska, nauczycielka
z Wilna, żołnierz AK, nasz przywódca duchowy i pasterz religijny. Ma przerzuty nowotworowe.
Maria Poznańska, Polka z Krymu, obywatelka sowiecka, aresztowana wraz z jedynym synem w
1937 roku. Jej syn wywieziony
na Kołymę, tam zginął. Staruszka
zawsze uśmiechnięta, garnie się
do nas, podziwia nas, a my ją; Salomea Robaszkiewicz z Poznania,
żołnierz AK, wysoka, postawna,
energiczna, gospodarna, a przede
wszystkim kochana niewiasta;
Leokadia Bogucka z Grodzieńszczyzny, żołnierz AK, maturzystka, ładna i serdeczna, ale smutna,
bo straciła w czasie wojny matkę
i ojca, została sama i do dzisiejszego dnia nie może otrząsnąć
się z żalu; Jadwiga Borodziuk z
Nowogródczyzny, żołnierz AK,
poważna i rozsądna; Franciszka
Czeczkowska ze Lwowa, żołnierz
AK, miła, wesoła, pracuje teraz
jako siostra w sanczasti i z tego
tytułu opiekuje się nami; Barbara
Dumnicka z Wileńszczyzny, żołnierz AK, związana wraz z matką
i braćmi z tamtejszą partyzantką,
dobra, wesoła, niestety poważnie chora na gruźlicę, bo przez
trzy lata pracowała w obozowym
szpitalu gruźliczym w Workucie i
zaraziła się, niepokoi się o chorą
matkę aresztowaną wraz z nią;

Aniela Dziewulska z Wilna żołnierz AK, magister astronomii,
córka znanego astronoma, prof.
W.Dziewulskiego, piękna dziewczyna o dużych szafirowych
oczach i wijących się ciemnych
włosach, nasz mistrz logicznego
myślenia i przewidywania, o bardzo pozytywnej, silnej osobowości; Bronisława Dąbrowska, wieśniaczka z Łunny koło Grodna,
żołnierz AK, nauczycielka, pełna
humoru i optymizmu, ciężko chora na serce.
Helena Kułakowska z Warszawy,
przed wojną pracownik polskiego kontrwywiadu, piękna o czarnych, błyszczących oczach i falujących niegdyś złotych włosach,
bardzo silna indywidualność,
Lucyna Krupa z Borysławia, żołnierz AK, serdeczna, troszczy się
o wszystkich. Stefania Lechowicz
ze Lwowa, żołnierz AK, młoda
mężatka: jej mąż, Roman Wiszniowski, skoczek, cichociemny,
został aresztowany wraz z żoną.
Dziewczyna o mocnym charakterze i własnym zdaniu, dobra,
ofiarna, wysportowana, ale choruje na płuca. Maria Mike, Polka
z Charbina, aresztowana wraz
z rodzicami w Mandżurii, na
skutek ostrego śledztwa, chora
na padaczkę; Melania Nęcka ze
Lwowa, nie pamiętam jej dobrze,
gdyż przyjechała później; Maria
Pelczerska ze Lwowa, nauczycielka, żołnierz AK, nasze sumienie i drogowskaz, dobra, bardzo
ofiarna, ale surowa, wymagająca
i bezkompromisowa. Odważnie
występuje przed wolnym personelem broniąc pokrzywdzonych;
Emilia Pożarska, wieśniaczka z
Łunny koło Grodna, żołnierz AK,
bardzo miła i ofiarna, wszystko by
za wszystkich robiła; Anna Szymczyk i ze Lwowa, żołnierz AK,
kochające słodkie dziewczątko,
tęskni za swą | mamą i pisze do
niej listy, wierząc że dojdą, kocha
muzykę. Bronisława Tylke, Polka
z Charbina, aresztowana wraz ze
swym mężem Chińczykiem, o
którego niepokoi się, przystojna,
smukła i gibka jak smrek, dobra
bez granic, wielka polska patriotka, zachwyca się wszystkimi
Polkami. Janina Wysoczańska z
Sambora, żołnierz AK, wyszła za
mąż per procura za Polaka przebywającego we Włoszech, dobra,
poświęcająca się, wesoła pomimo
swego kalectwa (kuleje od dzieciństwa)”. [To Polki , Żołnierze
Wyklęci ].
„Jestem na punkcie robót ziemnych. Otrzymuje białe szmatki z
nowym, już trzecim z kolei, numerem obozowym, naszywam je
na iełogrejkę i suknię. Ciągniemy boczną linię kolejową przez
płaskowzgórze ziemi irkuckiej.
Wszystkie roboty są bardzo
ciężkie, narzędzia są zardzewiałe, grunt im się nie poddaje, my
nie mamy sił na walkę z ziemią.
Dzienna norma przechodzi ludzkie możliwości i ludzką wyobraźnię. Słychać stuki, zgrzyty, skrzypienia i klątwy popędzających nas
brygadzistów. Widać pochylone
nad kilofami, piłami, łopatami,
taczkami grzbiety pracujących
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niewolnic XX wieku. Historia powtarza się. Kilka tysięcy lat temu
wyglądały tak pustynne połacie
Egiptu, gdzie niewolnicy pracowali przy wznoszeniu piramid, z
tą różnicą, że tam pracowali tylko
mężczyźni. Moja brygada wozi
ziemię taczkami, ziemia ma wyrównać powierzchnię toru, wozimy ją więc albo ze zwałów na dół
albo z dołu na skarpę. O tej pracy
da się tylko jedno powiedzieć:
„cholerna robota”. (…)
Pani Janina Młodzińska, żołnierz
AK z Pruszkowa kolo Warszawy, aresztowana tamże w 1946
roku przez MGB i wraz z całym
transportem Polaków wywieziona na Syberię, opowiadała mi,
że ona i druga Polka skarżyły się
wolnemu lekarzowi Gruzinowi o
nazwisku Mordanaszkwili - który
miał dość ZSRR, a Polek nie bał
się - na fatalne warunki obozowe,
on im wtedy odpowiedział:
-Nie narzekajcie. Dużo gorszy los
przypadł przywiezionym tu z Polski waszym chłopcom, członkom
Armii Krajowej, i innym polskim
partyzantom.
Mordanaszkwili
był w obozowej komisji lekarskiej, która badała przywiezionych z Polski aresztowanych
przez władze sowieckie młodych
mężczyzn. Wszystkim dano I kategorię trudu. Zostali oni skierowani do budowy w Zachodniej
Syberii podziemnych magazynów
amunicji, składów broni, warsztatów i fabryk wojskowych. O
tych ludziach rodziny ich nic nie
wiedziały, bo byli oni porywani
przez oddziały Czerwonej Armii
w lasach i na drogach w czasie,
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gdy przez Polskę szedł front.
Pracujących w podziemiach mężczyzn rejestrowano jako numery,
bez nazwisk. Żyli, spali, jedli zawsze pod ziemią. Nigdy nie wychodzili na zewnątrz.
-Nigdy już oni białego świata nie
zobaczą - kończył swą opowieść
Gruzin A wy, póki co, milczcie o
tym. [młodzież polska, Żołnierze
Wyklęci].(…)
„W drugiej połowie 1954 iw 1955
roku kończą się dziesięcioletnie
wyroki wielu więźniów aresztowanych w latach 1944 i 1945,
kiedy Armia Czerwona po przełamaniu frontu niemieckiego grasowała na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich.
Od 1947 r. zaczęto dawać masowo
wyroki dwudziestopięcioletnie
-to było ludobójstwo, bez potrzeby strzelania, wieszania, topienia
i innych kłopotliwych zabiegów.
Prawie połowa więźniów w obozach kończy teraz swe wyroki,
ale dla więźniów politycznych nie
oznacza to ich oswobodzenia, bo
albo dalej prawem kaduka siedzą
w obozach albo jadą na bezterminowe zesłanie: Jadwiga Baczyńska, Aniela Dziewulska, Teresa
Skalska Izabela Jasińska, Stefania
Lechowicz, Janina Wysoczańska, Janina Szwejkowska, Zofia
Sadowska, Krystyna Kowalska,
Anna Szymczyk, Maria Pelczarska, Irena Myszkenis, Krystyna
Lambert, Maria Lepiarska, Lucyna Krupianka, Karolina Greżo,
Kazimiera Walawender, siostry
zakonne s. Serafina Flisińska, s.
Maria Herman, s. Anna Mac. (…)

Na podstawie umowy kanclerza
Niemiec Zachodnich K. Adenauera z Chruszczowem w 1955 r.
wszyscy Niemcy, obywatele niemieccy, przebywający w więzieniach i obozach Związku Sowieckiego zastają zwolnieni i jadą do
Republiki Federalnej Niemiec.
(…) Naturalnie rząd PRL nie upomniał się o nas, tylko Radio Wolna Europa wyczytywało nasze
imiona i nazwiska (m.in. moje).
Po amnestii dla Niemców ogłoszono amnestię dla reszty cudzoziemców. Amnestia dla cudzoziemców nie obejmuje Polaków
pochodzących z naszych województw wschodnich, ponieważ
wpisano w ich personalia, wbrew
wszelkim
międzynarodowym
prawom, obywatelstwo sowieckie i nie obejmuje takich Polaków
jak ja, którym, jak na urągowisko,
wpisano do akt osobowych ,,bez
obywatelstwa” lub ,,bez ojczyzny”.
W moich dokumentach pozostawiono prawidłowe miejsce urodzenia „Warszawa”. Myślałam,
że to mnie uratuje, ale gdzież
tam! Najważniejsze okazały się
słowa ,,bez obywatelstwa” napisane przez Rosjan i nakreślona
przez nich podobno na pierwszej stronie moich akt czerwona
krecha. Skrzywdzeni są również
obywatele polscy nie-Polacy, a
więc Ukraińcy, Białorusini i inni,
nawet urodzeni na ziemiach leżących w granicach obecnej Polski
Ludowej, bo wszystkim im dano
obywatelstwo sowieckie. Jedynie
Żydzi, obywatele polscy, urodzeni w granicach PRL są dziś

uważani za cudzoziemców i mają
prawo jechać do Polski. Gdzie tu
logika?”
Grażyna Lipińska, żołnierz Armii
Krajowej, wielokrotnie przesłuchiwana przez MGB spędziła 13
lat w wielu sowieckich łagrach.
Maria Kasprowiczowa, żona poety i przyjaciółka matki, napisała
pismo do premiera Bułganina w
poprawnym języku rosyjskim, w
którym matka prosiła o przekazanie córki do Polski powołując się
na jego obietnice dawane hojnie
Polakom w czasie wizyty w Polsce w 1956 r. „Latem i wczesną
jesienią 1956 roku przepłynęły
bardzo nieliczne transporty Polaków zwalnianych z obozów
na mocy zmniejszania wyroków
przez komisje sądowe, o których
już pisałam. Zostało ich jeszcze
dużo. Kiedy będzie można powiedzieć, że przyjechał do Polski
ostatni więzień?”
A jeśli nawet opuścili „specłagry”
nie zawsze mogli uciec przed dalszymi represjami. Znamy dokumentalny film „Pani Weronika i
jej chłopcy” w reżyserii Artura Pilarczyka. Wzruszający dokument
o bezinteresownej przyjaźni, serdeczności i miłości do Polski naszych rodaków w Białorusi. Walczyli o wolną Polskę, katowani w
więzieniach i zsyłani do obozów
niewolniczej pracy, po odbyciu
wyroku (o ile przeżyli) nie uzyskali zgody na przyjazd do Polski.
Szykanowani do dzisiaj przez
władze państwa, w którym przyszło im żyć na rodzinnej ziemi, zapomniani przez władze PRL i III
RP, pozbawieni rent, opieki lekar-
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skiej, która przysługuje kombatantom walczącym dla armii czerwonej, do dzisiaj nie doczekali się
zadośćuczynienia za wyrządzone
im krzywdy. Weterani II wojny
światowej, polscy żołnierze Armii
Krajowej przyjeżdżają, aby wziąć
udział w obchodach 150 rocznicy
Powstania Styczniowego i złożyć
hołd żołnierzom 1863 roku. I by
spotkać się z nami, Polakami, bo
uważani wciąż za bandytów, za
wrogów porządku publicznego,
szykanowani wraz z rodzinami
w domach, które od wieków były
polskie, chcą, choć przez chwilę
oderwać się od smutnej, szarej i
ubogiej egzystencji. Pan Alfred
Szota, w 1948 roku, jako 19 letni żołnierz AK został skazany na
25 lat łagru we wschodniej Syberii. Więźniowie otrzymywali
30 dkg chleba i zupę z zepsutej
kapusty pracując przez 12 godzin
przy budowie kolei, wyrębie lasu
i w kamieniołomach, w ciężkich
warunkach klimatycznych, gdy
„zimą konie nie wychodziły do
pracy przy 41 stopniach mrozu
a łagiernicy pracowali przy 50stopniowym mrozie”. Koc można
było otrzymać po roku pobytu w
łagrze a pierwszy list do mamy
napisać po 5 latach i to na korze
brzozowej, papieru i ołówka w
łagrze nie mieli. Po kilku latach
pracy sprawdzano przydatność
więźnia do pracy odciągając skórę od kręgosłupa, gdy udawało
się, łagiernik otrzymywał łyżeczkę oleju i garść owsianki. Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych
wielokrotnie.
Bożena Ratter

70 lat temu w Bieszczadach
Stanisław Żurek

„Nocą krótkofalowe radiostacje
działają w górach gorzej niż w
dzień. Łączność daje się należycie
utrzymać tylko między szczytami.
W dolinach jest kiepska.” Tak zaczyna się powieść Jana Geharda
Łuny w Bieszczadach”. Ukazała
się w 1959 roku i szybko stała
się bestsellerem, miała następnie
kilkanaście wydań i trafiła nawet
na listę lektur szkolnych. Na jej
kanwie Ewa i Czesław Petelscy
zrealizowali film „Ogniomistrz
Kaleń”, który także zdobył dużą
popularność. Wówczas, w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku tylko nieliczni wtajemniczeni wiedzieli,
że Jan Gerhard faktycznie nazywa się Wiktor Lew Bardach i
jest Żydem. Urodził się we Lwowie 17 stycznia 1921 roku, tutaj
ukończył polskie gimnazjum i
został członkiem organizacji syjonistycznej Bejtar. We wrześniu
1939 roku przedostał się do Francji i w 1941 roku został członkiem
francuskiej partii komunistycznej.
Po wojnie wrócił do Polski i tutaj
robił karierę wojskową i polityczną. Doszedł do rangi pułkownika
Ludowego Wojska Polskiego, był
posłem na Sejm PRL V kadencji.
W Bieszczady został skierowany
w maju 1946 roku i był uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń

opisanych w książce, która obecnie jest obiektem wielu kontrowersji. Historycy „poprawni
politycznie” usiłują totalnie zdewaluować ją wytykając pod pretekstem występujących niezgodności z faktami jej antyukraiński
charakter. Jest to oczywista manipulacja, sam Gerhard w „Posłowiu” stwierdził, że jest to powieść
oparta o autentyczne fakty, nie
jest to więc książka historyczna.
Ma jednak tą przewagę, że wiernie oddaje atmosferę tych tragicznych wydarzeń i emocje zaplątanych w te wypadki ludzi. Obecnie nawet średnio zorientowany
Polak potrafi „odcedzić” w tej
książce komunistyczną propagandę towarzysza Gerharda, członka
PZPR, od relacji oficera Gerharda, toczącego walki ze zbrodniczą
formacją UPA, który w randze
podpułkownika LWP od 27 maja
1946 roku został dowódcą 34
Budziszyńskiego Pułku Piechoty.
Wcześniej przez jeden miesiąc
pułkiem dowodził mjr Emil Cimura (25 IV – 27 V 1946), który
z kolei zmienił na tym stanowisku
dowódcę sowieckiego udającego
Polaka, jakim był ppłk Stanisław
Pluto. Gerhard był też świadkiem zdarzeń nie wyjaśnionych
do końca do dzisiaj, jak zagłada
kompani porucznika Wierzbickiego oraz śmierć w zasadzce UPA

gen. Karola Świerczewskiego.
Różne spekulacje i hipotezy dotyczyły także śmierci Gerharda.
Został on zamordowany 20 sierpnia 1971 roku w swoim mieszkaniu w Warszawie. Ustalono, że
był kilkakrotnie uderzony tępym
narzędziem w głowę, otrzymał
kilka ciosów sztyletem i został
doduszony paskiem od spodni.
Z mieszkania zginęły skoroszyty
z opracowaniami historycznymi
Gerharda, parę przedmiotów, ale
pozostały znaczne kwoty pieniędzy. Dlatego początkowo pominięty został motyw rabunkowy.
Wśród różnych hipotez brano
pod uwagę zemstę banderowców
oraz groźbę ujawnienia prawdziwych okoliczności śmierci gen.
Świerczewskiego. W 1970 roku
Gerhard został członkiem komisji
Mariana Naszkowskiego, która
miała na celu sprawdzenie tych
okoliczności. Raport komisji został skradziony z sejfu przez nieznanych sprawców podczas włamania do domu Naszkowskiego i
nie ujrzał światła dziennego. Poza
nim nic innego nie zginęło. W
styczniu 1971 roku Gerhard nagle
przerwał cykl spotkań autorskich
w Świnoujściu, a organizatorom
tłumaczył, że zobaczył na ulicy
człowieka, który nie powinien
żyć (informację podaję za http://
reportaze-sadowe.wprost.pl/hi-

storia-prl/459889/Z-polityka-w-tle-cz1.html ). Kim mógł być ten
człowiek? Być może kimś, na kim
oficjalnie wykonany został wyrok
śmierci, co wiązało się z wcześniejszą działalnością Gerharda
w Bieszczadach. Zabójcami okazało się dwóch młodych złodziejaszków, a organizator napadu
Zygmunt Garbacki był narzeczonym córki Gerharda i studiował
na Politechnice Warszawskiej.
Obydwaj otrzymali karę śmierci,
która została wykonana. Wersja ta
nadal budzi wątpliwości. W trakcie śledztwa ustalono 50 adresów
byłych członków UPA, w tym 19
członków sotni „Chrina”. Jaką
karierę robią obecnie w Polsce ich
dzieci i wnuki?
Jedną z kontrowersyjnych do
dzisiaj jest sprawa zagłady kompani porucznika Wierzbickiego dokonanej przez sotnie UPA
pod Smolnikiem. Gerhard pisał:
„Kompania porucznika Wierzbickiego wyruszała na akcję. Miała przeszukać okolice Smolnika.
Lotnik – obserwator z Sanoka,
dostrzegł tam wczoraj kilka grup
ludzi, poruszających się na skraju
jednego z lasów. Prawdopodobnie
banda. Należało to zbadać. Może
przecież natrafi się na jakieś ślady przeciwnika. Wtedy porucznik Wierzbicki dałby wiadomość

przez radio. Zostałyby uruchomione większe siły.. Żołnierze szli
w słońcu po obu stronach szosy
długimi łańcuchami. Śnieg trzeszczał. Był on dobrze ubity płozami
sań. Tam dalej będą jednak z pewnością zaspy. Nie da się tak łatwo
iść. Porucznik Wierzbicki zasalutował z siodła na pożegnanie swemu dowódcy, kapitanowi Ciszewskiemu, który stał wyprostowany
przy kapliczce u wylotu z Baligrodu” („Łuny w Bieszczadach”,
Lublin 1980, s. 243 – 244). „W
pierwszych miesiącach 1946 roku
śnieg był nadal sprzymierzeńcem
„tych z lasu”. Mógł się o tym
przekonać porucznik Wierzbicki, który w połowie marca brnął
wraz z podległą mu kompanią
znanym szlakiem przez Kołonice
w kierunku Smolnika”.(s. 258).
Oddział śledzony był przez siatkę
OUN już od Kołonic, gdzie nocował. „Rozkazy szybko zostały wydane. Sotnia Hrynia podeszła na
Jaworne, oskrzydlając kompanię
Wierzbickiego od północy. Sotnia
Bira, znajdująca się na nieszczęście dla tej kompani przypadkiem
pod Cisną, skierowała się forsownym marszem na Wołosań, to jest
w kierunku południowym od osi,
po której szli żołnierze. Konny
goniec dotarł też do Stacha. Jego
sotnia przyczaiła się na stokach
Krąglicy. Kompania poruczni-
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ka Wierzbickiego znalazła się w
worku. Nieprzyjaciel, rozporządzający prawie pięciuset ludźmi,
miał nad nią przeszło czterokrotną przewagę.” (s. 259). Porucznik Wierzbicki nie wykonał ściśle
rozkazu pułkownika Tomaszewskiego (faktycznie dowódcą 34.
pp do 25 kwietnia 1946 roku był
ppłk Stanisław Pluto), zgodnie z
którym kompania miała dojść do
Cisnej i dalej marsz kontynuować
z grupą manewrową WOP. Wierzbicki chciał skrócić drogę, a grupa
manewrowa WOP nic nie wiedząc
wyruszyła pod Połoninę Wetlińską, w przeciwną więc stronę.
Gdy ucieszeni żołnierze wyszli z
gąszczy leśnych na polanę przed
Smolnikiem, zostali zaatakowani przez UPA. Prawie sześciuset
upowców z kurenia „Rena” przeciwko stu dziesięciu żołnierzom.
Trudno ocenić, czy rzeczywiście
część żołnierzy trafiła na pole
minowe i zginęła na nim, wiadomo, że takie pole tam było. Część
dostała się do niewoli. „Było ich
razem czternastu: trzech oficerów
: - porucznik Wierzbicki, podporucznik Jasiński i sierżant-podchorąży Wolski – oraz jedenastu
szeregowych. Jedyni ocaleni z fatalnego starcia pod Smolnikiem”
(s. 269). Wśród nich był strzelec
Gąsiennica. Dowódca kurenia
Wasyl Mizernyj „Ren” stwierdziwszy na podstawie dokumentów, że Wierzbicki urodził się w
Trembowli, oznajmił mu, iż znał
tam rodzinę Wierzbickich i jego
ojca Aleksandra, który był Ukraińcem. Porucznik potwierdził, że
jest Ukraińcem oraz komunistą.
Nie skorzystał z szansy ocalenia.
Gerhard opisuje scenę ścinania
siekierą głów żołnierzom. Cytuje
słowa „Rena”: „Do ścięcia głów
tym oto Lachom wybrałem najmłodszych z was. Takich, którzy
nie popisali się w boju”. Pisze:
„System egzekucji nie był nowy.
Dowództwo UPA uważało, że nic
tak nie wiąże, jak bezpośrednio
popełniona zbrodnia. Dlatego też
im była krwawsza, tym lepiej”
(s. 275). Gerhard nie mógł znać
relacji Apolinarego Oliwy, który potwierdza istnienie takiego
banderowskiego „obrzędu”. Tego
barbarzyńskiego aktu dokonano
na dziesięciu żołnierzach (z czternastu jeńców dwóch oficerów zastrzelono, jednego zabito kolbami
karabinów, jeden uciekł).
Apolinary Oliwa w książce „Gdy
poświęcano noże” (s. 83) pisał:
„Ukraińcy mieli swoistą praktykę
przyjmowania rekrutów. Każdy
nowo przyjęty do bandy musiał
przejść ‚chrzest’, polegający na
zamordowaniu Polaka, Żyda lub
Cygana, lub jeńca radzieckiego.
Ponieważ nie zawsze była po temu
okazja, zwyrodnialcy, aby zapewnić sobie stały „zapas” ofiar, zostawiali wiele rodzin polskich pozornie w spokoju, do czasu, kiedy
przyjęto większą ilość rekrutów,
którzy dotychczas nie ‚odznaczyli
się’ niczym ‚szczególnym’. Wręczano im broń. Różnie bywało –
czasem to były siekiery, niekiedy
deski z przymocowanym na końcu
obustronnie wyostrzonym nożem.
Wywlekano wtedy z domostw potrzebną listę ofiar i dawano na

pastwę „rekrutom”.
„Ren” osobiście zastrzelił ciężko
rannego i nieprzytomnego podporucznika Jasińskiego oraz pobitego porucznika Wierzbickiego.
W tym momencie na ucieczkę
zdecydował się strzelec Gąsiennica. Szperacze batalionu kapitana
Ciszewskiego natknęli się na niego wspinającego się na wzgórze
„816”, nie reagował, był w szoku.
Ten dwudziestoletni ciemny szatyn był siwiuteńki. Do Baligrodu
wróciło też ocalałych pięciu żołnierzy, którzy podczas ataku UPA
zagrzebali się w śniegu na dnie
wąwozu. „Tak więc ze stu dziesięciu żołnierzy kompani porucznika Wierzbickiego ocalało wraz
z Gąsiennicą sześciu. Oni właśnie
opowiedzieli o całym przebiegu
wypadków, które rozegrały się
pod Smolnikiem. Była to jedna z
najcięższych klęsk poniesionych
przez wojsko w walkach z bandami w Bieszczadach” (s. 280).
Bardzo szybko ppłk Tomaszewski
sformował po nadejściu uzupełnień nową kompanię na miejsce
tej, która zginęła pod Smolnikiem
i na jej dowódcę wyznaczył podporucznika Stefana Daszewskiego. Gąsienica odzyskał zmysły za
dwa dni. Pozostały mu siwe włosy. Podobno potem zamieszkał w
Zakopanem i był dorożkarzem.
Podawane są różne daty zniszczenia pod Smolnikiem kompanii z
34 Budziszyńskiego Pułku Piechoty:
J. Gerhard stwierdził, że
było to w połowie marca
1946 roku,
-

A.L. Sowa, że było to 26
kwietnia 1946 roku,

-

A. Bata , że było to w połowie marca 1947 roku,

-

S. Myśliński i J. Jastrzębski, że było to na początku
kwietnia 1947 roku.

H. Dominiczak wymienia ten fakt
w kontekście słów żołnierza wziętego do niewoli pod Jasieniem 20
marca 1946 roku: „Przypomnij sobie żołnierzy trzydziestego czwartego pułku piechoty wziętych do
niewoli pod Smolnikiem. Wszyscy
zostali ścięci toporem. – Podobno jeden się uratował. Uciekł.”
Wydaje się jednak, że taki dialog między polskimi żołnierzami
wziętymi do niewoli pod Jasielem
i czekającymi na egzekucję w lesie pod Wisłokiem Wielkim był
niemożliwy. Chyba, że to jednak
Gerhard miałby rację.
„Wiosna 1946 r. ponownie zaznaczyła się pasmem sukcesów
UPA w Bieszczadach. W tym okresie sotnie UPA rozbiły wszystkie
przygraniczne polskie placówki
WOP. Zniszczono stację Łupków
i zablokowano tunel kolejowy. 26
kwietnia 1946 r. w rejonie Smolnika, w walce z UPA poważne straty
poniosły oddziały WP. Do niewoli
dostało się 150 polskich żołnierzy.
Część z nich zwolniono, resztę
rozstrzelano w ramach represji za
wyjątkowo okrutnie przeprowadzoną przez siły WP pacyfikację
Zawadki Morochowskiej” (A.L.
Sowa: Stosunki polsko-ukraiń-

skie 1939 – 1947; Kraków 1998).
Trzeba więc zapytać, czy w ramach represji „żołnierze UPA”
mogli mordować wziętych do niewoli jeńców?
„W połowie tego miesiąca (marca
1947 roku – S.Ż.) wysłano z Baligrodu do Smolnika jedną kompanię 34 pp. Miała dotrzeć szosą do
Cisnej, tam połączyć się z Grupą
Manewrową WOP i kontynuować
marsz do Smolnika, wzdłuż trasy
kolejki leśnej, przez Żubracze,
Maniów i Wolę Michową. /.../
Do Smolnika można się było dostać także inną, o połowę krótszą
drogą, tyle tylko, że wiodła przez
Chryszczatą. Dowódca kompanii, wbrew otrzymanym rozkazom, postanowił iść na skróty. /.../
„Ren” pojął, że nieprzyjaciel sam
się pcha w zasadzkę. /.../ Sotnia
„”Bira””, znajdująca się w tym
czasie w rejonie Cisnej, rozpoczęła forsowny marsz w kierunku
Wołosania, sotnia „Stacha” zajęła pozycje na stokach Krąglicy, a
„Hryń” oskrzydlił kompanię od
północy. W ten sposób kocioł został zamknięty, połączone siły banderowców liczyły około 600 ludzi
i posiadały nieomal pięciokrotną
przewagę nad żołnierzami” /.../
„Nazajutrz rano wziętych do niewoli żołnierzy wyprowadzono na
skraj polany. Byli boso, bez mundurów, w samej tylko bieliźnie,
na ciałach widoczne były ślady
tortur. Zamordowano wszystkich,
z całej kompanii, okrążonej pod
Smolnikiem, zdołało się uratować
kilkunastu zaledwie żołnierzy”
– pisze A. Bata w książce Bieszczady w ogniu. Z kolei w książce
Bieszczady. Szlakiem walk z bandami UPA dodaje: „Ścinano ich
toporem, na specjalnie przygotowanym klocu. Egzekucji dokonywali młodzi upowcy, dla których
był to swoisty „chrzest bojowy”.
„W drugiej połowie marca 1947
roku, w rejonie wsi Smolnik, dostała się w zasadzkę kompania
piechoty 34 pp. 8 DP z Baligrodu.
Otoczyły ją 3 sotnie: Bira, Hrynia
(„Chrina” - przyp. S. Ż.) i Stiacha
(„Stacha” – przyp. S. Ż.), około
600 ludzi. Dysponowały one pięciokrotną przewagą. W toku walki
część zginęła od kul napastnika,
część, głownie rannych, dostała
się do niewoli banderowskiej, a
po torturach została zamordowana. Zginęło 98 żołnierzy, ocalało
17, którym udało się wyrwać z
okrążenia, wśród nich połowa
była lekko ranna” (Sz. Siekierka,
H. Komański, K. Bulzacki: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie lwowskim 1939 –
1947, Wrocław 2006, s. 405).
Większość autorów walkę pod
Smolnikiem datuje na 1947 rok,
gdy 34 pp dowodził Gerhard.
Wojsko Polskie poniosło największą klęskę z wszystkich walk toczonych z UPA, i to biorąc pod
uwagę nie tylko teren Bieszczadów. Była ona tak kompromitująca, że do tej pory wokół tego wydarzenia prowadzone są rożnego
rodzaju „mataczenia”. Niektórzy
autorzy wręcz twierdzą, że... jej
nie było – i nie wymieniają jej
w swoich opracowaniach. Albo,

ich zdaniem Gerhard opisał klęskę poniesioną pod Jasielem 21
marca 1946 roku. Jednakże pod
Jasielem klęskę ponieśli żołnierze WOP, nie było tam 34 pp. Zapewne jednak Gerhard opisując
ucieczkę Gąsiennicy wykorzystał
fakt ucieczki szeregowca Sudnika znad dołu śmierci koło Wisłoka Wielkiego (o czym piszę w
dalszej części). Historycy do tej
pory nie dotarli do dokumentacji
dotyczącej wydarzeń pod Smolnikiem. Być może, że znajdowała
się ona w Centralnym Archiwum
Wojskowym w Rembertowie.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ówczesny minister obrony
narodowej Janusz Onyszkiewicz
wpuścił do niego m.in. historyka
ukraińskiego działającego w Polsce Eugeniusza Misiłę (Jewhena
Misyłę). Jest on znany z tego, że
pracując jako archiwista w Ośrodku „Karta” wynosił stamtąd dokumenty dotyczące zbrodni ukraińskich, za co został zwolniony
z pracy. Ukraiński historyk Ihor
Iliuszyn z Kijowa w artykule zamieszczonym w publikacji IPN
Akcja „Wisła” (Warszawa 2003)
ujawnia: „W 1992 r. w serii „Litopysy UPA” w Toronto ukazał
się pierwszy tom wydawnictwa
„UPA w świetle polskich dokumentów” pod tytułem „Wojskowy
Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”
opracowany i uporządkowany
przez tego polskiego historyka
pochodzenia ukraińskiego. Dokumenty te, obejmujące okres od
22 kwietnia do 16 września 1947
r., pochodziły z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie pod Warszawą, z zespołu
wówczas nieuporządkowanego i
niedostępnego dla historyków”
(podr.. S. Ż.). Dlatego nie można będzie nawet stwierdzić, czy
coś z tego archiwum zostało wyniesione. Andrzej L. Sowa w artykule Akcja „Wisła” w polskiej
historiografii – aktualne problemy badawcze zamieszczonym
w wymienionej wyżej publikacji
IPN pisze: „Jak dotąd dysponujemy zapisem decyzji podjętych w
tej sprawie na posiedzeniu Biura
Politycznego KC PPR, w tym czasie bez wątpienia najważniejszego
rzeczywistego organu władzy w
Polsce. Nie znamy jednak nawet
przebiegu dyskusji, która musiała
towarzyszyć przyjęciu postanowienia o przesiedleniu ludności
ukraińskiej.” Nie znane są więc
motywacje i argumenty, co umożliwia manipulacyjne spekulacje.
Jeżeli w archiwum były informacje potwierdzające opisaną przez
Gerharda egzekucję żołnierzy 34
pp wziętych do niewoli poprzez
ścinanie im głów siekierą, to jest
oczywiste, że już tych dokumentów tam nie ma.
Wojsko Polskie w 1946 roku poniosło kilka dotkliwych strat w
walkach z UPA. Nocą z 6 na 7
stycznia w miejscowości Bircza
pow. Przemyśl według źródeł
ukraińskich UPA zabiła 70 żołnierzy WP a raniła 150. Dokumenty
WP wymieniają tylko 10 rannych
żołnierzy, stąd ofiary musiały
należeć do polskiej ludności cywilnej; ale źródła polskie podają,
że upowcy zamordowali 5 cywilnych Polaków. 19 stycznia we wsi
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Serednie Wielkie pow. Lesko w
zasadzkę UPA dostał się 80-osobowy oddział WOP, którym dowodził kpt. Pilwiński. Zdumiewa
lekkomyślność, wręcz głupota
dowódców i żołnierzy. „Uderzyła
nas dziwna cisza, brak jakichkolwiek oznak życia. Nie było widać
nigdzie ludzi, kury, gęsi, kaczki
znajdowały się w kojcach, wystawionych daleko od domów, mimo
mrozu z obór wyprowadzono
bydło i owce. Wyglądało to tak,
jakby mieszkańcy spodziewali się
rychłej walki. Ten spokój powinien był wzmóc naszą czujność,
tymczasem spowodował jej osłabienie. Żołnierze zaczęli schodzić
z posterunków, pozostawiając na
wzgórzach tylko nielicznych kolegów, zarekwirowano kilka sztuk
bydła, przywiązano je do wozów”
(A. Bata: Bieszczady. Szlakiem
walk z bandami UPA). Wtedy nastąpił atak UPA. Polacy podają
straty od 8-miu (A. Bata) do 18
osób (M. Bilska: 16 żołnierzy, jeden oficer i 1 milicjant z Cisnej,
Jan Sikora – który do końca osłaniał odwrót wojska i swoich kolegów). Źródła ukraińskie podają,
że zabitych zostało 30 Polaków.
Wziętych do niewoli 25 żołnierzy z por. Gąsiakiem banderowcy wypuścili, gdy ppłk Kamiński
zagroził, że w innym wypadku
zniesie z powierzchni ziemi Choceń i Serednie Wielkie (A. Bata;
M. Bilska). 28 lutego we wsi Kamienne pow. Sanok upowcy zamordowali 2 Polaków, natomiast
w walce poległo 20 żołnierzy WP
a 30 zostało rannych. Nocą z 8 na
9 marca we wsiach Lubycza Królewska, Lubycza Kniazie i Teniatyska pow. Hrubieszów upowcy
z sotni „Dudy” i „Hałajdy” przy
udziale miejscowych Ukraińców
z SKW zamordowali 48 Polaków – cywili, 41 żołnierzy WP i 7
członków komisji przesiedleńczej
oraz wsie te spalili. 14 marca we
wsi Wulka Zapałowska pow. Jarosław poległo 17 żołnierzy WP a
we wsi Miłków – Stare Sioło pow.
Lubaczów w zasadzce zginęło 16
żołnierzy WP.
20 i 21 marca we wsi Jasiel pow.
Sanok w wyniku ataku UPA zginęło bądź zostało zamordowanych po poddaniu się 89 żołnierzy
WOP i 5 milicjantów z Komańczy
oraz we wsi upowcy wymordowali 2 polskie rodziny liczące
8 osób (łącznie 102 Polaków).
Podczas ewakuacji zagrożonej
placówki WOP w Jasielu (Beskid
Niski) nastąpił atak sotni: „Chrina”, „Didyka” i „Myrona” (wg
G. Motyki), inni dodają także
sotnię „Bira”. Według archiwum
WOP w Jasielu broniło się 108
żołnierzy WOP i 5 milicjantów
z Komańczy, banderowców było
ponad pięciuset. Co najmniej
dwóch żołnierzy zginęło (wg relacji Pawła Sudnika), 2 uciekło,
jeden do Czechosłowacji, drugi
do Komańczy. Do niewoli dostało
się więc 104 żołnierzy WOP (w
tym 11 rannych) i 5 milicjantów.
Już 21 marca zamordowany został dowódca strażnicy chor. Władysław Papierzyński. „Ukraińcy
przywiązali łańcuchem jedną jego
nogę do gałęzi jodły, a drugą do
uprzęży konia. Ciało zostało rozerwane w powietrzu” (Jan Rajchel:
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„Trudne dni Jasiela”; w: Gazeta
Bieszczadzka nr 25 z 10.12.2015
r.). Jego żona bezskutecznie usiłowała dowiedzieć się od władz
wojskowych o losie męża, prawdę poznała dopiero w 1975 roku
z publikacji książkowej Teofila
Bieleckiego i Jana Ławskiego
„Gdy umilkły ostatnie strzały”,
wydanej w 1969 roku. .Następnie
jeńców poprowadzono do Wisłoka Wielkiego, pozostawiając
w Jasielu rannych 11 żołnierzy,
po zabraniu im umundurowania.
W nocy z 20 na 21 marca 5 oficerów i 5 milicjantów było przesłuchiwanych z zastosowaniem
brutalnych tortur połączonych z
okaleczaniem. Rano zostali oni
zaprowadzeni na wzgórze Berdo
i zabici strzałami w tył głowy.
Tego i następnego dnia według
sporządzonej listy rozstrzelanych
zostało dalszych 31 podoficerów i
żołnierzy, których zwłoki zostały
później (tj. 18 czerwca 1946 r.)
odnalezione dzięki szeregowemu
Pawłowi Sudnikowi, który jako
jedyny zdołał zbiec z miejsca kaźni i potem go odnaleźć. 22 marca
odprowadzono do Karlikowa 5
jeńców i zwolniono ich. Pozostałych rozstrzelano prawdopodobnie w lesie koło Wisłoka Górnego, grobu ich nie odnaleziono,
ale też i nie szukano go. Ze 113
osobowej załogi (108 żołnierzy
i 5 milicjantów) ocalało łącznie
19 żołnierzy (2 uciekło podczas
walki, 11 pozostawiono rannych,
5 uwolniono oraz Paweł Sudnik).
Gdyby za źródłami ukraińskimi
przyjąć, że w walce zginęło 24
żołnierzy, to wynikałoby, że UPA
zamordowała 70 polskich jeńców.
W czerwcu 1946 roku specjalnie
wyznaczona komisja udała się z
szer. Sudnikiem w rejon Wisłoka,
gdzie udało się odnaleźć zbiorowy grób, a w nim 36 zwłok tylko w bieliźnie, ze skrępowanymi
rękami i nogami. A powinno być
w nim 41 ciał (5 oficerów, 5 milicjantów i 31 żołnierzy). Tymczasem w książce A. Baty „Bieszczady. Szlakiem walk z bandami
UPA” znajduje się kserokopia
dokumentu „Opis wypadku” z
dnia 28.11.1946 roku. Komendant Wojewódzki MO w Rzeszowie, ppłk Orłowski pisze m. in.:
„W dniu 18.6.1946 r. odnaleziono
grób 60-ciu pomordowanych żołnierzy między którymi znajdowały się zwłoki zaginionych w dniu
26.III. 46 r. milicjantów Posterunku M.O. Komańcza.” Z imienia
i nazwiska wymienia on 5-ciu
milicjantów. Śledztwo w tej sprawie podjęła Okręgowa Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
dopiero 27 kwietnia 2015 roku.
Wówczas dowództwo Wojska
Polskiego, w większości sowieckie, ukrywało straty ponoszone w
walkach z UPA, a przez następne
70 lat państwowe instytucje naukowe ten temat omijały.
O zniszczeniach dokonanych
przez UPA w nocy z 21 na 22
marca 1946 roku przez UPA,
„Rocznik Sanocki” tom IV podaje: „Na przestrzeni od Komańczy
do Czaszyna cała linia kolejowa
zdemolowana. Wszystkie mosty
spalone, słupy telegraficzne ścię-
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te i spalone na stosie. Miejscami całe odcinki toru kolejowego
wraz z podkładami wrzucone
do rzeki. Między m. Mokre a m.
Czaszyn strącono z nasypu kolejowego cysternę z ropą i wagon
pancerny oraz lokomotywę, które
następnie spalono. Mosty drogowe, począwszy od Komańczy aż
po Tarnawę, wszystkie spalone.
Placówka WOP z Komańczy, udała się do miejscowości Jasiel i po
ściągnięciu tamtejszej placówki
WOP powracająca do Sanoka w
sile około 140 ludzi, została otoczona i zlikwidowana. /.../ Atak
na gromadę Komańcza z 21 na
22 marca miał również tragiczne
skutki. Banderowcy przebrani po
części w polskie mundury spalili
budynek sanatorium kolejowego
(w Letnisku), budynek byłego starosty Klimowa, komisariat Straży
Granicznej, budynek nauczycielki
Drozdowej, w którym mieściła się
prywatna polska szkoła oraz mleczarnia. Ponadto spalona została
strażnica kolejowa, budynek milicjanta Hirscha, budynek wójta
Kasiewicza, budynek doktora Hellera w którym mieścił się komisariat MO, stację i dwa magazyny
kolejowe. Nauczycielka Drozdowa została spalona wraz z budynkiem szkoły, zginęła również jej
siostra nazwiskiem Kułak. Upowcy uprowadzili i zastrzelili także
milicjantów Błaszczaka i Latuska,
porucznika Gerasika oraz kolejarza Gońcę. UPA zamierzała spalić
również klasztor Nazaretanek - na
usilną prośbę przełożonej klasztoru udało się upowców od tego zamiaru odwieść” (http://www.twojebieszczady.net/komancza.php).
W rzeczywistości klasztor nie
został spalony, ponieważ często
ukrywali się w nim ranni upowcy.

relacjonował potem: „Kiedy weszliśmy na pasmo wzniesień około 2 km od Łupkowa, ujrzeliśmy
płonącą strażnicę. Wysłani zwiadowcy stwierdzili, że w dniach 25
i 26 marca załoga strażnicy biła
się z banderowcami i pod wieczór
przeszła granicę czechosłowacką”. Grupa Frołowa podążyła jej
śladem także przechodząc na teren Czechosłowacji.

25 marca o godzinie czwartej
rano nastąpił atak UPA na Polaków zgromadzonych w Łupkowie (wopiści, milicjanci, ludność
cywilna). Atak został odparty, ale
obrońcom kończyła się amunicja.
Poproszeni o „pożyczkę” Czesi
stwierdzili, że nie mają odpowiednich zapasów, ale w zamian
zaproponowali ewakuację Polaków przez granicę na swoją stronę. Wobec beznadziejnej sytuacji
dowództwo polskie zgodziło się.
26 marca z terenu Czechosłowacji
wjechał pociąg pancerny oraz wagony towarowe. Tym transportem
kolejowym Polacy ewakuowali
się przez granicę do Czechosłowacji.

14 kwietnia 1946 roku we wsi
Uhnów pow. Tomaszów Lubelski
upowcy z sotni „Zeleźniaka” podczas napadu na stację kolejową
zabili 30 żołnierzy WP i spalili 10
wagonów kolejowych, w których
zginęło 18 Ukraińców – przesiedleńców. Nocą z 14 na 15 lipca
we wsi Wołkowyja pow. Lesko
(Bieszczady) UPA zamordowała
32 Polaków a 4 uprowadzonych
zaginęło bez wieści. „Wybrane
osoby wiązano i żywcem wrzucano w ogień, niektórym „humanitarnie” podcinano wpierw żyły”
(Motyka..., s. 376; Tak było...).
„W nocy z 14 na 15 lipca 1946 r.
około godz. 24oo oddziały UPA
zaatakowały Wołkowyję. W wiosce stacjonował korpus Wojsk
Ochrony Pogranicza oraz znajdował się Posterunek MO. Ponadto
przebywało tu wielu mieszkańców
sąsiednich wiosek, wcześniej zaatakowanych przez nacjonalistów
ukraińskich. Dwie grupy uderzyły
na obiekty zajmowane przez wojsko i milicję, zaś trzecia zaczęła
palić domy i zabijać mieszkańców narodowości polskiej. Od kul
zginęli Franciszek P., Franciszek
W., Stanisław F., Józef S., Jan P.,
Józef M., Michał F., Aleksandra
Sz., Franciszek Sz., oficer Wojska
Polskiego o nazwisku I. i jeden
żołnierz. Ze szczególnym okrucieństwem sprawcy pozbawili życia: Stefanię P. – poprzez zakłucie
bagnetem, Aleksandra W. – wy-

Tymczasem na odsiecz placówkom WOP 25 marca z Sanoka ruszyło zgrupowanie liczące około
160 żołnierzy pod dowództwem
majora Frołowa. Całkowity brak
rozpoznania lokalizacji i sił UPA
doprowadziły do narzucenia Polakom walki w odkrytym terenie
pod wsią Kożuszne. Atakował
kureń „Rena” liczący około 500
upowców. Poległo 60 żołnierzy,
100 wydostało się z okrążenia w
małych, rozbitych grupkach (A.
Bata). Przed całkowitą zagładą
uratowała Polaków rozszalała burza śnieżna, osłaniająca ucieczkę
małymi grypami. Major Frołow
z kapitanem Kozyrą oraz około
50 żołnierzami przebili się w kierunku Komańczy. Kpt. Kozyra

Gerhard od opisu likwidacji strażnic WOP zaczyna swoją powieść
Łuny w Bieszczadach. Pisze on:
„Dowódca kompanii kapitan Wieczorek dotarł do Komańczy. Z
pięciu placówek, jakie minął po
drodze, zostały tylko dopalające
się zgliszcza. Wszędzie widział
na wpół zwęglone trupy ludzi z
obsady. Zabrał trzech żołnierzy z
placówki w Mokrem. Ocaleli, bo
w chwili natarcia bandytów znajdowali się na patrolu. Znalazł też
ciężko rannego strzelca Karasińskiego z placówki w Komańczy.
Bandyci wzięli go do niewoli, potwornie okaleczyli i pozostawili na
miejscu. Rannym zaopiekowała
się rodzina Kuźminów z Komańczy”. Żołnierz został wykastrowany przez „powstańców UPA”.
Ukraińska rodzina Kuźminów za
pomoc udzieloną polskiemu żołnierzowi została potem prze tych
„powstańców”
zamordowana.
Gdy następnego dnia, z dwoma
batalionami, na miejsce walki
przybył dowódca 34 pp ppłk Pluta – oczom jego ukazał się przerażający widok: wieś Kożuszne
w zgliszczach, na ziemi popiół,
krew i ciała poległych ponad 40
żołnierzy. Niektórzy z nich mieli
rozbite siekierami głowy, odrąbane ręce i nogi, a nawet wydłubane
bagnetami oczy (S. Myśliwski, A.
Bata).

krojone nożem serce, ściągnięta
z nadgarstków skóra, Antoniego
P. – przebicie twarzy bagnetem,
Franciszka J.– cios w skroń i poderżnięcie nożem gardła. Trzech
nieustalonych z imienia i nazwiska
żołnierzy zostało ciężko rannych.
Nacjonaliści ukraińscy usiłowali
dokonać zabójstwa Ludwika W. i
mężczyzny o nazwisku K., ale na
skutek zacięcia broni udało im
się zbiec. W czasie trwającej do
godz. 15oo walki, sprawcy spalili
ok. 80 budynków mieszkalnych i
gospodarczych wraz z dobytkiem
należących do ludności polskiej. (
IPN, sygn. akt S 69/07/Zi).
28 marca 1947 roku w zasadzce sotni UPA „Chrina” we wsi
Jabłonki koło Baligrodu pow.
Cisna zginął gen. Karol Świerczewski „Walter”. Okoliczności
jego śmierci do dzisiaj nie zostały
jednoznacznie wyjaśnione. Jest to
temat dość obszerny, stąd zainteresowanych odsyłam do mojej
książki „UPA w Bieszczadach”
(wyd. II Wrocław 2010, rozdział
Legendy o śmierci „Waltera”, s.
123 – 136).
Kolejne rozbieżności dotyczą zasadzki UPA na grupę Manewrową
WOP jadącą z Cisnej do Baligrodu. Nie jest do końca pewne, czy
miedzy 15 marcem a 2 kwietniem miały miejsce dwa napady
UPA na żołnierzy, jeden między
Jabłonkami a Bystrem oraz drugi
w Kołonicach, czy tylko jeden. H.
Dominiczak twierdzi, że był jeden
napad, kilka dni przed zasadzką
na gen Świerczewskiego. Do Baligrodu dwoma samochodami odjechała z Cisnej trzydziestoosobowa grupa demobilizowanych żołnierzy. Co istotne, w tym czasie
wopiści z Cisnej przygotowywali
operację przeciwko UPA. Miała ona odbyć się na drugi dzień,
wopiści mieli iść trasą Żubracze
- Maniów - Smolnik. „W rejonie
Smolnika nastąpić miało spotkanie z grupą operacyjną strażnic
z Komańczy, a potem miała być
wspólna akcja w rejonie Maguryczne – Kiczera – Krasna”. Mogło to być w połowie marca, a do
Smolnika wysłana została także
kompania 34 Budziszyńskiego
Pułku Piechoty. Jednakże w półtorej godziny po wyjeździe samochodów wopiści w Cisnej otrzymali przez radiotelegraf informację o zasadzce między Jabłonkami a Bystrem i śmierci demobilizowanych żołnierzy. „Na miejscu
tragedii, pośrodku szosy, stały
spalone wraki samochodów. W
promieniu kilkudziesięciu metrów
leżeli żołnierze. Bez mundurów,
w samej tylko bieliźnie, bez broni. Ich ciała były zmasakrowane.
Poza licznymi ranami od kul mieli
pokłute bagnetami twarze, ręce i
nogi, niektórzy wyłupione oczy i
rozszarpane zapalnikami twarze.
/.../ Dwadzieścia metrów od nich
leży grupa żołnierzy rozszarpana granatami, woleli śmierć, niż
oddać się w ręce upowców. /.../ Z
kępy krzaków żołnierze wyciągają
dwóch ciężko rannych wopistów.
Jeden umiera na ich rękach. Drugi, po opatrzeniu ran, opowiada
o przebiegu wypadków”. Wśród
zabitych był komendant posterunku w Cisnej, sierżant Skoneczny
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(faktycznie nazywał się Jan Duplak). Dwóch poległych oficerów
miało za sobą szlak bojowy od
Lenino po Berlin. Łącznie zginęło
trzydziestu żołnierzy i oficerów.
Wopiści ruszyli w pościg. Dopadli banderowców w Żernicy. „Tylko kilku udało się ujść...” (H. Dominiczak). Po kilku dniach w zasadzce zginął gen. Świerczewski.
Inni autorzy zasadzę na wopistów
datują na „trzy dni później”, czyli
31 marca, bądź 1 lub 2 kwietnia. Z
relacji ich wynika jednak, że były
dwie zasadzki. Pierwsza na grupę
rekwirującą żywność w Kołonicach (gdy jechała ona załatwiać
sprawy związane z demobilizacją
do Baligrodu) oraz druga na grupę rannych i chorych żołnierzy
odwożonych z Cisnej do Sanoka.
UPA wracając z zasadzki zaatakowała kolumnę przesiedleńców.
Podawane są daty tej zasadzki:
23 marca oraz 23 kwietnia 1947
roku. Bardziej prawdopodobna
jest data 23 marca. Wówczas w
okolicach Cisnej UPA zaatakowała kolumnę przesiedleńców w
wyniku czego zginęło 17 osób
cywilnych oraz 5 milicjantów
(Na Rubieży, nr 29). Z. Konieczny podaje, że było to 23 kwietnia,
zginęło 5 milicjantów, 2 Polaków
z komisji przesiedleńczej oraz 15
Ukraińców – przesiedleńców.
Z powyższego wynika, że 23
marca 1947 roku we wsi Bystre k.
Baligrodu pow. Lesko w zasadzce
UPA zginęło 32 żołnierzy WP, w
tym 5 oficerów, oraz ranni i chorzy z Grupy Manewrowej WOP
z Cisnej, jadący do Baligrodu.
Natomiast 1 kwietnia 1947 roku
w Kołonicach k. Baligrodu pow.
Lesko w zasadzce UPA zginęło 19
żołnierzy WP, w tym 6 oficerów
oraz komendant MO w Cisnej,
natomiast 8 żołnierzy dostało się
do niewoli, zostali oni uprowadzeni i zaginęli bez śladu. Oficerowie jechali z obstawą załatwiać
sprawy związane z demobilizacją,
ale postanowili zaopatrzyć się
w żywność „na drogę” i we wsi
wpadli w zasadzkę UPA.
W książce A. Baty Bieszczady
w ogniu znajduje się kserokopia „Sprawozdania” Powiatowej
Komendy MO w Lesku z dnia 2
kwietnia 1947 r. o następującej
treści: „W dniu 1.4.1947 r. w godzinach południowych z grom.
Cisna jechało do Baligrodu samochodem 31 żołnierzy, w tym 6-ciu
oficerów i Kom. Post. M.O. Cisna
kapr. Duplak Jan. Około 13-j w
południe na 5-6-tym kilometrze
przed Baligrodem samochód został napadnięty i ostrzelany przez
przeważającą siłę banderowców
skutkiem czego został zabity szofer tegoż samochodu. Ponieważ
kierowca został zabity auto było
nie opanowane i tym samym wpadło do rowu. Żołnierze widząc że
zostali napadnięci przez banderowców z zasadzki zajęli stanowiska obronne w rowach obok szosy
i bronili się. Banderowcy w liczbie
około 150-t ludzi silnym ogniem
z broni maszynowej trwającym
przez około 30-ci minut zabili
20-tu żołnierzy w tym Kom. Post.
M.O. Cisna kapr. Duplaka Jana,
oraz raniła dwu żołnierzy. Z na-
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padniętej grupy W.P. uratował się
jedynie jeden żołnierz który uciekł
do Baligrodu i dał znać o wypadku. Po przybyciu na miejsce
wypadku stwierdzono, że zostało
zabitych 19-tu żołnierzy i Kom.
Post. M.O. Cisna oraz 8-miu żołnierzy zaginęło bez wieści, prawdopodobnie uprowadzeni zostali
przez napastników ponieważ do
tej pory nie powrócili do swej jednostki. Rannych odwieziono do
szpitala w Sanoku. Banderowcy
po zabiciu żołnierzy obrabowali
ich z odzieży a następnie w bestialski sposób poprzebijali bagnetami zwłoki i połamali ręce,
oraz zabrali wszystką broń którą
posiadali żołnierze. Spodziewając
się nadejścia pomocy ze strony
W.P. wycofali się w nieznanym
kierunku. Po upływie krótkiego
czasu nadjechało 70-ciu żołnierzy i zabrali zabitych i rannych do
Baligrodu”. Sprawozdanie sporządził: widnieje odręczny podpis
– prawdopodobne nazwisko: Kopiczyński.
A. Bata pisze, że zasadzka ta miała miejsce zaledwie w trzy dni po
zabójstwie gen. Świerczewskiego,
czyli 31 marca. „Sotnie „Hrynia”
(„Chrina”) i „Stacha” w wąskim
przesmyku doliny, na skraju miejscowości Bystre, zaatakowały
34-osobowy oddział, składający
się z rannych i chorych żołnierzy
Grupy Manewrowej WOP z Cisnej, udających się do Baligrodu.
Z okrążenia wycofało się jedynie
dwóch żołnierzy, dwudziestu jeden
zginęło na miejscu, pozostałych
jedenastu banderowcy wzięli do
niewoli. Czekał ich straszny los,
zostali poddani najwymyślniejszym torturom, przykład szczególnego bestialstwa dawał sam
„Hryń”. Jeńcom obcinano uszy,
wykłuwano oczy, wyrywano narządy płciowe, wieszano na własnych wnętrznościach. Wszystkich
zamordowano. /.../ Także na tej
fatalnej trasie sotnia „Hrynia”
napadła na jadących samochodem z Cisnej do Baligrodu 30
oficerów i żołnierzy, którzy wracali do macierzystej jednostki w
Słupsku. W samochodzie znajdował się również nowy komendant
posterunku w Cisnej – sierż. Jan
Duplak. Bandyci otworzyli ogień
jednocześnie z obu stron szosy,
z bardzo bliskiej odległości. /.../
Tylko czterech żołnierzy znalazło
schronienie w lesie i oni ocaleli.
Pozostali polegli w walce, bądź
zostali zamordowani. Zginął też
Jan Duplak, jego zmasakrowane
ciało znaleziono na skraju zagajnika”.
S. Myśliński zasadzkę na chorych
i rannych żołnierzy z 4 manewrowej grupy WOP, liczącej 34 ludzi,
datuje „w trzy dni” po zabójstwie
Świerczewskiego. „Na pobojowisku pozostało 21 poległych, w
tym 5 oficerów. Tylko dwaj żołnierze zdołali się uratować. Jedenastu rannych żyło jeszcze, lecz
tylko tak długo, jak długo mogli
wytrzymać w torturach. Dowódca sotni „Hryń” stwierdziwszy, iż
straty własne wynoszą 5 zabitych
i 3 rannych striłców – osobiście
bagnetem wydłubywał żołnierzom
oczy, obcinał im uszy, popisywał
się swą siłą wyrywając rannym
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narządy płciowe. Zresztą „Hryń”
kazał dowódcy żandarmerii „Berkutowi” zamordować również
trzech własnych rannych striłców,
by nie opóźniali marszu. W drodze powrotnej sotnie „Hrynia”
i „Stacha” rozprawiły się też z
kolumną ukraińskich przesiedleńców i jej eskortą, złożoną z pięciu
milicjantów. Zginęli wszyscy funkcjonariusze MO i 17 osób cywilnych, przeważnie kobiety i dzieci.
W kilkanaście godzin później (1
kwietnia? – przypis S.Ż.) te same
sotnie UPA zniszczyły samochód
ciężarowy, w którym jechało 30
zdemobilizowanych oficerów i
podoficerów WP. Samochód stanął w płomieniach, a krzyżowy
ogień kilku cekaemów wysiekł
prawie wszystkich. Zginęli bezbronni, którzy przez tyle długich
frontowych miesięcy patrzyli
śmierci w oczy. Tylko czterech
zdołało uratować się ucieczką w
las. Ranni – w tej liczbie również
nowy komendant posterunku MO
w Cisnej, sierżant Jan Duplak –
dostawszy się w ręce bandytów,
zostali przez nich storturowani i
powieszeni. /.../ W niedługim też
czasie (czyli na początku kwietnia
1947 r. – S.Ż.) ataman kurenny
major „Ren”, przy udziale sotni „Hrynia”, „Bira”, „Stacha”
i „Brodycza” – łącznie w sile
ponad sześćset strilców – zadał
jedną z najcięższych klęsk, jaką
poniosło wojsko w walkach z UPA
w Bieszczadach: rozbił frontową
kompanię z 34 Budziszyńskiego
Pułku Piechoty. Tylko nieliczni
zdołali się uratować. Miało to
miejsce wśród lasu Maguryczna,
kilkaset metrów od wsi Smolnik,
a około dwunastu kilometrów – w
linii prostej na zachód – od Jabłonek”.
J. Jastrzębski pisze: „1 kwietnia
siedmiu oficerów z grupy manewrowej WOP w Cisnej jechało
do Baligrodu w sprawach służbowych. Duplak, który już od
dawna wybierał się do Komendy
Powiatowej w Lesku, zabrał się z
nimi. Jechali z ochroną 24 żołnierzy uzbrojonych w erkaemy i automaty. W Jabłonkach wysiedli z
samochodów i dalej szli marszem
ubezpieczonym. Tak doszli do Bystrego. Byli przekonani, że najbardziej niebezpieczny etap mają
już za sobą. Ledwo zdążyli wsiąść
do samochodu i ujechać kilkaset
metrów, zostali zasypani ogniem
banderowców. Kilku żołnierzy
zginęło od razu. Pozostali bronili się zaciekle, ale nie mieli szans
wobec przeważającej siły liczebnej i ogniowej banderowców. Gdy
na miejsce tragedii dotarła – wysłana na odgłos strzałów – pomoc
z Baligrodu, na szosie i w okolicznych rowach leżały rozebrane
do naga i potwornie okaleczone
zwłoki 16 żołnierzy i oficerów.
Siedemnastym był zmasakrowany
w stopniu przekraczającym ludzką wyobraźnię Jan Duplak. 10
żołnierzy banda prawdopodobnie uprowadziła i zamordowała,
albowiem przepadli bez wieści.
Przepadła też w leśnych ostępach
banda, chociaż pościg ruszył niezwłocznie jej śladem”.
O tej zasadzce opowiada kolega
milicjanta Jana Duplaka, a jego

wspomnienia zatytułowane „Ocalał tylko jeden” zamieszcza Maja
Bilska w książce Ognie nad Solinką. „Opowiem wam teraz jak mój
kolega Duplak zginął w Jabłonce.
Uparł się jechać z grupą 31 żołnierzy do Baligrodu. /..../ Ocalał
wówczas tylko jeden żołnierz,
który wrócił po kilku dniach w
dosłownie posiekanym kulami
płaszczu, ledwo żywy z wycieńczenia. Od niego dowiedzieliśmy
się o losach reszty. Duplak dowodził wówczas oddziałem milicjantów, bardzo też wierzył w swoje
bojowe doświadczenie frontowe.
Lecz niewiele znał się na walce
z bandami. Z ufnością wyruszył
na czele oddziału na penetrację
terenu i ściągnięcie kontyngentu” (podkr. S.Ż.). Zatrzymany po
drodze Ukrainiec poinformował
oficera, że w Kołonicach, skąd
rzekomo pochodził, od kilku dni
nie ma ani jednego „partyzanta”.
Faktycznie, gdy wjechali do Kołonic, poza kilkoma kobietami nie
zastali nawet dzieci. Wieś wyglądała na prawie wymarłą. Żołnierze nie widząc zagrożenia na rozkaz dowódcy porozchodzili się po
zagrodach. „Stałem na posterunku
bliżej lasu i nagle zobaczyłem, że
wśród chałup pojawili się jakby
wyrośli spod ziemi uzbrojeni cywile. /.../ Całe starcie trwało zaledwie kilka minut i zakończyło się
całkowitą klęską oddziału”.
G. Motyka twierdzi, że upowcy od
dawna „polowali” na wopistów z
Cisnej, aby dokonać zemsty za
zagładę szpitala, „wreszcie wysiłki upowców zostały uwieńczone
powodzeniem. 1 kwietnia 1947 r.,
chcąc załatwić sprawy służbowe
związane z przejazdem do Koszalina, kilku oficerów (na czele z dowodzącym por. Dzięgielewskim)
wybrało się w podróż z Cisnej do
Baligrodu. Osłaniało ich 24 żołnierzy. Towarzyszył im także komendant posterunku MO z Cisnej
– Duplak. Cała ta grupa (razem
32 osoby), uzbrojona m.in. w pięć
erkaemów, wyjechała ciężarówką
z Cisnej o godz. 10.20. Jechano w pełnej gotowości bojowej.
Miejsce napadu na gen. „Waltera”
żołnierze przeszli pieszo. Kilkaset
metrów dalej, gdy już wopiści z
powrotem wsiedli na ciężarówkę,
zostali zaatakowani. Gwałtowny szturm zmiótł polską obronę.
Na odgłos strzałów natychmiast
wyruszyła pomoc z Cisnej i Baligrodu. Na miejscu zasadzki
znaleziono 16 zabitych i 4 ciężko
rannych żołnierzy – dwóch z nich
nie udało się już odratować. Zginął też komendant MO – Duplak.
Jednemu z żołnierzy, szer. Michalakowi, powiodło się wyrwanie z
okrążenia, dotarł następnie lasami
do Baligrodu. Dziesięciu wopistów uprowadzono i zamordowano.
Motyka powołując się na „Akta w
sprawie śmierci Świerczewskiego” znajdujące się w Centralnym
Archiwum Wojskowym pisze: „W
pościg wyruszyła grupa operacyjna 32 pp. Parę dni po opisanych
wypadkach natrafiła ona w Żernicy na grupę upowców. Dwóch
z nich zginęło w walce, dowódca
– „Jar” popełnił samobójstwo, a
pięciu umknęło. Ciekawe, że Dominiczak straty UPA ocenił na 20

zabitych. Może to wskazywać na
ofiary wśród ludności cywilnej”
. Motyka wniosków takich nie
wysnuwa w przypadkach, gdy
zawyżone ilości strat żołnierzy
polskich podają banderowcy, np.
pod Jamną Górą UPA straty WP
oceniła na 58 żołnierzy, a poległo ich czterech – upowcy zabili
więc 54 osoby cywilne? Z notesu
znalezionego przy „Jarze” dowiedziano się, że na wopistów napadła sotnia „Bira”.
Były to ostatnie sukcesy UPA w
walkach polsko-ukraińskich w
Bieszczadach. Należy podkreślić, że w tych walkach Wojskiem
Polskim dowodzili sowieccy
dowódcy, mający za sobą m.in.
przeszkolenie w szkole NKWD
w Kujbyszewie. 28 sierpnia 1944
roku na stacji kolejowej w Siedlcach wyładowała się grupa 87 rosyjskich oficerów przydzielonych
do formowanej 2 Armii WP, w
tym do utworzonej 8 Dywizji Piechoty. Wśród nich byli pułkownik
Wasyl Gulida oraz majorowie:
Feliks Kondracki, Stanisław Pluto i Mikołaj (Nikołaj) Kiryluk
(wszyscy trzej w Bieszczadach
byli już podpułkownikami). Jednym z największych sadystów
przesłuchujących
partyzantów
AK wcielanych do wojska był
szef śledczy kapitan Frołow, który
w Bieszczadach miał już stopień
majora. Wyroki śmierci zatwierdzał Świerczewski.
„Z listu starosty powiatowego w
Lesku Tadeusza Pawłusiewicza
do wojewody rzeszowskiego z 2
stycznia 1946 r. dotyczącego dowódcy 36 pułku 8 dywizji Wojska
Polskiego, płk. Nikołaja Kiryluka – Ukraińca, wyłania się obraz krwawego watażki, którego
zapewne NKWD zainstalowało w
polskim wojsku” – pisze Andrzej
Potocki w książce Bieszczadzkie
losy. Starosta zarzucał Kirylukowi dokonywanie licznych aresztowań, wręcz łapanek, niewinnych
ludzi w celu wymuszenia okupu,
oraz liczne kradzieże i gwałcenie
kobiet, które kazał sobie przyprowadzać na kwaterę. Oskarżył go
też o prowokowanie upowców do
ataków na żołnierzy i ludność polską. W Wojsku Polskim przysłanym w Bieszczady służyło dużo
zmobilizowanych partyzantów z
Armii Krajowej i z samoobron na
Kresach, ale także narodowości
ukraińskiej. W lipcu 1944 roku
w WP służyło 1171 żołnierzy i
234 oficerów narodowości ukraińskiej (E. Prus: Atamania UPA).
W powiecie tomaszowskim jesienią czterdziestego czwartego
roku do wojska polskiego zgłosiło
się ponad tysiąc żołnierzy i około dwustu oficerów oraz podoficerów narodowości ukraińskiej
(Z. Ziembolewski: Krwawe noce
pogranicza.). Ukraińcy unikali
poboru do Armii Czerwonej, jeśli już nie szli do UPA, to woleli
trafić do Wojska Polskiego. Wielu
z nich miało na swoim sumieniu
krew żydowską i polską służąc w
policji ukraińskiej oraz w UPA i
nadal było przesiąkniętych nienawiścią do Polaków. W Bieszczady trafili więc jakby ze „swoim”
dowódcą. „Ostatnio w czasie spalenia gromady Mchawa w gminie
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Baligród – za zabicie dwóch żołnierzy polskich przez banderowców – spalono 40 gospodarstw
ukraińskich. Ale za co spalono
przy tym 14 gospodarstw polskich
i zabito pięciu Polaków, skoro Polacy byli zupełnie niewinni i stale
przez banderowców prześladowani?” - pisał starosta Pawłusiewicz
(A. Potocki: Bieszczadzkie losy).
Stanisław Żurek
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Przywłaszczone miasto Lwów

Aleksander Szumański
Przedruk i tłumaczenie Irena Kulesza za zgodą Autora i Redakcji strony: http://zbruc.eu/
node/47025 Щиро дякуємо! Serdecznie dziękujemy!
Nie wybudowaliśmy tego miasta, przyszliśmy na gotowe. W
jakimś sensie odebraliśmy go,
przywłaszczyliśmy. Nie jesteśmy
niczemu winni. To dzięki totalnej
amnezji, która się stała czymś na
kształt powietrza lwowskiego. Z
uporem maniaka wypieraliśmy z
pamięci to, że nie Lwów – to nie
nasze miasto, że otrzymaliśmy
je nie dzięki naszym staraniom, i
nie za zasługi. Po prostu w pewnej chwili zrzuciło ono, jak wąż,
swą skórę historyczną, ogołociło
się do cna – i porosło nami. Nie
można nas nazwać nowymi właścicielami Lwowa. Jesteśmy tymi,
którzy Lwów przywłaszczyli.
Bardzo kochamy Lwów – przede
wszystkim dlatego, że w sposób
świadomy pozbawiliśmy go historii – nie naszej, lecz trochę
cudzej. Być może ktoś, kiedyś
dokona takiego samego aktu barbarzyństwa wobec nas, wobec
naszych wypracowanych mitów.
Nie będziemy tego świadkami,
dlatego to nas nie boli. Lwów to
boli. W sercu Lwowa, gdzieś głęboko pod brukiem, pod tynkiem,
pod gruboskórną warstwą realiów
ukraińskich da się słyszeć niemy
krzyk miasta, któremu odcięto
połączenie z siwymi i milczącymi
stuleciami, z tym czasem, kiedy
nie mogło ono nawet pomyśleć o
tym, że zostanie odarte z historii.
Obdzieranie z historii – to nasza
codzienna czynność w odniesieniu do Lwowa, który zawsze był
miastem wszystkich i jednocześnie niczyim. Obdarcie z historii
– to codzienny rytuał rzeczywistości ukraińskiej, wydziobującej
resztki innej pamięci, kłującej w
oczy. Nie boimy się na to patrzeć,
ponieważ nie mamy czym. Nasze
oczy historyczne nie widzą, nie jesteśmy w stanie ujrzeć w naszym
mieście nie naszych korzeni. Wydaje się nam, że przez sam fakt
naszej bytności w tym mieście
jest ono nasze. Nie mylimy się.
Rzeczywiście, z każdym rokiem
bycia Lwowa we władaniu nowych właścicieli zaciera się jego
stara metryka, która nie została
napisana w cyrylicy i w barwach
niebiesko-żółtych.
Warto jednak chociażby w myślach wsiąść do wehikułu czasu i
przenieść się 80-90 lat wstecz. Do
tamtego Lwowa, który w bardzo
szybkim tempie zamienił się w
niemy krzyk, dochodzący skądś
głęboko pod brukiem. Wyobrażam sobie, że spaceruję uliczkami tętniącego życiem miasteczka
w Europie Środkowej, leżącego
gdzieś na peryferiach atrakcyjnego cesarstwa i widzę, że co drugi
przechodzień – to Polak albo katolik, co trzeci – to Żyd, mający
garbaty nos i noszący kruczoczarne ubranie. Widzę miasto, mogące
pomieścić dziesiątki różnych tożsamości i zmieniające się w wieżę
Babel w miniaturze, mieszankę
zapachów, dźwięków, cynamonu,
potu ludzkiego, targowiska, cechów i wszystkiego, co po upływie 80-90 lat stanie się zamordowaną historią. Przenosząc się myślami do tego mitycznego Lwowa
i będąc wychowanym w oparciu
o teorię o ukraińskiej naturze
Lwowa, zaczynam się bać, czyżbym miał pomroczność jasną?
Czyżbym czegoś nie zauważał?
Dlaczego widzę zupełnie inny,
niby potworkowy Lwów, ułożo-

ny z różnych różności? One albo
są wrogo do siebie nastawione,
albo starają się współpracować,
albo się rozregulowują na różnych poziomach, albo tworzą coś
na kształt grochu z kapustą, taki
dziwny, eklektyczny – raz atrakcyjny, innym razem mniej.
Widzę Lwów, którego za kilka
miesięcy już nie będzie. Przypomina mi Hiroszimę na dzień przed
zrzuceniem na nią bomby atomowej. Ludzie żyją, jak zawsze,
gdzieś się spieszą, czy po prostu
nic nie robią, ale nie wiedzą, że jutro nastąpi kres ich historii. Lwów,
który sobie wyobrażam, coś tam
bębni rutynowo pod nosem, trawi
codzienne radości i żale swych
bardzo różnych mieszkańców i
współwłaścicieli i nie wie, że jutro
nadejdzie kres historii. Nadejdzie
ciemność. Będzie jedynie nieprzenikniony mrok fałszu i dwulicowości.
W ciągu kilku tygodni zniknęła
połowa miasta. Polacy się ulotnili,
jakby ich ktoś wytarł gumką. Byli
– i nie ma ich. Żydzi, stanowiący
niepowtarzalne elementy ówczesnych lwowskich puzzli, zostali
zlikwidowani w sposób fizyczny.
Bezpośrednio tu, na miejscu, żeby
nie chodzić daleko. Zostali zakatrupieni, zamordowani, zgnojeni
– i nie jest to hollywoodzki film
o esesmanach, to nasz prawdziwy lwowski obrazek z realnymi
postaciami. Ukraińcy i ich dzieci
biegli za płaczącym tłumem Żydów, pędzonych na śmierć, rzucając w nich kamieniami i zdzierając suknie. Wyglądało na to, że
się cieszą, iż ktoś krzyżuje Żydów zamiast nich. Łechtało to ich
podświadomość.(Oto Holocaust
w wykonaniu banderowskiej
Ukrainy -http://niepoprawni.pl/
blog/2218/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
;
dopisek A.S.).
Lwów przeżył nie łagodną i
ewolucyjną zmianę ludności, ale
gwałtowną, z użyciem przemocy zamianę na jakąś inną, z zewnątrz. Przybyła tu ludność nie
była w stanie zrozumieć swych
zobowiązań wobec nowego, a tak
naprawdę, bardzo starego miasta.
Mieszkania tych, których nagle
zabrakło, zamieniły się w przybytki duchów, wspomnień, miejsca,
z których uciekano w pośpiechu.
Wkroczyli tu nowi współcześni –
słudzy nowego reżimu, zarzuceni
tu Bóg wie, skąd i Bóg wie, po co.
Przyszli na gotowe. Zastali tu jeszcze ciepłe szafy, kredensy, piece,
kuchnie. Nowi ludzie wchodzili
do nie swoich mieszkań i patrzyli
przez smutne okna na krajobraz,
uważając go za swój. Jeszcze
wczoraj był to krajobraz kogoś
innego. Ten krajobraz na zawsze
zapamięta pełne łez spojrzenie
Polaka czy Żyda, czy też innego
powojennego mieszkańca Galicji,
który przez zakończenie swego
ziemskiego bytowania zaznaczył
kres Lwowa, jako takiego. Na
jeszcze ciepłych półkach w szafie
zostały położone nowe ręczniki;
do jeszcze ciepłego łóżka położył
się ktoś tam; wyblakła plama na
ścianie, gdzie wcześniej było zdjęcie katolika czy wyznawcy judaizmu, nie rzucała się w oczy zbyt
długo – na tym samym gwoździu
zostało powieszone nowe zdjęcie
albo święty obraz, albo po prostu
tandetny obrazek. Jeszcze ciepłe

ściany mieszkań wychłodziły się
na wieki, niby zostały owiane
lodowatym arktycznym wiatrem
totalnego zapomnienia. Wszystko, co jeszcze wczoraj oddychało
i tętniło życiem, w jednym dniu
skostniało, obumarło i oniemiało.
Nam do tej pory to odpowiada. Do
prawdziwego szaleństwa kochamy martwe milczenie rozdeptanego Lwowa. Traktujemy te ściany i mury nie jak nośniki czyjejś
pamięci, a po prostu jak ściany
nośne. Nic nie zbudowaliśmy, po
prostu to otrzymaliśmy. Miasto
jak gdyby wylano do muszli klozetowej i spłukano w niej jego
wielowiekową historię różności,
sformatowało swą pamięć – i stało
się miastem nowych ludzi, którzy
z dumą patrzyli w świetlaną przyszłość, agresywnie zaprzeczając
istnieniu mrocznej przeszłości.
Pokolenie, które przez wieki strzegło ciągłości, zostało zastąpione
przez pokolenie czystej kartki, na
której każdy nieokrzesany „wsiok”(wieśniak dopisek AS.)) i każdy
przyjezdny kagebista mógł odtąd
pisać nieczytelnym i koślawym
pismem swą historię. Oczywiście, nie było w niej miejsca dla
tej średniowiecznej, złożonej z
drobnych kawałeczków materiału, wieży Babel, dla szat austrowęgierskich, koronowanych głów.
Nie było miejsca na błękitną krew,
nie zmieścili się tu dostojni handlarze, Żydzi o garbatych nosach
ani dumni i zarozumiali Polacy.
Niby ich wcale nie było.
Pojawiły się całe nowe osiedla,
tzw. „sypialnie”, gdzie ludzie
przez całe życie nie mieszkają, a
śpią. Pojawiły się istoty sowieckie, które wspaniale się „zlały”
z nową rzeczywistością socjalistyczną. Zjawiło się pokolenie
Ukraińców, bardzo długo wyczekujących swego wejścia na arenę
historyczną. Pokolenie to obrało
za swe narzędzie rewanżyzm. Pojawiły się tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi bez twarzy, którzy od
dziecka uczyli się udawania i prowadzili podwójne życie: w domu
rozmawiali po ukraińsku, a w pracy prowadzili pogadanki polityczne po rosyjsku. Pojawiły się dzieci, które potrafiły pięknie śpiewać
zarówno kolędy, jak i piosenki na
cześć 1 maja. Powstały całe tłumy
obłudników. Pisali oni donosy i
skargi na siebie nawzajem, ale
po cichu chrzcili dzieci. Jeszcze
ciepłe szafy, łóżka i mury milkły
na zawsze, jak gdyby w obawie
przed zburzeniem tej zbiorowej
schizofrenii.
Miasto na zawsze przestało być
sobą. Jest to nasza wspólna zasługa. Nigdy nie będziemy mieli
wyrzutów sumienia, dlatego że
amnezja – to wszystko, co mamy,
to nasze dziejowe panaceum na
historyczną zapłatę za umyślne
przemilczenie. Miasto współczesne nawet nie wspomina już o
swej lokalnej Zagładzie. Polska
historia Lwowa przeniosła się w
płaszczyznę raczej nostalgiczną.
Architektura czasów austriackich
nie jest czynnikiem pamięci historycznej, ale tym, co wpływa na
kształtowanie cen nieruchomości
i na tych, którzy nimi handlują.
Wygląda to, jak zmowa milczenia
o nie naszej historii. Przypomina
to ściganie się: kto szybciej wyrzuci pamiątki, świadczące o życiu codziennym przed wybuchem.

Godzimy się na to, że osiągalna
dla nas historia Lwowa zaczyna
się akurat po wybuchu, a wszystko, co było wcześniej – to zjawa,
duch, barwna egzotyka, coś groteskowego, zmitologizowanego,
niemal zaoceanicznego. To jest
odległe, znajduje się po drugiej
stronie zimnego lustra. Nie dotyka ono nas i nie niepokoi. Możemy na tym zarabiać, budować
swą pychę, wypinać to, jako coś
atrakcyjnego handlowo, a mimo
to uważać za bardzo odległe wydarzenia historyczne, jak zniszczenie Pompejów czy zniknięcie
cywilizacji Majów. To wszystko
jest daleko, nie z nami, nie tu.
Amnezja, co by tu nie mówić –
to dobra rzecz. Dzięki niej śpimy
spokojnie w jeszcze ciepłym łóżku kogoś wczorajszego.
Boję się jednak, że historia się
na nas zemści, bo jest niezwykle
sprytna. Pokolenie, chcące władać miastem, które zostało zbudowane nie dla tej generacji i nie
przez nią, wcześniej czy później
się potknie o własną amnezję.
Zresztą, tak się już dzieje. Syndrom sztokholmski poszerza się
nad Lwowem. Z drżeniem serca
pokochaliśmy swego gwałciciela.
Odrzucanie rzekomej ukraińskiej
historii Lwowa odbiło się czkawką i w konsekwencji żyjemy w
niezupełnie ukraińskim państwie.
Okazało się, że to państwo, tak
jak Lwów, zostało zbudowane nie
przez nas i nie dla nas. Ten niewypał koniunktury komunistycznej
współżyje ze Lwowem już trzecie dziesięciolecie z rzędu, a my
„odlatujemy”, jak po narkotyku.
Syndrom sztokholmski ratuje nas
teraz tak samo, jak w swoim czasie amnezja uratowała nas przed
odpowiedzialnością za przywłaszczenie wycieńczonego miasta, po
którym przejechał walec historii.
Historia zemściła się na nas, zsyłając wirus samozakłamania i masochizmu. Liceum, przygotowujące
przyszłych żołnierzy, nazwaliśmy
imieniem Bohaterów walk pod
Krutami (chodzi o walkę 16 stycznia 1918 r. pod Krutami, leżącymi
130 kim na północny wschód od
Kijowa. Wojska Czerwonej Gwardii walczyły z kadetami i Kozakami ukraińskimi; śmierć kadetów
stała się symbolem patriotyzmu i
ofiarności – przyp. tłum.). Prawdopodobnie, w ten sposób chcieliśmy utrwalić kult desperackiej
śmierci niewinnych chłopców.
My wszyscy uwielbiamy płacz
nad grobami, palenie zniczy, załamywanie rąk i kwilenie, rozpacz,
unoszenie się na kosmiczne orbity smutku i cierpienia. Wychowaliśmy się w oparciu o epopeję
„powstańców z lasu”, gotowych
umrzeć za młodu, przy tym wyraźnie uświadamiających sobie
utopijność zwycięstwa. Boimy
się przyznać sobie samym, że naszym „drugim ja” jest absolutny,
bezwzględny masochizm. Bijemy
wszystkich na głowę, odnajdując
podświadome szczęście w nieszczęściu.
Nie jest to niczym innym, jak
tylko wybrykiem historii, którą
w swoim czasie pogrzebaliśmy
wszyscy razem. Wygląda na to,
że kpi i drwi z nas teraz, mówiąc:
będziecie chcieli żyć w kraju, który wam nie odpowiada. Nigdzie
nie uciekniecie od swojej mamy,
która jest alkoholiczką i prosty-

tutką. Będziecie ją kochali i jednocześnie nienawidzili, nie dacie
rady jej się wyrzec, będziecie ją
ratowali, ponieważ jest to wasza
mama. Radość w cierpieniu będzie zaskakiwała was samych,
ale jesteście pomysłowi, więc
nazwiecie to szczytem wielkoduszności i szlachetności. Jednak,
gdzieś w głębi duszy, będąc sam
na sam z palącą potrzebą samooczyszczenia, dojdziecie do wniosku, że nigdy nie będziecie w tym
kraju szczęśliwi.
Walec historii zgniótł nas samych.
Staliśmy się masą, z której można
ulepić, co się tylko chce. Potrzebny jest bohater naszych czasów–
proszę bardzo. Chcemy cynika i
osobę, uprawiającą krytykanctwo
– nie ma sprawy. Chcemy kochać
swą matkę – proszę bardzo, są targi artystyczne, nazywane „Wernisażem”, na których sprzedaje się
haftowane koszule, produkowane
na skalę przemysłową. Chcemy
odpocząć – nie ma problemu.
Mamy klub, gdzie muzykę miksuje osobnik, gadający po rosyjsku,
a nasze wytapetowane dziewczyny robią dobrze Turkom. Jeżeli
trzeba się schować, ukryć – Polska
jest blisko, tam można przeczekać
kolejną falę mobilizacji. Jeżeli
trzeba zrzucić władzę, wybraną
nie przez nas i nie dla nas – nie
ma sprawy. Namioty są gotowe,
a drewniane tarcze z poprzedniego buntu leżą w garażu czy stodole. Jesteśmy „zawsze gotowi”,
jak pionierzy, odpowiadamy na
każdy apel dziejowy. Jesteśmy
nadzieniem z mielonego mięsa, a
przecież wiadomo, że historia jest
substancją mięsożerną. Wymaga
coraz to nowych i nowych zwłok,
coraz świeższego mięsa, żeby
okryć nim ogolone kości. My,
współcześni mieszkańcy Lwowa,
jesteśmy pod tym względem idealni. Wygląda na to, że zgłosiliśmy się na ochotnika. Chcemy co
jakiś czas się wystawiać na działanie ostrego wiatru historii i rozmawiać z nią językiem iluzji.
Nowego nie można stworzyć w
szybkim tempie. Naiwnie myślimy, że po wybuchu mamy neo
- Lwów, ukraiński, jednorodny
(monotonny), powstały nie z połączonych ze sobą kawałków materiału, ale z całego kawałka płótna. Ach, jakże jesteśmy naiwni!
Nasz lwowski dysk twardy został
zdefragmentowany, ale wrzucamy
na niego absolutnie nie to, co najlepsze, ponieważ sami jesteśmy
dalece nienajlepsi. Nasi najlepsi
przodkowie zniknęli bez śladu tak
samo, jak zniknęła najlepsza przeszłość Lwowa. Najlepsi zostali
unicestwieni w łagrach, obozach,
w czasie represji i deportacji. Pozostali nasi rodzice – ci, którzy tu
zostali. Najlepsi wśród gorszych.
Ci, którzy się chętnie przystosowali. Ci, którym nieźle się żyło w
sowieckim baraku przewidywalności. Ci, komu odpowiadały ceny
chleba i prądu oraz otrzymujący
skierowania z funduszu wczasów
pracowniczych. Ci, którzy się
odnaleźli w nowej, wyrównanej,
monochromatycznej rzeczywistości, morderczyni wszystkich najlepszych. Współcześni lwowianie
– to potomkowie tych dalece nie
najlepszych. Nikt nie jest niczemu
winien – to konstatacja. Ukraina,
jako taka, jest zbiorowym, wielomilionowym potomkiem osobni-
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ków dalece nie najlepszych. I to
delikatnie mówiąc.
Z państwem się dzieje to samo. W
trybie zwykłym codziennie produkuje ono dla każdego obywatela syndrom sztokholmski. I mówi:
kochaj mnie, ponieważ wykorzystywanie ciebie bez miłości mi nie
odpowiada. I my kochamy. Nie
dlatego, że jesteśmy wykorzystywani. Kochamy państwo – i już.
(Syndrom sztokholmski – stan
psychiczny, który pojawia się u
ofiar porwania lub u zakładników,
wyrażający się odczuwaniem
sympatii i solidarności z osobami je przetrzymującymi. Może
osiągnąć taki stopień, że osoby
więzione pomagają swoim prześladowcom w osiągnięciu ich celów lub w ucieczce przed policją ;
dopisek AS.).
Być może, byłoby lepiej, gdybyśmy wrzucili to nasze mięso mielone do zamrażalnika i doczekali
się nadejścia kolejnych pokoleń,
przeczekali tę epokę nienajlepszych. Chociaż, bądźmy szczerzy:
nie warto się oszukiwać. Ktoś,
kiedyś weźmie to nasze mielone
i włoży szybko do mikrofalówki
patriotyzmu, będącego „na czasie” – i wszystko się zacznie od
nowa. Tym „kimś” będą ludzie z
pokolenia Operacji Antyterrorystycznej lub po Operacji Antyterrorystycznej – niestety, pokolenie
to nie potrafi ulepić z mielonego
nic ekskluzywnego i pięknego.
Nie wyjdzie z tego sznycel wie-
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deński, tylko typowy kotlet mielony, a może zwyczajnie coś bezkształtnego, byle mięsnego i do
zjedzenia.
Historia będzie więc chichotała z całych sił, i będzie dumna z
siebie. I będą się rozmnażały, jak
na kserokopiarce, mity o tym, że
nikt nie dał rady powstrzymać
kremlowskiej agresji, tylko nasi
chłopcy z powiatu Pustomyty dali
mu radę. W każdej szkole będzie
wisiała tablica ku czci Niebiańskiej Sotni – wszędzie tam, gdzie
wcześniej wisieli kolejno: Marks,
Engels, Lenin, Stalin, Breżniew,
Gorbaczow. To historyczne show
z przeźroczami będzie nieodłącznym elementem przygotowania
kolejnych pokoleń do zjedzenia
nowego mielonego z historii.
Nie może być tak, że nie będzie
zdeptany ten, który sam kiedyś
deptał i niszczył czyjąś (czy również nie swoją?) historię.
Niemy krzyk Lwowa, odartego z
historii, będzie się błąkał po kanale symbolicznej Pełtwi. Nowe
pokolenia przyjdą, by zająć jeszcze ciepłe łóżka i szafy. Nie będą
to jednak meble jakichś anonimowych widm, przechodzących
przez ściany nośne, tylko nasze
łóżka i nasze szafy. Będziemy tracili głos, ponieważ nikt nie uprzedzi nas o wybuchu – tak było
również wiele lat temu. Nowi
lwowiacy powiedzą: nie było was
tu, zastaliście tu wszystko, zarabialiście bezmyślnie, opowiadając

turystom o lampach naftowych
i knajpach żydowskich, w które sami nie wierzyliście. Hańba
wam, ludzie z epoki lat 2000,
którzy przespaliście całe życie na
swoich osiedlach-sypialniach.
Tak powiedzą kolejne pokolenia,
nauczone – przez nas – pisania
wszystkiego od nowej, czystej
karty. Nie będą pamiętały zapachu
Polaka, który zniknął, ani zapachu
Żyda, który został bestialsko zamordowany. Będzie to pokolenie,
mające podwójną amnezję i podwójny syndrom sztokholmski.
To pokolenie, wykorzystane do
cna, będzie szukało nowego uzasadnienia swej misji w państwie,
które coraz bardziej nie będzie mu
odpowiadało. Pokolenie to będzie
władało kilkoma językami, ale z
historią nadal będzie rozmawiało
językiem iluzji. Inaczej być nie
może – to błędne koło.
Ludzie przyszłości nadal będą
odprawiali nabożeństwa obok śladów moczu na ścianie, uważając
je za twarz Matki Bożej. Nadal
będą wypełniali świątynie swymi
płaszczami i spodniami, niczego
nie rozumiejąc. Nadal będą krzyczeli: „Ukrzyżuj!” – i będzie to
dotyczyło wszystkich, kto będzie
burzył ich prywatną harmonię
między czystą wiarą i nieczystymi
uczynkami. Ludzie będą chorobliwie uzależnieni od telewizora,
którego będą nienawidzili. Dzieci bohaterów Operacji Antyterrorystycznej w niczym nie będą

DZIEJE POLAKÓW NA BUKOWINIE
(DZISIEJSZEJ RUMUŃSKIEJ)

NA PRZYKŁADZIE NOWY SOŁONIEC – SOLONETU NOU.
Cykl artykułów poświęconych mniejszości polskiej
na bukowinie rumuńskiej.
Jerzy Mużyło na podstawie materiałów: Alfonsa Eugeniusza Zelionca
1. Ogólna charakterystyka
Bukowiny
Wyłaniające się z mroków średniowiecza dzieje Bukowiny są naznaczone tendencją do zachowania
suwerenności zarówno wobec
ekspansywnej polityki europejskich władców, jak i w szczególny
sposób względem grabieżczej postawy zagrażającego jej Imperium
Osmańskiego. U zarania drugiego
tysiąclecia ziemie te podlegały
najpierw Rusi Kijowskiej, a potem należały do książąt halickich
i halicko- włodzimierskich, będąc
na drodze ówczesnego szlaku handlowego, który łączył Zadnieprze
z Węgrami i Czechami.
Proces politycznej emancypacji doprowadził w połowie XIV
w. do powstania suwerennego
Księstwa Mołdawskiego, a przez
następne związki sojusznicze ,
jako lenno Wielkiego Księstwa
Polsko – Litewskiego. Obszar
ten doznał szybkiego rozwoju, co
można zauważyć na przykładzie
imponującej rozbudowy struktur
państwowych w XV wieku. Powstały wówczas liczne twierdze,
które stanowiły zarazem pierwsze
siedziby władców mołdawskich:
Seret, Baia, Radowce, wreszcie

Suczawa, skąd w XVI w. stolicę
Mołdawii przeniesiono na południe, do Jass i odtąd Bukowina
przestała odgrywać centralną rolę
w państwie mołdawskim.
Wzorem chrześcijańskich zachodnich monarchów, młode dynastie hospodarów mołdawskich, w
oparciu o rosnący potencjał ekonomiczny, rozpoczęły fundacje
licznych zespołów klasztornych,
które powstawały w obszarze stolicy państwowej. Powstały w tym
czasie biskupstwa katolickie w
Serecie, potem w Baia i później
w Bakowie oraz liczne fundacje
klasztorne dominikańskie i franciszkańskie. Nosiły znamiona
powszechnego w kulturze królewskich dworów zachodnich praw
patronatu. Ostatecznie w tym
względzie silniejsze okazały się
wpływy kościoła wschodniego,
co doprowadziło do zaniechania
katolickich wzorców na rzecz tradycji orientalnej. Świadectwem
poziomu kultury prawosławnej na
obszarze całej ówczesnej Mołdawii są Monastyry Mołdawskie,z
kompleksem klasztornym św. Jana
z Suczawy na czele.
Wzdłuż osi handlowych tak zwa-

nej ,, drogi mołdawskiej ‘’, która
ciągnęła się przez Bukowinę, łącząc Morze Czarne z zachodem.
Powstały liczne miasta. Które już
u zarania przedstawiały kulturę
etnicznie złożoną , otwartą na różnorakie wpływy: ruskie , polskie ,
węgierskie, bizantyjskie, otomańskie i inne.
Od XIV w. liczne źródła potwierdzają obecność Polaków na ziemi
mołdawskiej w charakterze misjonarzy, biskupów i kapłanów ,
urzędników, rzemieślników i kupców. A także służących na dworach
ówczesnych władców mołdawskich, niejednokrotnie skoligaconych węzłem małżeńskim z polskimi rodami szlacheckimi.
Turcy, będąc od wieków stałym
zagrożeniem nie tylko dla państwa mołdawskiego, w pierwszej
połowie XVI w. podbili Mołdawię, rozpoczynając tak zwaną ,,erę
osmańską’’, która doprowadziła
do zatarcia śladów zachodniej
cywilizacji oraz do zubożenia regionu pod względem społeczno
– ekonomicznym. Ponadto, trwające przez XVII i XVIII w. wojny
rosyjsko – tureckie doprowadziły
ostatecznie do podziału terytorium
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się różnili od dzieci żołnierzy
formacji „Berkut”, czy od dzieci
celników – wszyscy będą słuchali
tej samej muzyki. Tak się składa,
że jesteśmy skazani na życie w
jakiejś niemającej końca czarnej
dziurze, w otworze analnym modernizmu, gdzie ulega zniszczeniu
ciągłość w czasie, jest zaprzeczona własna odpowiedzialność za
przestrzeń, a są kultywowane bezmyślne rytuały, forma przeważa
nad treścią. Ludzie, czytając czarno na białym, w ogóle nie są zdolni do tego, żeby przeczytać, co zostało napisane czarno na białym,
a myślą o tym, co i kogo boli, i
dyskutują z autorem o wszystkim,
oprócz tego, co zostało napisane
czarno na białym.
Być może ktoś, kiedyś nazwie
miejsce naszego życia przeklętym
lub takim, na które rzucono urok.
Niestety, każde kolejne pokolenie
będzie żyło jak gdyby na złość poprzedniemu. To jednak nie będzie
ruch do przodu. Będzie to chaotyczna ucieczka przed niewłaściwymi parametrami, których nikt
nie chce zmieniać na linii startu.
Nie jest to nawet bieg dookoła stadionu. Przypomina to raczej pragnienie wzlotu i zrzucenia kajdan,
które otrzymaliśmy w spadku po
rodzicach i osiedlach-sypialniach.
Jesteśmy skazani na stałe odzieranie samych siebie z historii. Z
jakiej racji ktoś powinien pamiętać o Zagładzie, mającej miejsce
na Zamarstynowie ponad 70 lat

temu, jeżeli niewielu pamięta o
Niebiańskiej Sotni sprzed dwóch
lat?
Niestety, wehikuł czasu nie istnieje, dlatego nie można nikogo
uprzedzić na dzień przed wybuchem, poprzedzający koniec.
Co można powiedzieć? Nikt nie
uwierzy, że w naturze w ogóle istnieje coś takiego, jak kres
historii. On istnieje. Możemy o
tym powiedzieć z całą pewnością,
ponieważ uczestniczyliśmy w
tym eksperymencie. Potrafiliśmy
przyjść na gotowe i powiedzieć,
że to zawsze było nasze. Potrafiliśmy przywłaszczyć i odebrać. Daliśmy radę z tym żyć. Mało który
lwowianin współczesny powie:
Lwów żydowski (polski, ormiański) – to też mój Lwów i nie przywłaszczę go sobie. Powiedzieliśmy: „to nowa historia i nowa
epoka. Koniec-kropka. Wszystko,
co tu mamy – jest nasze i tak było
zawsze”.
Historia chichocze. Niestety, jej
nie słyszymy.

dawnej Mołdawii pomiędzy Rosję, przy której pozostała Besarabia, część południowa Mołdawii ,
zachodnia część, czyli Bukowina
została wcielona do monarchii
habsburskiej. W wyniku rokowań
pokojowych, zakończonych 21
czerwca 1774 roku w Kuciuc- Kainargi armia austryjacka zajęła 1
Października 1774 r. terytorium o
powierzchni10442 km kwadratowych opuszczone przez armię rosyjską. Nadmienić trzeba, że pod
względem prawnym Bukowina
stała się prowincją austryjacką na
mocy umowy z dnia 7 maja 1775r.,
podpisanej przez Austrię i Turcję,
pod której zwierzchnictwem była
Mołdawia, natomiast granice zostały wytyczone na mocy Konwencji z 12 maja 1776r.

rezolucji z dnia 26 sierpnia 1861r
nadano Bukowinie herb i został
powołany sejm krajowy. Do końca
rządów austryiackich Bukowina
pozostała złączona z Galicją jedynie w niektórych gałęziach administracyjnych oraz pod względem
wyznaniowym, albowiem kościół
rzymskokatolicki podlegał metropolicie lwowskiemu, a kościół
unicki stanisławowskiej kurii biskupiej. Po rozpadzie monarchii
austro – węgierskiej, w celu zarządzania Bukowiną, 12 listopada
powstała bukowińska Rada Narodowa, która rezolucją z dn. 31
grudnia 1918r podjęła decyzję o
przyłączeniu się do Rumunii. Akt
ten został potwierdzony na mocy
traktatu z Saint- Germain- en-Laye
z 10 września 1919r, w wyniku
czego Bukowina stała się częścią
Wielkiej Rumunii.

W pierwszym dziesięcioleciu administracja z ramienia cesarza
została powierzona wojskowym
rządom generałów Gabriela Freiherr von Spleny (1774 – 1778)
i Karla Freiherr von Enzenberg(1778-1787) , zaś z dniem 1
lutego 1787r na zarządzenie cesarza Jozefa II, okręg bukowiński
został włączony do Galicji, podlegając gubernii lwowskiej . Na
czele nowego cyrkułu stał starosta, rezydujący w Czerniowcach.
W chwili objęcia przez Austrię, w
większości pokryty górami teren
nie był jeszcze zaludniony. Więc
także nieeksploatowany ze swych
bogactw naturalnych, jak: sól, ruda
żelaza, miedź, mangan i liczne źródła mineralne oraz śladowe złoża
ropy naftowej i węgla brunatnego
czy największego naturalnego bogactwa kraju, jakim były bukowe
lasy.
Po wydarzeniach z 1849r. Bukowina została oddzielona od Galicji,
podniesiona do rangi autonomicznego księstwa z osobną administracją, zaś na mocy cesarskiej
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Z dniem 28 czerwca 1940r, w rezultacie wykonania tajnych postanowień paktu Ribbentrop – Mołotow, północna Bukowina została
zaanektowana przez ZSRR. Choć
zajęta przez armię rumuńską od
lipca 1941 do marca 1944 r, została ponownie włączona do ZSRR,
a południowa część pozostała w
granicach państwa rumuńskiego.
Odtąd nowa granica rumuńsko –
sowiecka, a obecnie rumuńsko –
ukraińska(powstała w roku 1991),
sztucznie podzieliła Bukowinę na
dwie części. Jednak każda z nich
zachowała wewnątrz nowych państwowości totalitarnych swą specyfikę. Przykład w Rumunii, gdzie
rząd komunistyczny nie potrafił
poddać i złamać górali bukowińskich, którzy de facto zachowali
sporą autonomię, zwyczaje, język
i przede wszystkim wiarę swoich
przodków. Znamienitym przykładem jest właśnie mniejszość polska w Nowym Sołońcu.
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Moje Kresy – Tadeusz Ufa cz. 3
Eugeniusz Szewczuk
Wojska niemieckie pojawiły się
w Surażu dopiero we środę 3 lipca
1941 roku, goniąc czerwonoarmistów, którzy w popłochu porzucali broń i uciekali na wchód, niekiedy szukając schronienia w
szumskim lesie. Wielu Polaków
przechwyciło wtedy ich broń, tak
na wszelki wypadek nie wiedząc,
że niebawem przyda się w celu
obrony swoich rodzin. Parę chwil
po południu na gościńcu w Surażu pojawiły się czołgi, działa i
opancerzone wozy bojowe, cała
droga przez wieś zastawiona była
sprzętem wojskowym. Wziętych
do niewoli sowieckich żołnierzy,
Niemcy od razu rozstrzeliwali na
łące leżącej z lewej strony drogi
pomiędzy mostami na rzece Wilji.
Niebawem Niemcy odjechali w
kierunku dawnej sowieckiej granicy, w Surażu wszystko ucichło.
Rok 1942 rozpoczął się masakrą
ludności żydowskiej. Oprawcami
byli Niemcy i ukraińscy policjanci zwani schutzmanami. Szumsk,
miasteczko dotąd zamieszkałe w
większości przez ludność pochodzenia żydowskiego, pozbywa się
ich bardzo szybko, likwidując
getto. Odtąd w każdej wsi funkcję
hołowy – wójta i gospodarza pełnił ukraiński Landwirt, który do
pomocy miał zwykle kilku Ukraińców. Landwirt wyznaczał wysokość obowiązkowego szarwarku i dbał o jego ściągalność. Kto
nie wywiązywał się z nałożonego
kontyngentu, był natychmiast kierowany do więzienia lub najczęściej wywożony na przymusowe
roboty do III Rzeszy. Wczesną
wiosną 1942 roku pojawiła się w
lasach szumskich sowiecka partyzantka. Baliśmy się Niemców, policji i nacjonalistów ukraińskich
oraz bandy uchodzącej za partyzantkę. Początkowo nikt nie wiedział kim byli ci partyzanci. Mówili po ukraińsku, rosyjsku i po
polsku, dokuczali wszystkim. Potrafili zamęczyć niejednego Polaka, by dowiedzieć się gdzie ukrył
porzuconą przez Sowietów broń.
Niemcy wraz z policją za rzekomą współpracę z sowiecką partyzantką karali śmiercią, rozstrzelali i spalili mieszkańców wsi
Borszczówka, leżącej przy granicy sowieckiej. Pierwsze mordy
ukraińskie miały miejsce jeszcze
w 1942 roku. Nacjonaliści ukraińscy, skupieni wokół Organizacji

Ukraińskich
Nacjonalistów
(OUN) w wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej upatrywali
szansę na uzyskanie niepodległości. Gdy mimo pomocy Niemcom
te nadzieje się rozwiały, zaczęli
przygotowywać się do powstania
powszechnego. Oprócz OUN Stepana Bandery (banderowcy) istniały jeszcze 2 grupy: Ukraińska
Powstańcza Armia (UPA) oraz
wojskowe oddziały Andrzeja
Melnyka (melnykowcy). W połowie 1943 roku powstała jednolita
Ukraińska Powstańcza Armia
(UPA) pod kierownictwem „banderowców”. Od połowy 1943
roku znacznie wzrosły wpływy
UPA na naszym Wołyniu, gdyż
nastąpił rozkład niemieckiego
systemu okupacyjnego na wskutek klęski pod Stalingradem. Powstające jak grzyby po deszczu
leśne oddziały „bulbowców”,
„melnikowców” i „banderowców”, po pierwszych nocnych
mordach małych polskich kolonii,
zaczęły coraz śmielej sobie poczynać. O ile pojedyncze mordy
na Polakach można początkowo
zapisać jako zwykłe porachunki,
o tyle wymordowanie wsi Parośla
w powiecie sarneńskim, było już
groźnym sygnałem rozpoczęcia
wielkiej akcji zgładzenia polskiej
ludności na Wołyniu. Ci co żyli
przez długie lata w zgodzie i przyjaźni z ukraińskimi sąsiadami, nie
mogli uwierzyć w narastające z
dnia na dzień zagrożenie. To oni
jako pierwsi zapłacili za to cenę
najwyższą – cenę życia. Byli jednak i tacy co momentalnie dobrze
ocenili powstałą sytuację i ratowali nie tylko własne życie, także
innych. W naszych okolicach
wiele polskich wiosek spalili
Ukraińcy, swoje przysłowiowe
trzy grosze wsadzili sowieccy
partyzanci, dokuczali wszystkim.
Niemcy postanowili ich zniszczyć, jednak im się to nie udawało. Trzykrotny atak na pozycje
brygady partyzanckiej generała –
majora Kowpaka zakończył się
tragicznie dla policji ukraińskiej i
Niemców. Zabitych Niemców,
podłych SS – manów Bleska i Pischa – tych samych co mordowali
Żydów, przywieźli do Szumska
mieszkańcy Starej Huty. Jak donosiły źródła pisane wśród poległych policjantów byli synowie
bogatych popów z Szumska i są-

/ Jasiona 1946r. zespół teatralny tańczy krakowiaka

siedniej wsi Rachmanowa. Na początku maja 1943 roku banderowcy zaczęli się grupować i
przygotowywać do zmasowanych
ataków na polskie wsie. Do spełnienia swych zamiarów nadarza
się Ukraińcom wyśmienita okazja, Niemcy na froncie wschodnim ponoszą same porażki. W
marcu 1943 roku ukraińska policja, w pełni uzbrojona przez
Niemców formacja, zrywa z
Niemcami i pod dowództwem
Stepana Bandery ucieka do lasu.
Nacjonaliści wstępowali do policji, bo chcieli mieć broń i wśród
Polaków odgrywać rolę „ludzi
ważnych”, tu i ówdzie kogoś poturbować, wyłudzić horiłkę, machorkę, tam zgwałcić Laszkę lub
Żydówkę, cichaczem zamordować niemiłego sąsiada, a tu tymczasem niewiele z tych rzeczy:
służba, musztra, szkolenie – to nie
dla „potomków” Siczy Zaporoskiej, których ojcowie harcowali
po bożym stepie w watahach Petlury i Machny. Słowem, służba u
Niemców nie podobała się, ponadto gdzie ta obiecana przez Hitlera soborowa Ukraina. Trzeba
wiać do lasu i żyć na własny rachunek, wiać z bronią i amunicją.
W wołyńskich borach, szumskich
lasach, na mokradłach i oparzeliskach otwierała się przed nimi niczym nie krępowana kozacka
wolność. Drzeć się na cały głos –
…Smert ! Smert ! Lacham smert !
Smert moskówsko – żydiwskij
komuni! W bij krowawyj OUN
nas wede, My biem komunu i Lachiw… Okrążają wsie, mordują
mieszkańców bez względu na
płeć i wiek. Potem rabują dobytek
i podpalają wszystkie zabudowania. Napadnięte całe wsie atakują
przeważnie nocą. Te straszliwe
obrazy przekraczają ludzką wyobraźnię. Schutzmani – stróże porządku z Szumska uciekli do lasu
drogą przez Malinów, przechodząc obok tartaku. Nie miał
szczęścia jeden z pracowników
tartaku, który na wagonikach kolejki wąskotorowej wywoził z tartaku trociny na olbrzymią hałdę
usypaną za jej ogrodzeniem. Pamiętam doskonale tę górę z trocin
z czasów kiedy chodziłem do
ojca, zawsze przechodziłem obok
niej. Wywożący trociny rozpoznał
w przechodzącym oddziale swojego znajomego – ukraińskiego
policjanta, pozdrowił go nieśmiało. Nie podobało się to dowódcy
oddziału, polecił zabrać z nimi
nieszczęśnika i opodal w lesie,
100 metrów od tartaku zastrzelili
go. Zza bramy tartaku obserwował całe to zajście inny z robotników i wieść o morderstwie szybko rozniosła się po całej okolicy.
Dywersyjna działalność brygady
partyzanckiej Kowpaka polegała
na niszczycielskich akcjach, których celem było atakowanie i
unieszkodliwianie niemieckiego
transportu, unieruchamianie fabryk, dezorganizacja zaplecza.
Idąc tym przykładem, znając relacje naocznych świadków; mojego

taty, pana Baszaka – brakarza z
tartaku, Józefa Prusika, Stanisława Gabruka, należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że tartak w Malinowie gmina Szumsk
spalili w 1943 roku sowieccy partyzanci, by nie dopuścić do dalszej produkcji podkładów kolejowych przeznaczonych na naprawę
uszkodzonych torów na wschodnim froncie. W tym dniu przebywałem u babci Marceliny i nawet
u niej nocowałem. Nagle gruchnęła wieść, że banderowcy napadli na tartak i go podpalili. W tym
momencie bardzo martwiłem się
o zdrowie i życie mego taty, przecież w nim pracował. Kłęby czarnego dymu spowiły niebo nad
Surażem, widać go było w całej
okolicy. Tartak w Malinowie własność Liceum Krzemienieckiego
spalili sowieccy partyzanci oddziału Kowpakowa. Świadek
podpalenia tartaku, leśniczy Józef
Prusik w okresie wojny był partyzanckim zwiadowcą. Na Wołyń
przybył jeszcze przed wojną z
okolic Nidzicy na Mazurach i zamieszkał w futorze Malinów. Był
wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie szkółkarstwa, zalesiania i
eksploatacji lasów oraz pszczelarstwa. Posiadał w swoim gospodarstwie jedną z największych w
powiecie krzemienieckim pasiekę. Doskonale znając teren i las
szumski organizował i budował
bazy wypadowe dla partyzantów
walczących z niemieckim okupantem. Z kolei starszy ode mnie
o całe 10 lat, Stanisław Gabruk,
żołnierz „zwiadowca – saper”
partyzanckiej brygady Kowpakowa przeszedł z nią cały szlak bojowy, kończąc działania wojenne
pod Pragą w Czechach. To nie był
koniec wojny dla 33 – letniego
wołyniaka. Partyzanci z tej brygady zostali w maju 1945 roku
wcieleni w szeregi Armii Czerwonej i wysłani transportem kolejowym na front wschodni do Mandżurii,
walcząc
przeciwko
Japończykom. Szczęśliwie wrócił
do Polski na wiosnę 1947 roku intensywnie poszukiwany przez
swoją żonę Czesławę, która deportowana w czerwcu 1945 roku
z Jampola do Opola, osiadła ze
swym ojcem Pawłem Adaszyńskim we wsi Jasiona powiat
Brzeg. 5 kwietnia 1943 roku
Główny Prowid OUN wydał odezwę: „wszyscy Ukraińcy, którzy
porzucili policję i urzędy i chodzą
samopas po terenie, niezwłocznie
połączą się z OUN i podporządkują się jej rozkazom. Po 20
kwietnia 1943 roku OUN będzie
wszystkich tych, chodzących samopas w terenie, wyłapywać i
rozstrzeliwać jako dezerterów”.
Treść tej odezwy stanowi dzisiaj
jeden licznych przedmiotów sporu między melnikowcami, banderowcami i pozostałymi nacjonalistami ukraińskimi.
Widać
dobitnie, że wszyscy chcieli wyjść
przed szereg i być najważniejsi
przy odbudowie „Samostijnej
Ukrainy”. Walka pomiędzy nimi

niestety odbiła się na nas, Polakach. Decyzję „wypłukania” Wołynia z policji ukraińskiej (stało
się to na osobisty i wyraźny rozkaz zastępcy dowódcy grupy
„UPA – Piwnicz”, Maksyma Rubana ps.”Łebied”) Taras Boroweć
ps. „Taras Bulba” nazwał zwyczajną zbrodnią wobec ludności
ukraińskiej, sprawę uzasadnił następująco: „ w końcu marca 1943
roku „Łebied” wydał rozkaz
wszystkim dolnym komórkom
OUN – Bandery zebrania w szeregi swojej UPA ukraińską policję
i rozpoczęcia oczyszczania terenów z polskiej ludności. W następstwie takiej akcji na miejsce
ukraińskiej policji Niemcy przywieźli polskie policyjne oddziały,
Uzbeków spośród jeńców wojennych i innych cudzoziemców…
Do tego czasu ukraińska policja
była w kontakcie z ukraińskimi
(nacjonalistycznymi) partyzantami (bandami). Od niej partyzanci
mieli wszystkie wiadomości o
wszystkich zamiarach Niemców i
stale otrzymywali broń, lekarstwa
i wszystkie wojenne materiały.
Od marca 1943 rok ten ważny
kontakt i materialna baza ukraińskiej partyzantki odpadła. Komu
poszczęściło się – uciekł do partyzantów (banderowców), resztę
policji Niemcy wyaresztowali,
dużo rozstrzelali, cześć zapędzili
do obozów koncentracyjnych.
Robotnicy z Kątów pracujący w
tartaku opowiadali ojcu, że w połowie marca Niemcy spędzili na
środek wsi wszystkich mieszkańców. Sądziliśmy, że to olbrzymia
łapanka – opowiadali, strach obleciał każdego przybywającego na
plac. Stało się jednak coś, czego
ludzie nie potrafili w pierwszej
chwili logicznie wytłumaczyć,
bowiem kazano oddzielnie stanąć
Polakom, oddzielnie Ukraińcom.
Okazało się, że to tylko niemieckie ostrzeżenie. Obecny z nimi
Landwirt lub jak go inaczej zwał
Gastgeber, nawoływał do odstawy ziemiopłodów pod groźbą srogich kar, bowiem większość ludzi
zalegała z obowiązkowymi dostawami. Żandarmi ostrzegali przed
popieraniem partyzantów sowieckich i zdezerterowanych schutzmanów z Szumska. Stojącym
Ukraińcom od razu nie podobało
się ,że Niemcy odróżniają Polaków, będąc przekonani, że w
przyszłości mogą Polaków traktować na równi z nimi. W kilka dni
po ucieczce szumskich schutzmanów do lasu, dokonano napadu na
wioskę Zabarę, sąsiadującą ze
wsią Mosty, należącą do naszej
parafii. Cześć ludzi schroniła się
w Kątach, jednakże większą cześć
wymordowano. Złowroga wieść
lotem błyskawicy obiegła nasz teren. Polacy zaczęli chować się po
lasach i jarach, rano wracając do
swych domów celem obrządku
zwierząt gospodarskich. Zanim
do okolic Suraża przyszło najgorsze, tato nie narażając nas na coraz większe niebezpieczeństwo,
postanowił z całą rodziną schro-
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nić się w Szumsku. Trzeba zaznaczyć, że na krótko przed wybuchem wojny w 1939 roku nasza
rodzina powiększyła się, urodziła
się bowiem jeszcze moja siostra
Maria, która potem mieszkając z
nami w Jasionie wyszła za mąż za
Mariana Borkowskiego. Landwirt
przydzielił nam jedno pomieszczenie w dawnym żydowskim budynku. Skończyła się wiejska sielanka, wygoda i wszystko dobre
co jest związane z domem rodzinnym. Opuściliśmy dom rodzinny
w Surażu na zawsze! Natomiast
mieszkańcy Kątów dzielnie bronili się, albowiem we wsi istniała
placówka samoobrony. Pogotowie obronne czuwało 24 godziny
na dobę. Do Kątów ściągali całymi rodzinami ludzie z innych
wiosek: Drygan, Piaseczna, Mostów, Huciska Pikulskiego. Gdy
napady ustawały, część ludzi nie
wiadomo po co wracała do domów. Podobno proboszcz parafii
pw. św. Izydora ks. Janowski
ostrzegał z kościelnej ambony by
mieć się na baczności, mówiąc o
starej przepowiedni „Bieda człowieku tobie się stanie, kiedy na
św. Marka Zmartwychwstanie”.
W 1943 roku Zwiastowanie NMP
nastąpiło 25 marca, a dzień św.
Marka 25 kwietnia. 4 maja 1943
roku o godzinie 23,20 nastąpił
ostateczny napad na wieś Kąty.
Ludność broniła się dzielnie mając zaledwie 26 sztuk broni, w
tym jeden karabin dziesięciostrzałowy. Banderowcy zaatakowali
wieś z dwóch stron, północnej i
zachodniej od wsi Mosty. Ze strychów w budynkach widziano morze ognia. Paliło się około 500
zabudowań gospodarskich we
wsi, z ogólnej liczby prawie 620.
Ocalało kilkanaście domów, tylko
te które były w zasięgu obrony,
bowiem większą część zabudowań mieszkańcy wcześniej opuścili. Nawałnica ognia trwała
przez całą noc do godziny trzeciej
trzydzieści. Zaczynało świtać
więc Ukraińcy dali za wygraną,
wycofując się do lasu w stronę naszego Suraża, paląc po drodze napotkane na futorach domy. Rankiem ludzie zaczęli wychodzić ze
swoich kryjówek, patrząc co się
dzieje na pogorzelisku. Poparzone krowy i konie biegały jak szalone, rżały i kwiczały, żal było
patrzeć. Swąd dopalających się
zwierząt w oborach i stodołach
był tak silny, że w tym smrodzie
nie szło we wsi wytrzymać. Ludzie zaczęli wyłapywać zdrowsze
zwierzęta, zwłaszcza konie i zaprzęgać do ocalałych wozów,
rwąc się do ucieczki w stronę powiatowego Krzemieńca. Wkrótce
większość postanowiła, że nie ma
sensu przy takiej ilości broni narażać dwa i pół tysiąca ludzi zostając i broniąc się przez następną
noc. Można było się spodziewać
jeszcze większego szturmu banderowców. Naprędce postanowiono, że wszyscy opuszczą wieś i
udadzą się do Krzemieńca nie na
skróty przez opanowane przez
banderowców wsie Iłowicę i Stożek, a trochę dalszą drogą przez
Szumsk. Olbrzymia kawalkada,
tabun uratowanych zwierząt pędzonych przez umordowanych
ludzi, dziesiątki furmanek ze starcami i dziećmi, mężczyzn idących
z kosami na sztorc, wieczorem 5
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maja 1943 roku przybyła do
Szumska. W mieście nastał niesamowity tumult i wrzawa, każdy
szukał schronienia na własną
rękę, nastąpiło chwilowe przeludnienie. Jednakże wszyscy poczuli
się bezpieczniej, bowiem miejscowi mieli trochę broni. Poza
tym w mieście była już nowa grupa policjantów - schutzmanów,
złożona m.in.z Polaków przymusowo wcielonych do niemieckiej
policji celem obrony ludności
polskiej przed banderowcami. Zastanawiające jest, że Niemcy mając przykre doświadczenia ze
służby Ukraińców, nie obawiali
się wyposażać Polaków w broń
palną? Do takiej służby zmuszono
mojego wujka Stanisława Podgórskiego. Niemcy doskonale
byli zorientowani, że przed wojną
wujek działał
w organizacji
„Strzelec”. Schutzmanem był także Błażejewski z Suraża i kilkunastu innych Polaków z okolicznych miejscowości. Obecność
Polaków w policji sprawiła, że
poczuliśmy się bezpieczniej, nie
było już takich nagonek jak wcześniej na Żydów. Nagłe przybycie
2,5 tysiąca ludzi do malutkiego
Szumska sprawiło nie lada kłopot
władzom niemieckim. Niemcy
obawiali się napaści banderowców, gdyż ich siły były niewielkie. Następnego dnia Landwirt
(niemiecki wójt – gospodarz) zarządził ewakuację do Krzemieńca
wszystkich przybyłych ludzi z
Kątów i innych wiosek. Niestety
dotyczyło to też naszej rodziny
pomimo, że przybyliśmy tu już
znacznie wcześniej, musieliśmy
opuścić Szumsk. Władze niemieckie naprędce załatwiły tzw.
forszpan (podwodę) wśród ukraińskich gospodarzy. Uformował
się powtórnie olbrzymi konwój,
ale już z niemiecką asystą, przesuwając się powoli w stronę Krzemieńca. Trzeba było widzieć
strach w oczach Ukraińców transportujących Polaków, obawiających się w napaści banderowców,
mogli przecież w każdej chwili
zginać z rąk swoich pobratymców. W całym okresie lat 1942-45
na naszym terenie gminy Szumsk
w poszczególnych miejscowościach zginęło Polaków: Bołożówka – 6 i 5 osobowa rodzina
polsko-ukraińska, Dubrowa – 31,
Chodaki -6, Hucisko Pikulskie –
23, Malinów – 8, Rachmanów –
32, Suraż – 47, Waśkowce – 8,
Załuże – 35, Szumsk – 4 Polaków,
3 Ukraińców i 1 Czech. Jadąc w
konwoju takim oto sposobem trafiliśmy całą rodziną na willowe
osiedle w Krzemieńcu. Zamieszkaliśmy w jednym pokoiku na ulicy Bankowej, naprzeciw pięknego
piętrowego
budynku
przedwojennej Szkoły Rolniczej.
Brakowało wszystkiego, najbardziej dokuczał głód, jednak musieliśmy sobie jakoś radzić. W
samym mieście stacjonowały
znaczne siły niemieckie skoszarowane na terenie Liceum Krzemienieckiego. Wcześniej w budynkach szkolnych Niemcy urządzili
lazaret. Gdy od wschodu coraz
częściej słychać było odgłos sowieckich wyrzutni rakietowych
popularnych katiusz, rannych wywieziono w głąb Niemiec, na ich
miejsce wepchano niemieckich
żołdaków. Poniżej naszej ulicy

biegła droga w kierunku Wiśniowca. Place pomiędzy rzadko
stojącymi tam budynkami wypełnione były ogromnymi kopcami
ziemniaków, pilnowanych przez
węgierskich żołnierzy. Węgierscy
bratankowie mając wzgląd na
dzieci udając, że nic nie widzą, od
czasu do czasu pozwalali nam sięgnąć do kopca i nabrać za pazuchę trochę ziemniaków. W domu
wtedy było małe święto. Do Krzemieńca zbliżał się front. W lutym
1944 zjawił się u nas wujek Staszek, ostrzegając nas, by nie czekając na wyzwolenie schować się
i bezpiecznie wszystko przeczekać, bowiem wycofujący się
Niemcy zabierają wszystkich
mężczyzn w wieku 18-50 lat i wywożą w głąb Rzeszy. Wszyscy
policjanci - schutzmani z oblężonego Szumska zostali wywiezieni
do Krzemieńca i takim oto sposobem wujek Staszek znalazł się u
nas na ulicy Bankowej. Wujek
opowiadał, że pewien Niemiec,
konkretnie naczelnik wydziału
gospodarczego odpowiadający za
aprowizację miasta Krzemieniec,
miał zobowiązania wobec Polaków i można od niego wyciągnąć
trochę artykułów żywnościowych, których nam ciągle brakowało. Pewnego razu pojechał z
urzędnikami niemieckimi w
eskorcie polskich schutzmanów,
czyli policjantów polskich, do
Paszkowiec po zaopatrzenie.
Tamtejsi banderowcy razem z
krzemienieckimi napadli na nich
w tej wiosce. Niemiec tak się
przestraszył, że zemdlał, widział
bowiem wiele ofiar banderowców
i bał się, że poddadzą go wyrafinowanym torturom. Schutzmani
się jednak nie przelękli. Odparli
atak banderowców, załadowali
zemdlałego Niemca na samochód
i odjechali pod ukraińskimi kulami do Krzemieńca. Ten od tej
chwili odnosił się do Polaków z
życzliwością. Było tak jak wujek
Staszek ostrzegał, cześć mężczyzn przybyłych do Krzemieńca
Niemcy wywieźli od razu dalej na
terytorium niemieckie, natomiast
wujek i inni jego koledzy schutzmani wykorzystując ogromny
rozgardiasz wojenny, tuż przed
nadejściem Sowietów uciekli ze
służby, jak niegdyś Ukraińcy i
ukryli się. 19 marca 1944 roku
Armia Czerwona zajęła Krzemieniec, byliśmy wolni. Sowieci z
kolei robili to samo z mężczyznami co Niemcy, tamci zabierali
chłopów by ruscy nie zgarnęli ich
do wojska, Sowieci momentalnie
gnali ich do koszar. Do służby natychmiast zgarnęli wszystkich
schutzmanów, niestety także
mego ojca. Wujek Staszek przeszedł szlak bojowy w Wojsku Polskim, po wojnie w nim pozostał,
ukończył szkołę oficerską i dosłużył się stopnia majora. Po działaniach wojennych przystań życiową znalazł w Łodzi. Powołany do
wojska ojciec, razem innymi dotarł pieszo na miejsce zbiórki do
Dubna. Po błyskawicznym przeszkoleniu trafił do II Armii WP,
poważnie ranny w nogę, powrócił
do rodziny w Szumsku już jesienią 1944 roku. Po oswobodzeniu
Krzemieńca razem z mamą, siostrą i babcią Marceliną pomimo,
że banderowcy w dalszym ciągu
mordowali Polaków, wróciliśmy
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do Szumska, gdyż tam pracowali
babci synowie. Zamieszkaliśmy
powtórnie w pożydowskim domu
opodal cerkwi, czując się trochę
bezpieczniej, gdyż w Szumsku
stacjonowało sowieckie wojsko,
miasta chronił także Istriebitielny
Batalion. Sowieci i Ukraińcy nazywali nas Bieżeńcami, to na
wskutek ciągłej ucieczki przed
wrogiem, najpierw przed Niemcami, potem przed banderowcami. Tak niegdyś było za Rosji
podczas I wojny światowej.
Wskutek niepowodzeń wojennych armii rosyjskiej i szybko postępującej ofensywy wojsk niemieckich władze carskie rozpętały
szeroko zakrojoną akcję propagandową, wzywającą ludność cywilną do natychmiastowej ewakuacji w głąb Rosji. Aby nakłonić
do wyjazdów, straszono mordami,
gwałtami, rabunkami i innymi
okrutnymi represjami, jakich miała rzekomo doznać z rąk Niemców miejscowa ludność prawosławna. Pod wpływem agitacji
rodzinne strony opuściło ponad 3
miliony ludzi. Wracali, chociaż
nie wszyscy dopiero w latach
1918–1921. W Szumsku, obok
nas mieszkali bogatsi Ukraińcy,
rodzina mojego kolegi Jurka Wiatrowskiego, normalni ludzie, dlatego nie mieli w późniejszym
okresie kłopotów z władzami sowieckim. Po zakończeniu działań
wojennych ludność ukraińska
poddana była licznym represjom
ze strony NKWD, nastąpiły liczne
wywózki na wschód i procesy
upowców. Wrzuceni do sowieckich więzień żołnierze UPA przechodzili barbarzyńskie tortury, a
w końcu skazywani byli na karę
śmierci. To właśnie było jednym z
powodów „fanatyzmu” żołnierza
UPA, gdyż wolał raczej zginąć na
polu walki niż przejść przez piekło komunistycznej praworządności. Z naszymi nowymi sąsiadami żyliśmy tradycyjnie w jak
najlepszej zgodzie, nawet od starszego brata Jurka - Ukraińca, który przed wojną uczył się w Liceum Krzemienieckim, dostałem
egzemplarz książki H. Sienkiewicza „ Ogniem i mieczem”. Powoli
do miasta wracała normalność,
jednak brakowało mężczyzn będących na wojnie, pozostali tylko
starcy, kobiety i dzieci. Tutaj kontynuowałem naukę szkolną w ruskiej szkole, ba nawet była jedna
godzina lekcyjna po polsku.
Szczęśliwie minęło Boże Narodzenie 1944 w całym gronie rodzinnym, bowiem z frontu powró-

cił ojciec, niestety ciężko ranny w
nogę. Kto mógł się wtedy spodziewać, że są to jego ostatnie
miesiące życia z powodu ranionej
nogi. Nadeszła wiosna 1945 roku
i zapadła decyzja wyjazdu na Ziemie Odzyskane. Drugim transportem z Jampola, leżącego za dawną
sowiecką granicą, wyruszyliśmy
w długą podróż do nowej Polski.
Jechaliśmy
przez
Tarnopol,
Lwów, na Warszawę, widząc
zgliszcza zrujnowanej stolicy Polski. Podczas krótkiego postoju na
jednej ze stacji za Warszawą, sowiecka obsługa pociągu zabroniła
wszystkim wysiadania z transportu. Calutki dworzec zapełniony
był sprzętem wojskowym, działami, amunicją, skrzynkami z materiałami wybuchowymi i minami.
Przez Częstochowę i Kluczbork
dojechaliśmy w lipcu 1945 roku
do Opola, gdzie natychmiast kazano nam się rozładowywać.
Mieszczuchy, dawni mieszkańcy
Szumska pozostali w mieście,
osiedlili się w Opolu, natomiast
my z Suraża i innych okolicznych
wiosek, tęskniliśmy za wsią. Wybrani przedstawiciele transportu
wyjechali w teren w poszukiwaniu miejsca do osiedlenia. Dowiedzieli się, że fajna okolica jest w
pobliżu Łosiowa, więc większość
postanowiła tu przyjechać. Z pomocą polskich żołnierzy na wojskowych sowieckich samochodach dotarliśmy do Jasiony k.
Łosiowa. Dlaczego do Jasiony, bo
tam były większe gospodarstwa,
stodoły, wszystko ładnie zagospodarowane, To się ludziom podobało. Ojciec wybrał gospodarstwo
na początku wsi gdzie na podwórku było dużo materiałów drzewnych, mieszkał tu niemiecki kołodziej robiący koła do wozów.
Niespełna dwa miesiące po przyjeździe tragedia rodzinna, umiera
mój ukochany tata. Gdy powoli
przyzwyczaiłem się już do nowej
sytuacji, życie moje nabrało żywszego tempa. Już w wieku 17 lat
zacząłem pracować we wrocławskiej „Cepelii”, kończąc jednocześnie zawodową szkołę plastyczną dla pracujących w
zawodzie szyldziarz. Kątem
mieszkałem we Wrocławiu u znajomych lwowiaków, przyjęli mnie
na kwaterunek, bo w zburzonym
mieście trudno było o mieszkanie.
Obawiając się dokwaterowania
obcej osoby woleli bym zamieszkał z nimi. Potrzeby reklamowe w
odbudowywanym
Wrocławiu
były olbrzymie , wykonywałem
różnorodne hasła i szyldy, kieru-
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jąc swoje zainteresowania w kierunku malarstwa. W 1953 roku
trafiłem na Okęcie w Warszawie,
by odbyć zasadniczą służbę wojskową w jednostce łączności. Po
wojsku powróciłem do Jasiony,
pomagając mamie na gospodarstwie. Bezrobotnym nie pozostałem długo. W Brzegu szybko dowiedzieli się, że młody człowiek,
mający zdolności manualne i zawodowe w kierunku robienia reklam, niezmiernie potrzebny do
takiej właśnie pracy mieszka w
pobliskiej Jasionie. Stałem się
pracownikiem PZGS w Brzegu, a
po reorganizacji województw w
1975 roku, prawie siłą wydarty z
WZGS w Opolu, pracowałem w
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzegu. Szyldy, dekoracje, wystawy sklepowe,
to była moja domena. Dodam, że
malarstwo szyldowe jest bardzo
trudną działką. W międzyczasie w
czerwcu 1951 roku ożeniłem się z
kochaną kobietą Ritą Jureczko i
zamieszkałem w Łosiowie. Wy-

chowaliśmy dwoje dzieci, syna
Romana i córkę Dorotę, obecnie
Olejnik. Uwielbiam malować,
zwłaszcza pejzaże, w mieszkaniu
mam nawet pracownię malarską.
W samym tylko Domu Kultury w
Łosiowie, którym kieruje mój syn
Roman, jest 17 moich prac. Zdobią większość ścian tego przybytku kultury. Mój dorobek artystyczny stale się powiększa,
bowiem po każdym plenerze malarskim organizowanym przez
Dyrektora Tadeusza Tadlę w
Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, do
zbioru prac przybywają kolejne
moje dzieła. Dzisiaj siedząc w
wygodnym fotelu wspominam
Suraż, Szumsk, Krzemieniec to
dla mnie taka mała ojczyzna,
wszystko się łączy jednak z Surażem. Nie ma dnia, żeby się tam
nie wracało, nie tęskniło, żeby nie
było się rozżalonym, że to zostało
zabrane i nie można właśnie tam
dożyć sędziwego wieku. Właściwie wszystko łączy się z tą wsią, z

ludźmi i dalej się tęskni, czasami
bardzo. Po pierwszej (po wojnie)
mojej wizycie w Surażu, przestał
on mi się śnić, że ta wieś już nie
taka, już zupełnie inna. Przecież
po raz pierwszy byłem tam po kilkudziesięciu latach, więc on bardzo się zmienił, może jednak tylko mnie się tak wydaje? Suraż
który zapamiętałem jako dziecko,
nie jest już tym Surażem? Krajobraz się nie zmienił. W dalszym
ciągu jest bardzo piękny i bardzo
specyficzny, jak wielokrotnie
wspominałem. Dla dziecka to
wszystko wydawało się dookoła
cudne, gdzie się nie obrócisz,
piękne krajobrazy, piękne kwiaty,
las i niesamowite zapachy. Tęsknota wielka, każdy przecież tęskni
za swoim dzieciństwem, za tym
okresem kiedy było mu dobrze,
kiedy była cała rodzina. Ale tu
jeszcze dochodzi ten uroczy krajobraz, niezapomniany, takim go
zapamiętałem i niech takim pozostanie
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Bardzo ciekawe wspomnienia które przytoczyłem, słuchając pana
Tadeusza, celowo wrzuciłem w
tło wydarzeń historycznych tamtych czasów, korzystając także ze
wspomnień byłych mieszkańców
Iserny, Kątów i innych miejscowości leżących wokoło, jak ja to
nazywałem - lasów szumskich.
Byli mieszkańcy Suraża, w tym

także pan Tadeusz Ufa okoliczne
lasy zwali – lasami surażskimi.
Osoby pragnące coś więcej dowiedzieć się życiu na Kresach,
proszone są o kontakt ze mną
tel. 607 565 427
lub e-mail pilotgienek@wp.pl

NIEZNANI
KACI
NKWD
OPERACJA ANTYPOLSKA NKWD 1937 – 1938
Aleksander Szumański
Operacja Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRS
dotycząca Polaków była jedną
z zaplanowanych ludobójczych
operacji tego ludowego komisariatu przeprowadzanych w czasie Wielkiego Terroru, którego
ofiarą padło w latach 1936–1938
co najmniej 8 milionów obywateli ZSRS. Była to jednocześnie

największa liczebnie operacja
NKWD dotycząca zbiorowo
(w formie oficjalnej) członków
konkretnej narodowości, w tym
wypadku narodu polskiego. Akcja objęła wszystkich Polaków,
bez względu na przynależność
klasowo-społeczną, decydowała
narodowość.
Wśród zamordowanych i depor-

/ Szef NKWD Nikołaj Iwanowicz Jeżow ros. Николай Иванович Ежов

towanych ze względu na narodowość polską byli Polacy, mieszkańcy dawnego terytorium Rzeczypospolitej na wschód od granicy państwowej II RP, ustalonej
w 1921 r. traktatem ryskim (od
grudnia 1922 r. granica pomiędzy Polską a ZSRS), członkowie
Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW), wszyscy polscy jeńcy
po wojnie polsko-bolszewickiej
znajdujący się jeszcze w ZSRS,
aresztowani wg specjalnej listy.
Wielu z nich przypisano przynależność do organizacji, chociaż
nigdy nie byli członkami POW.
Książka Tomasza Sommera
„Operacja antypolska NKWD
1937 – 1938” odkrywa wiele
białych plam martyrologii narodu polskiego i zapewne posłuży
historykom do dalszych badań
operacji masowych zagłady Polaków w ZSRS w okresie lat
1937 – 1938.
Ludobójstwo dokonane w ZSRS
w latach 1937 – 1938 w wyniku
którego zginęło ok. 200 tysięcy
spośród prawie miliona tamtejszych Polaków, nie posiada
jeszcze pełnej historiografii, stąd
dr Tomasz Sommer socjolog w
PAN podjął się opracowania monografii tego ludobójstwa.
Operację zleciło Biuro Polityczne KC WKP(b) pod przewodnictwem Józefa Stalina, a przeprowadził ówczesny szef NKWD
Nikołaj Jeżow, przy pomocy
ściśle tajnego rozkazu 00485.
Operacja polska NKWD była
drugą pod względem ilości ofiar
częścią sowieckiego Wielkiego
Terroru.

/ Szef NKWD Jeżow w towarzystwie Stalina

ANTYPOLSKA
PROPAGANDA
W moskiewskiej „Prawdzie”
w roku 1937 ukazał się tekst:
„Antysowieckie wystąpienia w
polskim sejmie”. W taki sposób
propaganda sowiecka przygotowywała grunt w zamiarze przeprowadzenia zaplanowanej operacji mordu Polaków zamieszkałych wówczas w ZSRS, w czasie
gdy polscy posłowie debatowali
nad losem polskiej mniejszości
w Związku Sowieckim.
„Prawda” zacytowała wystąpienie posła polskiego parlamentu
Walewskiego, który powiedział:
„Niezwykle ciężko jest mówić o
losie półtora miliona Polaków w
Związku Sowieckim. Żadne prawa człowieka tam nie obowiązują. Wszystkie stosunki międzyludzkie w Związku Sowieckim są
tak dalekie od obowiązujących
zgodnie z wszelkimi zasadami
kultury, że rozmowa na ten temat
w zasadzie jest bezsensowna”.

W komentarzu do owego wystąpienia polskiego parlamentarzysty „Prawda” m.in. podała:
„…Rzeczywiście trzeba dysponować bezgraniczną nachalnością żeby oświadczyć, że sowieccy Polacy są pozbawieni wszelkich praw… Niezbyt szanowny
obywatel Walewski, pomagający
w sejmie ministrowi Beckowi
opisywać „istotne sukcesy” polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, zdaje się posiadać
tę cechę w pełnym wymiarze… W
ZSRS szczęśliwie żyją i uczciwie
pracują dla dobra swojej socjalistycznej ojczyzny setki tysięcy
pracujących Polaków. Tysiące
polskich stachanowców i szturmowców razem z rosyjskimi,
ukraińskimi i innymi budowniczymi socjalizmu wznoszą gigantyczne fabryki, budują nowe
miasta, podwyższają powodzenie
kołchozów i sowchozów, umacniają ojczystą Armię Czerwoną,
ubogacają swoimi talentami so-
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ści podejrzana agencja „ATE”
Warszawa to nie jedyne, ale na
pewno jedno z głównych źródeł
kłamliwych i obraźliwych antysowieckich wymysłów…”.
„…Polski wywiad działa w bliskiej przyjaźni z Gestapo i zdemaskowanie
trockistowskich
agentów Gestapo bezpośrednio
uderzyło w siatkę wywiadowczą
polskiego II oddziału, a także w
antysowieckie plany polskiego
faszyzmu…”
OPERACJA
POLSKA
PROPAGANDA
SOWIECKA W PRZYGOTOWANIU
ZBRODNI

cjalistyczną kulturę…”
Według autorów „Prawdy” Polska jest przesiąknięta antysowieckością, o czym miał świadczyć m.in. fakt z 11 lutego 1937
roku, pobicia sowieckiego marynarza Niewzorowa ze statku
„Leonid Krasin” przez policję
polską w Gdyni, rzekomo nakazującą marynarzowi „wykonanie
znaku krzyża”, a gdy nie chciał
tego uczynić, wykręcono mu
ręce, bito po twarzy i grożono
rozstrzelaniem.
Autorzy „Prawdy” stwierdzają,
że w Polsce ciężko się żyje pod
naciskiem faszystowskiego reżimu i konkludują:
„ Niech polski faszystowski reżim nie zapomina, że nie jest
możliwym bezkarne obrażanie
obywateli sowieckich”.
Oczywiście troska polskiego
parlamentu o losy Polaków w
Związku Sowieckim była w pełni uzasadniona, tym bardziej, iż
znana była dola i niedola Polaków w ZSRS , w obliczu odłamu Kominternu działającego w

Polsce jako nielegalna Komunistyczna Partia Polski, dążąca wspólnie z Komunistyczną
Partią Zachodniej Ukrainy do
przyłączenia Polski do Związku
Sowieckiego. Takie działania w
kraju odbijały się niekorzystnym
echem dla Polaków w ZSRS.
POLSKI ANTYSEMITYZM
W sowieckiej propagandzie tego
okresu Polska była krajem antysemickim. Publikowane były
teksty: „Pogromy w Polsce”,
„Zdziczenie faszystowskiej Polski”, będące w prasie sowieckiej
zjawiskiem stałym.
POLSKA KRAJEM PRO NIEMIECKIM I FASZYSTOWSKIM
W propagandzie sowieckiej Polacy to po prostu: „Warszawscy
pomocnicy Goebbelsa” stwierdzając: „…W obecnej kampanii
antysowieckiej Berlinowi pomaga Warszawa, w szczególno-

Antypolskie propagandowe teksty pojawiające się w lipcu 1937
roku należy połączyć z planami
ludobójczymi Stalina i jego politbiura. „Szpiegowska międzynarodówka. Trockiści na służbie
faszystowskich wywiadów” odnosi się do tez Józefa Stalina z
lutowo – marcowego plenum KC
WKP(b), który pytał, czy nie jest
jasne, że ta szpiegowska międzynarodówka będzie delegować kadry dla szpiegowsko – szkodniczej działalności trockistów…”.
W 1937 roku propaganda sowiecka zamieściła 173 teksty
prezentujące Polskę jako kraj faszystowski, antysemicki, szpiegowski, malowane w czarnych
barwach antypolskości, państwo
pogardliwe dla ZSRS, ale także
zawierające żydowskie antypolskie stereotypy, dochodzące
wręcz do formy karykaturalnej.
DRUGI ETAP SOWIECKIEGO LUDOBÓJSTWA
IZRAEL LEPLEWSKI
Ludobójstwo dokonane w ZSRS
w latach 1937 – 1938, w wyniku
którego zginęło ok. 200 tysięcy
spośród prawie miliona tamtejszych Polaków. Operację zleciło
Biuro Polityczne KC WKP(b)
pod przewodnictwem Józefa Stalina, a przeprowadził ówczesny
szef NKWD Nikołaj Jeżow przy
pomocy ściśle tajnego rozkazu
00485. Operacja polska NKWD
była drugą pod względem ilości
ofiar częścią sowieckiego Wielkiego Terroru.
Aleksandr Minajew – Cykanowski wraz z Władimirem Cesarskim przygotowywali „albumy”
z wyrokami i wręczali je Jeżowowi i Wyszyńskiemu. Obaj byli
Żydami z Odessy, którzy zrobili kariery w NKWD właśnie na
eksterminacji Polaków.
Odbywało się to metodą „albumową” w taki sposób, że wspomniana dwójka w ciągu kilku godzin sporządzała nawet i tysiąc
wyroków, przeważnie wyroków
śmierci - które następnie w postaci „albumu” przedstawiali Mikołajowi Jeżowowi do podpisu.
Ten nawet nie czytał, tylko
otwierał na ostatniej stronie i
niekiedy ze śmiechem pytał Ce-

sarskiego, ilu tu Polaczków - i
podpisywał nie czytając. W ten
sposób obydwaj zdecydowali o
śmierci co najmniej 200 tysięcy
Polaków w ciągu zaledwie 2 lat,
podczas których nie było jeszcze
żadnej wojny.
Operacja ta była antypolskim
ludobójstwem, mającym na celu
„oczyszczenie” z Polaków terenów leżących na wschód od
granicy ustalonej w traktacie ryskim”.
Identyczny cel postawili sobie
kilka lat później banderowcy, z
tą różnicą, że nie bawili się w
żadne pozory praworządności,
tylko po prostu ludność polską
wyrzynali.
W rezultacie eksterminacji około
200 tysięcy Polaków, stworzone
zostały fakty dokonane, które
dzisiaj nawet bywają używane
jako pozór moralnego uzasadnienia dla politycznych decyzji
Józefa Stalina.
BYŁA TO
NAJKRWAWSZA OPERACJA MASOWA
NKWD, UDERZENIE W POLAKOW
Z datą 9 sierpnia 1937 roku operacja polska, przed rozkazem
Nikołaja Jeżowa 00485, figuruje w archiwach: „Postanowienie
politbiura KC WKP(b) dotyczące „sprawy NKWD” z zapisem:
„Zatwierdzić rozkaz Narkomwnutdieła ZSRS o likwidacji polskich grup dywersyjno - szpiegowskich i Polskiej Organizacji
Wojskowej (POW)”.
Operację „o likwidacji polskich
grup dywersyjno-szpiegowskich
i POW” rozpoczął dokument z
7 sierpnia 1937 roku wysłany
przez komisarza NKWD Ukrainy Izraeła Leplewskiego do p.o.
naczelnika NKWD ZSRS Aleksandra Minajewa w Moskwie, w
którym informował on o swoich
działaniach wobec Polaków. Z
owego dokumentu wynika, iż 1
sierpnia 1937 roku na Ukrainie
było już aresztowanych 870 Polaków, w tym 572 w sprawie PO,
reszta zaś za szpiegostwo, bądź
dywersję na rzecz Polski oraz
298 Polaków za „kontrrewolucję” oraz aktywność kościelną.
Inny dokument datowany na 8
sierpnia sporządzony przez naczelnika UNKWD obwodu kijowskiego Nikołaja Szarowa informuje swojego zwierzchnika
Izraela Leplewskiego, iż pierwsza akcja została przeprowadzona w Kijowie i okolicach i w jej
wyniku aresztowano 1296 Polaków.
Z kolei 10 sierpnia wpłynął do
Izraela Leplewskiego dokument
od naczelnika UNKWD obwodu dniepropietrowskiego, Jefima
Krawca, w którym ustalono na
podstawie zeznań referenta polskiej sekcji Międzynarodówki,
Edwarda Zimy - Kranza, który
przyznał się, że przybył na Ukrainę na zlecenie POW w 1932
roku. Ustalono, iż od 1935 roku
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we wszystkich większych miastach Ukrainy, w których istniały duże skupiska Polaków, były
grupy kierujące POW ściśle ze
sobą współpracujące.
Rozkaz szefa NKWD Nikołaja
Jeżowa 00485 „Zlikwidować
Polaków” ostatecznie jest datowany na 11 sierpnia 1937 roku.
Aleksandr Minajew – Cykanowski wraz z Władimirem Cesarskim od aresztowanych żądali
zeznań, że są członkami organizacji POW, prowokatorami,
szpiegami, albo osobami przerzuconymi przez polski wywiad
do pracy szpiegowskiej w ZSRS.
Komisarz Ludowy, szef NKWD
Nikołaj Jeżow wyraził swoją
zgodę na bicie aresztowanych i
w ten sposób wyciąganie z nich
zeznań.
Zmuszanie więźniów do zeznań
przyjęło formy skrajnie bestialskie. Bitych więźniów zmuszano
do wykrzykiwania: „Jestem hitlerowcem, faszystą, dostawałem
15 razy hitlerowskie marki”.
W torturowaniu więźniów „wyróżniali” się enkawudziści Gluzman, Gołubiew, Mańko.
Aleksandr Minajew – Cykanowski i Władimir Cesarski w sposób prymitywny przygotowywali
„albumy” z wyrokami z góry zakładając możliwość dokonywania wszystkich możliwych sposobów dla których istniały motywy preparowanych przez nich
i wydawanych wyroków.
W skrócie wyglądało to w ten
sposób, iż na kartce papieru opisywano biografię i istotę zdemaskowania przestępstwa, jak
szpiegostwo, dywersja, terror
itd. W centrali NKWD zszywano dla wygody w albumy po 100
stron i kierowano na adresy Cykanowskiego i Cesarskiego.
Rozpatrywanie tych spraw przeprowadzano w sposób przestępczy, na początku „operacji” obaj
„rozpatrywali” 500 – 600 – 1000
spraw w przeciągu kilku godzin i
ich decyzja była ostateczna.
Aleksandr Minajew – Cykanowski wraz z Władimirem Cesarskim zdecydowali w przeciągu
2 lat o śmierci co najmniej 200
tysięcy Polaków.
Wielki Terror skierowany przeciwko Polakom przyniósł krwawe żniwo, w którym znaczący
udział przypadł Izraelowi Leplewskiemu szefowi UNKWD
na Ukrainie w 1937 roku.
Dzięki wydanej niedawno książce doktora Tomasza Sommera
„Operacja antypolska NKWD
1937-1938”, nieznani kaci Polaków już będą znani.
Opracował Aleksander Szumański na podstawie książki
dra Tomasza Sommera „Operacja antypolska NKWD 1937
– 1938”
Tekst ukazał się w „Warszawskiej Gazecie”21 listopada
2014 roku.
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Wiesław Hop

Rozdział 14
Od śmierci Waniewskiego minęło
kilkanaście miesięcy. W tym czasie kapral Wrzos jeszcze bardziej
rozbudował swój wywiad. Zwerbował wielu współpracujących
z milicją ormowców, zacieśnił
kontakty z sołtysami, dyrektorami
szkół, księżmi i innymi osobami,
które mogły mu się przydać w
jego pościgu za Krasem. Nie żałował nóg ani czasu, odwiedzał ich
systematycznie i zbierał informację.
Wynikało z nich jasno, że Kras nigdzie nie uciekł; nadal przebywa
na terenie gminy Bardów i działa,
ale jest, jeszcze bardziej niż dawniej, ostrożny i przebiegły, dlatego
wydaje się, że zapadł się pod ziemię i trudno coś więcej się na jego
temat do wiedzieć. Jego rodzina
i znajomi twierdzili, że nie mają
z nim nic wspólnego – od lat go
nie widzieli, nie utrzymują z nim
żadnych kontaktów i nie popierają
jego działalności.
Pomimo to czas ten nie poszedł na
marne. Dzięki informacjom uzyskanym przez Wrzosa Posterunek
Milicji w Bardowie odnotował
kilka znaczących sukcesów i powoli, ale systematycznie czyścił
swój teren z ludzi uwikłanych w
współpracę z UPA.
Jednym z nich było wytropienie i
zatrzymanie mężczyzn, którzy po
planowanym zamachu na Wrzosa
w Nadrzeczu, mieli zlikwidować
przewoźnika i spalić prom i łódkę.
W ich domach znaleziono broń i
spore zapasy amunicji. Pierwszy
z nich, mieszkaniec Bardowa o
imieniu Anton, licząc na łagodniejszą karę, poszedł na współpracę, wskazał bunkier w lesie,
na Górze Kijów, pomiędzy Bardowem a Gołębnikami, gdzie spotykał się z Krasem i jego ludźmi
– systematycznie dostarczając mu
żywności i informacji o ruchach
milicji i wojska.
- Tak, współpracowałem z nim
i robiłem, co mi kazał, bo nie
miałem innego wyboru. Ale co
miałem zrobić? To mój bliski kuzyn po stronie matki. Dlatego do
mnie przyszedł. Nie mogłem powiedzieć, że się nie zgadzam, bo
to oznaczało by mój koniec. Kras
nikomu nic nie daruje...
Anton teraz był łagodny jak baranek i za wszelką cenę starał się
umniejszyć swoją rolę jaką odegrał w poczynaniach Krasa. A
trudno było ją przecenić, bo dzięki
niemu Kras na bieżąco wiedział,
co dzieje się w Bardowie i na posterunku milicji.
– Groził, że jeżeli go zdradzę, to
on zatłucze mnie i moją rodzinę,
a dom spali. I tak by się stało. Ten
człowiek nie ma dla nikogo litości...
- A dzisiaj, to co? Nie boisz się o
rodzinę? – przerwał mu Wrzos,
przyglądając się uważnie jego
przedwcześnie postarzałej, pomarszczonej, szarej twarzy, która
teraz, ze strachu, mocno zaczęła
się pocić.
- Boję się, ale co innego mogę zrobić? Liczę na to, że nie odważy się
tutaj pojawić, bo Bardów jest te-

raz dobrze strzeżony. A poza tym
może już niedługo go złapiecie
albo jeszcze lepiej, ktoś go zastrzeli i będzie spokój.
- Dziwne, że tak dobrze mu życzysz? Jeszcze wczoraj służyłeś
mu, jak pies i gdybyś nie wpadł
nadal byś to robił.
- Przez niego mam same kłopoty.
- To mówisz, że on nazwał mnie
Iwanem Groźnym i wydał na
mnie wyrok śmierci. I przygotował dwie zasadzki?
- Tak było.
- No widzisz, a ja nic o tym nie
wiedziałem. Może i dobrze, bo
pewnie bym się przestraszył i narobił w gacie. Opowiadaj jeszcze
raz, wszystko od początku, bo
chcę dokładnie wiedzieć, jak to
było.
- Za pierwszym razem, tak jak mówiłem, aby pana zwabić w zasadzkę, specjalnie zastrzelił leśniczego
za Sanem. Liczył na to, że przybiegnie pan pierwszy i wpadnie
w jego ręce albo, w ostateczności,
da się zastrzelić. Gdy zorientował
się, że nic z tego nie będzie, bo
pana nie ma, nie chciał podejmować ryzyka i bez walki, wycofał
się do lasu. Drugi raz planował,
że zastrzeli pana z broni strzelca
wyborowego w czasie uroczystości pierwszego maja, gdy stał
pan na trybunie honorowej, obok
wójta i księdza. W tym celu poważnie zaryzykował. Przebrany
za żołnierza polskiego wojska,
przekradł się do Bardowa dzień
wcześniej i całą noc oraz następny
dzień przesiedział w mojej stodole
pod dachem obserwując okolicę.
Jego ludzie, Ostryj i Ryzun, po
usłyszeniu strzału mieli ostrzelać
miasteczko od strony Uronowa,
aby doprowadzić do zamieszania
i umożliwić mu ucieczkę.
- Dlaczego więc nie strzelał? –
Wrzos przypomniał sobie tamten
dzień, jak przez mgłę.
„To prawda, tak było! Stałem tam
wystawiony na kule, jak idiotyczna tarcza strzelnicza i pierwszy
lepszy strzelec wyborowy, bez
problemu, mógł mnie sprzątnąć z
odległości kilkuset metrów” – pomyślał.
- Zrezygnował, bo nie zdołał podejść bliżej, aby oddać skuteczny
strzał. Z mojej stodoły nie widać
dobrze rynku, bo przysłaniają go
wysokie drzewa. A poza tym, wtedy, czego nie przewidział, z Przemyśla przyjechało dużo wojska,
które praktycznie otoczyło miasteczko. Ponadto pomiędzy domami w pobliżu rynku, stale kręciło
się kilku ubeków po cywilnemu,
więc nie miał szans na ucieczkę.
Strzelać do milicjanta w takiej
sytuacji, to jakby założyć sobie
stryczek na szyję. A on, jak sam
mówi, jest czepku urodzony i ma
zamiar dożyć do następnej wojny.
Sam, dobrowolnie, nigdy nie wsadzi głowy w pętlę. Widząc, że nic
innego nie może zrobić, przesiedział cichutko w stodole wieczora,
a w nocy, z moją pomocą, wycofał
się do lasu.
Dzięki informacjom uzyskanym
od Antona zlikwidowano kryjówkę Krasa na Górze Kijów, ale

zastawiona przy nim pułapka nie
przyniosła spodziewanego efektu.
Kras, ani żaden z jego ludzi, nie
pojawił się w tym rejonie i nie
wpadł w zastawione sidła. Dopisało mu szczęście albo – co bardziej
prawdopodobne - miał na swoich
usługach, w Bardowie lub w okolicy jeszcze innego współpracownika, który zawczasu ostrzegł go o
wpadce Antona i spaleniu mety na
Górze Kijów.
Kolejnym znaczącym sukcesem
Posterunku w Bardowie było wytropienie banderowca z Czarnej,
który uwił sobie ciepłe gniazdko
w Biurze Ochrony Rządu w Warszawie.
Wrzos wpadł na jego trop zupełnie
przypadkowo, przy okazji wykonywania czynności operacyjnych
zmierzających do rozbicia bandy Krasa. Informacja, na pierwszy rzut oka, wydawała się mało
prawdopodobna, ale gdy trochę
podrążył temat, okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę.
Człowiek ten - pomimo, że posługiwał się pięknym polskim nazwiskiem i był jeszcze młody – miał
sporo na sumieniu i był zajadłym
wrogiem Polski i Polaków. Musiał także mieć jakiś znaczących
pomocników, bo udało mu się
zatrzeć za sobą ślady i dostać się
do elitarnej jednostki wojskowej,
zajmującej się ochroną najważniejszych osobistości w państwie.
I byłby sobie spokojnie – w nagrodę za rebelię, do której zgłosił
się na ochotnika wraz z ojcem już
w roku 1943 – siedział tam, aż
do emerytury, obejmując coraz
to wyższe stanowiska, na których
mógłby coraz więcej szkodzić.
Na pewno po jakimś czasie, jeżeli
już to nie nastąpiło, zgłosiłby się
do niego jakiś kumpel z mrocznej
przeszłości - od noża, siekiery i
czerwonego kura, aby go wciągnąć na listę płac jednego z zachodnich wywiadów. Miał jednak
wyjątkowego pecha, bo gdy mu
się już wydawało, że wymościł
sobie ciepłe gniazdko i twardo
siedzi na stołku podporucznika,
Wrzos dowiedział się o nim od
swojego informatora z Czarnej,
napisał raport, który się potwierdził i niebezpieczny kameleon został aresztowany.
Po jakimś czasie od tego zdarzenia z Warszawy do Komendy
Powiatowej Milicji w Przemyślu
przyszło pismo informujące, że
dzięki operacyjnym ustaleniom
kaprala Wrzosa, zatrzymano groźnego dla kraju przestępcę.
- Dobrze się spisałeś! – powiedział
komendant Górny do Wrzosa, gdy
któregoś dnia spotkał go na korytarzu komendy i zawołał do swojego gabinetu. – Gdyby nie ty, to
nie wiadomo, co ten drań by tam
w Warszawie jeszcze nawywijał.
Słyszałem, że już zgromadził koło
siebie kilku starych przyjaciół.
- Dziękuję, panie komendancie! –
Wrzos czuł się trochę zażenowany, bo źle znosił pochwały. – Staram się i robię, co do mnie należy.
- Tak, wiem i jestem ci za to bardzo wdzięczny! A jak tam sprawa

Krasa? Pojawiło się coś nowego?
- Na razie nie. Musiał gdzieś przywarować i siedzi cicho, jak mysz
pod miotłą. Ale mam nadzieję, że
jeżeli nie wyniesie się na inny teren, to już niedługo go dorwiemy.
W każdej wsi mam zaufanych ludzi, którzy informują mnie o jego
ruchach.
- Tylko uważaj, bo to cwany i
bezwzględny, ale i gotowy na
wszystko bandyta. Na pewno nie
odpuści! Skoro już dwa razy próbował cię zabić, to może to zrobić
jeszcze raz... Musisz mieć oczy i
uszy szeroko otwarte. A gdybyś
potrzebował pomocy, to w każdej
chwili wiesz, gdzie mnie szukać.
- Dziękuję, panie komendancie, za
dobre słowo. Będę o tym pamiętał.
Rozdział 15
Komendant Górny miał rację.
Kras nie odpuścił i nie uciekł. Od
południa kwaterował w swojej rodzinnej wsi, w Wilczych Dołach i
czekał na dogodną okazję, aby zlikwidować ten jątrzący się wrzód
na dupie, jakim był dla niego,
depczący mu nieustannie, od kilku lat, po piętach młody gliniarz
z Bardowa.
Poprzednie dwie próby zabicia go
nie udały się, bo prześladował go
wyjątkowy pech. Ale teraz czuł,
że wszystko pójdzie zgodnie z planem. I już niedługo Iwan Groźny
będzie tylko przerażającym wspomnieniem człowieka, który ku
przestrodze innych, nawet jeżeli
wcześniej padnie od kul, zadynda
na drucie, na krzywej wierzbie,
pochylającej się ze starości nad
drogą, przy moście w Wilczych
Dołach. Zawiśnie ze zmiażdżoną
głową, aby nawet własna matka
nie była w stanie go rozpoznać.
- Do trzech razy sztuka! – powiedział Kras na odprawie do swoich
kompanów. Od dawna miał ułożony w głowie meldunek do Bandery, w którym poinformuje go, że
wyrok śmierci na Iwanie Groźnym został wykonany. – Tym razem nie może nam się wymknąć.
Zaczekamy tutaj spokojnie, nigdzie się nie afiszując, żeby mu
ktoś nie doniósł, aż któregoś dnia,
sam wlezie nam w łapy. Przyjdzie,
tak jak ma to w zwyczaju, niespodziewanie, bez ochrony, do sołtysa, albo do któregoś z ormowców,
powęszyć za nami; i to będzie jego
koniec, bo my będziemy już tutaj
na niego czekać z gościną. Zagramy mu podzwonne i wyprawimy
do wszystkich diabłów.
- Ma się rozumieć, że jak wpadnie
nam w łapy jeszcze żywy, będę
mógł z im przez chwilę pogadać po swojemu... – Ryzun miał
ochotę, tak jak niegdyś, popuścić
cugli swojej dzikiej, krwiożerczej
naturze. Dawno już tego nie robił,
bo ciągle się ukrywali i zmieniali miejsca pobytu. A jeżeli nawet
ktoś padał ich ofiarą, to działo się
to szybko, bo ataman był bardzo
ostrożny; nie chciał tracić czasu,
który mógł zadecydować o ich losie. Tym razem miał nadzieję, że
dla kaprala Wrzosa zrobi wyjątek,

bo nie samo zabijanie, pozbawianie życia, tylko zadawanie bólu,
pastwienie się nad swoją ofiarą
sprawiało mu przyjemność, wprowadzało w stan podniecenia i ekstazy, podobną do tych, jakie przeżywają wszyscy seryjni mordercy.
- To mu już obiecałem – zgodził
się Kras. – A teraz idź i zmień
Ostrego na czujce. Powiedz mu,
niech przyjdzie do mnie. Zanim
się położy, musi jeszcze coś zrobić.
Ostryj był bardzo wysokim, pomimo młodego jeszcze wieku,
zupełnie łysym, małomównym
mężczyzną o dość ponurym usposobieniu i twarzy przypominającej
wygłodniałego sępa. Już sam jego
wygląd mógł przyprawić człowieka o zawał serca. Ale nie był do
gruntu złym człowiekiem i prawdziwym wcielonym diabłem, tak
jak Ryzun, czy Kras. Czasami,
gdy przypominał sobie matkę i
swoje szczęśliwe dzieciństwo,
które spędził w towarzystwie
przyjaciela Janka z sąsiedztwa,
który był Polakiem, odzywały się
w nim jeszcze jakieś ludzkie uczucia. I gdyby go ktoś zapytał, w
jaki sposób i dlaczego znalazł się
w tym doborowym towarzystwie
straceńców – ludzi pozbawionych
zasad, wyzutych z wszelkiego sumienia, miałby poważny problem
ze znalezieniem jakiejkolwiek
sensownej odpowiedzi. Ale wiedział na pewno, że teraz prawie niczym się od nich nie różnił. Chociaż nigdy nie chciał taki być, na
skruchę było już za późno, więc
nie widział przed sobą innej drogi
jak ta, którą razem z nimi kroczył.
Do bandy UPA trafił z przymusowego poboru. Nie miał innego
wyjścia, nie mógł uciec, bo wtedy skazałby na męczeńską śmierć
swoich najbliższych. Banderowska służba bezpieczeństwa tylko
czekała na takie okazje. Ale później dał się zarazić idei nienawiści
do wszystkiego, co polskie. Na
wpół pijany, razem z innymi, po
celebrowanej przez popa, uroczystej mszy, na skraju wsi, w ziemnej
mogile, na wieki wieków, pochował Polskę, zagrzebując w ziemi
orła i biało-czerwoną flagę. Gołymi rękami pomagał sypać kopiec i
krzyczał: „Smert Lachom! Smert!
Sława Ukrainie!” I śpiewał bandedrowski hymn: „Nebo bude Ukraina, nebo polska krew po kolina!”.
A później palił polskie domy i całe
wsie; zabijał mężczyzn, kobiety i
dzieci – nikogo nie oszczędzał,
a po udanych akcjach tańczył na
polskich trupach, przy płonących
wesoło ogniskach i gził się z mołodyciami, którym podobał się
taki olbrzymi, drapieżny, skąpany
po pachy we wrażej krwi mołojec.
Aż wyzbył się duszy i sumienia,
które jednak, czasami, ku jego zaskoczeniu, odzywało się nieśmiało, jakimś dalekim, odbitym od
gór echem.
- Pójdziesz do Petlury, Mikoły i
Hrubego. Powiesz im, że jesteśmy we wsi i czekamy na Iwana
Groźnego. Mają pilnować dróg i
gdy się pojawi meldować do Semena. To samo, gdyby w okolicy
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pojawiło się wojsko lub inni milicjanci. Nikt inny, żaden Polak
ani Ukrainiec, nie może wiedzieć,
że jesteśmy we wsi. Zapowiedz
im, że gdyby ktoś zdradził, pasy
będziemy żywcem drzeć, rodzinę wybijemy, a chałupa pójdzie z
dymem! Ja osobiście pogadam z
sołtysem.
Sołtys był Ukraińcem, ale będąc
człowiekiem sprawiedliwym i oddanym Polsce, cieszył się szacunkiem także i Polaków. W czasie
okupacji niemieckiej, gdy w Wilczych Dołach władzę sprawowała
– wysługująca się hitlerowcom,
stworzona i uzbrojona przez nich
milicja ukraińska, starał się łagodzić konflikty i traktować wszystkich tak samo. A i później, gdy
poza przylegającym do Wilczych
Dołów Sanem, szalały bandy UPA
i bezkarnie, wiele razy, przedzierały się na lewą stronę rzeki, aby
i tutaj zaprowadzać swoje faszystowskie porządki, pozostał niezależny; nie dał się wciągnąć w
żadne knowania przeciwko Polsce
i Polakom. Należał bowiem do
tego, niezależnego od narodowości, trzeźwo myślącego, rzadkiego
gatunku ludzi sprawiedliwych,
którzy nie dają się wpuszczać w
kanał żadnej ideologii.
Było już późno. Wieś przycichła
i mościła się do snu. Wszyscy
siedzieli w chałupach w pobliżu
światła naftowych lamp i dużych,
kamiennych pieców, które miały
tę zaletę, że ogrzewały jednocześnie dwie, przylegające do siebie,
izby – kuchnię i pokój. Gdzieś daleko zaszczekał pies, a po nim, w
głębi wioski, odezwały się inne.
Ktoś delikatnie zapukał w okno.
Sołtys zaniepokojony przyłożył twarz do szyby, wyjrzał na
zewnątrz i w bladej poświacie
wschodzącego księżyca ujrzał
swojego ziomka, Krasa, którego
miał nadzieję już nigdy nie oglądać. Pomimo, że go rozpoznał,
zapytał:
- Kto tam? – Bał się. Włosy zjeżyły mu się z tyłu głowy, jakby
zobaczył czerwonego diabła lub
zjawę. Wizyta Krasa, o tej porze,
nie mogło wróżyć nic dobrego. A
sołtys nie chciał już żadnych kłopotów. Udało mu się przetrwać
najgorszy czas i miał nadzieję, że
w spokoju wychowa dzieci i doczeka starości.
- To ja, Kras – usłyszał charakterystyczny, niski głos, jakby jego
właściciel, od lat, cierpiał na
chroniczną chrypkę, zawierający
w sobie ukrytą groźbę. Kras zawsze przypominał mu zimnokrwistą, jadowitą żmiję, która w każdej
chwili mogła śmiertelnie ukąsić. –
Wyjdź przed chałupę, chcę z tobą
chwilę pogadać.
Cicho skrzypnęły drzwi i sołtys,
mając wrażenie, że ze strachu, na
twarzy cierpnie mu skóra – nie
obawiał się o siebie, tylko rodzinę
– wyszedł na zewnątrz, w chłodną, wiosenną, ale pogodną noc;
dającą nadzieję, że dzień, który po
niej przyjdzie, będzie słoneczny,
piękny i ciepły. W sam raz taki,
jaki jest potrzebny na pierwszą
wiosenną orkę pod jarą pszenicę
i owies.
- Czego chcesz? – zapytał. Kras
nawet przed wojną, zanim poszedł
do UPA i nie nosił jeszcze broni,
przypominał mu drapieżnego wilka i nie wzbudzał zaufania.
- Mam do ciebie sprawę. Tylko
słuchaj uważnie, bo każdy błąd
może cię dużo kosztować... - Kras
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zawiesił głos, dając sołtysowi czas
na zastanowienie się. – Wiem, że
dawno zdradziłeś naszą sprawę, a
teraz oficjalnie kumasz się z milicjantami i wojskiem.
- Niczego nie zdradziłem, bo za
niczym nie byłem. Uważałem tylko, że powinniśmy żyć w zgodzie,
bo zabijanie Polaków i palenie
wiosek do niczego nie prowadzi...
Sołtysem jestem, więc wszyscy do
mnie przychodzą, także milicjanci
i żołnierze i nic na to nie mogę poradzić. Ale żaden z nich nie jest mi
bratem ani swatem.
- Dobrze. Wierzę ci, że im nie służysz i nie donosisz na mnie. Ale
gdybyś nie był moim sąsiadem,
dawno by już na tobie trawa wyrosła. Teraz daję ci szansę, żebyś
mógł pokazać, że jesteś porządnym Ukraińcem. Siedzimy we wsi
i czekamy na Iwana Groźnego.
Gdy się tu zjawi, zawiśnie na gałęzi na środku wsi, bo od dawna
jest na niego wyrok. Już dłużej nie
będzie za mną węszył i szkodził
naszej sprawie.
- Po co mi o tym mówisz? Przecież wiesz, że nie przyłożę do
tego ręki i nie pomogę ci w zabiciu człowieka. Nigdy tego nie
robiłem. A jeżeli mógłbym ci coś
poradzić, jako dobry sąsiad, to
rzuć to wszystko i uciekaj na Zachód. Tam znajdziesz sobie jakieś
spokojne miejsce, jakąś robotę,
kobietę i będziesz żył. A tutaj nie
czeka cię nic dobrego. Wcześniej
czy później wpadniesz. A wtedy
wiesz, co będzie...
- Nie czekam na twoją pomoc,
ani na twoje rady. Zresztą może
tak zrobię, ale jeszcze nie teraz.
Ty masz tylko trzymać mordę na
kłódkę i niczym się nie zdradzić,
gdy Iwan– tak jak zwykle – pojawi
się u ciebie. My będziemy czekali
na niego pod mostem, przy cerkwi. Zrobimy swoje bez twojego
udziału. Pilnuj się, żebyś czegoś
nie chlapnął, bo wtedy ty i twoja rodzina pójdziecie z dymem.
Masz go tylko chwilę zatrzymać
– że tak powiem zabawić rozmową, poczęstować herbatą, abyśmy
zdążyli przygotować wszystko,
jak trzeba. Możesz powiedzieć
mu, że widziałeś nas we wsi kilka
dni wcześniej; że wzięliśmy prowiant i dawno już nas nie ma.
Po tych słowach Kras odwrócił się
na pięcie i odszedł, pozostawiając
sołtysa samego z jego strachem
i dylematami moralnymi. Zachowywał się tak, jakby nadal, z
woli Hitlera, był jedynym panem
i władcą na tym terenie – jakby
był samym Bogiem i decydował
o tym, kto ma żyć, a kto umrzeć.
Jakby żył w jakimś wyimaginowanym, schizofrenicznym świecie i nie miał pojęcia, że jest rok
1951, ludzie pragną spokoju i
życie w Polsce – nawet tutaj, na
terenie niemiłosiernie poranionym przez faszystowską ideologię
band UPA – zaczyna się stabilizować, wracać do normy i zabliźniać
głębokie rany.
Sołtys nie miał wątpliwości. Bez
udziału własnej woli znalazł się
między młotem a kowadłem.
Kras postawił go w sytuacji bez
wyjścia. Dał mu wyraźnie do
zrozumienia, że musi zrobić, co
mu kazał i zostać cichym wspólnikiem jego zbrodni na kapralu
Stanisławie Wrzosie, albo skaże
siebie i całą rodzinę na niechybną,
męczeńską śmierć.
Patrząc za znikająca w mroku sylwetką Krasa miał ochotę dopędzić

go i gołymi rękami rozwalić mu
łeb. Ale nie był tego typu człowiekiem, nie potrafił zdobyć się na
taki akt desperacji, chociaż wiedział, że tylko to mogłoby wyrwać
go z matni, w której się znalazł.
Później, gdy się trochę uspokoił,
oswoił się z sytuacją i wrócił do
domu, gdzie niczego nie podejrzewająca żona, kładła dzieci do
łóżek, zaświtało mu w głowie
jeszcze jedno rozwiązanie, dające
szansę na wyjście z tej patowej
sytuacji.
Pomyślał, że mógłby spróbować
w nocy wymknąć się ze wsi, dotrzeć do Bardowa i sprowadzić na
pomoc milicję i wojsko. Siedząc
na ławie, oparty plecami o ciepły
wygrzewacz, długo rozmyślał, ale
w końcu nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Nie wiedział ile
Kras ma ludzi i kto ze wsi jest z
nim w zmowie. Ponadto obawiał
się, że ktoś obserwuje jego dom.
Gdyby coś poszło nie tak i Kras
zorientował się, kto go próbował
wystawić, albo po sprowadzeniu
wojska zdołał się wymknąć z kotła, to los sołtysa i jego najbliższych byłby przesądzony.
Minęła północ. Miarowo, cicho,
ale bardzo wyraźnie tykał, wiszący
na ścianie, stary zegar z kukułką.
Przez okno zaglądał do izby blady
księżyc i słychać było spokojne
oddechy śpiących dzieci. Tylko
żona przewracała się co chwila z
jednego boku na drugi, jakby we
śnie opędzała się od kłopotów. A
on nadal siedział i dumał.
Dopiero nad ranem i jego zaczął
wreszcie morzyć sen. Więc nie
podjąwszy żadnej decyzji, położył
się do rozgrzanego łóżka, obok
swojej jeszcze młodej, pięknej i
gospodarnej kobiety, którą kochał
z całego serca.
W młodości wielu kawalerów
starało się o jej względy, ale ona,
z jakiegoś powodu, którego nie
znał, wybrała jego, chociaż nie był
najbogatszy, ani nawet najprzystojniejszy w okolicy. Pamiętając
o tym, zawsze, starał się postępować tak, aby nigdy nie musiała
pożałować tego wyboru.
Rozdział 16
Dwa dni po rozmowie Krasa z
sołtysem, wiadomość, że on i
jego ludzie byli widziani w Czarnej i Wilczych Dołach dotarła do
Posterunku Milicji w Bardowie.
Przyniosła ją kobieta z przysiółka
Dolina wraz ze skargą na swojego męża, który był, znanym milicjantom, notorycznym pijakiem i
awanturnikiem domowym.
Tego samego dnia, po południu
kapral Wrzos wybrał się w rejon
tych wsi, aby spotkać się ze swoimi informatorami i sprawdzić,
czy rzeczywiście tak było i czy
oni wiedzą cos więcej na ten temat.
W Czarnej zaszedł do współpracującego z nim młynarza Poniedzielskiego. Młynarz, po obiedzie,
z pełnym brzuchem, siedział przed
oblepioną muchami ścianą chałupy i wygrzewał stare, próchniejące kości w wiosennym słońcu.
- Tak, to prawda! – powiedział. –
Sam ich nie widziałem, ale opowiadał mi wczoraj jeden gospodarz z Dobrawy, który przyjechał
zemleć jęczmień na kaszę, że trzy
dni temu, już o dobrym dniu, zupełnie się nie kryjąc, Kras i dwaj
jego ludzie, uzbrojeni po zęby,
przeszli drogą przez wioskę, kie-

rując się w stronę Łysej Góry i
Wilczych Dołów. Chłop mówił, że
zachowywali się tak, jakby chcieli
napędzić ludziom stracha.
- To możliwe – zgodził się Wrzos.
– Spokojnie przesiedzieli zimę w
bunkrach i niewiele było o nich
słychać, wiec teraz postanowili się przypomnieć i powiedzieć
wszystkim, że jeszcze tutaj są i
nie mają zamiaru nigdzie uciekać.
Musieli także nocować u kogoś w
okolicy.
- W takim razie - Poniedzielski
podrapał się po głowie – niedługo trzeba będzie czekać na to, aż
znowu kogoś wyprawią na tamten
świat...
- Obyś nie okazał się złym prorokiem. Uważaj na siebie. Miej
oczy i uszy szeroko otwarte. Gdyby działo się coś ważnego, to nie
czekaj, aż przyjdę, tylko sam daj
mi znać.
- Dobra. I tak, niedługo, trzeba mi
wybrać się do miasta.
W tym, że Kras przesiedział zimę
spokojnie, w ukryciu, nie było nic
nadzwyczajnego. Banderowcy zawsze tak robili, bo zimą, na śniegu
pozostawały ślady i trudno było
zgubić pościg. Dlatego woleli nie
ryzykować... Ale teraz, na wiosnę,
należało się spodziewać, że znowu
przyszykują jakąś niespodziankę.
Przez lata bezustannego tropienia
i uganiania się za tymi bezwzględnymi przestępcami – leśnymi
upiorami wojennej przeszłości,
Wrzos dobrze poznał ich zwyczaje. Nauczył się myśleć, tak jak oni
i przewidywać ich ruchy. I, co najważniejsze, przyzwyczaił się do
ciągłego balansowania na krawędzi życia i śmierci.
Na razie Kras jeszcze mu się wymykał, ale miał nadzieję, że do
końca tego roku uda mu się rozpracować i zatrzymać tę ostatnią
bandę UPA, wciąż jeszcze działającą na terenie Polski.
Po rozstaniu z młynarzem ruszył
prosto do Wilczych Dołów. Szedł
śmiało, ale – jak zawsze – starał
się mieć oczy i uszy z przodu i z
tyłu głowy. Pomimo że nie przypuszczał, aby dzisiaj groziło mu
jakieś szczególne niebezpieczeństwo, nie zaniechał żadnych środków ostrożności. W kaburze, na
wszelki wypadek, miał załadowaną, gotową do użycia po odbezpieczeniu broń krótką, po którą w
każdej chwili mógł sięgnąć, a na
plecach karabin maszynowy. Nie
myślał jednak, że będzie musiał z
niej korzystać, bo był przekonany,
że skoro Kras kręcił się tutaj dwa
dni wcześniej, to teraz jest już w
zupełnie innym miejscu, zaszyty
gdzieś w głębokim lesie, co najmniej
kilkanaście kilometrów
dalej.
Po półgodzinnym, intensywnym
marszu dotarł do, należącego do
Wilczych Dołów, przysiółka Rzepy, gdzie chciał odwiedzić znajomego gospodarza. Nie miał jednak szczęścia, bo chłopa nie było
w domu. Pojechał do lasu, zrywać
kloce na tartak w Trzech Kopcach
, a jego rudowłosa, rozrośnięta w
biodrach ponad miarę, chociaż dosyć atrakcyjna kobieta, nigdy nie
była zbyt rozmowna.
Z Rzep zszedł do wsi i główną
droga ruszył prosto do, mieszkającego kilkaset metrów za cerkwią,
znajomego sołtysa. Idąc miał wrażenie, że ktoś go obserwuje, ale w
tym nie było nic nadzwyczajnego.
W rozrzuconych po pagórkach domach nie brakowało ciekawskich
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oczu.
Hruby siedział w kuchni, przy
oknie i ćmił, czterdziestego już
chyba w tyn dniu, sowieckiego
papierosa. Ukryty za stojącymi na
parapecie doniczkowymi kwiatami, dyskretnie patrzył na drogę.
Gdy zobaczył i rozpoznał nadchodzącego gliniarza, zgodnie z
otrzymaną instrukcją, szybko wyszedł do ogrodu i skrótami pobiegł
do gospodarstwa Semena, gdzie
przyczaił się Kras i jego ludzie.
- Ja do atamana – powiedział do
Ryzuna, który siedział znudzony na wzniesieniu przed domem,
przysłonięty żywopłotem z młodych strzyżonych grabów i obserwował okolicę.
- Dobra. Idź do stodoły, jeżeli
masz coś ważnego. Tam go zastaniesz śpiącego na sianie. Tylko
uważaj, żebyś sobie nie narobił
biedy, bo nie jest sam...
- Mam! Pewnie, że mam! Iwan
Groźny idzie do sołtysa!
- To czemu od razu nie mówisz,
tylko kręcisz dupą, jak baba bez
majtek, gdy wiatr pod cerkwią
podrywa jej spódnicę.
W tym czasie drzwi od stodoły
rozwarły się i pojawił się w nich
rozespany atanan.
- Co jest, Hruby? – zapytał, dociągając pasek u spodni. Przed chwilą zdrzemnął się w ramionach
Jahody, najstarszej córki Semena,
z którą sypiał od trzech lat, za każdym razem, gdy pojawiał się w
Wilczych Dołach. Czasami dziwił
się, że odkąd nosi broń, kobiety
tak chętnie rozkładają przed nim
nogi i oddają mu się tak, jakby robiły to po raz ostatni w życiu. Nie
miał pojęcia, czy postępują tak z
miłości, czy tylko ze strachu przed
jego złą sławą. Jahoda była ładną
kobietą, ale nie kochał jej. Niekiedy, gdy był mocno wstawiony i w
dobrym humorze, albo trafiła mu
się jakaś inna, młodsza lub ładniejsza dziewucha, odstępował ją
na noc swoim kamratom.
- Iwan Groźny poszedł do sołtysa.
- Jest sam?
- Tak.
- Dobrze się spisałeś. Teraz wracaj z powrotem do siebie i pilnuj
drogi! Gdyby coś... – Kras zawiesił groźnie głos - to wiesz co masz
robić!
- Wiem!
Hruby odwrócił się na pięcie i już
go nie było. Poszedł pilnować drogi. Gdyby nadciągnęło nią jakieś
wojsko lub milicjanci, miał zagrać
na skrzypcach i zaśpiewać kilka
taktów znanej, weselnej przyśpiewki i w ten sposób ostrzec
Krasa i dać mu czas na bezpieczne
wycofanie się do lasu.
- Wygląda na to, że mamy go w
garści! Nie może się nam wymknąć! – powiedział Kras do
kompanów, mocno podekscytowany i zadowolony, że jego
cierpliwość nie poszła na marne
i dzisiaj Iwan wreszcie wpadnie
w jego ręce. Z całego serca pragnął zobaczyć jego minę i strach
w oczach, gdy zorientuje się, że
wpadł w zasadzkę i jego marne,
psie życie dobiega końca.
„Przywitamy go z otwartymi rękami. Będzie zdychał powoli, żeby
miał czas poczuć ból i przekonać
się, że z Krasem lepiej było nie zadzierać” – myślał. Od wczoraj był
lekko zamroczony dobrym, mocnym samogonem z ziemniaków,
który od lat wypalał w swoim gospodarstwie Semen. Dzięki temu
czuł w sobie, większą niż zwykle,

www.ksi.kresy.info.pl
siłę i moc, która pozwalała mu
wierzyć, że – pomimo beznadziejnej sytuacji, w której się znajdował – ma przed sobą jeszcze jakąś
przyszłość.
Troje wesoło roześmianych dzieci sołtysa bawiło się na podwórku
przed domem, grając piłką w „głupiego Jasia”. Sołtys krzątał się po
obejściu. Składał wóz i przygotowywał pług po wiosennej orki,
ale robota szła mu dzisiaj niesporo, jak po grudzie. Gdy skończył
ostrzenie lemieszy i noża do obcinania krawędzi skiby, wyprostował obolałe plecy i wtedy, ponad
wysokim parkanem z olchowych
sztachet, spojrzał w dół, w kierunku cerkwi. W tym momencie
poczuł na sercu olbrzymi ciężar.
Jego nadzieja, że Kras znudzi się
oczekiwaniem i wyniesie się ze
wsi, albo wydarzy się coś innego, co zmusi go do ucieczki, tam
gdzie pieprz rośnie, spełzła na niczym.
Zakurzoną drogą, w stronę jego
chałupy szedł kapral Wrzos z Posterunku Milicji w Bardowie. A to
oznaczało, że kłopoty dopiero się
zaczynają.
Sołtys był rozdarty. Nie wiedział,
jak powinien postąpić, bo jego
zasada stania na uboczu i nie mieszania się do niczego, co mogło
narazić na niebezpieczeństwo
jego rodzinę, którą przez tyle lat
trzymał przed sobą, jak tarczę,
teraz okazała się niemożliwa do
zastosowania.
Prościej mówiąc, sołtys doskonale
wiedział, jak powinien się zachować, aby mieć spokojne sumienie,
ale nie mógł tego zrobić, bez narażenia na szwank życia swoich
dzieci. A na to, za żadne skarby
świata, nie mógł sobie pozwolić.
Dlatego, wbrew temu, co czuł,
postanowił, że zastosuje się do
polecenia Krasa i będzie milczał.
Ale także nie będzie zagadywał
Wrzosa i specjalnie zatrzymywał
go u siebie, aby dać czas Krasowi,
którego w tej chwili nienawidził,
na zorganizowanie zasadzki; i w
żaden inny sposób nie przyłoży
ręki do tego, co się ma wydarzyć.
Nie miał jednak pewności, czy to,
że wie o planowanym zamachu i
nie kiwnie palcem, aby mu zapobiec, nie jest jakąś formą współpracy. I jak później będzie mógł z
tym żyć?
Kras umiał brukać ludziom sumienia; wciągać ich w sytuacje bez
wyjścia i czynić ich wspólnikami
swoich zbrodni. Przeszedł w tym
dobrą szkołę w UPA. Takie postępowanie pozwalało tej faszystowskiej organizacji zmuszać całe
wsie do udziału w swoich krwawych jatkach przeciwko Polakom.
Kto się próbował wyłamać, ginął,
tak samo jak Lachy, często w publicznych egzekucjach, na oczach
całej greckokatolickiej społeczności, ku przerażeniu i przestrodze
innych. To było także tajemnicą
osobistego sukcesu Krasa. Dzięki
takiemu postępowaniu, stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej,
nawet teraz, w roku 1951, gdy
wojna dawno się już skończyła i
ludzie próbowali wrócić do normalnego życia, jemu udawało się
przetrwać i niczego mu nie brakowało. Bo każdy, kto w jakikolwiek
sposób próbował mu się przeciwstawić, wcześniej czy później, ginął.
Wrzos otworzył bramkę w płocie.
Wszedł na podwórko.
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- Dzień dobry, sołtysie! Jak leci? –
zagadnął przyjaźnie.
- Wiosna przyszła. Znowu trzeba
orać i siać, aby pod koniec lata
było co zbierać...
- Trzeba, ale to chyba dobrze, bo
jest co robić. – zgodził się kapral.
– A co tam we wsi? Słyszałem,
że dwa dni temu był tutaj Kras ze
swoimi ludźmi...
Sołtys niepewnie, jakby bojaźliwie, rozejrzał się dokoła. Nie potrafił ukryć strachu i rozdrażnienia. Bał się, że ktoś obserwuje go
z ukrycia i podsłuchuje.
- Dzieci! Zostawcie tą piłkę i uciekajcie do chałupy! – próbował zyskać na czasie. Ale już wiedział,
że będzie milczał. Nic nie powie.
Niech się dzieje, co chce. Dla obcego człowieka, on nie zaryzykuje
życia własnej rodziny! Ale jakiś
smutek i żal do losu chwycił go za
serce, bo z jakiegoś powodu zdążył już polubić tego bezkompromisowego, młodego górala, który
– gdyby w czas się ożenił – mógł
być jego synem. Nie życzył mu
śmierci. Nie potrafił jednak zdobyć się na odwagę i ostrzec go,
że tam, pod mostem, może już na
niego czeka Kras i jego bezkompromisowi towarzysze. Czają się,
aby go złapać, wypruć mu flaki i
powiesić nad drogą, na krzywej
wierzbie.
„On może sobie ryzykować, nadstawiać głowy, bo jest sam. Za nikogo nie odpowiada... A ja mam w
domu żonę, troje dzieci i starych
rodziców” – próbował zagłuszyć
sumienie.
- Był, albo i nie był... Ja go nie
widziałem – skłamał. Pomimo to
ostatecznie zdecydował, że nie
zastosuje się do polecenia Krasa,
nie zaprosi Wrzosa do domu na
herbatę i nie będzie starał się przedłużać jego wizyty. Tego nikt nie
miał prawa od niego żądać.
Wrzos próbował zagajać rozmowę. Zadał mu jeszcze kilka pytań,
ale ponieważ odpowiadał na nie
niechętnie, i tak, aby z jego wypowiedzi nic nie wynikało, po kilku
minutach – które jednak sołtysowi
ciągnęły się niemiłosiernie długo,
jak procesja żałobna – pożegnał
się, opuścił zagrodę i wyszedł na
drogę. Tam zapalił papierosa, na
pozór beztrosko zaciągał się dymem i zastanawiał się, co teraz
powinien zrobić.
Wczorajszej nocy nie spał dobrze.
Znowu przyśniła mu się matka.
Siedziała na progu chałupy, czekała na niego i płakała, spływającymi jej po policzkach, dużymi,
jak groch, czarnymi łzami. Sny z
matką nawiedzały go zawsze, gdy
groziło mu jakieś niebezpieczeństwo.
Jakiś siódmy zmysł podpowiadał
mu, że coś strasznego wisi w powietrzu. Nie wiedział jednak, co
to może być i gdzie się wydarzy;
bo to, że Kras jest w Wilczych Dołach i czeka na niego pod mostem,
w pobliżu cerkwi, nie zaświtało
mu w głowie. A raczej, ze stuprocentową pewnością wygranej,
byłby się założył o połowę swej
miesięcznej pensji, że dawno już
go tutaj nie ma.
Pomimo to, nie zaniechał żadnych środków ostrożności. Po
opuszczeniu gospodarstwa sołtysa – który, miał takie wrażenie,
potraktował go dzisiaj niezwykle
oficjalnie i chłodno, chociaż zwykle był bardzo uprzejmy - chwilę
postał przed bramą, rozglądając
się dookoła, a później śmiałym

krokiem, ruszył dalej w głąb wsi,
drogą, która wspinała się w górę
wzniesienia, aż do samego Kozłowa.
Chciał, aby jego zachowanie
wskazywało na to, że zamierza
dotrzeć, do ostatnich domów, które rozłożyły się na szczycie góry,
w pobliżu lasu, a później wróci
tą samą, wygodną drogą w rejon
ulokowanej zwyczajem grekokatolików na wzniesieniu, w centrum wsi cerkwi, skąd wygodne
drogi rozchodziły się w czterech
kierunkach.
Sołtys jednak już tego nie widział,
bo po wejściu do chałupy, ciężko
usiadł na ławie pod piecem, oparł
głowę na rękach i czekał na to, co
było nieuchronne. Miał nadzieję,
że wydarzy się coś nadzwyczajnego, co pokrzyżuje plany Krasa i
Wrzos zdoła się wymknąć z zastawionej na niego pułapki. Sam jednak w żaden sposób nie mógł mu
pomóc. Nie ostrzegł go, bo paraliżował go śmiertelny strach o życie
własnej rodziny. Kras nie rzucał
słów na wiatr. Był pamiętliwy,
piekielnie mściwy i wyszkolony
w solidnej, niemieckiej szkole dywersji i zabijania. Gdy komuś zakarbował śmierć, to przychodziła
ona nieuchronnie, choćby po kilku
latach. Dlatego drżeli przed nim,
jak osika na wietrze, jego współpracownicy i ci którzy go znali od
dawna.
Po opuszczeniu zagrody sołtysa
Wrzos przeszedł kilkaset metrów
w obranym kierunku, ale gdy
przysłoniły go przydrożne drzewa
– zamiast wspinać się dalej pod
górę – niespodziewanie skręcił w
prawo, na wąską, obrośniętą tarniną ścieżkę i zniknął bez śladu.
Po trzydziestu minutach szybkiego marszu wydostał się z Wilczych Dołów i znalazł się nad
Trzema Kopcami od strony północnej. Stąd, pomiędzy uprawnymi, żyznymi polami, biegła prosta
i wygodna droga do widocznego
w oddali - uśpionego w popołudniowej drzemce, szeroko rozłożonego po obu stronach gościńca
łączącego Mokre z Przemyślem,
na przylegającym do Sanu wzniesieniu Porąbki - pięknego Bardowa.
Ten prosty fortel, którego nauczył
się jeszcze w Dąbrowie od komendanta Warszawskiego, polegający na tym, że nigdy nie wracał tą samą drogą, którą przyszedł,
tego dnia – chociaż jeszcze o tym
nie wiedział – nie pierwszy raz
ocalił mu życie.
Kras omiótł wzrokiem Ostrego i
Ryzuna, którzy tak jak i on ciężko oddychali i musieli chwilę odsapnąć. Zagroda Semena stała na
uboczu, tuż przy lesie – wybrał ją
dlatego, że zapewniała dyskrecję
i trudno ją było otoczyć – więc
przybiegnięcie, wzdłuż potoka, na
wyznaczone na zasadzkę miejsce,
kosztowało ich trochę zdrowia.
- Ja z Ostrym zostaję tutaj, a ty,
Ryzun, podczołgasz się rowem do
cerkwi i ukryjesz się tam za rosnącym przy ogrodzeniu żywopłotem
z młodej świerczyny. Odetniesz
mu drogę odwrotu na wypadek,
gdyby nie udało się nam go zaskoczyć i próbował się cofnąć.
W razie potrzeby poczęstujesz go
krótką serię po nogach. Tylko nie
pokazuj się, dopóki nie będziesz
miał pewności, że dotarł do mostu,
żebyś go za wcześnie nie spłoszył.
Przykucnęli w wąskiej szczelinie

pod mostem, gdzie wiszącą nad
wsią, martwą ciszę, zakłócał jedynie plusk wody, spadającej tutaj
z utworzonego przez betonową
przegrodę rzeki, niewielkiego wodospadu. W tym miejscu – Kras
pamiętał to z dzieciństwa - zawsze
kłębiło się mnóstwo piegowatych
pstrągów. A jesienią, gdy szły na
tarło w górę rzeczki, można je
było, gołymi rękami, chwytać w
powietrzu, gdy skacząc pokonywały wodospady.
Kras był zadowolony. Nie przewidywał kłopotów. Udało mu się
dopiąć wszystko na ostatni guzik
i teraz miał niemal pewność, że
Iwan Groźny – po tylu nieudanych próbach wyprawienia go na
tamten świat – wreszcie wpadnie
w jego łapy i nie wyjdzie z tego
żywy.
Tutaj we wsi, gdzie się urodził i
wychował razem z Polakami, z
którymi bawił się, uczył w jednej szkole; pasł bydło na łąkach
i miał wśród nich przyjaciół - ale
później, w czasie wojny, na skutek wsączonych w serca prostych
ludzi, popieranej przez Niemców
faszystowskiej ideologii Dmytro
Doncowa, znienawidził – czuł się
najbezpieczniej. Znał każdy kamień, każdą ścieżkę i każde drzewo. Wiedział, w którym domu
mieszkają Polacy, a w którym
Ukraińcy. Komu może zaufać i
kogo powinien się wystrzegać.
Gdyby mógł, najchętniej – nawet
teraz – otoczyłby całą wieś. Wyłuskał z domów przeklętych Lachów i tych Ukraińców, którzy się
z nimi bratają i chcą żyć w zgodzie
w tej znienawidzonej Polsce; i pohulał z nimi tak, jak kiedyś hulali
striłci na Wołyniu, a później tuż za
Sanem w Zakierzońskim Kraju.
Kazałby ich wszystkich zagnać do
wielkiej stodoły albo najlepiej do
kościoła i puścił z dymem, żeby
mogli osobiście zanieść swoje
skargi prosto do samego Boga...
Nie mógł jednak tego zrobić, bo
nie miał na to dość sił, a sam nie
chciał jeszcze umierać. Marzyło
mu się długie i dostatnie życie w
samostijnej Ukrainie, w której nie
będzie Polaków, Rosjan, Rumunów czy jakichkolwiek innych
żydowskich parchów i Cyganów
A on i jego kompani, tak jak im
obiecywano, będą rządzić; zajmować wysokie stanowiska, dobrze
żyć i pławić się w luksusach w
nagrodę za wywalczoną wolność.
Na razie jednak, zanim wybuchnie
ta nowa wielka wojna, musiał się
zadowolić - ucieszyć serce śmiercią swojego największego wroga,
Iwana Groźnego. Ale Iwan nie
nadchodził i Kras zaczął się niepokoić, że coś poszło nie tak; że
ten cwany lis wyczuł jakoś niebezpieczeństwo albo ktoś go ostrzegł,
więc może im się wymknąć.
- Coś za długo to trwa – powiedział do Ostrego. – Widziałem,
jak wyszedł na drogę od sołtysa
i ruszył w górę wsi, ale powinien
już wracać.
- Chyba, że rozsiadł się u kogoś
na dłużej. Może kręci się tam koło
jakiejś wdówki. Wtedy będziemy
musieli czekać jeszcze ze dwie
godziny – dorzucił Ostry i znudzony oczekiwaniem usiadł na
betonowej podstawie mostu.
- Nie. Wiem z najlepszego źródła,
że w Wilczych Dołach, dotychczas, u nikogo, nigdy nie zabawił
dłużej, jak piętnaście minut. Boi
się zasadzki.
- I słusznie! – uśmiechnął się
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Ostry. – Dlatego jeszcze żyje. Ale
dzisiaj sprawa się rypła i psu na
budę nie przyda się ta jego ostrożność. Nie ucieknie nam, choćbyśmy mieli iść za nim do samego
Bardowa.
Ostryj zauważył, że Krasowi zaczyna drgać lewe oko, co u niego
zawsze było oznaką poważnego
wzburzenia, więc próbował go
uspokoić, ale sam także zaczął już
podejrzewać, że skoro Iwana nie
widać, musiało wydarzyć się coś
nieprzewidzianego, co mogło pokrzyżować ich plany.
Zaniepokojeni, odczekali jeszcze
kilka chwil, a później opłotkami, po jednej i po drugiej stronie
drogi, przeczesali tę część wsi, w
której powinien być kapral Wrzos.
Nigdzie jednak go nie znaleźli.
Przepadł gdzieś bez śladu, jak
rzucony w głębinę kamień. A to
oznaczało tylko jedno: Ktoś go
ostrzegł. Tylko kto to zrobił?
- We wsi oprócz Semena i jego rodziny, Mikoły, Petlury i Hrubego
oraz sołtysa nikt inny nie powinien wiedzieć, że nadal tu jesteśmy. – Kalkulował Kras. - Nawet
w domu z niczym się nie zdradziłem, żeby ktoś przypadkiem się
nie wygadał.
- To proste. Był u sołtysa, rozmawiał z nim i sołtys musiał nas
zdradzić! – powiedział Ryzun. Z
jakiegoś powodu odczuwał osobistą, mocno zadawnioną niechęć
do sołtysa i gdyby nie Kras, dawno by się z nim już rozprawił.Zrobił to, bo bał się, że gdy Iwan
zginie, oskarżą go o współudział.
A to mu nie pasowało.
- Sołtys to niezła kanalia – dorzucił Ostry. – Nie wierzy w naszą
sprawę. Zawsze trzymał z Lachami. Uważa, że wcześniej czy później wszyscy wpadniemy, a wtedy
ktoś może się wygadać, że on także wiedział o zasadzce na Iwana
i nic nie zrobił, aby jej zapobiec.
- Macie rację! To jego robota!
Dawno powinienem oberwać mu
jaja, ale tolerowałem go, bo znam
go od zawsze, a on tak mi się odwdzięczył. Ale dzisiaj zapłaci mi
za wszystko z nawiązką!
Kras był wściekły. W tych kilku
krótkich zdaniach, przypominających ostrzegawcze syczenie jadowitego gada, bez sądu, wydał wyrok śmierci na bogu ducha winnego człowieka i jego rodzinę, który
został natychmiast wykonany.
W powietrzu unosił się ten przepiękny, słodki, pachnący kwiatami i parującą ziemią zapach wiosny, którego z niczym nie można
pomylić. Śpiewały ptaki i wiał
łagodny, południowy wiatr. Dzień
rozpoczynał się słoneczny, ciepły
i radosny. Ale w ogarniętych żałobą Wilczych Dołach, nikt na to nie
zwracał uwagi. Wszyscy byli zasmuceni i przerażeni okropnością
i bezsensem wczorajszej zbrodni,
dokonanej przez bandę Krasa na
rodzinie sołtysa.
Ludziom wydawało się, że za
chwilę niebo runie im na głowę i
zniweczy ten niedoskonały, podły świat, w którym musieli żyć.
Gdyby w tej chwili mogli dorwać
tych zbrodniarzy, którzy to zrobili,
gołymi rękami, rozdarli by ich na
strzępy. Ale nie mogli tego zrobić, bo Kras już dawno zniknął i
zaszył się w bunkrze, w głębokim
lesie, gdzie nawet sam diabeł od
dawna nie zaglądał, bo bał się, że
zostanie schwytany, owinięty dookoła kolczastym drutem i powie-
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szony na gałęzi.
Ci, którzy odważyli się i weszli
do wnętrza chałupy sołtysa, zanim
przybyli tam milicjanci i otoczyli
gospodarstwo szczelnym kordonem, byli tak przerażeni i zasmuceni, że nie mieli ochoty opowiadać o ty, co tam widzieli. Przejęło
ich to tak głęboko dlatego, że do
wsi, po latach zawieruchy, powoli wracała nadzieja na spokojne
życie. Zabliźniały się wzajemne
rany i ludziom wydawało się, że
nic już im nie grozi, że minął już
czas zbiorowych mogił.
- Ludzie! Rozejdźcie się do chałup! Do swojej roboty! Nie blokujcie drogi. Tu nie ma już na
co patrzeć – powiedział głośno,
tak aby go wszyscy dobrze słyszeli, milicjant pilnujący wejścia
na podwórko. Tam grupa operacyjno-dochodzeniowa, na czele
z prokuratorem, przeprowadzała
oględziny miejsca zdarzenia.
Drzwi domu oraz wszystkie okna
były pootwierane na oścież, aby
świeże powietrze, choć trochę,
wyparło ze środka zapach krwi,
śmierci i dymu.
W sieni, za drzwiami, na podłodze, z rozbitą i zmiażdżoną twarzą
oraz z rozprutym brzuchem serią
karabinu maszynowego, leżał
sołtys. Z jego obrażeń i ułożenia
ciała można było wywnioskować,
że dostał kolbą w twarz, gdy tylko
otworzył drzwi, a pociski rozpruły
mu brzuch z bliskiej odległości,
gdy już leżał na ziemi.
W kuchni widok był najgorszy.
Śmierć zaskoczyła tam jego żonę i
troje nieletnich dzieci; a w sąsiedniej komorze dwoje staruszków
– ojca i matkę. Wszyscy byli posiekani pociskami karabinów maszynowych, jak sita, a ściany, sufity i podłogi obryzgane krwią. Ale
na pierwszy rzut oka widać było,
że oprawcom się śpieszyło, bo nie
używali – jak zwykle – swoich
ulubionych narzędzi tortur. Zabili
wszystkich szybko i nie wykonali
dokładnie swojej roboty do końca,
tak jak zapowiadał Kras, bo dom
ocalał.
Banderowcy nie chcieli ryzykować i czekać, aż ogień obejmie
budynek, aby ktoś nie zaskoczył
ich w biały dzień w środku wsi.
Podrzucili tylko płonący snop słomy pod chałupę i wycofali się do
najbliższego lasu. Ogień osmalił
przednią ścianę domu i wypalił
kawałek słomianego dachu. Ale
ludzie, którzy pierwsi przybiegli
na miejsce zbrodni, obawiając
się, aby pożar nie przeniósł się na
ich gospodarstwa, odrzucili spod
ściany na środek podwórka słomianą pochodnię i ugasili pożar w
zarodku.
Wrzos był śmiertelnie zmęczony
i przybity tą bezsensowną zbrodnią. Przez całą noc, jak wściekły
zwierz, rzucał się po Wilczych
Dołach i okolicy, próbując coś
ustalić, czekał na prokuratora i ludzi z komendy wojewódzkiej. Ta
makabryczna zbrodnia zmroziła
go i pozbawiła wszelkich złudzeń.
Kras był bezwzględnym, zwyrodniałym mordercą, którą należało
natychmiast, wszelkimi możliwymi środkami, unicestwić. Ponadto
czuł się w pewnym sensie odpowiedzialny za to, co się stało, bo
przeczuwał, że ta śmierć – kolejny
raz – była przeznaczona dla niego.
I gdyby nie łut szczęścia, czy jakaś
boża opatrzność, która nie wiadomo dlaczego nad nim czuwała, to
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on by teraz leżał martwy zamiast
sołtysa i jego rodziny. Przeczuwał,
że odwiedzając sołtysa, przyczynił się do tragedii jego rodziny. I
gdy tak myślał, wydawało mu się,
że wolałby sam leżeć na ich miejscu. Ale nic nie mógł zrobić. Tego,
co się stało, w żaden sposób, nie
można już było cofnąć.
Oficer śledczy prowadził oględziny i jadł kanapkę, jakby ta tragedia, ta makabryczna rzeczywistość, którą miał dookoła siebie,
nie robiła na nim najmniejszego
wrażenia. Na ten widok Wrzos,
kolejny raz tego dnia, dostał
mdłości, ale teraz nie potrafił nad
tym zapanować, więc pobiegł za
stodołę i zwymiotował. Gdy wrócił poczuł się trochę lepiej, ale nie
wszedł już do chałupy, bo jego
młody organizm, mimo wszystko,
nie był jeszcze przystosowany do
takich widoków i wrażeń.
W tamtym dniu, prawdę mówiąc,
pierwszy raz w życiu, zupełnie
świadomie, poczuł graniczącą z
obłędem prawdziwą wściekłość
i chęć odwetu. Dopiero później
przyszło uczucie pustki i żal, że
nie udało mu się zrealizować swojego wielkiego marzenia – wielkiej życiowej pasji i miłości, i zostać lotnikiem. Tylko tam, w powietrzu, wysoko pod niebem czuł
się wolny, jak ptak i szczęśliwy.
W młodości, nigdy, nawet w najgorszych snach, nie myślał o robocie stróża prawa. Chociaż było
to nierealne, prawie tak samo,
jakby pragnął dotknąć gwiazdy na
niebie, zawsze chciał zostać lotnikiem, gdyż tylko z tym zawodem
chciał związać swoje życie. Ale
los zdecydował inaczej. Zakpił
sobie z jego marzeń i rzucił go
tutaj, na tę płonącą nieustannie,
gorącą ziemię, gdzie wszystko
było bardziej skomplikowane niż
mu się na początku wydawało; a
śmierć nadal, sześć lat po zakończeniu wojny, zbierała swoje obfite żniwo. Więc cóż mógł na to
poradzić?
„Czasu nie cofniesz i nie wrócisz tam, skąd przyszedłeś. Trzeba zacisnąć zęby, przystosować
się i przetrwać. Pogodzić się z
sytuacją!” – myślał. Ale w tym
pogodzeniu się, w tej bezsilności
wobec przemocy i zła, które i w
nim w jakimś stopniu się zagnieździło, postanowił także, że zrobi
wszystko, co będzie mógł, aby
Kras nie uszedł bezkarnie. Aby
wpadł w jego ręce i odpowiedział
za swoje zbrodnie. Wydawało mu
się, że gdyby w tej chwili potrafił
go dorwać, to nie potrzebowałby
wyroku sądu, aby – raz na zawsze
– zrobić z nim porządek.
- Więc mówisz, że byłeś tutaj
wczoraj po południu i rozmawiałeś z sołtysem? – zapytał oficer,
gdy wyszedł z chałupy, aby zaczerpnąć świeżego powietrza.
- Tak. Byłem, bo dostałem wiadomość, że Kras kręci się po okolicy
i chciałem zasięgnąć języka. Gdy
teraz o tym myślę, to wydaje mi
się, że sołtys musiał coś wiedzieć,
bo zachowywał się tak, jakby się
czegoś obawiał. Zwykle był bardziej rozmowny. Zapraszał do
domu na herbatę. A wczoraj tego
nie zrobił, tylko gadał ze mną na
podwórku. Gdy teraz o tym myślę, jego zachowanie wydaje mi
się bardzo dziwne...
- Może wiedział, ze są we wsi
i próbował cię spławić, bo nie
chciał, żeby go z tobą nie zobaczyli i nie wzięli za kapusia.

- Może. W każdym razie dowiedziałem się, że czekali na mnie
pod mostem. W jakiś czas po
moim rozstaniu z sołtysem, gdy
nie wróciłem tą samą drogą, którą przyszedłem, wyszli z ukrycia
i biegali opłotkami po wsi od strony Kozłowa; zaglądali do chałup i
pytali o mnie, a gdy mnie nie znaleźli, poszli prosto tutaj i urządzili
tę jatkę.
- Składając wszystko do kupy,
wygląda na to, że miałeś wczoraj
cholerne szczęście – prawie jak
wisielec, pod którym zerwał się
stryczek. Moim zdaniem, przyczaili się u kogoś w okolicy, a
gdy dostali cynk, że poszedłeś do
sołtysa, wyleźli z ukrycia i przygotowali zasadzkę pod mostem
.Gdy się nie pojawiłeś i zniknąłeś ze wsi, doszli do wniosku, że
sołtys, który musiał cos wiedzieć,
ostrzegł cię. Dlatego poszli i zemścili się na nim.
- Też mi się tak wydaje. Oni lubią
wciągać do swojej roboty kogo
tylko się da – zgodził się Wrzos.
– Ale on nic mi nie powiedział,
więc jeżeli tak było, to zabili go
za darmo. A mnie uratowało to, że
nigdy nie wracam tą samą drogą,
którą przychodzę... Kras ma tutaj
rodzinę i znajomych, dlatego byłem ostrożny. Ktoś ze wsi musiał z
nim współpracować. Dowiem się,
kto to jest.
- Jedno jest pewne. Pod mostem
pojawili się dopiero po twoim
przejściu. Gdyby tam byli wcześniej, to teraz już byś nie żył.
Taki, mniej więcej, przebieg tego
zdarzenia potwierdzili w swoich zeznaniach Ostryj i Ryzun,
którzy na początku następnego
roku zostali zatrzymani w rejonie
Rozłogów. Obaj wpadli w zastawioną przez Wrzosa zasadzkę,
gdy wracali z Kamienia, z ukraińskich Świąt Bożego Narodzenia –
mieszkało tam jeszcze sporo ukraińskich rodzin, którzy aby uniknąć
deportacji w ramach operacji Wisła, za sprawą polskiego księdza,
przeszli na katolicyzm, ale nieoficjalnie nadal obchodzili święta
grekokatolickie – próbowali przekroczyć San.
Człowiek Wrzosa zauważył ich
idących w tamtą stronę i dał znać
do Bardowa. Dlatego dzień później, idąc z powrotem, natknęli
się na rozrzucony wzdłuż rzeki,
na przestrzeni kilku kilometrów,
czekający na nich duży oddział
wojska i milicji.
Zaskoczeni w szczerym polu, kilkadziesiąt metrów od zamarzniętego na kość Sanu, podjęli próbę
przebicia się do lasu, ale wzięci w
krzyżowy ogień i przygwożdżeni
do ziemi gradem świszczących
kul, nie mieli innego wyjścia,
jak tylko zginąć albo się poddać.
Wybrali to drugie wyjście, bo na
śmierć, gdy zbliży się na tyle, aby
można zajrzeć jej prosto w oczy,
zawsze jest za wcześnie.
Kras natomiast, po utracie towarzyszy i kryjówek, przepadł gdzieś
bez wieści. Krążyły pogłoski –
rozpuszczane przez jego rodzinę i
popleczników – że wyniósł się do
Olsztyna, gdzie pod zmienionym
nazwiskiem przywarował wśród
znajomych Ukraińców, przesiedlonych w tamte rejony i szykuje
się do ucieczki do Ameryki.
Wrzos jednak w to nie uwierzył i
okazało się, że miał rację. Po pewnym czasie, przez swój, dobrze
zorganizowany na terenie Czarnej

i Wilczych Dołów wywiad, dowiedział się, że Kras rzeczywiście
nie przebywa na terenie Wilczych
Dołów, ani w innych miejscowościach gminy Bardów. Ale także
nie wyniósł się daleko.
Po wpadce Ostrego i Ryzuna,
obawiając się, że jego dotychczasowe kryjówki zostały spalone,
przeniósł się na teren powiatu jarosławskiego, gdzie nie jest znany
i w biały dzień, nie niepokojony
przez nikogo, może spokojnie
chodzić po ulicach Jarosławia.
Tam kontynuuje swoją przestępczą działalność – organizując
napady i rabunki, i najprawdopodobniej ukrywa się w rejonie Radawy, skąd – sporadycznie – przechodzi na teren Wilczych Dołów i
Bardowa. Za takim scenariuszem
wydarzeń przemawiał również radykalny wzrost liczby poważnych
przestępstw, jaki nastąpił w ostatnich miesiącach na terenie tamtego powiatu.
Wszystkie te ustalenia kapral
Wrzos opisał w specjalnym raporcie i przekazał do komendanta
powiatowego, kapitana Górnego.
A po kilku dniach komendant posterunku, gdy przyszedł do służby,
zawołał go do siebie i powiedział:
- Dzwoniła sekretarka z komendy
powiatowej. Jutro, o dwunastej w
południe mamy obaj, w mundurach wyjściowych, zameldować
się w gabinecie komendanta Górnego.
- A o co chodzi? – zaniepokoił się
Wrzos.
- Nie mam pojęcia. Próbowałem
ją wybadać, ale nie chciała puścić
farby albo nic nie wiedziała. Powiedziała tylko, że wszystkiego
dowiemy się na miejscu. To, że
mamy być w mundurach wyjściowych, daje wiele do myślenia. Górny, sam, nie bawiłby się
w takie ceregiele, więc sprawa
jest poważna i musimy się spodziewać, że oprócz niego, co najmniej, będzie tam jakaś szycha z
województwa.
Rozdział 17
Następnego dnia, punktualnie o
dwunastej, Sanocki z Wrzosem,
nieco zdenerwowani, w świeżo
odprasowanych mundurach, zameldowali się w Komendzie Powiatowej Policji w Przemyślu.
Kapitan Górny czekał na nich w
swoim gabinecie w towarzystwie
podpułkownika Gabera, pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji w Rzeszowie,
odpowiadającego za sprawy operacyjne.
- Przykro mi komendancie Sanocki, ale chcemy wam zabrać
Wrzosa – powiedział Gaber. Był
wysokim, dobrze zbudowanym
mężczyzną w sile wieku o bystrym spojrzeniu i przyjemnie
brzmiącym, niskim głosie. – Chodzi o to, że teraz, gdy Kras prysnął
na teren Jarosławia, ale w każdej
chwili może również wracać na
stare śmieci, musimy zmienić metodę naszego działania. Potrzebujemy człowieka, który go dobrze
zna, potrafi go wytropić i będzie
koordynował prowadzone przeciwko niemu działania pościgowe
na terenie obu przylegających do
siebie powiatów.
- Rozumiem, panie komendancie
– Sanocki nie miał odwagi, aby
zaprotestować. – Nikt lepiej od
Stanisława tego nie zrobi..
- Słuchaj, Wrzos – Gaber prze-
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niósł wzrok na kaprala. - Jeżeli
się zgodzisz, a chyba nie masz innego wyjścia, to z dniem jutrzejszym awansujemy cię do stopnia
sierżanta i przeniesiemy do Jarosławia na zastępcę Komendanta
Powiatowego do Spraw Operacyjnych.
- Wrzos był zaskoczony i lekko
oszołomiony tą niespodziewaną
lawiną pochwał i zaszczytów, które na niego spadły. Nie wiedząc,
jak w tej sytuacji powinien się zachować, powiedział:
- Jak to możliwe, panie komendancie? Ja? Zwykły kapral z posterunku mam awansować na zastępcę komendanta powiatowego?
Nie jestem przecież na to przygotowany.
Gaber uśmiechnął się. Podobał
mu się ten młokos.
- Tak, wiem. Trochę cię przeraża
moja propozycja, bo to bardzo
wysoki i niespodziewany awans,
ale wymaga tego sprawa, którą się
zajmujesz. I myślę, że dotychczasową służbą zapracowałeś sobie
na takie wyróżnienie. Nie święci
garnki lepią...
- Nie przejmuj się nazwą stanowiska – próbował uspokoić go Górny, który do tej pory milczał. – W
zasadzie, dopóki Kras nie zostanie
złapany, będziesz robił to samo,
co do tej pory, tylko na większym
terenie. Powiedziałem pułkownikowi: „To dobry i bystry chłopak.
Ręczę za niego.” A nie zrobiłbym
tego, gdybym nie był pewny, że
dasz sobie radę.
Sanocki był także zaskoczony
tym, co się wydarzyło, chociaż
mógł się tego spodziewać, ale
nie zazdrościł Wrzosowi. Oni, po
prostu, potrzebowali człowieka
do czarnej roboty, który nadstawi karku i nie cofnie dupy, gdy
śmierć zajrzy mu w oczy. A Wrzos
miał w sobie coś wyjątkowego,
co wyróżniało go z pośród innych
i zawsze, w grupie, stawiało na
pierwszym miejscu. Ponadto był
trochę typem romantycznego bohatera z patriotycznych powieści,
dla którego nie liczyło się własne
życie, tylko zadanie do wykonania. Początkowo, gdy pojawił się
w Bardowie, jako człowiek do zadań specjalnych, Sanocki zazdrościł mu tej postawy i sukcesów.
Później jednak, gdy zorientował
się, że jest to jednocześnie bardzo skromny i uczciwy chłopak,
wyzbył się uprzedzeń; polubił
go jak brata, pomagał i próbował
chronić, aby w swojej młodości,
w swojej brawurze graniczącej
niekiedy, wydawałoby się, z lekkomyślnością, nie zapomniał o
bezpieczeństwie i nie zapłacił za
to najwyższej ceny.
- Moim zdaniem, jeżeli mogę się
wtrącić, kapral Wrzos poradzi sobie na każdym stanowisku – powiedział.
- To właśnie, od komendanta posterunku, chciałem usłyszeć! –
Gaber sięgnął do kieszeni, skąd
wyjął, prosto spod igły, błyszczące pagony sierżanta. – Po co czekać do jutra z tym, co można zrobić dzisiaj. To dla ciebie, Wrzos.
Z dniem dzisiejszym zostajesz
awansowany na stopień sierżanta
milicji, niezależnie od tego, czy
zdecydujesz się na przyjęcie mojej propozycji.
- Dziękuję, panie komendancie!
To dla mnie duże wyróżnienie.
Awans z pominięciem dwóch
stopni – starszego kaprala i plutonowego nie był zbyt często prak-
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tykowany.
– A w sprawie tego przeniesienia
do Jarosławia, chciałbym się jeszcze zastanowić. Na robocie operacyjnej się znam. Lubię pracować
w terenie, umiem rozmawiać z
ludźmi i współpracować z informatorami... Ale na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego,
powiedzmy sobie uczciwie, nie
jestem jeszcze przygotowany...
- Dostaniesz do współpracy doświadczonego człowieka, który
będzie ci we wszystkim pomagał.
Chodzi o to, abyście połączyli
swoje siły, bez przeszkód działali
na terenie obu powiatów i razem
dorwali tego drania. Tu nie ma się
co zastanawiać, bo przecież będziesz robił to samo, co teraz.
- W takim razie, zgadzam się.
Wrzos ciągle jeszcze miał przed
oczami wizję makabrycznego
mordu, jakiego Kras dopuścił się
na niczemu nie winnej rodzinie
sołtysa. I zdawał sobie sprawę,
że ta bezsensowna, idiotyczna
śmierć z zardzewiałą kosą, która
przyszła do nich niespodziewanie
w blasku słońca, była przeznaczona dla niego.
Był to bezsensowny, przerażający
i głupi akt zemsty, pozbawionego
skrupułów i serca, drobnego rzezimieszka. Człowieka ogarniętego
nienawiścią, w którym faszystowska ideologia ukraińskich szowinistów rozbudziła dzikie, stepowe
instynkty, który – pomimo dokonanych zbrodni – najprawdopodobniej nie cierpiał na wyrzuty
sumienia; spał spokojnie, nie dręczyły go nocne koszmary, bo miał
kamienne serce i był przekonany,
że cel uświęca środki.
Górny wyjął ze stojącej w kącie
gabinetu, drewnianej szafy butelkę koniaku i cztery kieliszki z
krośnieńskiego kryształu, które
otrzymał w prezencie od żony na
pięćdziesiąte urodziny. Napełnił je
i powiedział:
- No to wypijmy za ten podwójny
awans. Wrzos, żeby ci się szczęściło! Bo to nie będzie bułka z masłem, tylko poważne wyzwanie.
Ale jeszcze nie słyszałem, żeby
ktoś, w jednym dniu, awansował
z kaprala na sierżanta i ze stanowiska posterunkowego wskoczył
na stołek zastępcy komendanta
powiatowego.
Rozdział 18
Porucznik Kamieniecki, szef milicji w Jarosławiu przyjął nowego
zastępcę z otwartymi rękami. W
ostatnim czasie na jego terenie,
zwłaszcza w gminach przyległych
do powiatu przemyskiego, niebezpiecznie wzrosła ilość zabójstw i
napadów z bronią w ręku. Przypuszczano, że ma to jakiś związek
z Krasem, który z Bardowa, gdzie
palił mu się grunt pod nogami,
przeniósł się w rejon Radawy. Już
wcześniej musiał mieć tam jakieś
kontakty, gdyż szybko się otrząsnął z poniesionych strat. Zgromadził koło siebie kilku miejscowych rzezimieszków i kontynuował swoją działalność. Ponadto,
będąc na nowym terenie człowiekiem nikomu nieznanym, mógł, w
biały dzień, spacerować ulicami
Radawy czy oddalonego od niego zaledwie o czternaście kilometrów powiatowego Jarosławia,
bez obawy, że ktoś go rozpozna.
Wrzos, po raz kolejny, powtórzył
swoje obawy, że nie jest przygotowany do objęcia tak wysokiego
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i odpowiedzialnego stanowiska,
chociaż na robocie operacyjnej się
zna.
- Nie frasuj się na zapas! – uspokajał go Kamieniecki. - Widziałem teczkę z twoimi aktami. Jesteś
dobrym milicjantem. Znasz się na
robocie. Masz duże doświadczenie w tropieniu banderowców i
imponujące osiągnięcia. Takiego
człowieka mi potrzeba. Wierzę, że
dasz sobie radę i pomożesz nam
złapać tego bandytę. Dlatego daję
ci wolną rękę i przydzielam do pomocy podporucznika Nowogrodzkiego, to stary operacyjniak, doświadczony przedwojenny glina...
We wszystkim ci pomoże.
- Dziękuję za życzliwość. Postaram się nie zawieść pańskiego
zaufania.
Wrzos nie bał się roboty w terenie,
od lat nie robił nic innego. Tam radził sobie doskonale, chociaż wiele razy otarł się o śmierć. Przerażały go tylko obowiązki biurowe,
których, będąc zastępcą komendanta powiatowego, całkowicie
nie mógł przecież uniknąć. Ale
ponieważ był bystry i przez cały
czas uzupełniał swoje wykształcenie ogólne i odbył w Rzeszowie
szkolenie po linii pracy operacyjnej, wierzył, że poradzi sobie na
nowym stanowisku.
Kras nie po raz pierwszy udowodnił, że nie jest łatwym przeciwnikiem. Po ucieczce z Bardowa,
zaszył się gdzieś i ślad po nim zaginął. To oznaczało, że już wcześniej musiał być przygotowany
na taką ewentualność i miał zorganizowane zapasowe kryjówki i
ludzi, którzy mu pomagali.
Wrzos także nie zasypiał gruszek
w popiele. Był cierpliwy, nie zniechęcał się. Pierwsze tygodnie po
przeniesieniu wykorzystał go do
rozbudowy swojej siatki wywiadowczej na terenie Radawy i Jarosławia. Mając wolną rękę stale
krążył pomiędzy Radawą, Jarosławiem, Przemyślem i Bardowem.
Przyniosło to porządne rezultaty.
Po kilku miesiącach zaczęły spływać do niego ciekawsze informacje z obu powiatów.
Wynikało z nich jasno, że Kras
nadal stosuje swoją starą, sprawdzoną metodę. Nie siedzi w jednym miejscu. Ma kilka kryjówek
i stale krąży pomiędzy nimi. Jak
zawsze jest bardzo ostrożny. Starannie zaciera za sobą ślady, ale
nie zapomniał zupełnie o starych
śmieciach. Co pewien czas robi
wypady na teren Wilczych Dołów
i Bardowa. Wrzos miał wrażenie,
że powoli zaczyna go rozgryzać,
osaczać, łapie trop i jeżeli nie wyniesie się gdzieś dalej, jego koniec
jest już bliski.
Pewnego dnia, na początku grudnia Wrzos wybrał się do Czarnej,
aby tam odświeżyć kontakty i
spotkać się ze swoim najlepszym
informatorem.
Wieczorem, gdy siedzieli u niego
w mieszkaniu, rozmawiali i pili
herbatę, usłyszeli, dobiegający z
ulicy krzyk przerażonej kobiety:
- Ratujcie! Ratujcie! Mordują!
- Co się dzieje? – zapytał Wrzos
i podszedł do okna, ale nic nie
zobaczył, bo szyba była zamarznięta. Dodatkowo widok przesłaniały rosnące przed domem młode
świerki.
- Nic tylko znowu kogoś rabują! –
powiedział gospodarz. – W ostatnim czasie, w okolicy było kilka
napadów na ludzi wracających z

Przemyśla z towarem do sklepów.
Po twoim wyjeździe złodzieje
znowu swobodniej odetchnęli.
Wybiegli na podwórko, okrążyli dwie, przylegające do siebie,
ogrodzone posesje i wyskoczyli
na ulicę, w pobliżu miejsca, skąd
słyszeli wołanie o pomoc, które
już ucichło. To, co zobaczyli nie
pozostawiało żadnych wątpliwości.
Trzech bandytów, w biały dzień,
gdyż słońce wisiało jeszcze nad
dalekim horyzontem, napadło i
okradało dwoje ludzi wiozących
zaprzęgiem konnym towar z Przemyśla do sklepu w Mokrym.
Woźnica musiał stawić opór, bo
leżał teraz kilka metrów od wozu,
rozciągnięty na śniegu, z rozbitą
głową, nieprzytomny, a kobieta
usiłowała udzielać mu pomocy.
Złodzieje natomiast, jak gdyby
nigdy nic, zdejmowali pakunki z
wozu.
Na widok biegnących w ich kierunku mężczyzn, któryś z nich
wypuścił serię z karabinu i wszyscy rzucili się do ucieczki.
- Stój, bo strzelam! – krzyknął
Wrzos, po czym automatycznie
przymierzył i z odległości pięćdziesięciu metrów trafił z pistoletu
jednego z nich w nogę.
Ślady krwi na śniegu prowadziły
do budynku szkoły, gdzie ukrył
się w mieszkaniu nauczycielki, w
łóżku, pod pierzyną. Ale to go nie
uchroniło, bo został zatrzymany i
furmanką, zorganizowaną przez
Wrzosa, natychmiast odwieziony
do szpitala w Przemyślu. Tam amputowano mu nogę, bo kazało się,
ze postrzał był tak pechowy, że
lekarze nie mogli zrobić dla niego
nic innego.
Dwaj pozostali zdołali uciec, ale
niedługo później zostali osaczeni
i zatrzymani w zorganizowanej na
nich obławie. W śledztwie okazało się, że mieli jakieś kontakty
i związki przestępcze z Krasem,
ale nie wiedzieli, gdzie się teraz
ukrywa.
W grudniu roku 1952 sierż. Wrzos
zapadł na ostre zapalenie płuc i z
Jarosławia, gdzie lekarze obawiali
się najgorszego, został przewieziony karetką pogotowia do Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Trafił tutaj na własne życzenie
– przez głupotę i nadgorliwość,
bo będąc chory na grypę, nie położył się do łóżka, jak normalny
człowiek, aby się porządnie wygrzać i wypocić, tylko w nocy,
przy kilkunastu stopniach mrozu,
motocyklem pojechał do oddalonej od Jarosławia o dwadzieścia
kilometrów wsi Laszki, w której
ktoś podpalił kilkanaście domów.
Zamiast wysłać człowieka zdrowego, zdecydował, że musi tam
być osobiście i teraz płacił za to
wysoką cenę.
Pozostawiony sam sobie na całe
popołudnie i długą noc w zimnym,
nie ogrzewanym pomieszczeniu,
na wpół przytomny, wstrząsany
dreszczami z trudem wciągał powietrze. Z jakiegoś powodu nie
zainteresował się nim żaden lekarz, ani pielęgniarka. Nikt nie
udzielił mu pomocy i nie podał
żadnych leków. Co więcej odniósł
wrażenie, że ktoś znaczny, wrogo
do niego usposobiony, pociąga za
sznurki, chcąc go doprowadzić do
takiego stanu, z którego jedynym
wyjściem będzie śmierć.

Przez te kilkanaście godzin, gdy
trząsł się jak w febrze, nie mogąc
się podnieść, z nikim porozmawiać i zapytać dlaczego tak się
dzieje, nabrał podejrzenia, graniczącego niemalże z pewnością
– chociaż później nigdy tego nie
próbował wyjaśnić i udowodnić że nawet tutaj, w szpitalu zamelinował się jakiś zwolennik UPA i
wiedząc kim on jest, i kogo ściga,
próbuje mu zaszkodzić.
Nie byłby to pierwszy, znany
przypadek takiego działania. Jeszcze, gdy służył w Dąbrowie, starsi
milicjanci i ludzie z samoobrony
opowiadali mu że zdarzało im
się, po kilka razy, chwytać tych
samych banderowców z bronią w
ręku, bo w urzędzie bezpieczeństwa, gdzie przekazywali tych
morderców, ktoś ich wypuszczał.
To spowodowało, że później, gdy
nie było wątpliwości, co do ich
winy, zaczęli ich rozstrzeliwać
na miejscu, zaraz po schwytaniu.
Wtedy nie wierzył w takie bajki.
Teraz zaczął nabierać pewności,
że tak musiało być.
Rano, gdy przyszła nowa zmiana,
zainteresował się nim ordynator
i nieprzytomnego już, z zagrożeniem życia, samolotem odesłał do
Warszawy, gdyż w Rzeszowie nie
widział szans na skuteczne leczenie.
W Warszawie dopiero po dwóch
tygodniach Wrzos poczuł się lepiej i z nadzieją spojrzał w przyszłość. Jego stan jednak nie był na
tyle dobry, aby mógł od razu wrócić do Jarosławia, do służby.
- Masz chłopcze końskie zdrowie
i tylko dlatego udało ci się uciec
kostusze spod kosy – powiedział
stary doktor Majka, specjalizujący
się w chorobach płuc. To jednak
jeszcze nie koniec. Ja zrobiłem, co
mogłem. Reszta zależy od ciebie.
- Dziękuję, panie doktorze – Wrzos
nie bardzo wiedział, co powinien
odpowiedzieć. Przez ostatnie dwa
dni patrzył przez okno, za którym,
w szpitalnym parku, panowała
piękna, śnieżna i mroźna zima, i
tęsknił do normalnego życia, do
swojej roboty, której nie skończył.
Spieszyło mu się, bo Kras nadal
pozostawał na wolności.
- Na razie wypisze ci skierowanie
do Sanatorium w Rabce. Tam pomogą ci stanąć na nogi. Ale później sam musisz o siebie zadbać.
Przez najbliższe miesiące powinieneś dobrze się odżywiać, unikać większych wysiłków fizycznych i nie narażać się na przeziębienia. Zapalenie płuc, to poważna choroba. Lubi się wracać...
Stanisław pomyślał o swojej matce. Był pewny, że gdyby mógł
wrócić do domu, ona ze swoim
kozim mlekiem i czułym, kochającym sercem szybciej niż najlepsze sanatorium postawiłaby go na
nogi. Matka jednak, na pewno,
miała dość problemów i on nie
chciał dorzucać jej do tego nowego zmartwienia. Dlatego zgodził
się na sanatorium, chociaż w Jarosławiu czekał na niego podporucznik Nowogrodzki i poważna
sprawa do rozwiązania.
- Będę o tym pamiętał. Nie zmarnuję pańskiej roboty – powiedział.
Do domu postanowił napisać, że u
niego wszystko układa się dobrze
i nie informować nikogo o przebytej chorobie.
- Cieszę się, że to rozumiesz. –
Majka uśmiechnął się i przyjaźnie
poklepał go po ramieniu. Należał
bowiem do tej nielicznej, elitarnej
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grupy lekarzy – w każdym szpitalu można ich zawsze policzyć na
palcach jednej ręki – którzy swoją pracę traktują, jak służbę, a nie
tylko sposób na zarabianie pieniędzy.
- Pozwoli pan, doktorze, że zadam panu jeszcze jedno pytanie
– Wrzos nie byłby sobą, gdyby
nie próbował upewnić się, co do
swoich podejrzeń, chociaż już postanowił machnąć na to ręką i nie
dociekać, kto był tego przyczyną.
– Czy to, że w rzeszowskim szpitalu przeleżałem całe popołudnie i
noc w zimnym, nie ogrzewanym
pomieszczeniu, bez żadnej pomocy medycznej, mogło pogorszyć
mój stan i przyśpieszyć śmierć?
Pytam, bo odniosłem wrażenie,
że pozostawiono mnie samemu
sobie, na tyle godzin, abym się do
rana wykończył.
Majka przez chwilę zastanawiał
się na odpowiedzią.
- Powiem tak: Do nas przyleciałeś
w stanie krytycznym. Jakimś cudem udało nam się postawić cię na
nogi. Leczenie należało rozpocząć
natychmiast i nie czekać z tym do
następnego dnia. Jeżeli tak było,
jak mówisz, to twoje podejrzenia
mogą być słuszne; ale mogło też
być tak, że jakiś konował postawił
już na tobie krzyżyk – uznał, że
tak czy inaczej z tobą już koniec
i nie chciało mu się nic robić. Ale
trudno ci będzie cokolwiek udowodnić, bo byłeś w takim stanie,
że mogłeś niewłaściwie oceniać
sytuację. Wyzdrowiałeś, więc lepiej machnij na to ręką i nie psuj
sobie dobrego samopoczucia.
- Dziękuję. Już wcześniej tak postanowiłem.
Po tych słowach lekarza Wrzos
nabrał pewności, że jego podejrzenia były słuszne: W rzeszowskim szpitalu był ktoś, kto życzył
mu śmierci.
Ale ta choroba, paradoksalnie,
być może, okazała się jego trafionym na loterii, szczęśliwym losem
i uratowała mu życie.
Gdy on odpoczywał i wracał do
zdrowia pośród uroczych, młodych pielęgniarek w sanatorium
w Rabce, w Jarosławiu doszło
do zdarzenia, w którym zginął
komendant powiatowy, kapitan
Kamieniecki. Wydarzyło się to w
biały dzień, przed południem, na
peryferiach Jarosławia.
Dzień wcześniej trzej zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni obrabowali konwój wiozący pieniądze
na wypłatę dla pracowników huty
szkła. Milicjanci natychmiast zablokowali drogi wylotowe, aby
nikt nie mógł się wydostać z miasta. Następnego dnia Nowogrodzki dostał cynk od swojego człowieka, że jacyś podejrzani osobnicy zamelinowali się w jednym
z prywatnych hotelików na skraju
Jarosławia.
- Stary uparł się, że skoro nie ma
ciebie, to on pomoże mi ich zatrzymać i osobiście weźmie udział
w akcji – relacjonował mu Nowogrodzki podczas rozmowy telefonicznej. - Otoczyliśmy budynek.
Mysz nie mogła się wymknąć. Ale
stary kochał brawurowe akcje i
podobnie, jak ty, lubił niepotrzebnie nadstawiać karku. Stanął pod
ścianą wraz z innymi milicjantami. Ale tym razem szczęście mu
nie dopisało.
Jeden z bandytów wyskoczył
przez okno, które wyleciało wraz
z nim z futrynami i będąc jeszcze
w powietrzu strzelił z pistoletu
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prosto w naszego szefa. Kula trafiła go w serce i zabiła na miejscu.
Głupi przypadek. Nikt czegoś takiego nie mógł przewidzieć.
- Szkoda człowieka. To był dobry
komendant - powiedział Wrzos.
W duchu musiał jednak przyznać
rację Nowogrodzkiemu, chociaż
trochę go to ubodło. On również
nie zawsze należycie dbał o własną skórę. Często kierował się
instynktem i nie zachowywał dostatecznych środków ostrożności.
I tak, jak Kamieniecki, mógł tę
swoją niepotrzebną, młodzieńczą
brawurę przepłacić kiedyś życiem.
Tym razem niebezpieczeństwo
przeszło obok, ale nie zawsze tak
będzie. Pomimo młodego wieku
z doświadczenia wiedział już, że
los człowieka, jak pogoda, bywa
kapryśny. A fortuna sprzyja tym,
którzy o nią zabiegają i bez potrzeby nie wkładają głowy w
paszczę lawa.
- I jeszcze jedno: Pani Jadzia z
sekretariatu nie daje mi spokoju.
Już kilka razy, prosiła, żebym cię
pozdrowił. Coś mi się wydaje,
że ona najbardziej ze wszystkich
ludzi w komendzie przejęła się
twoją chorobą! Ta mała chyba na
głowę upadła i zakochała się w
tobie...
- Podziękuj jej ode mnie. To ładnie z jej strony, że się o mnie martwi. – Wrzos już jakiś czas temu
zauważył, że Jadzia traktuje go
bardzo przychylnie. Dziewczyna
rumieniła się w jego obecności
i stawała się bardziej nieśmiała,
niż normalnie. I mimowolnie - nie
zdając sobie sprawy, że to robi –
wysyłała w jego kierunku feromony, dając mu do zrozumienia, że
wpadł jej w oko i gdyby chciał, i
mocno się starał, to może pozwoliłaby mu zostać mężczyzną swojego życia.
Jemu również Jadzia bardzo się
podobała. Była śliczną, dobrze
ułożoną, rozsądną panienką,
nie pozbawioną tej, właściwej
wszystkim kobietom, odrobiny
przebiegłości, która pozwala im,
niewinnie, rozkochiwać w sobie
najtęższych mężczyzn i trzymać
ich w szachu i niepewności, aż do
chwili, gdy wiedzą, że mają ich w
garści. A wtedy, wspaniałomyślnie, pozwalają tym zakochanym
po uszy „nieszczęsnikom”, dobrowolnie, swoją dotychczasową niezależność i swobodę, zamienić w
słodką niewolę. Teraz - gdy leżał
w szpitalu, a później powracał do
zdrowia w sanatorium i miał dużo
czasu, aby zastanowić się nad
swoim życiem, swoja przyszłością – doszedł do wniosku, że pomiędzy nim a Jadzią, od pierwszej
chwili, coś zaiskrzyło; że oboje
pasują do siebie, jak dwa trybiki tej samej maszyny. Wcześniej
nie widział tego w tak wyraźnym
świetle i nie zrobił nic, aby zdobyć jej przychylność. Prawdę mówiąc i teraz nie bardzo wiedział,
jak się do tego zabrać, bo wbrew
pozorom, poza kilkoma drobnymi przygodami, nie miał jeszcze
wielkiego doświadczenia w sprawach damsko-męskich, dlatego
– jak większość młodych, inteligentnych i nieśmiałych mężczyzn
– nie był jeszcze pewny wrażenia,
jakie robi na kobietach. Czy podoba im się? Czy też odnoszą się do
niego obojętnie?
Ponieważ żył w brutalnym świecie mężczyzn, czasami, gdy zna-
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lazł się w towarzystwie pięknych
kobiet, odnosił wrażenie, że porusza się pomiędzy nimi nieudolnie,
jak słoń w składzie porcelany. I ta
nieśmiałość, niewiara we własne
możliwości, do tej pory, skutecznie powstrzymywała przed umówieniem się z Jadzią na randkę.
- Ty, to masz szczęście – żartował
Nowogrodzki. – Wystarczyło, że
zachorowałeś na zapalenie płuc,
a już najładniejsza spódniczka w
Jarosławiu interesuje się twoim
parszywym zdrowiem; i każe cię
pozdrawiać, a na mnie – chociaż
od dawna próbuję smalić do niej
cholewki, przynoszę kwiaty, zapraszam do kina, do kawiarni na
szarlotkę i dobre wino – nie chce
nawet spojrzeć.
- Już się tak nie skarż. Wystarczą
ci te, które ci nie odmawiają.
Wrzos przez ten krótki czas, w
którym razem pracowali, zdążył się już zorientować, że Nowogrodzki jest niepoprawnym
optymistą i kobieciarzem. Żyje
dniem dzisiejszym, o jutro się nie
martwi. Namiętnie kocha wszystkie baby – piękne i brzydkie, bo
uważa, że każda z nich skrywa w
sobie jakąś tajemnicę, którą on
pragnie zgłębić. Dlatego nigdy
nie przepuszcza żadnej spódniczce, znajdującej się w zasięgu jego
wzroku. Zawsze i wszędzie podejmuje próby poderwania każdej z
nich, chociaż niektóre, z góry, są
skazane na niepowodzenie.
- Wystarczą albo i nie. Za młody
jeszcze jesteś, aby to zrozumieć.
Kiedyś usiądziemy wieczorem w
kasynie oficerskim, postawisz butelczynę i przy kieliszku spróbuję
otworzyć ci oczy na kilka ważnych spraw.
- A co tam z Krasem? Ruszyło się
coś? – zapytał Wrzos, aby zejść z
tematu kobiet, o których Nowogrodzki mógł rozprawiać całymi
godzinami i nigdy mu się to nie
znudziło.
- Na razie nic nowego. Odpukać,
cicho! Ale staram się trzymać rękę
na pulsie. Robotą się nie przejmuj.
Wrócisz, to razem dobierzemy mu
się do tyłka. Teraz, po śmierci Kamienieckiego, zanim przyślą nam
nowego komendanta, wszystko
spadło na moją głowę. A wiesz,
jak nie znoszę papierowej roboty.
Ciągle brakuje mi czasu. Dlatego muszę kończyć. Trzymaj się i
pamiętaj, że razem z panią Jadzią
zacieramy nogi i niecierpliwie
czekamy na twój powrót.
- Nie żartuj. Ale dziękuję za telefon i wiadomości, chociaż szkoda,
że są tak niepomyślne. Trudno
uwierzyć, że komendant Kamieniecki nie żyje.
Nowogrodzki nie pomylił się.
Pani Jadzia rzeczywiście niecierpliwie czekała na powrót Wrzosa
do Jarosławia. Ten prosty, wiejski chłopak, młody góral spod
Żywca, który niespodziewanie
wzbił się tak wysoko, awansując
na stanowisko zastępcy komendanta, bardzo je się podobał. Ale
z kobietami był nieśmiały, więc
ona musiała zrobić pierwszy krok.
Przekazała mu przez Nowogrodzkiego wyraźny sygnał. Wynikało z
niego jasno, że nie jest jej obojętny i czeka na niego z otwartymi
ramionami. Dziewczyna zakochała się w nim, ale - tak naprawdę –
uświadomiła to sobie dopiero, gdy
trafił do szpitala w Warszawie, bo
tutaj, ani w Rzeszowie lekarze nie
byli w stanie go wyleczyć. Myśląc
o nim, nie mogła spać po nocach.

Dotychczas do żadnego mężczyzny nie czuła tak intensywnej namiętności. Ponieważ była kobietą
praktyczną i sama podejmowała
decyzje w swoich sprawach, postanowiła, że wyjdzie za niego za
mąż. A gdy młoda, piękna i inteligentna kobieta zakocha się, ułoży
sobie jakiś plan na życie – coś postanowi, trudno, aby mężczyzna
potrafił się jej oprzeć i umiał zauważyć, że nie on pierwszy wpadł
na ten pomysł.
Rozdział 19
Pół roku po powrocie z sanatorium sierż. Wrzosowi wreszcie
dopisało szczęście. Poprzez swój
dobrze zorganizowany wywiad
udało mu się ustalić, że w Radawie, w przysiółku Przesieka Kras
ma kochankę. Przychodzi do niej
w nocy, ale nigdy nie pozostaje na
dzień.
Dziewczyna miała na imię Zosia
i mieszkała sama w drewnianym
domku, przylegającym do lasu,
który z jednej strony ciągnął się
daleko w kierunku Jarosławia, z
drugiej podchodził, aż pod sam
Bardów. Jej ojciec zginął na wojnie, a matka, trzy lata wcześniej,
zachorowała na galopujące suchoty i umarła, pozostawiając po
sobie dwie córki. Starsza jeszcze
za jej życia wpadła w oko miejscowemu nauczycielowi i po ślubie wyjechała z nim do Wrocławia. Młodsza pozostała w domu
na gospodarce. Ale nie żyło jej
się lekko, bo pozbawiona bliższej
rodziny - do obrabiania ziemi wynajmowała sąsiadów i najemnych
robotników - z trudem dawała
sobie radę i wiązała koniec z końcem.
Gdy od ubiegłej zimy, nagle zaczęła się lepiej ubierać, bywać co
tydzień na jarmarku w Radawie
i kupować drogie rzeczy, sąsiadki zaczęły jej zazdrościć i dziwić
się, skąd bierze na to pieniądze.
Nie wierzyły w zapewnienia, że
przysyłają je siostra ze szwagrem
z Wrocławia, gdzie im się dobrze
powodzi. Podejrzewały raczej, że
wzięła sobie bogatego kochanka
i zaczęły się jej baczniej przyglądać. A ponieważ na wsi, przed
wścibskimi oczami sąsiadów, nic
się nie ukryje, z czasem ktoś zauważył, że w nocy przychodzi do
niej z lasu jakiś mężczyzna, który
znika wraz z pianiem pierwszych
kogutów.
Zosia, przyciśnięta do muru przez
swoją najbliższą przyjaciółkę,
próbowała nie puścić pary, ale w
końcu, w wielkim sekrecie, pod
przysięgą na życie, przyznała się,
że ma kochanka, który odwiedza
ją nocą, gdyż jest poszukiwany
przez milicję. Tamta, pomimo
danej przysięgi i wielkiego strachu – bo Zosia mówiła, że sama
się boi, bo on zapowiedział jej, iż
zabije każdego, kto by go zdradził
– szepnęła o tym słówko swojej
matce.
W ten sposób wiadomość ta rozeszła się po wsi i dotarła do uszu,
pozyskanego przez Wrzosa, tajnego informatora, który drążąc
temat, powiązał wszystkie nici i
doszedł do wniosku, że nie może
to być nikt inny tylko Kras z Wilczych Dołów.
Wrzos wraz z Nowogrodzkim i
kilkoma zaufanymi ludźmi, przez
kilka nocy, z ukrycia, obserwował
dom Zosi, ale nic to nie dało. Nikt
się nie pojawił i nie wydarzyło się

nic nadzwyczajnego. Wyglądało
na to, że jeżeli to prawda, że Kras
ma tutaj kochankę, to zachowuje się bardzo ostrożnie, aby nie
wpaść w jakąś zasadzkę. Odwiedza ją rzadko i tylko wtedy, gdy
ma pewność, że jest bezpieczny,
więc trudno będzie go zatrzymać.
Dom wyjątkowo dobrze nadawał
się do tajnych schadzek. Leżał na
końcu wsi, przy dużym kompleksie leśnym. Zapewniał dyskrecję,
a w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, dawał szanse na
ucieczkę do lasu.
Było jasne, że Kras wybrał Zosię
na swoją kochankę nie tylko z
powodu jej urody, chociaż dziewczyna była piękna, i tego, że – podobno - ją znał, ale zdecydowała o
tym, odpowiadająca jego wymogom, lokalizacja gospodarstwa i
to, że mieszkała w nim sama.
Ponieważ, na dłuższą metę, nie
można było utrzymać w tajemnicy
obserwacji domu Zosi - Kras mógł
nie pojawiać się u niej całymi miesiącami albo, gdyby zorientował
się, że milicjanci są na jego tropie,
prysnąć w inną okolicę - Wrzos z
Nowogrodzkim postanowili zagrać w otwarte karty i pozyskać
dziewczynę do współpracy. A znając doskonale jej trudną sytuację –
ryzyko na jakie była wystawiona
oraz psychikę kobiet, mieli nadzieje, że Zosia, gdy przedstawią
jej swoje argumenty i poinformują
jakim człowiekiem jest jej kochanek i co ma na sumieniu, pójdzie
po rozum do głowy, zrozumie, że
ona również jest w śmiertelnym
niebezpieczeństwo i zgodzi się na
wszystko, co jej zaproponują.
Któregoś dnia Wrzos zaszedł do
jej domu, przedstawił się i nie
owijając w bawełnę, powiedział:
- Pani Zosiu, przyszedłem tutaj,
bo wiemy, że jest pani przyjaciółką bezwzględnego zbrodniarza z
band UPA i mordercy wielu ludzi - chociaż może pani o tym nie
wiedzieć, bo on próbuje kreować
się na opozycjonistę, walczącego
z komunizmem - znanego pod
pseudonimem Kras z Wilczych
Dołów. Człowiek ten jest poszukiwany na terenie całego kraju listami gończymi. Każdy, kto mu pomaga, może trafić na wiele lat do
więzienia. Ale to nie wszystko: To
bardzo niebezpieczny, bezwzględny przestępca, który nie uznaje
żadnych świętości. Gdyby, broń
Boże, nabrał jakiś podejrzeń, zabije panią bez mrugnięcia okiem.
Dziewczyna nie zaprzeczyła, tylko patrzyła na niego wielkimi, jak
strach, który się w niej odezwał,
zielonymi oczami. Nie wiedziała,
kogo w tej chwili boi się bardziej:
Krasa, który podstępnie wdarł się
do jej domu, zdobył jej względy
i zmusił do współżycia - od tego
czasu przychodził nocą, uzbrojony po zęby, niecierpliwy, podejrzliwy, nie znoszący najmniejszego
sprzeciwu, który brał ją kiedy
chciał i jak chciał, nie pytając o
zdanie, ale nawet w miłosnym akcie trzymał pistolet w zasięgu ręki
- czy tego gliniarza, udającego, że
przejmuje się jej losem, a w rzeczywistości grozi jej więzieniem.
Co do jednego nigdy nie miała
złudzeń. Wiedziała, że jej związek z Krasem nie ma przyszłości
i kiedyś się to musi skończyć. I –
musiała to przyznać – oczekiwała
tej chwili z pewnym niepokojem
i niecierpliwością. Ponieważ nie
była głupia, podejrzewała, że on,
wbrew temu, co mówi, nie kocha
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jej, i że takich kobiet, które – tak
samo jak ona, po części ze strachu,
po części za prezenty i pieniądze –
wpuszczają go nocą do swoich łóżek, w okolicznych wsiach może
mieć więcej. Ale przyzwyczaiła
się do niego, a nawet, w jakiś sposób, na przekór rozsądkowi – pomimo, że podejrzewała kim jest i
że w tym, co o nim mówią, musi
być dużo prawdy – zakochała się
w nim, bo straciła z nim cnotę i
był pierwszym mężczyzną, z którym żyła. A poza tym był jeszcze
młody i miał w sobie jakiś urok,
jakąś drapieżną urodę, która podoba się kobietom. Pomimo to,
gdyby nie strach, po pierwszym
razie, gdy przyszedł z wieczora
i zaskoczył ją w kuchni, na wpół
rozebraną, nigdy więcej nie otworzyłaby mu drzwi nie wpuściła do
swojego łóżka.
Kras, natomiast, zanim się na to
zdecydował, długo obserwował
jej dom. Wiedział, że mieszka
sama i rzadko kiedy odwiedza
ją ktoś ze wsi. Wydawało mu się
nawet, że dawno temu, w dzieciństwie, wracając z rodzicami z
Jarosławia, był raz w tym domu.
Nie pamiętał jednak, co ich tutaj
przywiodło. Być może wtedy ich
ojcowie znali się i przyjaźnili, ale
teraz nie miało to już dla niego
żadnego znaczenia.
Wrzos nie ponaglał. Przyglądał się
Zosi. Zdawał się rozumieć wszystkie trapiące ja myśli, wszystkie
rozterki i obawy, które kłębiły się
w jej głowie i wstrząsały sercem.
Wiedział, że nie ma wyjścia, bo
znalazła się między młotem a kowadłem. Dawał jej niezbędny czas
na przemyślenie sprawy i podjęcie
samodzielnej decyzji.
- Jego los jest już przesądzony.
Wcześniej czy później zginie albo
zostanie zatrzymany. Nie ma innej możliwości. Za to co zrobił,
kara śmierci go nie minie. Ale ty,
dziewczyno, jesteś młoda, piękna,
możesz się z tego wyplątać, bo zasługujesz na lepsze życie.
- To co mam zrobić? – zapytała
jeszcze niepewna, czy podjęła
właściwą decyzję.
Nie chciała wraz z Krasem iść na
dno, bo nie miała nic na sumieniu.
I musiała przyznać, że ten młody gliniarz ma rację: Kras miał
w oczach coś takiego, co zawsze
przejmowało ją strachem, paraliżowało i mówiło, że w każdej
chwili, gdyby tylko zrobiła coś
wbrew jego woli, jest gotów ją zabić. Przypominał morderczą kobrę, która wzrokiem hipnotyzuje
swoje ofiary.
- Potrzebujemy twojej pomocy.
Chcemy wiedzieć wszystko na
jego temat. Oczywiście za współpracę dobrze zapłacimy.
- Dobrze. Zgadzam się! Zrobię
wszystko, co trzeba byle tylko już
się to skończyło.
Po ustaleniu szczegółów, Wrzos
dyskretnie, tak jak przyszedł, aby
niepotrzebnie nie rzucać się w
oczy, wymknął się z jej domu i
boczną, zarośniętą ścieżką dotarł
do wsi, gdzie u sołtysa czekał na
niego Nowogrodzki.
Zofia wywiązała się z zawartej
umowy. Od tego dnia, za pieniądze, informowała o wszystkim,
co wiedziała na temat Krasa. Mówiła, kiedy ją odwiedza, jakie ma
uzbrojenie, z kim utrzymuje kontakty, co mówi i co planuje.
C.D.N

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

www.ksi.kresy.info.pl

1 marca 2016 - strona 37

KRESOWE DROGI- Z RÓWNEGO
DO WROCŁAWIA
Anna Małgorzata Budzińska

KRESOWE DROGI- Z RÓWNEGO DO WROCŁAWIA
Czytając wspomnienia Kresowian z okresu wojny przeważnie stykamy się z opisami dorosłych wtedy ludzi, którzy wspominają straszne rzeczy- walkę, okropności wojny,
zniewolenie. Ja zaś spisałam wspomnienia chłopca i jego
bliskich. Spisałam kresowe, wołyńskie losy, a także przyjazd z Równego do Wrocławia. Trafili tam, bo przecież
Wrocław to bratnie, kresowe miasto.
Przedstawiam kresowe drogi Bolesława i jego rodzicówAnny i Ferdynanda.
Bolesław miał 9 lat gdy zaczęła się wojna. Jego dorastanie,
piękny okres nastoletni przypadły na czas wojny. Zwykłe
dzieje, zwykłego chłopca- dorastającego w straszliwych
czasach. Dzięki Bogu ominęły go potworności Sybiru, a
także potworności zbrodni niemieckich faszystów.

rozmawiać z Anną, dowiedzieli się, że ma już trójkę dzieci i
poprosili ją, żeby im tego dzidziusia zostawiła. Obiecywali,
że wychowają go w dostatku, że go poślą do szkół i niczego mu nie zabraknie- będzie mu lepiej niż w wielodzietnej
rodzinie sitarzy.
Oczywiście Anna się nie zgodziła i zawieźli ją razem z
małym zawiniątkiem do domu. Ferdynand był szczęśliwywreszcie miał syna, spadkobiercę nazwiska i rodu. To był
Boluś- Bolek- Bolesław
Dziadkowie mieli potem jeszcze dwie córki Krystynę i Reginę. Babcia traktowała wszystkie dzieci jednakowo, ale
dziadek wyróżniał syna. Bolek był jego oczkiem w głowie,
jak tylko mógł to kupował mu różne rzeczy, o których marzył- na przykład po wojnie aparat fotograficzny. Rozpieszczał go po cichu i nieraz po kryjomu (tak się dziadkowi
wydawało). Jednak siostry wiedziały o słabości taty do
Bolka, ale nie miały nic naprzeciw, najwyżej czasem były
zazdrosne.

bawić w piaskownicy na podwórku, a sama znikała do wieczora. Wieczorami tez dziwne rzeczy się działy w domu.
To były tylko plotki, ale babcia postanowiła to sprawdzić.
Powiedziała, że jedzie na dwa dni handlować sitami w okolicy. Jak zawsze wyjechała bladym świtem, jeszcze w nocy.
Jednak nie oddaliła się daleko. Wróciła, zakradła się w pobliże domu i obserwowała. Rzeczywiście malutkie dzieci
od rana były na dworze. Babcia wpadła do domu a tu służąca z kochasiem zamiast pilnować dzieci. Podobno ciągle
nowych chłopców tam przyjmowała. Dziadek się wkurzył,
że zaniedbuje obowiązki, a poza tym bał się odpowiedzialności za gówniarę, którą sam przywiózł ze wsi i namówił
jej rodziców.
– A co by było jakbyś do domu z brzuchem wróciła?- krzyczał na nią. W każdym razie zwinęła manatki i odwiózł ją
do domu.
W czasie wojny różnie im się wszystkim działo. Starsze
siostry już pracowały. Janka, jako, że już lepiej mówiła i
pisała po rosyjsku to pracowała na poczcie. Niemcy kontrolowali całą korespondencję i ona właśnie musiała otwierać
listy, czytać i gdy coś było „anty” to musiała oddawać naczelnikowi taki list. Cenzura korespondencji, takie czasy.
Po wielu latach u nas było to samo w czasie stanu wojennego. I to nie Niemcy kazali cenzurować listy brata z
Australii i podsłuchiwać rozmowy- to Polacy przeciwko
Polakom w latach 80 dwudziestego wieku! Wróćmy do tej
rodziny w czasie wojny. Druga siostra – Hela pracowała w
fabryce marmolady. Jako część wypłaty dostawała deputat
przydziałowy w naturze- marmoladę. Dzięki temu nie głodowali. Marmolada była pożywna. Jednak Bolek tak miał
jej dosyć, że potem do końca życia nie wziął do ust marmolady, a i dżemów nie lubił. Marmolada była też dla rodziny
czymś w rodzaju pieniądza w czasie wojny. Po prostu był
handel wymienny- ja ci dam to, a ty mi za to co innego- tak
się handlowało i dzięki temu mieli też chleb i inne rzeczy.

/Bolesław

Anna z Ferdynandem- rodzice Bolesława po ślubie przenieśli się z Biłgoraja do Równego. Najpierw wynajmowali
tam mieszkanie na pół z kimś innym, a potem wybudowali
własny dom przy ulicy Kaukazkiej. On był sitarzem, dobrym rzemieślnikiem, a ona sprzedawała te sita i przetaki
na okolicznych jarmarkach.
Rodziły im się same córki: najpierw Janka, Hela, Bronka.
To była końcówka lat 20.
Potem Anna znów była w ciąży. Mieli wtedy dość kiepski
finansowo okres. Zima, święta, trzeba było zapłacić też za
szkołę Janki i Heli, a w dodatku dziadek zachorował- coś
mu się stało z kolanem i sporo pieniędzy poszło na lekarza. Babcia z dużym brzuchem – poród w najbliższych tygodniach. Jednak babcia Anna była silną i twardą kobietą.
Stwierdziła, że musi zarobić. Nadarzyła się okazja. Znajome małżeństwo Żydów jechało bryczką do pobliskiego
miasteczka i zgodzili się zabrać babcię na targ. Wysadzili
babcię po drodze- miała tylko 2 kilometry do przejścia. Pechowo jednak w trakcie marszu zrobiła się straszna zawieja
śnieżna, babcia walczyła z wiatrem niosąc te sita. No i poczuła bóle- poród już tuż, tuż.
Ledwo dowlokła się do najbliższego domu i tam, bez pomocy lekarza, czy położnej urodziła synka. Ludzie, którzy
ją przyjęli byli bezdzietnym, zamożnym małżeństwem.
Bardzo im się podobał ten dzidziuś urodzony pod ich dachem przypadkowo. To tak jakby im został zesłany. Zaczęli

/Bolek u I Komunii Świętej w Równem

Ten komunijny obrazek zachował się do dziś. Jest to pamiątka kresowa rodziny, oprócz kilku zdjęć i dwóch książek sprzed wojny. Obrazek jest wyjęty z ramek, złożony na
pól i zniszczony. Widać po nim burzliwe koleje losu rodziny-data 29.05.1938.
Jest jeszcze druga cenna pamiątka rodziny z dawnych czasów. To książka z 1910 roku upamiętniająca 500- lecie zwycięstwa nad Krzyżakami.
/ Bolek z siostrami-już starsi- na schodach w Równem

/„Grunwald” 1410-1910

Dziadek Ferdynand był dobrym rzemieślnikiem. Jego sita i
przetaki zdobywały uznanie i zbyt w okolicznych miejscowościach. Miał też czeladników, których przyuczał do sitarstwa. Babcia jeździła na targi i tam siedziała ze swoimi sitami sprzedając je. Do opieki nad dziećmi i do prowadzenia
domu dziadek przywiózł ze wsi dziewczynę – służącą. To
było młode dziewczę, szczęśliwe, że się wyrwało do miasta. Jednak sąsiedzi zaczęli opowiadać dziwne, niepokojące
rzeczy o niej. Podczas nieobecności dziadków od samego
rana, już o godz. 7 wystawiała dzieci na dwór i kazała im się

Mieszkali na przedmieściach Równego. Za ich domem w
było stanowisko rakiet Katiuszy. Strasznie to wyło, gdy
leciało. Zaczęły się bombardowania niemieckie i ich dom
ciągle był pod ostrzałem. Dziadkowie wybudowali więc
w najodleglejszym zakątku ogrodu własny schron. Była to
głęboka ziemianka dla całej rodziny, przykryta deskami.
Gdy zbliżał się nalot cała rodzina się tam kryła. Bolek miał
psa wilczura- Nerona. Bardzo go lubił. Hodował też króliki.
Sam zrobił im klatki – takie bez dna i przenosił w coraz
to inne miejsce ogrodu, na świeżą trawkę. Bardzo lubił te
zwierzaki, ale potem w czasie wojny, niestety po kolei musiał je poświęcić, żeby rodzina miała co jeść.
Kilka razy śmierć była blisko. Raz, gdy siedzieli w swym
schronie bomba upadła tuż obok. Widzieli jak te deski przykrywające schron nagle lecą do góry, a potem zasypała ich
ziemia i piasek z tego wybuchu. Wszyscy się wydostali
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oprócz Bolka. Jego piasek przysypał aż po głowę i nie mógł
się nawet ruszyć. Wszyscy rzucili mu się na pomoc. A jemu
już się słabo robiło, omdlewał. Na szczęście rodzina przy
pomocy sąsiadów zdążyła na czas oswobodzić Bolka.
Innym razem w mieście była łapanka na Żydów. Bolek też
tam był i w strachu zaczął uciekać. Niemiec go gonił. Tata
kluczył między domami, aż dopadł drabiny podstawionej
przez znajomego, który widział co się święci . Bolek uciekł
na stryszek, a ten człowiek szybko wciągnął drabinę. Niestety Bolek zgubił buta. Niemcy zrobili obławę i dokładne
przeszukania. Zabrali też Bolka. W Rynku ustawili wszystkich aresztowanych i otoczyli ich kręgiem uzbrojonych
żołnierzy i policjantów. Byli to Niemcy i Ukraińcy. Ukraińcy uwierzyli wtedy Niemcom, że pomogą im w powstaniu wielkiej, niepodległej Ukrainy i dlatego zgadzali się na
współpracę…Jakże się mylili! Wyobrażam sobie ile strachu najadł się Bolek-dzieciak złapany i otoczony. Dla niego
skończyło się to dobrze. Inni nie mieli tyle szczęścia. Bolka
uwolniła siostra –Janka przy pomocy znajomego Ukraińca,
który nie dał się omamić niemieckiej propagandzie.
Któregoś razu Nero zaczął przeraźliwie wyć. Przeszkadzał,
więc uwiązali go przy budzie. Było to tuż przed Wielkanocą. Dom właśnie był pobielony na święta, w domu pisanki,
ciasta i wszystko przygotowane na skromne święta. Raptem babcia dostała od kogoś cynk, że będzie straszny nalot,
silniejszy niż wszystkie dotychczasowe. Niewiele myśląc
babcia pędem zebrała dzieci i jak stali tak uciekli z Równego do pobliskiej wioski, do znajomych.
Bolek bardzo rozpaczał, bo Nero został zapomniany przy
domu i w dodatku uwiązany. Nalot był rzeczywiście bardzo silny. Słyszeli nadlatujące samoloty i huk bombardowań. Nagle Bolek zobaczył swojego psa. Nero przybiegł
za nim z wyrwanym łańcuchem zakończonym szczątkiem
deski! Radość była wielka. Po nalocie wrócili do domu. Z
daleka zobaczyli, że dom stoi, ale na podwórku jest pełno
sąsiadów. Okazało się, że po ich schronie w rogu ogrodu
został tylko lej po bombie- bardzo głęboka dziura. Sąsiedzi
myśleli, że cała rodzina jak zwykle w czasie nalotu schowała się w schronie i już ich opłakiwali, wiedząc, że nie
mogli się uratować. Gdy ich zobaczyli całych i zdrowych
to wszyscy płakali – tym razem z radości. Więzi sąsiedzkie były wtedy o wiele bliższe niż teraz. Ludzie też bardzo
sobie pomagali i nawzajem wiedzieli o sobie wszystko. Sąsiedzi z ulicy byli jedną wielką rodziną- kochali się i kłócili
jak w rodzinie, pomimo, że była to narodowościowa mieszanka. Zdarzali się jednak i zdrajcy tej wspólnoty. Byli też
i ludzie o wielkich sercach zdolni ryzykować dla sąsiada.
Bolek w czasie wojny był jeszcze dzieckiem. Miał 9-15 lat.
Całą wojnę spędził w Równem. Pamiętał pierwszy nalot,
który o dziwo, wydał mu się wybawieniem. Otóż jego starsza siostra prasowała sobie sukienkę. Skończyła i wyszła.
Bolek też chciał spróbować jak się prasuje i próbował na
tej właśnie wyjściowej, eleganckiej sukience. Oczywiście
coś odwróciło jego uwagę i zostawił gorące żelazko na
sukience- na chwilę. Gdy wrócił w sukience była olbrzymia dziura. Skóra mu ścierpła, bo wiedział, że oberwie od
siostry. W tym właśnie momencie nadleciały samoloty i
przeżył pierwsze bombardowanie. Szok dla wszystkich był
ogromny i w tym zamieszaniu nikt nie myślał o żelazku i
sukience. Bolkowi się upiekło.
Potem, gdy był trochę starszy należał do harcerstwa i brał
udział w obronie przeciwlotniczej. Mieli dyżury na dachach, nadsłuchiwali i obserwowali niebo, a w razie zagrożenia wszczynali alarm. Niby tylko dzieci- a tak ważną
funkcje spełniali!
Po każdym nalocie, nawet jak domy nie były zburzone to
wypadały z nich szyby. Bolek szybko nauczył się fachu
szklarza i miał pełno roboty. Ciągle też ugniatał a nawet
przeżuwał kit. Wydłubywał ten kit ze zniszczonych okien.
Od maleńkości był bardzo zaradny.

Ciągle coś ulepszał, wymyślał, majsterkował. I taki był potem zawsze- kochany „złota rączka”. Pamiętam jak już po
wojnie sam zrobił odkurzacz z różnych części, sam naprawiał wszystkie urządzenia elektryczne – w domu, a także
sąsiadom. Robił nam różne lampy na przykład z rogu jelenia. Najważniejszym jednak jego późniejszym dziełem był
telewizor! Składał go przez wiele wieczorów, ale za to jaka
radość i duma! – sąsiedzi przychodzili na filmy.
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W parę dni ogołocili miasto ze wszystkiego. Demontowali
maszyny, urządzenia, całe fabryki, elektrownię, piekarnie,
sklepy, wodociągi, a także rabowali wyposażenia domów i
krzywdzili ludzi. Wywieźli parę pociągów z samego Świebodzina- począwszy od maszyn a skończywszy na workach
mąki. Odjechali nasi „wyzwoliciele” a miasto pozostało
martwe: bez prądu, wody, chleba, fabryki i bez wszystkiego co potrzebne do życia. Ludzie zaczęli się stamtąd wynosić. Miasto pustoszało. Nie było ludzi, nie było pracy,
nie było zbytu na sita, nie było co jeść. Co robić? Trzeba
szukać znów gdzie indziej. Wybrali WROCŁAW. Miasto
było bardzo zburzone, ale duże.

/Telekomunikacja- największa pasja i zawód Bolka

Po wojnie, gdy granice miały się przesunąć Ferdynand i
Anna zdecydowali, że chcą jechać na tzw. Ziemie Odzyskane- na zachód. Wiele się słyszało o tych nowych terenach i wszyscy zachęcali. Z drugiej strony żal było wszystko zostawiać- tam na wschodzie było całe ich życie, a na
zachodzie czekało ich nieznane i niepewne. Jednak nie
mieli wyboru, musieli jechać jak wielu innych repatriantów. Odjechali ostatnim transportem.
Wyglądało to dokładnie tak jak w filmie „ Sami swoi”.
Przez wiele dnie jechali w bydlęcych wagonach na zachód
i ze strachem obserwowali nieznane. Czasem były dłuższe
postoje. Któregoś razu na takim postoju Bolek z kilkoma
jeszcze młodymi poszli się wykąpać w rzece. Gdy wrócili pociąg właśnie odjechał. Pomógł im kolejarz- dogonili
pociąg drezyną ręcznie napędzaną. W końcu wysiedli w
Świebodzinie.

/ po wojnie-ul. Świerczewskiego- w głębi pl. Kościuszki

Niestety to było już późno. Wszystkie co lepsze mieszkania
w centrum zostały już dawno zajęte, reszta to były ruiny.
Ludzie już zdążyli się tam zadomowić, tak jak Mrozowie w
Świebodzinie. Niełatwo było znaleźć nawet małe mieszkanie, a przecież mieli tak dużą rodzinę. Ktoś poradził, żeby
pojechali na Sępolno. Już wtedy dojeżdżał tam tramwaj.
Tam sytuacja wyglądała o wiele lepiej. Były jeszcze wolne domy. Było to poniemieckie osiedle w kształcie orła- w
większości szeregowych, piętrowych domów z ogródkamiz przodu i z tyłu.

/ Sępolno
/Świebodzin - stacja

Miasteczko wydawało się podobnej wielkości co ich Równe. Cieszyli się, bo nawet nie było w czasie wojny zniszczone.
Rodzina zajęła ładny domek i wydawało się, że nic im do
szczęścia nie brakuje: wszyscy przeżyli wojnę, znaleźli
nowy dom nawet z wyposażeniem, byli razem w ładnym
miasteczku, w którym niczego nie brakowało.
Prowadzili też sklep spożywczy, starsze córki miały pracę,
młodsze miały szkołę. Bolek należał do harcerstwa. Nawet
pojechał na pierwszy obóz harcerski pod namiotami nad jezioro Niesłysz- baza ZHP Ołobok i był bardzo szczęśliwy.

Była to bardzo ładna i spokojna dzielnica. Zajęli mieszkanie w jednym z takich szeregowych domków przy ulicy
Borelowskiego.
Było wolne tylko dlatego, że dom sąsiedni był całkowicie
zburzony- była wyrwa w szeregu. Jedna ze ścian była bardzo cienka, bo miała być tylko ścianką działową, a stała się
zewnętrzną i było tam bardzo zimno.
Z drugiej strony ulicy mieszkał Marek Hłasko- był o 3 lata
młodszy od Bolka. Dzieci i młodzież z ulicy często spędzali wspólnie czas. W zimie ulica była pokryta ubitym,
zmrożonym śniegiem i wszyscy jeździli tam na łyżwach
własnej roboty.

Czasem był też urwisem, jak wszyscy chłopcy. Lubił zbierać jakieś resztki amunicji. Razem z kolegami robili sobie z
tego małe wybuchy za miastem. Nieraz grzmotnęło im fest.
Mogli przez takie głupie zabawy stracić życie. Zresztą nie
tylko to zbierał. W ogóle lubił gromadzić rożne rzeczy, „bo
zawsze może to się przydać”. Nieraz do końca były to niepotrzebne rupiecie, a nieraz wykorzystywał je do różnych
zabaw lub pożytecznych urządzeń.

Dziadkowie zaczęli się zagospodarowywać jeszcze raz od
początku. Nie zrażali się trudnościami, byli twardzi i pracowici. Znów im się udało. Wyremontowali mieszkanie.
Mieli duży pokój z nyżą- sypialnią i kuchnię na dole, a u
góry były dwa pokoje i jeden malutki- Bolka, oraz łazienka. W tym małym pokoiku ledwie mieściło się tylko łóżko i
nocna szafka, a w nocy, w zimie, gdy Bolek sobie zostawiał
szklankę wody, to rano był lód. Ale to było nieważne.

Kiedyś chował w łóżku woreczek z nabojami, znalezionymi w mieście. Babcia znalazła woreczek i się zezłościła:

Znów byli razem, mieli dom, a Bolek nawet własny pokójbył szczęśliwy. Dziadek robił dalej sita, a babcia je sprzedawała w Hali Targowej. Dziadek całe życie był rzemieślnikiem, ale nie należał do cechu. Dopiero we Wrocławiu
stwierdził, ze dobrze by było mieć na starość emeryturę i
ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory płacił za wszystko
żywą gotówką. Zapisał się więc do cechu i płacił składki
przez trzy lata. Niestety zmarł i babcia nie mogła mieć po
nim żadnej renty, bo trzeba było należeć do cechu co najmniej pięć lat.

- Nawet śpisz z rupieciami, ja ci pokażę!- i zanim Bolek
zdążył zaprotestować wrzuciła woreczek do pieca. Można
sobie wyobrazić co się stało! Trzeba było stawiać nowy
piec, a Bolkowi się zdrowo oberwało.
Jednak w ten sposób rozwijało się u niego zamiłowanie do
majsterkowania. Z czasem potrafił wszystko naprawić, a
jego „ rupiecie” okazywały się bardzo przydatne w gospodarstwie.

/ harcerz

Rodzina znalazła spokojną przystań. Niestety znów nie
trwało to długo. Przyszli tzw. trofiejszczyki, czyli żołnierze „bratniej armii wyzwolicieli”- Czerwonej Armii, którzy mieli za zadanie zabrać wszystko co dało się zabrać z
ziem poniemieckich i wywieźć do Związku Radzieckiego.
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Potem przyszło im jeszcze przeżywać stan wojenny. Bolesław udokumentował wiele scen z okna ich mieszkania na
placu Kościuszki, oto jedno z nich:

/ Hala Targowa we Wrocławiu- tutaj Anna miała swoje stoisko

Mieli też ogródek, który był jakby przedłużeniem mieszkania w lecie. Z kuchni wychodziło się do ogrodu, tam był
stół, tam mogli jeść i przyjmować gości.

/ Stan wojenny Wrocław pl. Kościuszki

W archiwach rodzinnych jest też zdjęcie z wizyty papieża
we Wrocławiu zrobione przez Bolesława:

/ Rodzinny posiłek w ogródku na Sępolnie-widać wejście do kuchni

Był to dom bardzo otwarty i gościnny dla wszystkich.
Typowa wschodnia gościnność- zawsze się znalazł kąt
do spania dla przyjezdnych, przyjaciół, rodziny i zawsze
każdy był przyjmowany serdecznie. Dziewczyny zaczęły
przyprowadzać chłopców, były prywatki, potańcówki, spotkania towarzyskie. Dom tętnił życiem, śmiechem, młodością- dziadkom to nie przeszkadzało, lubili to. Córki wyuczyły się zawodu, poszły do pracy, wychodziły za mąż,
zakładały własne rodziny.
Bolek studiował na politechnice. Brał udział w odbudowie
i dyżurach chroniących mienie uczelni. Został inżynierem
i dumą ojca. Matka nie bardzo przejęła się jego sukcesem.
Miał nawet trochę o to żal. Gdy obronił dyplom i został inżynierem dumny przyszedł do domu . Pochwalił się mamie
dyplomem, powiedział z radością :
- Skończyłem studia!- a mama nie odrywając się od zajęć
gospodarskich, nawet okiem nie rzuciła na dyplom i szorstko powiedziała:
- No dobrze, przebierz się i poobieraj ziemniaki.- Żadnych
oznak radości czy pochwały.
Za to dziadek Ferdynand nie posiadał się ze szczęścia, że
jego ukochany syn- dziecko drobnego rzemieślnika został
inżynierem.
Potem Bolek się ożenił i już pracując studiował dalej, aż
obronił pracę magisterską. Został nie tylko inżynierem, ale
i magistrem. Niestety dziadek Ferdynand już tego nie doczekał.
Pracował najpierw w odległej Warszawie, potem w Legnicy. Pierwszy angaż we Wrocławiu dostał biurze projektów
w 1959 roku i pracował tam aż do emerytury.
Wybranką Bolesława została Władysława - również Kresowianka, też z Wołynia- z Nowomalina

/ Kresowianie we Wrocławiu

/ Papież na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

Bolesław miał wiele pasji w życiu: praca, rodzina, majsterkowanie, rajdy piesze po górach, działka, fotografia, podróże. Żył aktywnie i ciekawie. Miał w sobie dużą dozę optymizmu i poczucia humoru. Razem z Władysławą stworzyli
prawdziwie kresowy dom we Wrocławiu. Drzwi mieszkania przy placu Kościuszki nigdy nie były zamknięte, sąsiedzi wchodzili nawet bez pukania. Ponadto każdy znajomy,
czy rodzina gdy przyjeżdżali pociągiem do Wrocławia to
pierwszym przystankiem było ich mieszkanie – zawsze
otwarte, zawsze gościnne i z radosną atmosferą.
Powiecie:
- Cóż, to tylko zwykłe losy, żadnego bohaterstwa, żadnych
mrożących krew w żyłach historii.
-Tak, to zwykła droga Kresowian- jedna z wielu. Łatwo się
to teraz czyta, ale trzeba pamiętać losy wielu ludzi przesiedlonych w obce dla nich miejsca. Na początku kamienie
Wrocławia wcale nie mówiły po polsku, jak to głosiła propaganda i ludziom było bardzo ciężko.
Bolesław zmarł w roku 2002 a Władysława w 2009.
Anna Małgorzata Budzińska

anna.malga@gmail.com
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WIO NA PIECHOTĘ DO LWOWA
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Aleksander Szumański
Już po raz następny w kolejnych
latach 2007 - 2010 - 2015 Wojtek
Habela (foto poniżej) zaprosił nas
na piechotę do Lwowa piosenką
Wiktora Budzyńskiego „Wio na
piechotę do Lwowa”, kiedy to 1
marca 2015 roku usłyszeliśmy tę
piosenkę na otwarcie IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Lwowskiej i bałaku lwowskiego”.

Janociak, przy akompaniamencie swojego mistrza prof. Pawła
Bieńkowskiego - akompaniatora Mieczysława Święcickiego zaśpiewała trzy piosenki:
- „Dziś panna Andzia ma wychodne” słowa Władysław
Szlengel, muzyka B. Mucman
- „Boston o Lwowie” Mariana
Hemara
- „Placmuzyka” autorów nieznanych
Oto trudny tekst „Placmuzyki”
w bałaku i szmoncesie wykonany
brawurowo przez Karolinę Janociak
PLACMUZYKA
„Placmuzyka kiedy gra,
wszysku śmieji się ha,ha,
durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi sam.

„Większa połowa” licznie zebranej publiczności w teatrze „Groteska” w Krakowie była już gotowa
do tego spaceru. Byłem zdecydowany i ja, nie pomogło zniechęcające westchnienie małżonki „ta
bój si Boga ! Ta mróz na dworze.
Co mi tam mróz, ja do Lwowa
pragnę już.
Nastrojowe „Orlątko” Artura Oppmana (Or-Ota) w wykonaniu
15-letniej Nadii Lachgar Zygmunt jak każdego roku wywołało wzruszenie. Piosenka „Tylko
mi ciebie mamo, tylko mi Polski
żal” i wywołane nią autentyczne
łzy zostały potwierdzone długimi
brawami.
Na występ Jerzego Michała Bożyka (ps. Boży Jerzyk) lwowianina, czekali wszyscy ze szczególną
atencją. Bożyk to wybitny polski
pianista i wokalista jazzowy. Promotor polskiego autostopu i jazzu. Działacz niepodległościowy
(KPN, Związek Strzelecki „Strzelec”, wielokrotny uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, v-ce prezes małopolskiego
oddziału Związku Piłsudczyków),
cyklista, jak również turysta górski. Przewodnik po Małopolsce i
Szlaku Orlich Gniazd, wieloletni uczestnik Letniego Festiwalu
Jazzowego w Piwnicy pod Baranami. Zagrał rolę pianisty w filmie „Bracia Karamazow”. Jeden
z niewielu już dzisiaj żyjących
wielkich lwowian.
Jurek Bożyk zaprezentował cztery piosenki przy akompaniamencie własnym (fortepian).
- „Piosenka o tramwaju” - autorzy nieznani
- „Lwowianka” słowa i muzyka
Anda Kitschman
-”Blues o dwóch miastach” słowa Basia Urbańska - lwowianka
- poetka, muz. Jerzy Bożyk.
- „O orędowniczko północnych
rubieży” słowa i muzyka Jerzy
Michotek.
Urodziwa i urokliwa Karolina

Za nim jakiś stary Żyd
śpiwa sobi „aj sy git,
aj sy git, aj sy git,
aj sy, aj sy, aj sy git”.
Dżija, dżija, dżija, ra,
jak ta banda pienkni gra,
pikulinu, bumbardon
i ten duży helikon,
Mały bembyn, duży bas
i czyneli jeszcze raz,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra,
Ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra.
W pensjonaci żeńskim tam,
dzie panienki sam na sam,
cichu w ławkach siedzu już,
a wytrzymać ani rusz.
A w tym jedna: „ha, ha, ha,
proszy pani, banda gra”
i du okna póki czas
biegnu wszyski wraz.
Dżija, dżija, dżija ra...
Naprzód jedna fik, fik, fik,
za niu druga myk, myk , myk,
za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
a ta stara, majt, majt, majt.
Prufysorka szu, szu, szu,
biegni takży co ma tchu,
a profesur póki czas
miendzy baby takży właz.
Dżija, dżija, dżija, ra...
Z egzercyki kiedy już,
wojsko nam powraca tuż
wszysko cieszy się ha, ha
że to nasza banda gra.
Durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi tam,
za nim chyca stary Żyd,
krzyczy: aj sy, aj sy git,
tatele, mamele, bubele haj,
wszysko krzyczy: banda gra,
Mojsi, Leibe, Aronsohn

/ Szczepko i Tońko. Szczepko - niedoszły inżynier, Kazimierz Wajda ; Tońko - adwokat lwowski, Henryk Vogelfänger. Pierwszy urodzony i wychowany w dzielnicy gródeckiej, drugi - w najbardziej lwowskiej z lwowskich dzielnic - na Łyczakowie, znali wprost wybornie
lwowski bałak, język ulicy i przedmieścia.

in die szejne Ryfke Kohn,
Wszysko krzyczy: aj waj mir,
die grojse bandzi hier,
die bandzi, die bandzi
die bandzi szpilt zoj git.”
W tym roku festiwal piosenki lwowskiej tak jak w ubiegłym
zorganizowała Fundacja
Ocalenia Kultury Kresowej
„Chawira” z prezesem Karolem
Wróblewskim.
Na zakończenie koncertu usłyszeliśmy sześć piosenek w wykonaniu Zespołu
„Chawira” w składzie:
Karol Wróblewski - kierownik zespołu,
Stefan Czyż - klarnet,
Jerzy Skrejko - piano
- „Panie fiakrze, joj” Feliksa
Konarskiego,
- „Ta joj mnie nazywają” - autorzy nieznani,
- „Tango łyczakowskie” Emanuela Schlechtera,
- „W Stryjskim Parku” - autorzy nieznani,
- „Tylko we Lwowie” Emanuela Schlechtera z filmu „Włóczęgi” ( 1936 ), z udziałem
Szczepcia i Tońcia, później w
reperturze chóru „Eriana”.
- „Ten drogi Lwów” Emanuela Schlechtera.
SZCZEPKO I TOŃKO
Szczepko - niedoszły inżynier,
Kazimierz Wajda ; Tońko - adwokat lwowski, Henryk Vogelfänger.

Pierwszy urodzony i wychowany
w dzielnicy gródeckiej, drugi - w
najbardziej lwowskiej z lwowskich dzielnic - na Łyczakowie,
znali wprost wybornie lwowski
bałak, język ulicy i przedmieścia.
Oto tekst „Tylko we Lwowie”:
Niech inni sy jadu, dzie mogu,
dzie chcom
do Widnia, Paryża, Lundynu,
a ja si zy Lwowa ni ruszam
za próg,
ta mamciu, ta skaż mni Bóg!
Bu dzie jest na świeci
Tak dobrzy jak tu?
Tylko we Lwowi!
Dzie budzi piosenka
I tuli do snu?
Tylko we Lwowi!
I bogacz i dziad
Tu so za pan brat
I kużdyn ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma
Słodziutki ten gród
Jak sok, czykulada i mniód!
Wienc gdybym si kiedyś
urodzić miał znów
tylku we Lwowi!
Bu szkoda gadania
I co chcesz to mów,
ni ma jak Lwów!
Następny koncert odbędzie się
8 maja a potem tradycyjnie Stolica.

Koncert galowy we wrześniu, jak
każdego roku, w krakowskim teatrze „Groteska”, z udziałem laureatów tegorocznego konkursu.
22 listopada odbędzie w ramach
festiwalu uroczysty koncert w
rocznicę Obrony Lwowa.
Kiedyś napisałem specjalnie dla
Radia Lwów:
Pożegnanie
Lwów pożegnał nas siwą już
mgłą,
Za te lata spędzone wraz z
nami
I z oddali już tylko się skrzą
Kamienice i Rynek nasz z lwami
I te lata ziszczone wraz z tobą
Na krakowskim już bruku
przetarte,
Byłaś Lwowa swojego ozdobą,
Bo bez ciebie cóż wszystko
jest warte.
W załączeniu pozdrowienia
dla p. prezes Radia Lwów Teresy Pakosz i jej córki Marysi
Pyż - Pakosz redaktor naczelnej
Radia Lwów
Ni ma jak Lwów. Ta joj!
Konferansjer
Aleksander Szumański zy
Lwowa (Zamarstynów) - tymczasowo w Krakowie z żoną i z
trojgiem dzieci sąsiadki z górnego Łyczakowa.
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Obchody 73. rocznicy ludobójstwa w roku 2016.
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do:

Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do:
Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do:
Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do:
Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@pokoleniakresowe.pl
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