
Lublinianie nie chcą 
Skweru Tarasa Szew-
czenki
9 marca, w 202 rocznice urodzin 
ukraińskiego poety i malarza zo-
stał złożony wniosek do Prze-
wodniczącego Rady Miasta Lu-
blin i Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie zmiany nazwy skweru 
położonego w granicach admi-
nistracyjnych miasta, t.j zmiany 
nazwy Skweru Trasa Szewczenki 
na Skwer Sprawiedliwych Ukra-
ińców. Po odczytaniu kilku strof 
poezji Szewczenki p.t. Hajdama-
cy w którym nadaje kult opraw-
com i zbrodniarzom podsycając 
bardzo silnie element antypolski 
Kresowianie złożyli stosowne do-
kumenty....  strona 2

Ulica „Wypędzonych 
z Kresów” zamiast 
„Bohaterów Majda-
nu”!
Pozbawieni swych domów – 
uhonorowani ulicą? Ulica „Wy-
pędzonych z Kresów”
zamiast „Bohaterów Majdanu”!

W polskiej pamięci historycznej –
także tej wyrażanej w przestrzeni
publicznej, przez obecność po-
mników, tablic upamiętniających 
i w patronatach ulic – wciąż 
mamy do czynienia z bolesną, 
niczym nieuzasadnioną wyrwą. ..  
strona 3

SEJM: Sytuacja pol-
skich szkół na Litwie.
Prezentacja projek-
tu Ustawy w sprawie 
ustanowienia Dnia 
Pamięci Męczeństwa
Kresowian.
30 kwietnia odbyło się kolejne 
posiedzenie Parlamentarnego Ze-
społu ds. Kresów, Kresowian i 
Dziedzictwa Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej. Na 
posiedzeniu Kresowego ZP omó-
wiono i przeprowadzono burzli-
wą dyskusję nt. Sytuacji polskich 
szkół na Litwie, oraz projektu 
Ustawy w sprawie ustanowienia 
Narodowego Dnia Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian który zapre-
zentował poseł....  strona 5

Na ołtarzu idei Gie-
droycia
Dla obserwatorów życia politycz-
nego nie jest tajemnicą, że polska
mniejszość na Wileńszczyźnie 
toczy od wielu lat heroiczną i 
samotną walkę przeciw polityce 
władz Litwy zmierzającej do litu-
anizacji mniejszości narodowych.
..  strona 8

Liczenie ofiar ludo-
bójstwa
Dzięki wysiłkowi grupki Kresowian 
zebrane zostały materiały, opraco-
wane i wydane monografie obejmu-
jące cztery województwa kresowe 
oraz Lubelszczyznę, dokumentujące 
zbrodnie ukraińskie dokonane na 
ludności polskiej. Władysław i Ewa 
Siemaszko w 2-tomowej monogra-
fii „Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludno-
ści polskiej Wołynia 1939 – 1945” 
(Warszawa 2000) z zebranych da-
nych obejmujących 1721 miejsco-
wości oszacowali liczbę zamordo-
wanych........ strona 11

Strzeżcie się niena-
wistni Polacy nieczy-
ste psy?, za te i inne 
słowa Taras Szew-
czenko won z Lubli-
na i won z pomników.
W 202 rocznicę urodzin ukra-
ińskiego poety i malarza Tarasa 
Szewczenko (9 marca 2016 r. 
Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin i Prezydenta Miasta Lublin
w sprawie zmiany nazwy skwe-
ru położonego w granicach ad-
ministracyjnych Miasta Lublin 
t.j zmiany nazwy Skweru Trasa 
Szewczenki na Skwer Sprawiedli-
wych Ukraińców. Po odczytaniu 
kilku strof poezji Szewczenki p.t. 
Hajdamacy, ....  strona 15

Moje Kresy – Zbi-
gniew Grata cz.1
Z dziada pradziada rodzina Gra-
tów pochodzi z porozbiorowej 
Galicji. Dziadkowie i rodzice ak-
tualnego pokolenia seniorów uro-
dzili się we wsi Górka Zaczerska.
Niestety dziadków swoich nie po-
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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Lwy z Cmentarza Orląt zamknięte w klatkach!

KSI odznaczony Medalem Pro Patria
Legitymacja nr. 710 / 12

To nie jest żart na PRIMA APRILIS!!!! 
Mer Lwowa zajmie się legalnością rzeźb lwów, które w grudniu powróciły na Cmentarz Orląt. Według grupy deputowanych z partii Swoboda 
lwy mogą obrażać uczucia narodowe Ukraińców i symbolizować okupację ziem ukraińskich. 
Foto - Eugeniusz Szewczuk

znałem – pomarli jeszcze przed 
ślubem moich rodziców wspomi-
na Zbigniew. W tamtych czasach
umierało się młodo. Dziesiątko-
wała gruźlica, nie było ratunku. 
Byli chłopami. Zbigniew Grata 
urodził się 21.10.1927 roku w 
Charzewicach, .....  strona 19

Adaśku Żurawski 
prosto zy Lwowa
Ta ja sy leży z żonu spukojni na 
kanapi, żona mnie gładzi pu ban-
dziochu, wczoraj byłym chirny, 
pyta sie mni gdzie je bongu, aż tu
nagle przez okno jakiś frajer 
wrzuca mi list:.  strona 27

Ikony Chrystusa
Namalowałam już wiele ikon z 
wizerunkiem Jezusa Chrystusa. 
Nie wszystkie są ściśle zgodne z 
kanonem, bo uważam, że kanon 
pisania ikon również ewoluuje i 
czasem możemy go trochę zmie-
niać. Zmieniają się czasy, zmie-
niają ludzie i zmieniają się ikony- 
to nic złego. Dzisiaj zastanowimy 
się nad napisami w księdze Chry-
stusa Pantokratora- Wszechwład-
cy. Oto pierwsza z moich ikon:...  
strona 28

Wielkanocne Kreso-
we Święta w Stanisła-
wowie ze świąteczną 
Poezją w tle.
Jak obchodzono święta Wiel-
kanocne w Stanisławowie i co 
pisano o tym w „Kurierze Stani-
sławowskim”. Często drukowano 
artykuły, w których opowiadano 
o tradycjach wielkanocnych na 
Pokuciu i w całej Polsce. Właśnie 
taki artykuł nieznanego autora, o 
pseudonimie „Relf”, mieli moż-
ność przeczytać czytelnicy stani-
sławowscy w roku 1901: „Świę-
cone” Sam zwyczaj „święconego 
odległej sięga starożytności, po-
wszechnym zaś jest jedynie mię-
dzy narodami słowiańskimi. W 
Polsce zwłaszcza obyczaj ten z 
wielką tradycją obchodzony, był 
uroczystością, rozwierając upusty
znanej powszechnie gościnności.
na co tylko zamożność domu, 
zręczność gospodyni i szafarki, 
kunszt i dowcip pasztetnika i ku-
charza ... strona 29

DZIEŃ 11 LIPCA w 
Barwach Kresów
MATCE WOŁYNIANCE
Mamo moja ja wiem, naszym do-
mem był Wołyń.
I od wieków do dziś, tam pozostał
nasz ślad.
Aż od bagien Polesia, gdzie ma
źródła swe Horyń,
Tam pradziadków i ojców nasz
wkład.
I w radości i w trudzie, zawsze
mnie przytulałaś
Do swej piersi tak czule jak kwiat.
I w radości i w trudzie, zawsze
mnie przytulałaś....  strona 30



1 kwietnia  2016 - strona 2                                                                                                                                                                                                           www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Lublinianie nie chcą Skweru Tarasa 
Szewczenki 
Zdzisław Koguciuk 
9 marca, w 202 rocznice urodzin 
ukraińskiego poety i malarza został 
złożony wniosek do Przewodni-
czącego Rady Miasta Lublin i Pre-
zydenta Miasta Lublin w sprawie 
zmiany nazwy skweru położonego 
w granicach administracyjnych 
miasta, t.j zmiany nazwy Skwe-
ru Trasa Szewczenki na Skwer 
Sprawiedliwych Ukraińców. Po 
odczytaniu kilku strof poezji Szew-
czenki p.t. Hajdamacy w którym 
nadaje kult oprawcom i zbrodnia-
rzom podsycając bardzo silnie ele-
ment antypolski Kresowianie zło-
żyli stosowne dokumenty.
Poniżej Wniosek i Uzasadnienie 
podjęcia Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej w sprawie zmia-
ny nazwy skweru prosząc o publi-
kację w prasie i na możliwych stro-
nach internetowych.

 Lublin, 09 marca 2016 r.
Wniosek
W sprawie zmiany nazwy skweru 
położonego w granicach admini-
stracyjnych
Miasta Lublin, tj. w sprawie zmia-
ny nazwy „Skweru Tarasa Szew-
czenki”
na „SKWER SPRAWIEDLI-
WYCH UKRAIŃCÓW”

Działając na podstawie art. 18 ust.2 
pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1515 ) oraz na zasa-
dzie § 56 ust. la i 6 Statutu Miasta 
Lublin, niniejszym przedkładamy 
Panu Przewodniczącemu Rady 
Miasta Lublin wniosek w sprawie 
obywatelskiej inicjatywy uchwało-
dawczej w zakresie przyjęcia przez 
Radę Miasta Lublin uchwały w 
sprawie zmiany nazwy skweru po-
łożonego w granicach administra-
cyjnych miasta Lublin, tj. zmiany 
nazwy „Skweu Tarasa Szewczen-
ki” na „SKWER SPRAWIEDLI-
WYCH UKRAIŃCÓW’
Do reprezentowania inicjatorów 
projektu upoważnieni są:
- Zdzisław Koguciuk,
- Stefan Wiechnik,
- Jan Szumiło,
W załącznikach przedstawiono:
• 147 ponumerowanych kart zawie-
rających wykaz osób popierających 
Obywatelski Projekt Uchwały Rady 

Miasta Lublin w sprawie zmiany 
nazwy „Skweru Tarasa Szewczen-
ki” na „SKWER SPRAWIEDLI-
WYCH UKRANCÓW” z nastę-
pującymi danymi: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania i podpis - 1452 
osób uprawnionych - obywateli RP 
- mieszkańców Lublina wpisanych 
do rejestru wyborców gminy Mia-
sta Lublin. Każda z kart jest ponu-
merowana i zawiera zapis określa-
jący przedmiot uchwały.
• 32 ponumerowanych kart zawie-
rających wykaz osób popierają-

cych Obywatelski Projekt Uchwa-
ły Rady Miasta Lublin w sprawie 
zmiany nazwy „Skweru Tarasa 
Szewczenki” na „SKWER SPRA-
WIEDLIWYCH UKRAŃCÓW” 
z następującymi danymi: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania i 
podpis - 318 osób którzy uczą się 
lub pracują w Lublinie - obywate-
li RP - którzy nie są mieszkańcami 
Lublina i nie są wpisani do rejestru 
gminy Miasta Lublin. Każda z kart 
jest ponumerowana i zawiera zapis 
określający przedmiot uchwały.
• Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny nazwy skweru położonego 
w granicach administracyjnych 
miasta Lublin, tj. zmiany nazwy 
„Skweru Tarasa Szewczenki” na 
„SKWER SPRAWIEDLIWYCH 
UKRAIŃCÓW’ wraz z uzasadnie-
niem.
* Wyciąg z Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego 
Prezydenta Miasta Lublin i iden-
tyfikacji ewidencji materiału za-

sobu P.0663.1841-495/2009, skala 
1:500, „ Skwer” oznaczony na ma-
pie nr 1 stanowiącą integralną czę-
ścią niniejszej Uchwały.
Tym samym inicjatorzy Obywatel-
skiego Projektu Uchwały w spra-
wie zmiany nazwy Skweru spełnia-
ją wymóg określony w § 56 ust. la i 
6 Statutu Miasta Lublin w związku 
z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r o samorządzie gmin-
nym ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 
) i niniejszym wnoszą o podjęcie 
uchwały wg załączonego projektu.

Uchwała nr ...........
Rady Miasta Lublin z dnia ..........
w sprawie zmiany nazwy położo-
nego w granicach administracyj-
nych miasta Lublin
t.j. „Skweru Tarasa Szewczenki” 
na „Skwer Sprawiedliwych Ukra-
ińców”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 ) w związku z § 
56 ust. la i 6 Statutu Miasta Lublin 
- Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje:
§1
Na podstawie Statutu Miasta Lublin 
podejmuje się Uchwałę w sprawie 
zgłoszonego przez mieszkańców 
miasta Lublin projektu obywatel-
skiego.
§2
Rada Miasta Lublin wyraża zgodę 
na zmianę nazwy skweru położone-
go w granicach administracyjnych 
miasta Lublin, t.j. „Skweru Tarasa 
Szewczenki” na „Skwer Sprawie-
dliwych Ukraińców”.
§3
Integralną częścią niniejszej 
Uchwały stanowi załącznik zawie-
rający mapę z lokalizacją
„Skweru”.
§4
Wykonanie uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta Lublin.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lu-
blin

/ Złożenie dokumentów u Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

/ Domagamy się skweru Sprawiedliwych Ukraińców

Pro Patria dla 
Kresowego Serwisu 

Informacyjnego
Redakcja

Podczas kwar-
talnego spo-
tkania Okręgu 
Wołyń Świato-
wego Związku 
Żołnierzy AK 
które odbyło się 
18 marca, odby-
ła się ceremonia 
wręczenia me-

dali Pro Patria. 
Wśród odznaczonych znalazł się 
Kresowy Serwis Informacyjny, 

który do medalu otrzymał legity-
mację o numerze 710/ 12.

Wsparcie dla filmu
„WOŁYŃ”

Redakcja
Wpłaty bezpośrednio na konto 
Fundacji na rzecz filmu WOŁYŃ:

Odbiorca: Fundacja na Rzecz Fil-
mu Wołyń
Adres: ul. Różana 32, 02-569 
Warszawa
Tytuł wpłaty: Darowizna na dzia-
łalność statutową Fundacji

Numer konta Fundacji (ING Bank 
Śląski):
Konto główne: 40 1050 
1012 1000 0090 3086 2941

IBAN – PL 40 1050 1012 
1000 0090 3086 2941

Swift code: INGBPLPW

Konto walutowe (euro): 66 
1050 1012 1000 0090 3086 
2958
IBAN – PL 66 1050 1012 
1000 0090 3086 2958

Swift code: INGBPLPW
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Ulica „Wypędzonych z Kresów” 
zamiast „Bohaterów Majdanu”!
Konrad Rękas; Andrzej Łukawski

Pozbawieni swych domów 
– uhonorowani ulicą?

Ulica „Wypędzonych z Kresów” 
zamiast „Bohaterów Majdanu”!
W polskiej pamięci historycznej – 
także tej wyrażanej w przestrzeni 
publicznej, przez obecność po-
mników, tablic upamiętniających i 
w patronatach ulic – wciąż mamy 
do czynienia z bolesną, niczym 
nieuzasadnioną wyrwą. Mgła nie-
pamięci i niezrozumienia ukrywa 
dramat ok. 1,8 miliona Polaków 
wypędzonych z Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej w ostatnim 
okresie II wojny światowej i bez-
pośrednio po jej zakończeniu.
W PRL-u zwano ich jak najnie-
słuszniej „repatriantami”, choć 
przecież nie wracali bynajmniej do 
ojczyzny. Tę ojczyznę (decyzjami 
wielkich mocarstw) przemocą im 
odbierano bez oglądania się na 
prawo, wielowiekową tradycję i 
nieprzerwane dziedzictwo polskie 
na Kresach. 
W ten sposób expatrianci dołączali 
do rzeszy 400 tysięcy wcześniej-
szych Wypędzonych, wygnanych 
ze swych domów na Wschodzie w 
okresie Rzezi Wołyńskiej i ucieka-
jących przed ludobójczymi zbrod-
niami UPA na terenie Małopolski 
Wschodniej.
Martyrologia Kresów to łącznie 
ponad 2-milionowa rzesza wysie-
dlonych w obecne granice Pol-
ski, przeszło ćwierć miliona ofiar 
ludobójstwa banderowskiego, a 
także setki tysięcy wywiezionych 
na Sybir i do Kazachstanu, podda-
nych represjom i wymordowanych 
przez NKWD oraz okupantów nie-
mieckich. We współczesnej Pol-
sce, w tym także w Warszawie - 
nawet co czwarty mieszkaniec ma 
związki rodzinne z Kresami, zaś 
pamięć Małych Ojczyzn oddzie-

lonych granicą, przez całe dekady 
niemal niemożliwą do przekrocze-
nia – pozostaje krwawiącą raną 
naszej narodowej świadomości.
Powiernictwo Kresowe jako or-
ganizacja reprezentująca intere-
sy prawne dawnych właścicieli 
majątków polskich na Kresach i 
ich spadkobierców - zwraca się 
do radnych i władz Warszawy o 
upamiętnienie tych wszystkich, 
których w bydlęcych wagonach, 
w warunkach urągających czło-
wieczeństwu, często bez wody i 
jedzenia wieziono setkami kilo-
metrów w nieznane, wszystkich 

Kresowian wyrywanych z ziemi, 
na której zostały groby Ojców i 
Dziadów.
Informujemy, że (prosząc też o 
wsparcie inicjatywy przez inne 
środowiska kresowe i patriotycz-
ne) w najbliższym czasie złożymy 
w Biurze Geodezji i Katastru m. 
st. Warszawy formalny wniosek 
o nadanie nazwy ulica Wypę-
dzonych z Kresów fragmentowi 
obecnej ul. Spacerowej między ul. 
Klonową a skrzyżowaniem z ul. 
Goworka.
Zgłaszając nasz wniosek nie wda-
jemy się w polemikę z innymi 
pomysłami dotyczącymi nazwa-
nia tego odcinka. Zaznaczamy 

jedynie, że nasza własna, polska 
historia wciąż nie jest wolna od 
„białych plam” i w pierwszej ko-
lejności należy dołożyć wysiłków 
by zadośćuczynić pamięci pol-
skich ofiar i polskiej tradycji na-
rodowej. Tej samej – której Kresy 
Wschodnie są nierozerwalną czę-
ścią.

Za Powiernictwo Kresowe
Konrad Rękas, prezes
biuro@powiernictwokresowe.pl
tel. kont. +48 691 344 105
--
W odpowiedzi  na inicjatywę 

Konrada Rękasa polegajacej  na 
złożeniu wniosku w sprawie 
zmiany ulicy „Bohaterów Majda-
nu” na ulicę WYPĘDZONYCH 
Z KRESÓW, Mazowiecki Ruch 
Społeczny Porozumienie Pokoleń 
Kresowych podjął akcje popracia 
projektu i przystąpił do zbierania 
pod wnioskiem podpisów. 

Należy podkreślić fakt, że dzięki 
grupie patriotów KS Legia War-
szawa, w kilka godzin, przed tzw. 
„Żyletą” (foto poniżej) zebrano 
pięciokrotnie więcej podpisów niż 
jest wymagane. 
Zebrane podpisy przekazano Kon-
radowi Rękasowi.     

/ Konrad Rękas udziela wywiadu w sprawie nazwy ulicy dla Telewizji Kresowej 

Stowarzyszenie Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów  oraz Klub In-
teligencji Katolickiej w Przemy-
ślu  zaprasza członków i sympa-
tyków  na sobotę do  LWOWA  w 
dniu 9 kwietnia  2016 r. 

w programie:  Msza Św. w Kate-
drze Lwowskiej    -- 360 rocznica                       
Ślubów Króla Jana Kazimierza, 
240 rocznica Koronacji Obrazu 
Matki Boskiej Łaskawej, 
-25 rocznica reaktywowania ko-
ścioła rzymskokatolickiego na 

Ukrainie.
- zwiedzanie Starego Rynku,  
- Cmentarz  Obrońców  Lwowa
-Koncert Jubileuszowy  w  Kate-
drze Lwowskiej   

Zapisy w  środy  w godz. 16-17  w  
siedzibie Stowarzyszenia, Klubu  
- Klasztor Benedyktynek (wejście 
od ul. Krasińskiego - dawny skle-
pik)           
    
tel. 608 -611 -549  

9 kwietnia we Lwowie
Stanisław Szarzyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 
13 lutego 2016 roku odszedł od nas Kochany 
Mąż, Tata i Szwagier, żołnierz 27 Wołyńskiej 

Dywizji Piechoty Armii Krajowej
 

DOLIŃSKI Kazimierz 
pseudonim  „Szerszeń”, II/43 pp

Ceremonia pogrzebowa odbyła się po mszy 
żałobnej w dniu 18.02.2016. Po mszy trumnę 
przewieziono Cmentarz Komunalny w Ko-
szalinie gdzie odprowadzimy ś.p. na miejsce 

wiecznego spoczynku. 
--

Kazimierz Doliński prowadził ewidencję żoł-
nierzy Wołynia. Wykaz nazwisk z jego ewiden-
cji został wykorzystany na płytach granitowych 
umieszczonych na Skwerze Wołyńskim przy 
ul. Gdańskiej w Warszawie. 
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 Szanowni Państwo!
W poprzednim tygodniu udało 
się przekazać za pośrednictwem 
„Wspólnoty Polskie”j z Katowic i 
Bytomia 10 toreb /tyle mogliśmy 
przekazać do tego transportu/  
pomocy charytatywnej /głównie 
żywność i środki czystości/ na 
kwotę 735 zł dla Polaków w Sam-
borze.
Towarzystwo Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej Oddział w 

Samborze podjęło starania o do-
kończenie adaptacji pomieszczeń 
na I pietrze Domu Polskiego na 
potrzeby działalności różnych 
grup korzystających  z tego obiek-
tu, w tym na urządzenie „harców-
ki” dla działającej tam drużyny 
harcerskiej.
W załączeniu przekazuję skan pi-
sma TKPZL z Sambora. 
Dobrowolne wpłaty można wno-
sić na konto naszego Klubu w 

Banku Pekao SA O/Oświęcim 
.lub na listę prowadzoną przez 
Zarząd.

Numer konta Klubu Samborzan w 
Oświęcimiu

71124041551111001038903651
Pozdrawiam- 

Włodzimierz Paluch
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Pomoc dla Sambora
Włodzimierz Paluch

List do Kresowian 
w sprawie projektu 
ustawy o 11 lipca.
Zygmunt Mendaluk
Drodzy Kresowianie .                                                                                 

Od wielu lat staramy się godnie 
uczcić Pamięć Kresowian, Ofiar 
totalitaryzmów : sowieckiego 
, ukraińskiego i niemieckiego. 
W wyniku zbrodni dokonanych 
przez Sowietów , Niemców   
i Ukraińców  straciliśmy miliony 
krewnych ,a najstarsi z nas także 
sąsiadów oraz przyjaciół   
różnych narodowości. Były to 
ofiary ideologii komunizmu , nie-
mieckiego nazizmu i szowinizmu 
nazwanego ukraińskim nacjonali-
zmem integralnym. Chcąc pamię-
tać o ofiarach nie możemy  
dokonywać segregacji. Nie może-
my ich dzielić ze względu na na-
rodowość , status społeczny ,  
zasługi , sławę czy wykształcenie 
. Niestety niektórzy publicyści i 
krewni ofiar tak czynią . 
Przyjmijmy , że w gronie ofiar 
niezasłużonej śmierci i ludzi bez-
bronnych obowiązuje egalitaryzm 
.  
Dotyczy to wszystkich ofiar ludo-
bójstwa . Dotyczy to ludzi zamor-
dowanych na Kresach przez  
Ukraińców, Niemców i Sowietów 
. Zginąć mieli wszyscy, którzy 
stali na drodze do realizacji 
właściwego  dla konkretnej  ide-
ologii celu , a więc osiągnięcia 
dobra określonego według wła-
snej  
koncepcji Ukraińców ,  Sowietów 
czy Niemców. I z tego powodu 
mamy do czynienia z pokusą  
różnicowania ofiar .  Prawdą jest , 
że Sowieci i Niemcy zaczęli mor-
dowanie od elit , a Ukraińcy 
mordowali wszystkich niezależ-
nie od wieku czy wykształcenia. 
Śmierć zadawano z większym  
lub mniejszym okrucieństwem. 
Ale wspólnym mianownikiem dla 
tych zbrodni może być ujęta  
w definicji ludobójstwa wola 
zniszczenia w całości lub części 
grup narodowych , etnicznych ,  
rasowych lub religijnych i poli-
tycznych ( na przyczyny politycz-
ne nie wyrazili zgody Sowieci,  
ponieważ sami takich zbrodni do-
konywali). Porzuciwszy chęć róż-
nicowania ofiar, możemy dążyć  
do nazwania ich ofiarami ludo-
bójstwa. Dzień 11 lipca można 
nazwać Narodowym Dniem Pa-

mięci  
o Ofiarach Ludobójstwa Doko-
nanego na Kresowianach przez 
Ukraińców , Niemców i Sowie-
tów.  
Pamiętajmy w tym dniu o tych , 
którzy ograniczyli rozmiar ludo-
bójstwa narażając swoje życie  
i życie swoich najbliższych . Nie 
czekajmy na opinie Rosjan , Ukra-
ińców , Niemców i ich kolabo- 
rantów w tej sprawie. Oni nigdy 
nie zechcą nazwać zbrodni doko-
nanych przez ich przodków   
ludobójstwem. Już Aaron wygnał 
w Dniu Pojednania kozła na pu-
stynię , aby ten wyniósł na swojej  
głowie wszystkie winy Izraela do 
kraju jałowego , do ziemi bez-
płodnej, do demona pustynii-Aza-
zela. 
Tak postępują dziś Ukraińcy , Ro-
sjanie i Niemcy przenosząc winy 
na innych , a nawet na same ofiary 
m.in. na Polaków. Za mówienie 
prawdy o zbrodni katyńskiej gro-
ziło w Polsce więzienie. Za mó-
wienie 
prawdy o ludobójstwie ukraiń-
skim grozi tam więzienie. Niemcy 
szerzą w całym świecie kłamstwa  
o polskich obozach koncentracyj-
nych i o holokauście dokonanym 
na Żydach przez Polaków.   
Wszyscy w tym ,,dziele” byli i 
są wspomagani przez posiadaczy 
polskich paszportów.
 Tak zwane polskie elity traktują 
zagadnienie zbrodni dokonanych 
na Kresowianach dość wybiórczo. 
Zależy to od pokrewieństwa z 
ofiarami , od stopnia zażyłości ze 
sprawcami i ich potomnymi ,  
od prywatnych interesów czy inte-
resów grup politycznych . W tych 
warunkach trudno spodziewać  
się godnego upamiętnienia Ofiar 
ludobójstwa dokonanego na Kre-
sowianach. Niech 11 lipca stanie 
się  
szczególnym dniem jedności Kre-
sowian. Nazwanie tych zbrodni 
ludobójstwem nie jest podykto-
wane 
chęcią zemsty , ponieważ dziś już 
nie ma kogo karać. Powinno być 
natomiast przestrogą dla lekce-  
ważących ten problem w sensie 
historycznym i w obliczu odra-
dzającego się nacjonalizmu ukra-
ińskiego.

Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

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

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

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
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SEJM: Sytuacja polskich szkół na Litwie. 
Prezentacja projektu Ustawy w sprawie 
ustanowienia Dnia Pamięci Męczeństwa 
Kresowian.
Andrzej Łukawski

30 kwietnia odbyło się kolejne 
posiedzenie Parlamentarnego  Ze-
społu ds. Kresów, Kresowian i 
Dziedzictwa Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej. 
Na posiedzeniu Kresowego ZP 
omówiono i przeprowadzono 

burzliwą dyskusję nt. Sytuacji pol-
skich szkół na Litwie, oraz projek-
tu Ustawy w sprawie ustanowienia 
Narodowego Dnia Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian który zapre-
zentował poseł Michał Dworczyk. 
O ile sprawa Ustawy dotyczącej 

Dnia Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian znajdzie swój ciąg dalszy 
podczas prac związanych z pro-
cesem legislacyjnym, o tyle oma-
wianie spraw Polaków na Litwie 
pozostało w pewnym sensie „za-
wieszone” i bez jakichś konstruk-

tywnych wniosków.     
Kresowianie zebrani posiedzeniu 
ZP podkreślali fakt funkcjono-
wania w narracji publicznej „po-
litycznej poprawności” która nie 
wiedzieć czemu funkcjonuje w 
życiu publicznym  co niestety nie 
służy Polskiej Racji Stanu i Mniej-
szościom Polskim na wschodzie.

To właśnie w duchu owej „po-
prawności politycznej” zauważa-
my zaniechania rządu w stosunku 
do problemów np. Polaków na 
Litwie, co z kolei przekłada się na 
oczywiste rozczarowanie litew-
skich Polaków nie widzących po-
mocy Macierzy. 
Podkreślono fakt niemal „podaro-
wania” Litwinom Możejek  z któ-
rej zamiast spodziewanego zysku  
PKN Orlen notuje wielomiliardo-
we straty.
Głośno padały zarzuty o pomocy 
rządu Polskiego udzielanej Litwie   
i o tym, że mieszkający na Litwie 
Polacy nie są w kręgu zaintereso-
wań rządu. 
Więcej, padały głosy o niemal  

zerowej pomocy dla Polaków za-
mieszkałych na całych Kresach  II 
RP. 
Mówiono też o konieczności za-
kończenia mitu o „epoce Giedroy-
cia” który u schyłku  swego życia 
sam uznał że jego idea się jednak 
nie sprawdzi.
Padały też krytyczne słowa o tym,  
że wspomniana „poprawność po-
lityczna” powoduje to, że np. sła-
biutka Litwa decyduje o tym co 
Polska wobec niej powinna. Nie 
oszczędzono też krytyki „dwugło-
su” w samym MZS polegającym 
na tym, że oto minister mówi jed-
no a jego v-ce drugie.

Z burzliwej dyskusji wynika fakt,  
że pomimo zmiany rządzącej opcji 
politycznej, w sprawie Polaków 
na wschodzie nie zmieniło się nic 
a to oznacza, że nadal mniejszość 
Polska na wschodzie pozostaje 
zdana sama na siebie i grupę Pola-
ków której możliwości pomocowe 
są niemal zerowe w porównaniu 
z tym co mógłby dla nich zrobić 
Rząd III RP.  
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Jak co roku w marcu po raz ko-
lejny na scenie Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie zaroiło się od 
roztańczonych i rozśpiewanych 
dzieci. W tradycyjnym, już XII 
Festiwalu Polskich Przedszkoli 
Wilna i Wileńszczyzny „Roz-
śpiewane przedszkole”, zorgani-
zowanym przez Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie im. Stanisława 
Moniuszki, zgłosiło udział 31 
placówek. 22 marca to maluchy 
wzięły scenę w swe wyłączne po-
siadanie.
Śpiewaczo-taneczne występy naj-
młodszych artystów niezmiennie 
wywoływały podziw i zachwyt 
wśród publiczności, szczelnie 
wypełniającej aulę DKP. Koloro-
we stroje, brawurowe wykonanie 
piosenek i tańców (w niektórych 
występach połączonych w jed-
no), pewnie czujące się na scenie 
maluchy nie pozostawiały wąt-
pliwości: przedszkola polskie w 
Wilnie i okolicach po raz kolejny 
wystawiły sobie świadectwo ja-
kościowej pracy.
— W tegorocznym festiwalu 

biorą udział 
p r z e d s z k o -
la Wilna i 
rejonu wi-
leńskiego, a 
także Starych 
Trok. Przede 
w s z y s t k i m 
są to przed-
szkola, któ-
re dobrze 
funkcjonują. 
Bardzo łatwo 
się z nimi 
współpracuje — poinformowała 
Apolonia Skakowska, prezes dy-
rektor Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. Stanisława Mo-
niuszki.
Na scenie stanęli wychowan-
kowie z wileńskich przed-
szkoli „Kluczyk”, „Kasztan”, 
„Uśmiech”, „Bangelė”, „Žioge-
lis”, „Calineczka”, „Wiaterek”, 
„Spragtukas”, „Źródełko” i wielu 
innych, a także z podwileńskich 
miejscowości: Mickun, Skojdzi-
szek, Pogir, Awiżeń, Wołczun, 
Rukojń, Kabiszek, Miednik, Nie-

menczyna, Suderwi oraz Starych 
Trok.
Jak mówiła prezes dyrektor Apo-
lonia Skakowska, Festiwal po-
woli się zbliża do swego jubile-
uszu 15-lecia.
— Każdy festiwal jest inny, więc 
ze wszystkich festiwali weź-
miemy, co najlepsze, i uczcimy 
15-lecie naszego festiwalu, a to 
już nie za górami. Dzieci są coraz 
bardziej śmiałe, otwarte, czują 
się swobodnie na scenie i z chę-
cią uczestniczą w festiwalu — 
mówiła Apolonia Skakowska.

Na Litwie padła propozycja opo-
datkowania mienia (aktywów) in-
stytucji finansowych i towarzystw 
ubezpieczeniowych. Stosowne pro-
jekty Ustawy opodatkowania insty-
tucji finansowych oraz Ordynacji 
podatkowej w litewskim parlamen-
cie zarejestrowali członkowie frak-
cji parlamentarnej Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie (AWPL).
Zmiany w prawie przewidują, że 
aktywa instytucji finansowych 
przekraczające wartość 100 mln 
euro i aktywa towarzystw ubez-
pieczeniowych większe niż 50 mln 
euro mają być opodatkowane taryfą 
miesięczną w wysokości 0,0334% 
bądź taryfą roczną w wysokości 
0,4%. Kwota podlegająca opodat-
kowaniu ma być pomniejszona o 
kwotę, jaką płatnik podatku zain-
westował w papiery wartościowe 
Rządu Litewskiego oraz o kwotę, o 
jaką płatnik podatku zwiększył fun-
dusze własne.
Inicjatorzy poprawek proponują nie 
opodatkowywać instytucji i urzę-
dów państwowych i samorządo-
wych, które świadczą usługi finan-
sowe przewidziane w przepisach; 
podmiotów świadczących usługi 
pocztowe, w tym usługi przekazów 
krajowych i międzynarodowych; 

Banku Litwy, który usługi finan-
sowe świadczy w trybie przepisów 
obowiązujących na Litwie.
tym niemniej wartość mienia syste-
mu bankowego szacuje się na 23,4 
mld euro.
„Działające na Litwie instytucje 
finansowe i banki stale podnoszą 
dla klientów opłaty za świadczone 
usługi, zwiększają stopy procento-
we kredytów i ich ceny, ograniczają 
i opodatkowują dostęp mieszkań-
ców Litwy do własnych pieniędzy. 
Banki zachowują się bardzo nieod-
powiedzialnie dążąc do zwiększa-
nia zysków kosztem mieszkańców 

Litwy, nie biorą pod uwagę spra-
wiedliwości społecznej oraz inte-
resu społecznego. Konieczne jest 
zapewnienie, by banki stały się po-
ważnymi płatnikami podatków na 
Litwie. Działające na Litwie banki 
celowo zmniejszają zysk, układają 
mechanizmy, jak uniknąć płacenia 
podatków czy też w jaki sposób za-
płacić jak najmniej. Często banki w 
pośpiechu pompują wygenerowany 
zysk do macierzystych banków w 
swoich krajach, zaciągają w nich 
pożyczki płacąc ogromne odsetki 
itd.” – twierdzą autorzy inicjatyw 
legislacyjnych.
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Z prasy polonijnej

Festiwal „Rozśpiewane przed-
szkole” odbył się już po raz dwu-
nasty
KURIER WILEŃSKI

Mania kaziukowania
WILNOTEKA

Ocaleni od zapomnie-
nia:  Leon Kowal   
MONITOR WOŁYŃSKI

Kiedy porównuję 
codzienne zakupy 
z tymi, które zro-
biłam na festiwalu 
kaziukowym, przy-
pomina mi się frag-
ment „Wieśniaka 
paryskiego”: Czy 
długo jeszcze to-
warzyszyć mi bę-
dzie to poczucie 
codziennego cudu? Widzę, jak 
się zatraca w każdym z ludzi, gdy 
dąży przez własne życie niby dro-
gą coraz lepiej ubitą, dąży przez 
zwyczaje świata z coraz swobod-
niejszą wprawą, wyzbywa się 
stopniowo smaku niezwykłości i 
nie potrafi jej wreszcie wchłonąć. 
Słowa te doskonale oddają podej-
ście do zakupów, które współcze-
śnie utraciły swoje dawne atrybuty 
niezwykłości. Wszystko przez to, 
że wokół nas jak grzyby po desz-
czu wyrastają wielkie markety, w 
których czujemy się anonimowi. 
Wiklinowe koszyki zastąpiliśmy 
dzisiaj metalowymi wózkami, 
zakupy robimy zwykle na zapas, 
kupujemy towary produkcji ma-
sowej, które dostępne są niemal 
na całym świecie. Małe osiedlowe 
sklepy, w których można było na-
wiązać kontakt z ekspedientką za-
stępujemy sobie hipermarketami. 
Podjeżdżamy z zakupami do kasy, 
wykładamy je na taśmę, płacimy, 
wychodzimy. Robimy zakupy 
niemal automatycznie, wjeżdża-
my pomiędzy półki i dajemy się 
prowadzić wyuczonym nawy-
kom. Znamy na pamięć rozkład 

marketowych alej i bardzo cier-
pimy, kiedy w miejscu, w którym 
zwykliśmy znajdować cukier, 
zostają nagle ustawione napoje. 
Poddaliśmy się systemowości 
masowej konsumpcji. Gdzie się 
podziała niezwykłość? Czy nasze 
codzienne zakupy to znienawi-
dzone zajęcie sprowadzające się 
do możliwie krótkiej wizyty w hi-
permarkecie raz w tygodniu? Na 
co dzień może i tak, ale są takie 
momenty w roku, kiedy zakupy 
stają się czymś więcej. Dzieje się 
to za sprawą corocznego Kaziuka 
w Wilnie.

Zakupy na Kaziukach to poezja, 
to sztuka powolnego przechadza-
nia się od straganu do straganu, 
cieszenia oczu bogactwem kolo-
rów. To czas na degustację przy-
smaków i nawiązywanie kontak-
tu ze sprzedawcą… Wiele osób 
uprzedzało mnie, że współczesne 
Kaziuki to nie to co kiedyś, że 
utraciły swój dawny klimat, że 
na straganach sprzedaje się teraz 
również chińszczyznę, a ceny tra-
dycyjnych wyrobów kilkukrotnie 
przewyższają ich wartość. 

Nasz kolejny szkic 
w ramach cyklu 
«Uczestnicy pol-
skiego podziemia w 
latach 1939–1941» 
przedstawia losy Le-
ona Kowala, członka 
polskiej organizacji 
antysowieckiej o na-
zwie Związek Walki 
Zbrojnej – 2 w Łuc-
ku.

Leon Kowal urodził 
się 1909 r. w Korcu (w okresie 
międzywojennym – w powiecie 
rówieńskim) w rodzinie urzędnika 
pocztowego Teodora Kowala. W 
1914 r. jego ojca wysłano do pra-
cy do Żytomierza, gdzie przeniósł 
się wraz z całą rodziną. W 1917 r. 
Teodor Kowal zmarł na gruźlicę 
płuc. Matka Leona, Maria Kowal 
(ur. ok. 1892 r.) wyszła ponownie 
za mąż. Ponieważ stosunki chłop-
ca z ojczymem były napięte, posta-
nowił zamieszkać u babci w Kor-
cu. Przyczyną przeprowadzki było 
również to, że Leon chciał dostać 
się do Seminarium Duchownego 

w Łucku. Po nielegalnym przekro-
czeniu sowiecko-polskiej granicy, 
przy pomocy przewodnika, Leon 
znalazł się na terytorium Polski. 
Do seminarium nie został przyję-
ty z powodu zbyt młodego wieku, 
skierowano go natomiast na naukę 
do Liceum Krzemienieckiego. Na 
terenie USRR pozostała matka 
Leona i jego młodszy brat Anatol 
(ur. ok. 1916 r.), z zawodu elek-
tromechanik. Po ukończeniu gim-
nazjum, chłopiec porzucił myśl o 
wyborze drogi duchownego. Wie-
my, że uzyskał zawód agronoma. 
W latach 1932–1933 służył w woj-
sku w randze szeregowego.

AWPL zabiega o dobro 
mieszkańców   
L24
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W rejonie husiatyńskim nie ma ta-
kiej wsi, w której nie byłoby kościo-
ła. Niektórymi z nich opiekują się 
parafianie, niektóre są w zaniedba-
nym stanie, inne w połowie znisz-
czone. Historie i zdjęcia wszystkich 
kościołów zebrało Nadzbruczań-
skie Towarzystwo Kultury i Języka 
Polskiego.
 Kiedy bywam w którejś ze wsi 
rejonu, koniecznie udaję się do 
kościoła, by zobaczyć w jakim 
jest stanie. I jeśli dach jest chociaż 
trochę uszkodzony, pytam prze-
chodniów czy mieszka we wsi ktoś 
z Polaków. W czasie spotkania z 
ludźmi pochodzenia polskiego de-
cydujemy jak możemy uratować 
świątynię, ponieważ łatwiej jest 
wyremontować mały fragment da-
chu, niż na przykład, zmieniać po 
jakimś czasie cały dach.
Pierwsza świątynia, którą udało się 
nam ocalić od zniszczenia to ko-
ściół p.w. Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny w Sidorowie. 
Pierwsza pisemna wzmianka o wsi 

jest datowana na 1398 r. Kościół w 
latach 1730–1740 wybudował Mar-
cin Kalinowski, ówczesny kaszte-
lan kamieniecki. Do prac nad bu-
dową tej świątyni zaprosił znanego 
architekta Jana de Witte. Obecnie w 
świątyni jest porządek, wyremon-
towano dach i dwie wieże, trwa 
montaż nowych okien. Na święta 
zapraszamy księży z Husiatyna do 
odprawiania mszy. We wsi już za-
rejestrowano parafię rzymsko-kato-
licką. Chcę podziękować ludziom 
dobrej woli za wsparcie material-
ne remontu kościoła: Walerijowi 
Fedorejce, Nazarijowi Trojanowi, 
Andrijowi Piejce, Stepanowi Mary-
nowiczowi i Romanowi Piejce.
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Ocalone kościoły Podola
MONITOR WOŁYŃSKI

Minister spraw wewnętrznych 
Saulius Skvernelis, który został 
oddelegowany przez partię „Po-
rządek i Sprawiedliwość” oświad-
czył wczoraj, 29 marca podczas 
konferencji prasowej, że poda się 
do dymisji.

Zostanie na stanowisku dopóty, 
dopóki partia „Porządek i Spra-
wiedliwość” przedstawi innego 
kandydata na stanowisko ministra 
spraw wewnętrznych.

— Jestem gotów podać się do dy-
misji. Oświadczenie o rezygnacji 
ze stanowiska złożę wtedy, gdy 
mi każe premier Algirdas Butke-
vičius. Nie odchodzę z własnej 
woli, jestem po prostu usuwany 
ze stanowiska nie za złą pracę, nie 
z powodu skandali politycznych. 
Cieszę się, że pozwolono mi do-
kończyć rozpoczęte prace — po-
wiedział Saulius Skvernelis.

Jak zaznaczył, nie ucieka od od-
powiedzialności, był gotów kon-
tynuować swoją pracę i rozpoczę-
te zmiany.

— Będąc ministrem spraw we-
wnętrznych zawsze swoją pracę 
wykonywałem uczciwie i rzetel-
nie, podjąłem decyzje, które nie 
były przyjęte przez kilka lub dzie-
siątki lat. Procesy posuwają się 
naprzód i nie mam wątpliwości, 
że zostaną zrealizowane. Nigdy 
nie brałem i nie biorę udziału w 
grach politycznych, niech to robią 
ci, którzy są do tego przyzwy-
czajeni, którym wartości społe-
czeństwa i ich interesy są gdzieś 
na dole, a najważniejsza jest tyl-
ko zależność partyjna oraz lojal-
ność i posłuszeństwo partyjne. 
Mówiłem już nieraz, że nie będę 
przeszkodą i ze stanowiska zrezy-
gnuję od razu, gdy mi tylko każą 
— podkreślił minister.

17 marca po południu przed sto-
łecznym samorządem odbędzie 
się wiec protestacyjny w obronie 
oświaty mniejszości narodowych 
organizowany przez Forum Ro-
dziców Szkół Polskich na Li-
twie, Komitety Obrony Szkół 
Mniejszości Narodowych i Ko-
mitety Strajkowe Szkół Mniej-
szości Narodowych. Jak napisali 
organizatorzy akcji, rodzice chcą 
wyrazić protest „przeciwko na-
cjonalistycznej i dyskryminują-
cej polityce obecnych władz m. 
Wilna wobec oświaty mniejszo-
ści narodowych”.
Wicemer Wilna, konserwatysta 
Valdas Benkunskas, odpowie-
dzialny za sprawy szkolnictwa 
w mieście, w rozmowie z Wil-
noteką wyraził opinię, że podob-
ne akcje to zwykłe politykier-
stwo. Jak zapewniał, stołeczny 
samorząd prowadzi dialog ze 
społecznościami szkół, których 
przyszłość nie została jeszcze 
rozstrzygnięta, ma też przygo-
towane konkretne rozwiązania 
odnośnie każdej ze szkół. W 
przypadku Szkoły Średniej im. 
J. Lelewela ma to być status tzw. 
długiego gimnazjum działające-
go w budynku obecnej filii tej 
szkoły na Żyrmunach. Benkun-
skas zapewnił, że będzie to jedna 
z najnowocześniejszych szkół w 
mieście - samorząd przeznaczył 
na remont budynku przy ul. Min-
ties blisko 2 mln euro. Szkoła 

Średnia im. Wł. Syrokomli żeby 
uzyskać status długiego gim-
nazjum realizującego program 
oparty na wartościach chrześci-
jańskich musi znaleźć drugiego 
- oprócz samorządu - założycie-
la, może to być jakaś wspólnota 
religijna. Władze miasta mają 
też plany odnośnie Szkoły Pod-
stawowej na Lipówce, która ma 
być połączona z rosyjską szkołą 
„Senamiesčio”.
„Nie mamy zamiaru zamykać 
szkół i tego nie czynimy. Na-
szym celem jest optymalizacja 
sieci szkół i poprawa warunków 
nauczania” - zapewniał wicemer.
Rodzice uczniów polskich szkół 
w szczere intencje władz miasta 
nie wierzą. „Były piękne dekla-
racje ze strony mera Šimašiusa. 
Nikogo z jego doradców, in-
nych osób odpowiedzialnych za 
oświatę nie widziałem ani w na-
szej szkole, ani w żadnej innej. 

Nie było żadnych kontaktów, 
rozmów, a przecież nie jeste-
śmy jacyś nieuchwytni. Uważam 
więc, że wszystkie te deklaracje 
ze strony władz miasta są tylko 
na papierze, a w rzeczywistości 
jest tak, że mają swój cel i do 
realizacji tego celu dążą. I to w 
tempie szybszym niż mogliby-
śmy się spodziewać” - w roz-
mowie z Wilnoteką powiedział 
Dariusz Żybort, przewodniczący 
Komitetu Rodzicielskiego Szko-
ły Podstawowej im. Sz. Konar-
skiego.
Społeczność innej placówki, 
Szkoły Średniej im. J. Lelewela z 
władzami miasta ma kontakt, ale 
jak to określiła Beata Bartosze-
wicz, przewodnicząca Komitetu 
Obrony Szkoły, jest to nie dialog, 
lecz monolog. „Władze miasta 
podjęły decyzję, że od września 
mamy się przenieść do innego 
budynku. 

Dlaczego protestują rodzice 
uczniów polskich szkół?
WILNOTEKA

W Wilnie – wiece w obronie 
polskich szkół 
L24
Przed tygodniem, w piątą rocz-
nicę przyjęcia sławetnej Ustawy 
o oświacie z dnia 17 marca 2011 
roku, przedstawiciele społeczno-
ści polskiej – uczniowie, rodzice 
i nauczyciele wileńskich szkół z 
polskim językiem nauczania wzię-
li udział w wiecu protestu przed 
gmachem stołecznego samorządu 
na Placu Europy, którego organi-
zatorami były: Forum Rodziców 
Szkół Polskich na Litwie, Komitety 
Obrony Szkół Mniejszości Naro-
dowych oraz Komitety Strajkowe 
tychże szkół.
Obchodząc w ten sposób „jubile-
usz” wspomnianej Ustawy, żądali 
od władzy – stołecznego samorzą-
du – zaprzestania prowadzenia po-
lityki dyskryminowania i niszcze-
nia szkół mniejszości narodowych. 
Stołeczny samorząd, kierowany 
przez koalicję liberalno-konserwa-
tywną w sposób autorytatywny i 
arogancki – sprzeczny z ewident-
nymi zasadami samorządowymi, 
stosując politykę buldożera w po-
dejmowaniu decyzji wobec szkół 
mniejszości narodowych, utrudnia 
ich akredytację na realizowanie 
programu nauczania średniego; w 
ramach swoiście pojmowanej re-
organizacji podejmuje decyzje o 

likwidacji placówek, 
które w powojennej 
historii oświaty pol-
skiej w Wilnie odegra-
ły znaczącą rolę. Nie 
zważając na interesy 
uczniów i wyrażoną 
wolę ich rodziców do 
kształcenia dzieci w 
wybranych przez sie-
bie szkołach, pozbawia 
ich takiej możliwości.
Uczestnicy wiecu protestowali 
przeciwko hamowaniu procesu 
akredytacji jednej z największych 
(liczy 853 uczniów) szkół polskich 
w Wilnie – im. Wł. Syrokomli, któ-
rej, pomimo wstępnego pomyślne-
go etapu przekształcenia w długie 
gimnazjum z elementami wycho-
wania katolickiego, dziś odmawia 
się jego kontynuowania, przerzu-
cając problem odpowiedzialności 
z ministerstwa na samorząd i vice 
versa.
Jak zaznaczali zabierający głos ro-
dzice i uczniowie tej placówki, taka 
postawa władz rodzi niepewność 
jutra, utrudnia proces kształcenia, 
nie sprzyja komfortowi zdobywa-
nia wiedzy.
Podczas wiecu zabierający głos 
przedstawiciele rodziców i radni 

stołecznego samorządu mówili też 
o wręcz skandalicznym traktowa-
niu najstarszej wileńskiej szkoły 
średniej – słynnej „Piątki” – dziś 
noszącej imię Joachima Lelewela. 
Stołeczne władze nie tylko zacho-
wały się dyskryminująco wobec 
szkoły, nie pozwalając jej przystą-
pić do procesu akredytacji na długie 
gimnazjum o profilu inżynieryjnym 
(od ręki takowe uzyskała znajdują-
ca się również na Antokolu litew-
ska szkoła im. K. Daukšy, realizują-
ca takiż program), ale też dopuściły 
się wyraźnie graniczącej z normami 
przyzwoitości formy nacisku, uza-
leżniając wręcz rozpoczęcie proce-
su akredytacji od przeniesienia się 
placówki do sąsiedniej dzielnicy, 
do budynków jej filii nauczania 
podstawowego im. A. Wiwulskie-
go. 

Skvernelis poda się do 
dymisji
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/


1 kwietnia  2016 - strona 8                                                                                                                                                                                                           www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Na ołtarzu idei Giedroycia 
Bohdan Piętka
Dla obserwatorów życia politycz-
nego nie jest tajemnicą, że polska 
mniejszość na Wileńszczyźnie 
toczy od wielu lat heroiczną i 
samotną walkę przeciw polity-
ce władz Litwy zmierzającej do 
lituanizacji mniejszości naro-
dowych. Obiektem ataku władz 
Litwy są trzy obszary: używanie 
języka polskiego w miejscowym 
nazewnictwie (ulice, miejscowo-
ści), pisownia nazwisk w języku 
polskim oraz nauczanie w języku 
polskim. Najostrzejszy bój toczy 
się o zachowanie polskiego szkol-
nictwa, które władze Litwy chcą 
znacząco ograniczyć, a w dalszej 
perspektywie po prostu zlikwi-
dować[1]. Mało kto w Polsce za-
uważył wielotysięczną manifesta-
cję, jaką zorganizowali w Wilnie 
20 marca br. miejscowi Polacy 
przeciw groźbie likwidacji pol-
skiego szkolnictwa.

Bezpośrednią przyczyną protestu 
była odmowa władz litewskich 
przyznania akredytacji szkole 
średniej im. Władysława Syro-
komli oraz zawłaszczenie gmachu 
szkoły im. Joachima Lelewela na 
Antokolu. Jedynym polskim po-
litykiem, który udzielił popar-
cia protestującym był Waldemar 
Tomaszewski – lider Akcji Wy-
borczej Polaków na Litwie. Nie 
było natomiast żadnej reakcji ze 
strony polskiego rządu ani poli-
tyków w Warszawie[2]. Nikomu 
w polskim Sejmie nie przyszło na 
myśl uchwalenie przez aklamację 
specjalnej rezolucji, jak niedawno 
w sprawie pani Nadii Sawczenko. 
Nikt też w polskim rządzie nie po-
myślał o nocie protestacyjnej do 
władz Litwy ani o zaalarmowaniu 
instytucji Unii Europejskiej.

Niestety Polacy na Wileńszczyź-
nie od zarania III RP nie mogą li-
czyć na wsparcie swej walki o za-
chowanie polskości przez władze 
w Warszawie – zobowiązane do 
tego konstytucyjnie, politycznie i 
moralnie. Władzom w Warszawie 
krępuje bowiem ręce doktryna 
Giedroycia, a ściślej rzecz biorąc 
jej skrajna interpretacja mówiąca, 
że Polska powinna prowadzić po-
litykę wschodnią w taki sposób, 
żeby zawsze popierać Ukrainę, 
Litwę i Białoruś w ich konfron-
tacji z Rosją. Taka wizja polityki 
wschodniej zakłada każdorazo-
we uwzględnianie interesów i 
potrzeb tych krajów, a także po-
wstrzymanie się od obrony inte-
resów zamieszkujących te kraje 
mniejszości polskich oraz ochro-
ny pozostawionego tam polskiego 
dziedzictwa kulturowego. Meto-
dą uwiarygodnienia tej polityki 
przed polską opinią publiczną jest 
nieustanne szerzenie psychozy 
strachu przed Rosją i podkręcanie 
spirali nienawiści do Rosji. Tych, 
którzy próbują działać na prze-
kór tej polityce – w tym broniącą 
swoich praw polską mniejszość 

na Litwie – przedstawia się jako 
„rosyjską agenturę wpływu”.

Jakie są skutki wcielania w życie 
doktryny Giedroycia w jej najbar-
dziej skrajnym wydaniu? Takie, 
że Litwa i Ukraina nie muszą 
się liczyć ze zdaniem polskim w 
żadnej sprawie wiedząc, że i tak 
dostaną od Warszawy wszystko, 
czego sobie zażyczą. Dzięki temu 
Litwa może stopniowo depoloni-
zować Wileńszczyznę będąc spo-
kojna, że ani ze strony Warszawy 
ani Brukseli nie spotka się ze zde-
cydowanym przeciwdziałaniem.

Niestety objęcie władzy przez 
PiS nie tylko nie dało nadziei na 
jakąkolwiek rewizję stosowania 
doktryny Giedroycia, ale rodzi 
obawy o całkowite poświęcenie 
interesów polskich mniejszości na 
Wschodzie na ołtarzu tej doktry-
ny. Potwierdzeniem tych obaw są 
m.in. rezultaty tzw. polsko-litew-
skiego forum medialnego, które 
odbyło się w Wilnie 10 marca br.

Wedle informacji podanych przez 
portal TV Republika, w spotkaniu 
w hotelu Narutis w Wilnie wzię-
li udział m.in. prezydent Litwy 
Valdas Adamkus, minister spraw 
zagranicznych Litwy Linas Linki-
vičius, redaktor naczelny „Gazety 
Polskiej” Tomasz Sakiewicz, jego 
zastępczyni Katarzyna Gójska-
-Hejke oraz dyrektor Programu 1 
Polskiego Radia Rafał Porzeziń-
ski. Jako jedyny przedstawiciel 
mniejszości polskiej na Litwie 
wystąpił Czesław Okińczyc – pre-
zes Radia „Znad Wilii”. Nie za-
proszono natomiast nikogo ze Ak-
cji Wyborczej Polaków na Litwie. 
Nie powinno to dziwić, skoro 
mniejszość polska na Litwie stała 
się przedmiotem ataków uczest-
ników tego spotkania. „Wszyscy 
podkreślali konieczność budo-
wania mostów między naszymi 
krajami” – cytuje TV Republika 
słowa red. Sakiewicza, który wrę-
czył prezydentowi Litwy książkę 
„Testament I Rzeczypospolitej. 
Kulisy śmierci Lecha Kaczyń-
skiego” swojego autorstwa.

„Kolejna, druga część spotkania – 
informuje portal TV Republika – 
poświęcona była walce z rosyjską 
propagandą. W imieniu litewskie-
go rządu wystąpił szef Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Linas 
Linkievičius. Według informacji, 
które przedstawił polityk, znacz-
na część mieszkających na Litwie 
Polaków słucha rosyjskich stacji, 
które są niezwykle atrakcyjne i 
skuteczne w skłócaniu Polaków i 
Litwinów”.

Napiętnowanie przez szefa litew-
skiego MSZ mniejszości polskiej 
za słuchanie rosyjskiego radia 
spotkało się z pełnym zrozumie-
niem ze strony redaktora naczel-
nego „Gazety Polskiej” i zarazem 

jednego z czołowych ideologów 
obozu polskiej rusofobii. „We-
dług opinii Tomasza Sakiewicza 
– podaje portal TV Republika – 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat 
zmienił się paradygmat działania 
rosyjskich służb, które jeszcze w 
latach osiemdziesiątych stawia-
ły na internacjonalizm. Obecnie, 
kiedy nie są w stanie okupować 
znacznych części terenów, popie-
rają radykalne tendencje narodo-
we. Działania takie mają służyć 
skłóceniu i rozbiciu narodów 
Europy, a odpowiedzią na takie 
działania powinno być budowanie 
własnej tożsamości sięgającej do 
najlepszych wzorów I Rzeczpo-
spolitej”[3].

A zatem według red. Sakiewicza 
dramatyczna walka mniejszości 
polskiej na Litwie z państwową 
akcją depolonizacyjną to są „ra-
dykalne tendencje narodowe”, 
wspierane przez rosyjskie służby 
specjalne. Krótko mówiąc – Ak-
cja Wyborcza Polaków na Litwie 
to „rosyjska agentura”, która 
przeciwstawia się dyskryminacji 
mniejszości narodowych przez 
władze litewskie razem z Soju-
szem Rosyjskim. Chociaż Sakie-
wicz nie powiedział tego wprost, 
zapewne miał na myśli właśnie 
współpracę mniejszości polskiej 
i rosyjskiej przeciw polityce litu-
anizacji.

Krytycznej oceny udziału dwój-
ki redaktorów „Gazety Polskiej” 
na wspomnianym forum medial-
nym w Wilnie dokonał na porta-
lu kresy.pl Karol Kaźmierczak. 
Jego zdaniem „medialne zaple-
cze partii rządzącej propaguje w 
naszym kraju litewską narrację. 
Po spotkaniu z litewskimi polity-
kami Tomasz Sakiewicz gorliwie 
reprodukuje ich tezy mówiące, 
że za fatalny stan relacji między 
Warszawą a Wilnem odpowiada 
nie wszechstronna dyskryminacja 
naszych rodaków na Litwie, ale 
spisek agentów Kremla (…)”.

Szefowie medialnego zaplecza 
PiS – zauważa Kaźmierczak – 
„nie znaleźli czasu, by spotkać się 
z jakimkolwiek reprezentatyw-
nym przedstawicielem wspólno-
ty naszych kresowych rodaków. 
Mało tego, w komentarzu samego 
Sakiewicza ani jednym słowem 
nie pisze się o Polakach na Wi-
leńszczyźnie. W relacji opubli-
kowanej w tym samym numerze 
dziennika, z 11 marca, redakcja 
odnosi się do nich jednym zda-
niem – negatywnie – cytując mi-
nistra spraw zagranicznych Litwy 
Linasa Linkevičiusa bulwersują-
cego się, że Polakom zdarza się 
słuchać rosyjskiego radia. Redak-
torzy „Gazety Polskiej” uznali 
bowiem za stosowne konferować 
w Wilnie wyłącznie z litewskimi 
politykami, w tym szefem dyplo-
macji, i tymi litewsko i polskoję-

zycznymi dziennikarzami, którzy 
zajmują stanowisko zgodne z nar-
racją elit litewskich. Gwarzyli na 
temat polepszania relacji  i „walki 
z rosyjską propagandą”. Towa-
rzyszył im przedstawiciel „Gaze-
ty Wyborczej”, polskich mediów 
publicznych oraz reprezentanci 
miejscowych polskojęzycznych 
mediów pro-litewskich. Jedno z 
nich, liberalny portal Znad Wi-
lii, znany z krytykowania Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie, 
przytacza wystąpienie Sakiewi-
cza znacznie obszerniej niż czyni 
to on sam na łamach własnego 
dziennika (…).

Czy redakcji „Gazety Polskiej” 
– pyta dalej Kaźmierczak – prze-
szkadzają prowadzone od dwóch 
dekad konsekwentne działania na 
rzecz ograniczania sieci polskich 
szkół na Wileńszczyźnie i po-
zbawiania ich narodowego cha-
rakteru poprzez wprowadzanie 
do nauczania kolejnych przed-
miotów w języku litewskim? A 
może Sakiewicza i Gójską-Hejke 
oburza praktyka lituanizacji za-
pisu nazwisk, czyli naruszania 
najbardziej osobistego składnika 
indywidualnej tożsamości? Nic z 
tych rzeczy, redaktorzy „Gazety 
Polskiej” nie uznali za stosowne 
wspomnieć o tych rzeczywistych, 
dojmujących problemach w re-
lacjach i wnioskach ze swojego 
randez-vous z Litwinami. Wprost 
przeciwnie, według Górskiej-
-Hejke za napięcia w polsko-li-
tewskich relacjach odpowiadają 
„pewne problemy związane z 
częścią działaczy polskich na Li-
twie”, co jak uznała „stanowi wy-
zwanie” dla jej środowiska (…).

Zbigniew Rokita z naczelnej 
trybuny polskiego giedroyci-
zmu – kwartalnika „Nowa Eu-
ropa Wschodnia”, stanowczo ra-
dził nadwiślańskim redaktorom: 
„dziennikarze nie powinni opie-
rać się tylko na narracji AWPL”, 
dodatkowo zaznaczając, że „ta 
narracja nie może przesłaniać ca-
łości”. Charakterystyczne, że w 
wileńskim „polsko-litewskim fo-
rum medialnym” nie uczestniczył 
żaden przedstawiciel miejsco-
wych mediów związanych z Ak-
cją Wyborczą Polaków na Litwie 
czy po prostu takich, które nie są 
wobec niej jednoznacznie kry-
tyczne (…). Za partnerów do roz-
mowy redakcja „Gazety Polskiej” 
uznała reprezentantów kompleksu 
medialnego Czesława Okińczyca. 
To właśnie redakcja „Znad Wilii” 
była głównym inicjatorem wileń-
skiego forum (…). Całą swoją 
pozycję Okińczyc budował przez 
26 lat na spolegliwości wobec li-
tewskiej elity, do której dołączył. 
(…). Do tego chóru coraz częściej 
przyłączają się dziennikarze i pu-
blicyści z Polski (…).

Redaktor naczelny „Gazety Pol-

skiej” – zauważa na koniec Kaź-
mierczak – stawiając krzyżyk 
na kresowych Polakach chce za-
wczasu zdeprecjonować wszyst-
kich tych, dla których takie stano-
wisko jest moralnie i politycznie 
niedopuszczalne. Ucieka się do 
manewru w jego przypadku do 
bólu przewidywalnego i oklepa-
nego – nominacji adwersarzy na 
ruskich agentów (…). Sakiewicz 
chce zresztą, aby Polska sama 
przyłączyła się do pacyfikacji 
oporu rdzennych mieszkańców 
Wileńszczyzny, wśród których 
„trzeba wspierać tych, którzy bro-
niąc interesów polskich na Litwie 
będą jednak chcieli współpraco-
wać z Litwą” (…). „Współpraca 
z Litwą” w warunkach jej obecnej 
polityki oznacza zgodę na prakty-
ki asymilacyjne i stopniowe wy-
narodowienie (…)”[4].

O wiele bardziej niechętną posta-
wę wobec mniejszości polskiej na 
Litwie zajęła inna ikona obozu 
polskiej rusofobii, dziennikarka 
TVP Maria Przełomiec – odzna-
czona przez prezydent Litwy Da-
lię Grybauskaité Medalem Pamię-
ci 13 stycznia[5]. W wywiadzie 
dla portalu „Znad Wilii” już na 
samym początku zaszufladkowała 
litewskich Polaków jako „ruskich 
agentów” twierdząc, że podczas 
interwencji wojsk radzieckich 
w Wilnie w styczniu 1991 roku 
miejscowi Polacy nosili „cukierki 
żołnierzom sowieckim pod Wieżę 
Telewizyjną”. Dalej stwierdziła, 
że litewscy Polacy „za bliższych 
sobie uważali sowieckich oku-
pantów, chociażby dlatego, że 
oni mówili w tym samym języ-
ku” (sic!). Dowodem tego mia-
ła być próba utworzenia w 1990 
roku przez część polskich samo-
rządów na Wileńszczyźnie auto-
nomicznej polskiej republiki. W 
ogóle o litewskich Polakach pani 
Przełomiec wyraża się z lekce-
ważeniem określając ich jako 
„nieszczęsną polską mniejszość, 
która wynosi niecałe 7 procent”. 
Zarzuca im, że rzekomo nie czu-
ją się współgospodarzami ziemi, 
na której mieszkają. Twierdzi, że 
w polskich szkołach na Wileńsz-
czyźnie, o które toczy się walka, 
jakoby nie naucza się „popraw-
nego języka polskiego”. Mimo 
iż red. Przelomiec zauważa, że 
jednym z powodów sojuszu Akcji 
Wyborczej Polaków z mniejszo-
ścią rosyjską jest bezwzględna 
lituanizacja, nie wpływa to na 
jej negatywną ocenę organizacji 
kierowanej przez Waldemara To-
maszewskiego. Jak szczerze wy-
znała, ma do niego uraz osobisty. 
M.in. za to, że 9 maja 2015 roku 
poszedł do ambasady rosyjskiej z 
„giorgijewską lentoczką” i za to, 
że posłowie AWPL razem z posła-
mi rosyjskimi zbojkotowali gło-
sowanie w litewskim parlamencie 
w sprawie rezolucji dotyczącej 
śmierci Borysa Niemcowa.
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Red. Przełomiec ubolewa nad 
tym, że Tomaszewski jest jedy-
nym „przedstawicielem polskiej 
mniejszości, z którym Warszawa 
się liczy”. Jej zdaniem tak być 
nie może. „Powinno być – mówi 
Przełomiec – większe wsparcie 
dla innych przedstawicieli spo-
łeczności polskiej. Według mnie, 
Warszawa musi odciąć Toma-
szewskiego od pieniędzy. Mniej 
Tomaszewskiemu – więcej dla in-
nych. Niech on pozostaje szefem 
partii. Jednocześnie należy szukać 
nowych liderów w środowisku 
Polaków na Litwie”. Mamy tu za-
tem propozycję scenariusza, który 
został zrealizowany na Białorusi, 
gdzie Warszawa rozbiła tamtejszą 
mniejszość polską, by wykreować 
z niej siłę opozycyjną wobec pre-
zydenta Łukaszenki. Na Litwie 
miałoby być – wedle propozycji 
pani Przełomiec – odwrotnie, tzn. 
z szeregów polskiej mniejszości 
miałaby zostać wykreowana or-
ganizacja lojalna wobec władz.

Pani redaktor nawet wskazała taką 
organizację, czyli Polski Klub 
Dyskusyjny, powołany przez ja-
kichś tajemniczych „intelektuali-
stów”. „Nie może być tak, że jest 
jeden naczelnik polskiej mniej-
szości. Chodzi o to, żeby to była 
różnorodna wiodąca grupa” – nie 
pozostawia wątpliwości Maria 
Przełomiec. Swój wywiad kończy 
następująco: „Polacy nie mogą 
stać z boku. Powinni brać czynny 
udział w życiu swojego kraju. Ja 
bym bardzo chciała, żeby Polacy 
na Litwie byli elitą intelektual-
ną, kulturalną, a nie obleganym 
skansenem. Kultywujmy nasze 
tradycje – one są przepiękne – ale 
kończmy uniwersytety litewskie. 
Nie bójmy się lituanizacji. Broń-
my się przed nią odnosząc sukce-
sy”[6].

Myślę, że to nie wymaga już żad-
nego komentarza.

Wątpliwości co do intencji obozu 
polskiej rusofobii wobec resztek 
polskości na dawnych Kresach 
Wschodnich nie pozostawił też 
Przemysław Żurawski vel Gra-
jewski – obecnie jeden z głównych 
architektów polityki zagranicznej 
rządu PiS. W swoim artykule pt. 
„Kresy – dzieje pewnego pojęcia” 
stwierdził m.in., że aktywność 
obywatelska Polaków w odniesie-
niu do dawnych Kresów rzekomo 
przeciwdziała zbliżeniu polsko-
-ukraińskiemu i polsko-litewskie-
mu. „Ta (…), jątrząca działalność 
– pisze Żurawski vel Grajewski 
– odbywa się poprzez przeno-
szenie pamięci o konfliktach hi-
storycznych na grunt stosunków 
współczesnych. Pierwszorzędną 
rolę w tej sprawie gra ukazywa-
nie antypolskich tradycji UPA 
jako rzekomo dominujących na 
dzisiejszej Ukrainie”. Oczywiście 
zdaniem Żurwaskiego vel Gra-
jewskiego żadnej dominacji an-
typolskich tradycji UPA na Ukra-
inie nie ma. Wymyślili je sobie ci, 
którzy dopominają się o pamięć 
ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez OUN-UPA i którzy – jak 
pisze dalej – są „pożytecznymi 

idiotami” albo „rosyjską agentu-
rą wpływu”. „W odniesieniu do 
Litwy – wywodzi Żurawski vel 
Grajewski – podobna działalność 
odbywa się poprzez ukazywanie 
kwestii praw mniejszości polskiej 
na Litwie jako problemu, którego 
rozwiązanie powinno być pierw-
szym, najważniejszym i jedynym 
zadaniem polskiej polityki wobec 
Wilna, zagadnieniem, w obliczu 
którego inne względy nie są istot-
ne. Działalność tego typu wspie-
rana jest przez Rosję”[7].

Stanowisko obozu polskiej ruso-
fobii wobec problemów, z jakimi 
borykają się polskie mniejszości 
na dawnych Kresach Wschodnich 
jest zatem jasne i zrozumiałe: nie 
interesują nas te problemy, ale 
dobre stosunki z Litwą i Ukrainą. 
Każdy kto te problemy podnosi 
jest „rosyjską agenturą wpływu”, 
czyli naszym śmiertelnym wro-
giem. Nie interesuje nas lituani-
zacja Wileńszczyzny i renesans 
szowinizmu ukraińskiego. Reszt-
ki polskości na dawnych Kresach 
Wschodnich składamy jako ofiarę 
na ołtarzu idei Giedroycia.

Polscy komuniści w 1945 roku 
poświęcili Kresy Wschodnie 
w imię wiecznej przyjaźni ze 
Związkiem Radzieckim. Postso-
lidarnościowe elity po 1989 roku 
poświęciły resztki żyjących tam 
Polaków w imię budowania Mię-
dzymorza, czyli sojuszu z Litwą 
i Ukrainą, a ściślej rzecz biorąc 
sojuszu z nacjonalizmami biało-
ruskim, litewskim i ukraińskim 
przeciw Rosji.

Czymże jedni różnią się od dru-
gich?
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na groźba likwidacji polskich 
szkół na Litwie, www.rp.pl (por-
tal dziennika „Rzeczpospolita”), 
2.10.2015; Litewski bezpieczniak 
chce likwidacji polskich szkół na 
Litwie, www.prawy.pl, 9.12.2015.
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mostów między naszymi kraja-
mi”, www.telewizjarepublika.pl, 
10.03.2016.
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[7] Przemysław Żurawski vel 
Grajewski: Kresy – dzieje pew-
nego pojęcia, www.teologiapoli-
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W lutym 1940 roku rozpoczął 
się dramat Polaków zamiesz-
kałych na Kresach Południowo 
- Wschodnich i w Małopolsce 
Wschodniej. Sowieckie władze 
okupacyjne przystąpiły do zapla-
nowanej akcji deportowania Po-
laków w głąb ZSRS. Owe depor-
tacje pochłonęły tysiące polskich 
istnień, a ich dramat trwale zapi-
sał się w świadomości Polaków, 
nie tylko Kresowian.
Deportacje Polaków w głąb 
Związku Sowieckiego  moż-
na porównać z akcją likwidacji 
żydowskich  gett utworzonych 
przez okupantów niemieckich na 
terenie Polski.
To traumatyczne wydarzenie , 
jakie przed 73 laty dotknęło Po-
laków ze Wschodu, z różnych, 
często niezrozumiałych wzglę-
dów, nie zostało dotychczas upa-
miętnione przez nasze państwo i 
jego władze.
W nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. 
rozpoczęła się pierwsza maso-
wa deportacja Polaków z ziem 
zaanektowanych po 17 września 
1939 r. przez Związek Sowiecki. 
Objęła ona w pierwszej kolejno-
ści wszystkich polskich osadni-
ków wojskowych, służbę leśną 
oraz cywilnych kolonistów. De-
portowani w lutym 1940 r. z Kre-
sów  Polacy zostali wywiezieni 
do Kraju Krasnojarskiego, auto-
nomicznej republiki Komi, a tak-
że do obwodów archangielskiego, 
swierdłowskiego oraz irkuckiego.
Ustalenia historyków ostatniej 
wojny, na których opiera się m.in. 
strona polska komisji zajmującej 
się badaniem „białych plam”  w 
stosunkach polsko - sowieckich 
mówią o liczbie ponad 2 milio-
nów obywateli polskich podda-
nych różnym formom represji na 
terenie Związku Sowieckiego.
Na ową liczbę składają się: 
- Jeden milion sto czternaście 
tysięcy stałych mieszkańców cy-
wilnych z terenów II RP przeję-
tych przez ZSRS w 1939 roku, 
którzy zostali wywiezieni na 
wschód podczas czterech wiel-
kich akcji wysiedleńczych w la-
tach 1940 - 1941.
- trzysta trzydzieści sześć ty-
sięcy stanowią uchodźcy z cen-
tralnych i zachodnich ziem 
polskich, uciekający w 1939 
roku przed prześladowaniami 
ze strony Niemców - następnie 
wywiezieni w głąb Związku So-
wieckiego w czerwcu 1940 roku.
- Dwieście piętnaście tysięcy to 
obywatele polscy zmobilizowani 
do Armii Czerwonej (roczniki 
1917, 1918, 1919), a następnie w 
latach 1940 - 1941 przewiezieni 
na wschód.
- sto osiemdziesiąt jeden tysięcy 
jeńców polskich, wziętych do 
niewoli w 1939 roku i wywiezio-
nych na wschód ( w liczbie tej 
znajduje się ok. dziesięć tysię-
cy oficerów polskich, uznanych 

za zaginionych, zwłoki części z 
nich odkryto w Katyniu).
- Dwanaście tysięcy jeńców pol-
skich internowanych w 1939 
roku na Litwie, przejętych 
przez sowieckie organa bezpie-
czeństwa po włączeniu Litwy w 
1940 roku do Związku Sowiec-
kiego.
Do tego należy doliczyć niezna-
ną liczbę Polaków, którzy zosta-
li aresztowani już po zakończe-
niu kampanii wrześniowej, przy 
próbie przekraczania granic z 
Rumunią i Litwa. Wiadomo, że 
po osądzeniu dzielili losy Pola-
ków zsyłanych w głąb ZSRS.
Podsumowując - do 22 czerwca 
1941 roku liczba obywateli pol-
skich, którzy zostali wywiezieni 
na wschód wynosiła ponad dwa 
miliony osób.
Jednakże na tej liczbie deporto-
wanych w głąb ZSRS jeszcze nie 
koniec. Do osób deportowanych 
w czasie wojny historycy wli-
czają bliżej nie określoną ilość 
żołnierzy Armii Krajowej, in-
ternowanych i aresztowanych w 
1944 roku , po wkroczeniu Armii 
Czerwonej, a za nią oddziałów 
NKWD. Największą liczbę aresz-
towań i wywózek odnotowano na 
terenie dwóch Okręgów AK - Wi-
leńskiego  (dziewięć tysięcy sto 
żołnierzy w jednostkach pierw-
szej linii ) w czasie akcji „Ostra 
Brama” i Nowogródzkiego (pięć 
tysięcy siedemset żołnierzy wy-
stawionych w pierwszej linii).
Na podstawie badań prowadzo-
nych w tych ośrodkach histo-
rycy emigracyjni przedstawili 
jeszcze jedno zestawienie doty-
czące deportacji.
Owe dane dotyczą czterech wiel-
kich deportacji mieszkańców  
Kresów Południowo - Wschod-
nich i Małopolski Wschodniej.
- pierwsza deportacja - 10 lu-
tego 1940 roku - wywieziono 
dwieście dwadzieścia tysięcy 
osób, urzędników, pracowni-
ków państwowych, właścicieli 
ziemskich i pracowników La-
sów Państwowych.
- druga deportacja - 13 kwietnia 
1940 roku - wywieziono trzy-
sta dwadzieścia tysięcy osób, 
rodziny osób aresztowanych 
dwa miesiące wcześniej, kup-
ców, rolników, pracowników 
ze skonfiskowanych majątków 
rolnych.
- trzecia deportacja - czerwiec 
1940 rok - wywieziono dwieście 
czterdzieści tysięcy osób - głów-
nie uchodźców z centralnej i za-
chodniej Polski, którzy znaleźli 
się za linią Bugu.
- czwarta wielka deportacja 
ludności polskiej miała miejsce 
w czerwcu 1941 roku. Wywie-
ziono wówczas dwieście tysięcy 
osób, wśród nich uciekinierów 
z zachodu, inteligencję zawo-
dową, polskich lekarzy, inży-
nierów, adwokatów i innych 

intelektualnych zawodów, wy-
kwalifikowanych robotników, 
kolejarzy, i zamożnych rolni-
ków. Po raz pierwszy na wielką 
skalę wywieziono ludzi zamiesz-
kałych na Wileńszczyźnie.
Szacuje się, iż śmiertelność 
wśród umęczonych deportacją  
Polaków sięgała nawet 25 pro-
cent. Można więc mówić o ludo-
bójstwie osób, które nie przeży-
ły deportacji.
Ile osób nie nigdy nie powró-
ciło z nieludzkiej ziemi? Tego 
historycy dokładnie nie mogą 
określić bez otwarcia rosyj-
skich archiwów. Część polskich 
historyków uważa, że do chwi-
li ogłoszonej w sierpniu 1941 
roku przez sowieckie władze 
amnestii, spośród wszystkich 
deportowanych Polaków, z gło-
du, zimna, chorób, braku moż-
liwości leczenia i leków oraz cał-
kowitego wyczerpania zmarło 
co najmniej pięćdziesiąt osiem 
tysięcy polskich obywateli.
Polski historyk dr Leszek Pie-
trzak, badający ten okres, uwa-
ża, iż ta liczba może być kilka-
krotnie wyższa.

NIELUDZKI DRAMAT DE-
PORTOWANYCH

Gdy  w noc lutową 1940 roku 
do zamieszkałych przez Pola-
ków kresowych wsi  i miasteczek 
przybyły  sowieckie komanda, 
aby rozpocząć zaplanowaną akcję 
deportacji, zapanowała groza. Dla 
większości polskich rodzin było 
oczywiste, że od tej chwili mogą 
spodziewać się wszystkiego naj-
gorszego. Było też oczywiste, że 
nie mogli zbyt wiele zabrać ze 
sobą. Nie pozwalał na to ani czas, 
jaki im dano na przygotowanie 
się do podróży w nieznane, ani 
ograniczone możliwości trans-
portu rzeczy. Pod eskortą NKWD 
załadowano obywateli  polskich 
do przygotowanych już na wy-
znaczonych stacjach kolejowych 
transportów. Gdy pociąg ruszył, 
w wagonach było coraz zimniej. 
Sytuacja z godziny na godzinę 
stawała się bardziej dramatyczna. 
Na pryczach, pakunkach, waliz-
kach, leżały lub siedziały w kucki 
kobiety.  Dzieci pozbawione cie-
pła, ruchu i należytego pożywie-
nia zaczęły natychmiast gorącz-
kować. Ludziom pozbawionym 
snu, minimalnej higieny, gotowa-
nego jedzenia, a nawet dostatecz-
nej ilości wody do picia, system 
nerwowy odmawiał posłuszeń-
stwa, stwarzając atmosferę nie do 
zniesienia. Dodatkową uciążliwo-
ścią były wszy, które pojawiły się 
nieomal natychmiast. Stanowiący 
eskortę funkcjonariusze NKWD, 
próbującym zwrócić ich uwagę 
na nieludzkie warunki transportu, 
grozili kolbami karabinów, ubli-
żali im oraz chamsko nagabywali 
młode kobiety i dziewczęta.

M ę c z e ń s t w o 
Kresowian

dramat Kresów
Aleksander Szumański
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W takich właśnie warunkach, 
niekiedy kilka tygodni polscy 
zesłańcy z Kresów i centralnych 
rejonów Polski przemierzali bez-
kresną Rosję aby dotrzeć ( nieste-
ty nie wszyscy) na miejsce prze-
znaczenia. 

GUŁAG I ŁAGIER POJE-
DYNCZY

GUŁAG– system obozów pracy 
przymusowej w ZSRS, w którym 
więźniami byli zarówno przestęp-
cy kryminalni, jak i osoby uzna-
wane za społecznie niepożądane 
lub politycznie podejrzane. Sło-
wo jest akronimem rosyjskiej na-
zwy instytucji zarządzającej tym 
systemem: Главное управление 
и с п р а в и т е л ь н о - т руд о в ы х 
лагерей и колоний (Gławnoje 
uprawlenije isprawitielno-trudo-
wych łagieriej i kolonij, Główny 
Zarząd Poprawczych Obozów 
Pracy).
 W rzeczywistości, w różnych 
okresach, instytucja ta nosiła 
różne nazwy. Jako synonim sto-
sowane jest określenie łagry od 
rosyjskiego słowa obóz (лагерь, 
łagier). Niekiedy spotyka się nie-
prawidłowe użycie terminu „gu-
łag” w znaczeniu „łagier” (poje-
dynczy).
Łagier lub łagr – obóz pracy przy-
musowej w Rosji bolszewickiej 
(1919-1922) i w Związku Ra-
dzieckim (1922–1987), w którym 
więźniów zmuszano do ciężkich 
prac powodujących często wy-
niszczenie i śmierć.
Współcześnie wyłącznie w ję-
zyku potocznym bądź żargonie 
dziennikarskim – nieformalne 
określenie na obóz pracy przymu-
sowej (kolonię karną) w Chinach, 
Korei Północnej, Rosji, Białorusi.
System obozów został założo-
ny dekretem Wszechrosyjskiego 
Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego( WCKW ) w 1918 roku, 
wkrótce po rewolucji październi-
kowej. Obok przedrewolucyjnego 
systemu penitencjarnego powsta-
ła sieć tzw. miejsc zamknięcia 
Czeka; oprócz tego funkcjonował 
podporządkowany Czeka system 
obozów dla jeńców i uchodźców, 
a od 1919 roku – obozy pracy 
przymusowej (stosowano też na-
zwę obozy koncentracyjne). Obo-
zy te miały charakter raczej do-
raźnych środków: Czeka walczy-
ła z przeciwnikami politycznymi 
raczej poprzez masowe rozstrze-
liwania; chaos gospodarczy a, 
później bezrobocie okresu NEP-u 
powodowało, że trudno było o sa-
mowystarczalność obozów.
Zalążkiem Gułagu jako miejsca 
izolowania i niewolniczej pracy 
osób podejrzanych politycznie 
był założony w 1923 na Wyspach 
Sołowieckich obóz szczególnego 
przeznaczenia – owiane złą sła-
wą Sołowki (Соловецкий лагерь 
особого назначения, СЛОН). Aż 
do roku 1929, w którym prokla-
mowano masową kolektywizację 
– był to jedyny obóz dla więźniów 
politycznych, kierowany przez 
OGPU. Masowość procesów 
chłopów-kułaków i innych osób, 
określanych jako „pomocnicy 
kułaków”, jak również szkod-
ników w dziele industrializacji: 
duchownych, działaczy kultu-
ralnych, otwarcie krytycznych 
wobec władz inteligentów oraz 
działaczy partyjnych związanych 
z wewnątrzpartyjną opozycją 
spowodował konieczność budo-
wy potężnego systemu łagrów. 

Jednocześnie plany industrializa-
cji wymagały taniej, zdyscyplino-
wanej siły roboczej do dyspozycji 
państwa.
W roku 1929 utworzono sześć no-
wych łagrów OGPU: Wiszerski, 
Północny, Kazachstański, Dale-
kowschodni, Syberyjski i Środ-
kowo-Azjatycki. W 1930 roku 
zostały one razem z Sołowkami 
podporządkowane jednolitej cen-
trali Zarządowi Obozów OGPU 
(Управление лагерями ОГПУ, 
УЛАГ), przemianowanym w na-
stępnym roku w Główny Zarząd 
Obozów – Gułag, którego nazwa 
stała się symbolem sowieckiego 
aparatu masowego terroru. Od 
lipca 1929 roku do stycznia 1930 
liczba więźniów obozów OGPU 
wzrosła z 22 do 95 tysięcy i da-
lej szybko wzrastała (w styczniu 
1934 wynosiła ponad 500 tysię-
cy).
Łagry powstawały często w od-
dalonych, słabo zaludnionych 
obszarach, w których budowano 
ważne obiekty przemysłowe lub 
transportowe. Model wykorzysty-
wania pracy niewolniczej powstał 
przy budowie pierwszej „wielkiej 
budowy komunizmu” Kanału 
Białomorsko-Bałtyckiego (1931-
1932). Budowa ta wykazała wła-
dzom, że więźniowie stanowią 
najlepszy rezerwuar siły roboczej 
w warunkach gospodarki plano-
wej, a policja polityczna – OGPU 
najlepiej może organizować takie 
budowy i eksploatować pracę 
więźniów. OGPU mogło bowiem 
– dysponując prawem zsyłki, 
możliwością swobodnego fabry-
kowania zarzutów, aresztowania i 
skazywania na obóz potrzebnych 
specjalistów – regulować dopływ 
siły roboczej. Sukces budowy 
kanału Białomorsko-Bałtyckie-
go skłonił władze do planowania 
kolejnych kanałów (Moskwa-
-Wołga, Wołga-Don), magistrali 
kolejowych (Bajkalsko-Amurska, 
Workucka)
W 1934 Gułag został włączony w 
strukturę NKWD ZSRS przy jed-
noczesnym wcieleniu obozów, bę-
dących dotychczas pod zarządem 
ministerstw sprawiedliwości re-
publik związkowych. W 1939 do 
GUŁagu włączono także tzw. ko-
lonie pracy dla małoletnich oraz 
więzienia tranzytowe. Niektóre 
obozy były jednak podporządko-
wane innym instytucjom. W mar-
cu 1953 GUŁag podporządkowa-
no Ministerstwu Sprawiedliwości 
ZSRR, a następnie Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych ZSRR. W 
styczniu 1935 roku system obej-
mował milion więźniów, w 1938 
przekroczył 2 miliony, a najwyż-
szą liczebność osiągnął w 1950 
roku: 2,6 miliona. Centrala Guła-
gu stała się także ważnym ośrod-
kiem administracji gospodarczej, 
przejmując nadzór nad przemy-
słem drzewnym, budownictwem 
kolejowym, drogowym, wodnym 
oraz przemysłowym.
Rozwiązany decyzją Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych ZSRR 
z 20 stycznia 1960, jednak ostatni 
więźniowie opuścili obozy dopie-
ro w 1987 roku.

ARCHIPLAG GUŁAG 

Archipelag GUŁAG: 1918–
1956, próba dochodzenia lite-
rackiego (Архипелаг ГУЛАГ) 
– trzytomowe dzieło Aleksan-
dra Sołżenicyna, napisane w 
formie relacji historycznej, po-
wstałe w latach 1958–1968. Na 

Zachodzie wydano je po raz 
pierwszy w 1973, zaś w Związ-
ku Sowieckim oficjalnie w 1989 
r. (wcześniej funkcjonowało w 
obiegu podziemnym).
Jest ono świadectwem zbrod-
niczej działalności systemu 
komunistycznego w ZSRS. Au-
tor, wykorzystując swoje do-
świadczenia, pokazał rozwój i 
rozprzestrzenianie się systemu 
więziennictwa radzieckiego, 
którego celem pierwotnym mia-
ła być „eliminacja wrogich klas 
społecznych”. W konsekwencji 
powstał cały „archipelag” obo-
zów koncentracyjnych i obo-
zów pracy, nazwany od insty-
tucji zarządzającej (Gławnoje 
Uprawlenije Łagierej) Archipe-
lagiem GUŁag. Dzieło jest świa-
dectwem stopniowego odziera-
nia człowieka z jego godności i 
zmuszania do niewolniczej pra-
cy pod wzniosłymi hasłami.
Na Zachodzie książka ta wywo-
łała poruszenie, które doprowa-
dziło do rozwiania iluzji na te-
mat systemu komunistycznego 
oraz osłabienia wpływów komu-
nistów zachodnioeuropejskich.
Pierwsze wydanie w języku pol-
skim w tłumaczeniu Jerzego 
Pomianowskiego ukazało się w 
Paryżu (Instytut Literacki).

ALEKANDR  ISAJEWICZ 
SOŁŻENICYN - LITARACKI 
NOBEL

Aleksandr Isajewicz Sołżeni-
cyn (ros. Александр Исаевич 
Солженицын; ur. 11 grudnia 
1918 w Kisłowodzku, Rosyjska 
Federacyjna SRR, zm. 3 sierp-
nia 2008 w Moskwie) – rosyjski 
pisarz, laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury za rok 
1970. Autor utworów morali-
stycznych o komunistycznym 
systemie zniewolenia i terro-
ru, ukazujących gehennę życia 
w łagrach (m.in. trzytomowe 
dzieło Archipelag GUŁag) oraz 
historycznych o XX-wiecznych 
dziejach Rosji.

POLACY W GUŁAGU

Gdy wreszcie deportowani Pola-
cy dotarli na wyznaczone miejsca 
czekała ich kolejna gehenna.  Osa-
dy do których skierowano pierw-
szy kontyngent deportowanych 
miały charakter łagru i obowią-
zywała tam łagrowa dyscyplina 
pracy. Racje żywnościowe były 
głodowe. Śniadanie najczęściej 
składało się z wody zabarwionej 
mąką. Po takim „posiłku” zesłań-
cy udawali się do ciężkiej, fizycz-
nej  pracy. Bez względu na płeć, 
kondycję fizyczną, stan zdrowia, 
pochodzenie, wykształcenie a 
nawet wiek, po 10 - 12 godzin 
dziennie karczowali tajgę, pra-
cowali w kopalniach, uprawiali 
ziemię za pomocą prymitywnych 
narzędzi etc.
Po ataku Niemiec na ZSRS czas 
pracy zesłańcom wydłużono. De 
facto byli sowieckimi niewolni-
kami w najokrutniejszej postaci 
niewolnictwa. Całość tego kosz-
maru uzupełniał surowy klimat; 
kilkudziesięciostopniowe mrozy, 
albo spiekota i wszech obecne in-
sekty. W takich warunkach życia 
choroby i śmierć wśród deporto-
wanych zbierały obfite żniwo . 
Umierali starsi, umierały dzieci, 
umierali także najtwardsi, nikt też 
nie troszczył się o ich życie. Na-
leży przyjąć, iż męczeństwo tych 

deportowanych, którzy nie prze-
żyli tej okrutnej postaci sowiec-
kiego niewolnictwa należy uznać 
za ludobójstwo okrutne (genoci-
dum atrox).
Tylko nieliczni decydowali się 
na ucieczki. Ucieczka prawie na-
tychmiast była postrzegana przez 
obozowe władze. Wówczas od 
razu wysyłano pościg z psami, 
telefonogramy do najbliższych 
miast, aby zorganizować pier-
ścień obławy za polskimi ucie-
kinierami. Praktycznie ucieczka 
nikomu się nie udała. Gdy takiego 
nieszczęśnika złapano sprowa-
dzano go natychmiast do obozu 
z którego uciekł. Pół żywego, 
pobitego i pogryzionego przez 
psy wyprowadzano na trybunę 
pod którą zbierano pozostałych 
więźniów. Aparatczycy NKWD 
zmuszali go do upokorzenia się 
publicznym pokajaniem. To miało 
zniechęcić pozostałych do podej-
mowania  podobnych prób i od-
bierało im wszelką nadzieję. Ge-
henna niewolniczego życia i brak 
nadziei powodowały, iż umęczeni 
zesłańcy umierali tysiącami. Ich 
bezimienne szczątki spoczywają 
nadal na nieludzkiej ziemi.

POLSKIE PAŃSTWO ZAPO-
MNIAŁO O MĘCZEŃSTWIE 
I ŚMIERCI DEPORTOWA-
NYCH POLAKÓW

Wnioski złożone do Sejmu Rze-
czypospolitej przez środowiska 
kresowe o uznanie 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian 
nie zostały uwzględnione. Owe 
wnioski dotyczyły jedynie części 
martyrologii całego narodu pol-
skiego w czasie II Wojny Świa-
towej, ludobójstwa okrutnego do-
konanego przez zbrodnie  OUN 
- UPA na Kresach II RP - Woły-
niu i Małopolsce Wschodniej, w 
czasie którego śmierć męczeńską 
poniosło ok 200 tysięcy obywateli 
polskich.
W czasie następnych decyzji sej-
mowych uznano te zbrodnie lu-
dobójstwa okrutnego za „czystkę 
etniczną o znamionach ludobój-
stwa”. Jest to pojęcie całkowicie 
chybione prawnie, ponieważ nie 
definiuje zbrodni ludobójstwa 
według Rafała Lemkina twórcy 
pojęcia „ludobójstwo” i projektu 
Konwencji w sprawie zapobiega-
nia i karania zbrodni ludobójstwa, 
podpisanej 9 grudnia 1948 roku.
W polskim prawie karnym nie ma 
wprost wyrażonej definicji prze-
stępstwa. Można ją skonstruować 
na podstawie przepisów części 
ogólnej Kodeksu karnego z 1997 
roku, który jest najważniejszym, 
po Konstytucji, źródłem prawa 
karnego: art. 1 i 7. Po skonstru-
owaniu takiej definicji na gruncie 
polskiego prawa karnego prze-
stępstwem jest:
- Czyn zabroniony pod groźbą 
kary jako zbrodnia albo wystę-
pek, przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia, bez-
prawny, zawiniony i społecznie 
szkodliwy w stopniu wyższym 
niż znikomy.
Powyższa definicja przestępstwa 
wg Kodeksu karnego z 1997 roku 
jest definicją formalno-material-
ną. Definicja formalna przestęp-
stwa, istniejąca na gruncie prawa 
karnego znakomitej większości 
państw, odwołuje się jedynie 
do wyczerpania zachowaniem 
sprawcy ustawowych znamion 
czynu zabronionego, ignorując 
kwestię negatywnego wpływu 

tego czynu na funkcjonowanie 
społeczeństwa. Koncepcja mate-
rialnej istoty przestępstwa, zwa-
nej też społeczną, zwraca uwagę, 
że przestępstwo jest faktem spo-
łecznym, w związku z czym po-
stuluje się, aby prawodawca za-
kazywał pod groźbą kary jedynie 
czynów szkodliwych społecznie. 
Postulat, aby zaistnienie społecz-
nej szkodliwości czynu było wa-
runkiem koniecznym do uznania 
go za przestępstwo, kierowany 
jest również do stosujących prawo 
karne, przede wszystkim sądów. 
Uwzględnia to polskie prawo 
karne, które stanowi, że chociaż 
zachowanie sprawcy wypełnia 
znamiona czynu zabronionego, to 
przestępstwem nie jest, jeżeli jest 
szkodliwe społecznie w stopniu 
znikomym albo w ogóle nie ce-
chuje się społeczną szkodliwością 
(art. 1 § 2 Kodeksu karnego).
Należy dodać, że możliwa jest 
także ściśle materialna definicja 
przestępstwa – przestępstwo jest 
czynem społecznie szkodliwym 
(względnie społecznie niebez-
piecznym). Definicja taka nie 
jest możliwa do zaakceptowania 
na gruncie nowoczesnego prawa 
karnego, całkowicie ignoruje bo-
wiem konieczność opisania czynu 
w ustawie, co narusza gwarancyj-
ną funkcję prawa karnego.
Ostatnie lata pozwalają na stwier-
dzenie, że polskie państwo zigno-
rowało i zrezygnowało ze swoje-
go obowiązku dociekania prawdy 
o ofiarach męczeństwa i ludobój-
stwa zbrodniczego sowieckiego 
systemu. Najczęściej nieznany los 
deportowanych z Kresów, to naj-
bardziej czytelny dowód tej igno-
rancji i rezygnacji. W czasach 
polsko - rosyjskiego pojednania 
polskie władze nie uczyniły ni-
czego, aby historycy polscy mieli 
dostęp do rosyjskich archiwów. 
Temat ów nie był w ogóle poru-
szany w trakcie obustronnych, ro-
boczych spotkań.

Prawda o losie Polaków depor-
towanych z Kresów musi zostać 
wreszcie ujawniona. Polskie pań-
stwo i jego władze powinny też 
zadbać  o pamięć ofiar sowieckich 
deportacji. Dbają o nią wpraw-
dzie lokalne władze, organizacje 
społeczne, towarzystwa Kreso-
wian, ale nie działo się to pod pa-
tronatem prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, ani też koalicji 
rządzącej PO - PSL.
Pamięć o traumatycznych przeży-
ciach Kresowian w czasie II Woj-
ny Światowej jest mocno obecna 
w pamięci zbiorowej Polaków.
Z ostatnich badań Centralnego 
Biura Opinii Społecznej (CBOS-
-u) wynika, że co siódmy Polak 
deklaruje, że ma rodzica, dziad-
ka lub pradziadka urodzonego na 
Kresach, lub sam się urodził na 
tych terenach. Oznacza to, że w 
Polsce żyje ok. 4,5 mln osób po-
chodzących z Kresów, co stano-
wi ponad 10 procent ogółu stanu 
zaludnienia obszaru Rzeczypo-
spolitej Polskiej. To właśnie oni 
są strażnikami pamięci o deporto-
wanych i oni pamiętają o ich dra-
macie. Szkoda, iż do tej pory nie 
pamiętali o nich ani polski prezy-
dent, ani Sejm i Senat ani polski 
rząd PO - PSL. Kolejne rocznice  
w latach 2013 - 2015  rozpoczęcia 
sowieckich deportacji Polaków z 
Kresów przeszły bez większego 
echa. To trochę tak, jakby pre-
zydent i rząd Izraela zapomnieli 
o kolejnej rocznicy rozpoczęcia 
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Zagłady (Shoah, Holocaustu) w 
czasie II Wojny Światowej.
Można postawić pytanie dlaczego 
polskie władze do 25 paździer-
nika 2015 roku wykazały taką 
impotencję historyczną w tak 
ważnej sprawie ludobójstwa i de-
portacji Polaków z Kresów II RP?
To kolejne wydarzenie które mo-
głoby wywołać wściekłość Krem-
la.
Należy przypomnieć spotkanie 
Putina z Tuskiem w 2009 roku w 
Moskwie, gdy sam Putin poruszył 
temat Katynia. „Sprawa Katynia 
nie należy polityków” - odpowie-
dział Donald Tusk, po czym ro-
syjski portal www.gazieta.ru                              
napisał artykuł „Nasz człowiek w 
Warszawie”.

MORD POLSKICH DZIECI 
W ŁÓDZKIM GETCIE

Instytut Pamięci Narodowej, ani 
też Żydowski Instytut Historycz-
ny nie sporządzili dotąd historio-
grafii, ani monografii mordu pol-
skich dzieci w łódzkim getcie.
Polen-Jugendverwahrlager der Si-
cherheitspolizei in Litzmannstadt) 
– obóz koncentracyjny utworzony 
na obszarze wydzielonym z łódz-
kiego getta (graniczący od wscho-
du z cmentarzem żydowskim przy 
ul. Brackiej), przeznaczony dla 
dzieci i młodzieży polskiej ( nie 
żydowskiej) od 2 do 16 roku ży-

cia. Formalnie utworzony około 
połowy 1942 roku, praktyczną 
działalność rozpoczął 11 grudnia 
1942 roku. Funkcjonował do koń-
ca okupacji niemieckiej w Łodzi, 
do 19 stycznia 1945 roku.
W pobliskiej Szkole Podstawo-
wej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci 
Łodzi, przy ul. E. Plater 28/32, 
znajduje się niewielka ekspozycją 
muzealna poświęcona dziejom 
tego obozu.
Przez ten obóz przewinęło się w 
czasie jego trwania ok. 50 tysię-
cy polskich dzieci. Te dzieci które 
ukończyły 16 rok życia odsyłane 
były do niemieckich obozów za-
głady, gdzie ginęły w komorach 
gazowych i krematoriach. Obo-
zowe dzieci najczęściej ginęły 
w męczarniach głodowych, pa-
łowane przez „wychowawców”, 
często na śniegu umierając skut-
kiem zadanych im tortur. Próby 
ucieczek były udaremniane przez 
żydowskie policjantki (Ordnung-
dienst ) pałujące dzieci gumo-
wymi pałkami aż do zabicia. Od 
Niemców za taką działalność do-
stawały bochenek chleba. Istniał 
jeszcze inny sposób mordowania 
polskich dzieci przemarzniętych 
w bloku dla „dzieci bezwiednie 
oddających mocz” umierających 
z zimna i głodu przy otwartych 
oknach w zimie.
Doczekało końca II Wojny Świa-
towej 10 tysięcy dzieci. Ok.40 

tysięcy zginęło śmiercią męczeń-
ską.
Za murami obozu ginęły żydow-
skie dzieci w Holokauście. A pol-
skie dzieci jaką śmiercią ginęły? 
Nie w Holokauście?  Co twierdzą 
historycy żydowscy w stosunku 
do ludobójstwa Polaków? Czy 
termin Holokaust dotyczy tylko 
Zagłady?
Trwa światowa nagonka na „pol-
ski antysemityzm” wyssany z 
mlekiem matki. 

W sukurs tej antypolskiej pro-
pagandzie spieszą „Sąsiedzi”, 
„Strach”, Złote Żniwa”  Jana 
Tomasza Grossa z Żydowskim 
Instytutem Historycznym w tle, 
udzielającego przez swojego pra-
cownika dr Alinę Całą wywiadu 
w „Rzeczpospolitej” „Polacy jako 
naród nie zdali egzaminu” obcią-
żając Polaków winą za zbrodnie 
Holocaustu, w którym zginęło 3 
miliony Żydów polskich.
http://www.rp.pl/artykul/310528-
-Polacy-jako-narod--nie-zdali-eg-
zaminu-.html
Dyrektor Żydowskiego Instytutu 
Historycznego Paweł Śpiewak 
jest „łagodniejszy”, obciążając 
winą Polaków za 120 tysięcy Ży-
dów , którzy zginęli w  Holokaści. 
http://nczas.com/publicystyka/
fikcyjne-10-czyli-ilu-zydow-za-
bili-polacy/

Wewnętrzna walka antypolska 
trwa w najlepsze od lat. Otóż 
Muzeum Tradycji Niepodle-
głościowych w Łodzi neguje 
zbrodnie niemieckie popełnione 
na polskich dzieciach w getcie 
łódzkim nazywając moją publi-
kację „Mord polskich dzieci w 
łódzkim getcie” z roku 2013 pla-
giatem w patriotycznym oleju.
Autorem tego tekstu pomiesz-
czonego w kwartalniku Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi jest kustosz historycz-
ny tego muzeum niejaki i nijaki 
Władysław Źródlak, działający w 
imieniu swoich żydowskich mo-
codawców ukrywających pało-
wanie polskich dzieci w łódzkim 
getcie przez policjantki (Odman-
ki) żydowskie.
W czasie uroczystości upamięt-
niających rocznicę  likwidację 
łódzkiego getta w sali warszaw-
skiej „Zachęty” biorący w nich 
udział Jerzy Kropiwnicki ów-
czesny prezydent m. Łodzi oraz 
Symcha Keller, prezes gminy 
żydowskiej w Łodzi z małżon-
ką, w czasie wystąpienia Karola 
Kowalskiego, więźnia łódzkiego 
obozu dla polskich dzieci w łódz-
kim getcie, gdy tylko wspomniał 
o tym dramacie wyłączyli mu mi-
krofon, aby do licznie zebranych 
dziennikarzy, również zagranicz-
nych, nie dotarła wiedza o poli-
cjantkach żydowskich pałujących 

śmiertelnie polskie dzieci w łódz-
kim getcie. 

UPAMIĘTNIENIE

Polskie ofiary eksterminacji po-
pełnionych przez okupantów  
bolszewickich i Niemców oraz w 
latach 1937 - 1938 w ZSRS ocze-
kują upamiętnienia i odpowied-
nich historiografii i monografii tej 
zagłady Polaków przed i w czasie  
II Wojny Światowej.
                                                Opraco-
wał Aleksander Szumański „Głos 
Polski” Toronto

Źródła:

dr Leszek Pietrzak „Zakazana hi-
storia”
Aleksander Szumański http://
aleksanderszumanski.pl
Józef Czapski „Na nieludzkiej 
ziemi”
„My deportowani” Czapski, 
Grubiński, Herling - Grudziński, 
Krakowiecki, Obertyńska, Umia-
stowski
Józef Rosołowski, Karol Ko-
walski - Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych Hitle-
rowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych
Piotr Michalczewski „Martyrolo-
gia Dzieci Polskich w systemie 
hitlerowskim”
 

 Dzięki wysiłkowi grupki Kreso-
wian zebrane zostały materiały, 
opracowane i wydane monografie 
obejmujące cztery województwa 
kresowe oraz Lubelszczyznę, do-
kumentujące zbrodnie ukraińskie 
dokonane na ludności polskiej. 

Władysław i Ewa Siemaszko w 
2-tomowej monografii „Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraińskich na ludności pol-
skiej Wołynia 1939 – 1945” (War-
szawa 2000) z zebranych danych 
obejmujących 1721 miejscowości 
oszacowali liczbę zamordowa-
nych Polaków na 50 – 60 tysięcy 
osób. Nie zdołali dotrzeć do żad-
nych informacji dotyczących lo-
sów Polaków zamieszkujących w 
dalszych 1787 miejscowościach. 
Można wnioskować, że albo nie 
ocalał tam żaden Polak albo nie-
liczni, którzy ocaleli nie złożyli 
udokumentowanych relacji – a 
jak wiemy, przez ponad czterdzie-
ści lat nie tylko nikt tych relacji 
nie zbierał, ale wręcz zbieranie 
ich było zakazane. Ci, co przeżyli 
tę tragedię, w większości poumie-
rali zabierając jej obraz do grobu. 
Nie mieli komu „dać świadec-
twa”. Bywało też, że nie chcieli 
wracać do tych niezwykle trau-
matycznych wspomnień. Wielu 
świadków nadal żyło w porażają-
cym strachu przed zemstą bande-
rowców. Tym bardziej, że wielu 
z tych zbrodniarzy zajęło ekspo-
nowane stanowiska w strukturach 
„władzy ludowej”, w tym w re-
sorcie „polskiej” bezpieki. 

Krzysztof Bulzacki w liście do 
pisma „Nasza Polska” z 22 lipca 
2008 stwierdza: „Już na pierw-
szym spotkaniu polsko-ukraiń-
skim zorganizowanym w Podko-
wie Leśnej pod Warszawą przez 
Ośrodek „Karta” w dniach 7 
– 9 czerwca 1994 roku liczba 
ofiar ludobójstwa stała się prze-
targiem. Zaczęto dla zmniejsze-
nia tej liczby rozpatrywać tylko 
zbrodnie na Wołyniu, który miał 
stosunkowo niewielkie zaludnie-
nie. Na zakończenie spotkania zo-
stał wydany „Komunikat”, stronę 
polską reprezentowali również 
Ukraińcy mieszkający w Polsce. 
W komunikacie podano liczbę 
ofiar ludobójstwa na Wołyniu 50 
000. Komunikat ze strony polskiej 
podpisało 11 osób na prawie 50 
biorących udział w spotkaniu. 
Wśród podpisujących był Włady-
sław Siemaszko. Zapytałem jego, 
dlaczego podpisuje ten kłamliwy 
komunikat. Przecież razem z Jó-
zefem Turowskim przez cały czas 
od zakończenia wojny zbierali 
materiały z archiwum 27. Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, przesłuchiwali świad-
ków zbrodni i ustalili, że można 
określić szacunkowo liczbę ofiar 
zbrodni ludobójstwa dokonane-
go przez OUN-UPA na Wołyniu 
na 60.000 do 80.000. Władysław 
Siemaszko odpowiedział mi krot-
ko: „Liczby są nieważne, ważne 
jest to, że Ukraińcy przyznali się 
do popełnienia zbrodni ludobój-
stwa.” K. Bulzacki podaje tez 
przykład ciągłego uzupełniania 

przez świadków liczby napadów 
i ofiar polskich, oraz konkludu-
je: „W świetle tego można śmiało 
powiedzieć, że żadna szacunko-
wa liczba nie będzie odpowiadać 
rzeczywistym stratom, biorąc pod 
uwagę zmarłych już świadków 
przez sześćdziesiąt lat, nawet 200 
tysięcy ofiar to będzie liczba za-
niżona. Jedynym sposobem okre-
ślenia liczby strat będzie praca 
naukowa obejmująca badania de-
mograficzne. Jednak prawdziwa 
liczba ofiar ludobójstwa jest bar-
dzo niekorzystna dla propagandy 
ukraińskich nacjonalistów.” 

Według szacunków Kurii Bisku-
piej w Łucku z rąk UPA zginęło 
około 100 tys. katolików, w tym 
21 księży, 4 księży zostało ciężko 
rannych. Z rąk Sowietów zginęło 
13 księży diecezji łuckiej, z rąk 
Niemców 17 księży. W obozach 
i więzieniach przebywało 41 
księży: 22 w sowieckich i 19 w 
niemieckich (Leon Popek; w: Ko-
ściół rzymskokatolicki na Woły-
niu w latach 1918 – 1997. Lublin 
1999; s. 41 – 43). 

Większość historyków i publi-
cystów przyjęła, że wymienio-
na liczba 50-60 tysięcy polskich 
ofiar ukraińskiego ludobójstwa na 
Wołyniu jest liczbą pełną. Tylko 
„historycy” ukraińscy, jak cho-
ciażby Eugeniusz Misiło (Jewhen 
Misyło) działający w Polsce, zani-
żają liczbę nawet do 30 tys. ofiar. 
Tymczasem, na co zwrócił uwagę 
Jerzy Biernacki w liście do dzien-

nika „Rzeczpospolita” (dodatek 
„Plus Minus” nr 28/2001), jest to 
liczba obejmująca ofiary z mniej 
niż połowy miejscowości woje-
wództwa wołyńskiego. Pisze on: 
„A zatem szacunkowe 50 - 60 tys. 
ofiar, również szacunkowo, należy 
co najmniej pomnożyć przez dwa, 
żeby uzyskać przybliżoną liczbę 
ofiar całego tego ludobójstwa. 
Wynosiłaby więc ona 100 – 120 
tys. Polaków. To, co napisałem, 
można wyczytać we wstępnej czę-
ści wprowadzenia Siemaszków. 
Ponadto z autorami książki prze-
prowadziłem wywiad, w którym 
potwierdzili te wyliczenia.” 

Prokurator Andrzej Witkowski z 
lubelskiego oddziału IPN w wy-
wiadzie udzielonym „Naszemu 
Dziennikowi” (5 – 6 stycznia 
2002) odnośnie prowadzonego 
dochodzenia dotyczącego rzezi 
ludności polskiej w woj. wołyń-
skim stwierdził: „Według naszych 
ustaleń, liczba Polaków zamor-
dowanych przez ukraińskich na-
cjonalistów oscyluje w granicach 
60 – 70 tysięcy.” Do 2002 roku 
przesłuchano około 500 świad-
ków. Następnie prowadzenia 
śledztwa zostało mu odebrane, 
tak jak i to dotyczące śmierci ks. 
Jerzego Popiełuszki, a przejął je 
prokurator Piotr Zając. W wy-
wiadzie udzielonym „Gazecie w 
Lublinie” (regionalna wkładka 
„Gazety Wyborczej”) 11 lipca 
2003 roku, po przesłuchaniu oko-
ło tysiąca świadków, mówi on już 
o 50 – 60 tys. ofiar. Liczbę poda-

ną przez Siemaszków po prostu 
nie sposób jest zakwestionować, 
można natomiast nią manipulo-
wać. Prokurator Zając podaje też, 
że: „jak każde śledztwo przygo-
towawcze, również śledztwo w 
sprawie zbrodni ludobójstwa na 
Wołyniu nie ma charakteru jaw-
nego, wiedzy publicznej mogą 
więc być udostępnione tylko takie 
informacje, które nie zagrażają 
interesowi śledztwa.” 

Jakie „udostępnione informa-
cje”, czyli zeznania świadków 
mogłyby „zagrozić interesowi 
śledztwa”, gdy prawie wszyst-
kie te „informacje” znajdują się 
w książce Siemaszków? Czy 
chodzi o to, że pełne ujawnienie 
zeznań świadków liczbę ofiar po-
większyłoby? W przypadku kil-
kunastu miejscowości można to 
stwierdzić porównując liczby po-
dane przez Siemaszków z liczba-
mi podawanymi przez świadków, 
których relacje były publikowane 
chociażby przy okazji 60-tej rocz-
nicy wołyńskiej zbrodni. 

Prokurator Zając, na pytanie: Czy 
to śledztwo zakończy się jakimś 
aktem oskarżenia? - odpowia-
da: „Pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej przywódców 
OUN-UPA odpowiedzialnych za 
kierowanie mordami nie jest moż-
liwe, ponieważ zginęli w czasie 
wojny lub po niej. Nie sposób też 
uzyskać ich stanowiska w przed-
miocie oceny tamtych wydarzeń. 
Ale ewentualną odpowiedzial-

Liczenie ofiar ludobójstwa.
Stanisław Żurek

file:///I:/ksi/aaaaaa/59/alek/tw�rca poj�cia \�ludob�jstwo\� i projektu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludob�jstwa, podpisanej 9 grudnia 1948.
http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
http://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
http://nczas.com/publicystyka/fikcyjne-10-czyli-ilu-zydow-zabili-polacy/
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ność mogliby też ponieść sprawcy 
bezpośredni, nie tylko sprawcy 
kierowniczy. Przy udziale proku-
ratury ukraińskiej podejmuje się 
również kroki w tym kierunku. 
Ukraina uznaje odpowiednie kon-
wencje międzynarodowe i ma w 
swoim kodeksie karnym art. 442, 
będący odpowiednikiem art. 118 
polskiego kk. Prokuratura IPN 
podejmie wszelkie kroki prawne 
w celu wyjaśnienia okoliczności 
zbrodni, do jakich doszło na Woły-
niu, choć trudno dziś przewidzieć 
termin zakończenia śledztwa.” 

Art. 118, par. 1 kodeksu karnego 
mówi: Kto, w celu wyniszczenia 
w całości albo w części grupy na-
rodowej, etnicznej, rasowej, poli-
tycznej, wyznaniowej lub grupy o 
określonym światopoglądzie, do-
puszcza się zabójstwa albo powo-
duje ciężki uszczerbek na zdrowiu 
osoby należącej do takiej grupy, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności na czas nie krótszy niż 12 
lat, karze 25 lat pozbawienia wol-
ności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. 

Jest już oczywiste, że żaden 
zbrodniarz przed sądem nie sta-
nie, a śledztwo, które jest prowa-
dzone od 1991 roku, po kilkuna-
stu następnych latach, gdy opraw-
cy poumierają, zostanie - choćby 
z tego powodu - umorzone. Czę-
sto są oni znani, zeznania świad-
ków leżą w IPN od kilkunastu lat. 
IPN nikomu zarzutów nie posta-
wi. Bandera, „Taras Czuprynka”, 
„Kłym Sawur”, to obecnie „bo-
haterowie samostijnej Ukrainy”, 
o przychylność której władze III 
RP usilnie zabiegają ze względów 
„geopolitycznych”. Chłopi ukra-
ińscy, owi „sokyrnyki” i „rizuny”, 
otwarcie mówią teraz, że „tak 
trzeba było”. Upowcy, to obec-
nie „heroje” maszerujący ulicami 
miast ukraińskich w dumnych po-
chodach i walczący o uprawnie-
nia kombatanckie. Maszerujący 
„noga w nogę’ z esesmanami SS 
„Galizien” – „Hałyczyna”. 

Henryk Komański i Szczepan 
Siekierka w książce Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wo-
jewództwie tarnopolskim 1939 – 
1945 (Wrocław 2004) udokumen-
towali, że na tym terenie śmierć 
poniosło 40 – 50 tysięcy Polaków. 
Na 1148 miejscowości relacje 
świadków, aczkolwiek niepełne, 
pochodzą z 788 miejscowości, 
brak jest relacji z 360 miejscowo-
ści. 

Szczepan Siekierka, Henryk Ko-
mański i Krzysztof Bulzacki w 
książce Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie 
lwowskim 1939 - 1947 (Wrocław 
2006) udokumentowali zbrodnię 
na ponad 40 tysiącach Polaków. 
Na 2237 miejscowości rela-
cje świadków pochodzą z 1015 
miejscowości, brak jest relacji z 
1004 miejscowości. Przygoto-
wując książkę „UPA w Bieszcza-
dach” stwierdziłem, że autorzy 
nie dotarli do wszystkich relacji 
dotyczących mordowania lud-

ności polskiej. Nie wymieniają 
chociażby największego mordu 
dokonanego w Bieszczadach na 
ludności polskiej we wsi Muczne 
(ówczesny powiat Turka, obecnie 
powiat Ustrzyki Dolne), gdzie 16 
sierpnia 1944 roku „powstańcy 
ukraińscy’ wymordowali 74 Pola-
ków, w większości kobiety i dzie-
ci, uciekinierów zza wschodniego 
brzegu Sanu (Andrzej Potocki: 
Bieszczadzkie losy; Rzeszów – 
Krosno 2000; oraz: Stanisław Żu-
rek: UPA w Bieszczadach; Wro-
cław 2010, wyd. II). 

Szczepan Siekierka, Henryk Ko-
mański, Eugeniusz Różański w 
książce Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie sta-
nisławowskim 1939 – 1946 (Wro-
cław, bez daty wydania, ukazała 
się w 2008 roku) udokumentowa-
li zbrodnię popełnioną na ponad 
22 tysiącach Polaków. Na 878 
miejscowości relacje świadków 
zebrano z 430 miejscowości, brak 
jest relacji z 449 miejscowości. 

Stanisław Jastrzębski w książce 
Ludobójstwo nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach na Lubelsz-
czyźnie w latach 1939 – 1947 
(Wrocław 2007) oszacował straty 
ludności polskiej na 14 – 15 ty-
sięcy ofiar. 

W dniu 1 września 1939 roku w 
skład województwa lwowskie-
go wchodziły powiaty: Bóbrka, 
Brzozów, Dobromil, Drohobycz, 
Gródek Jagielloński, Jarosław, 
Jaworów, Kolbuszowa, Krosno, 
Lesko, Lubaczów, Lwów, Łań-
cut, Mościska, Nisko, Przemyśl, 
Przeworsk, Rawa Ruska, Rudki, 
Rzeszów, Sambor, Sanok, Sokal, 
Tarnobrzeg, Turka, Żółkiew. W 
skład województwa stanisławow-
skiego wchodziły powiaty: Doli-
na, Horodenka, Kałusz, Kołomy-
ja, Kosów, Nadwórna, Rohatyn, 
Stanisławów, Stryj, Śniatyn, Tłu-
macz, Żydaczów.  W skład woje-
wództwa tarnopolskiego wcho-
dziły powiaty: Borszczów, Brody, 
Brzeżany, Buczacz, Czortków, 
Kamionka Strumiłowska, Kopy-
czyńce, Podhajce, Przemyślany, 
Radziechów, Skałat, Tarnopol, 
Trembowla, Zaleszczyki, Zbaraż, 
Zborów, Złoczów.  W skład woje-
wództwa wołyńskiego wchodziły 
powiaty: Dubno, Horochów, Ko-
stopol, Kowel, Krzemieniec, Lu-
boml, Łuck, Równe, Sarny, Wło-
dzimierz Wołyński, Zdołbunów. 

W 1941 roku okupacyjne wła-
dze niemieckie utworzyły z woj. 
wołyńskiego Komisariat Rzeszy 
Ukraina. Województwa: tarno-
polskie, stanisławowskie i część 
lwowskiego włączyli do General-
nej Guberni jako Dystrykt Gali-
cja. Zgodnie z planami niemiec-
kimi po 15 – 20 latach Generalna 
Gubernia miała być krajem bez 
Polaków, Żydów i Ukraińców. 
Niemcy przewidywali więc obec-
ność ludności ukraińskiej tylko na 
ziemi wołyńskiej. 

Mikołaj Siwicki w książce Dzie-
je konfliktów polsko-ukraińskich 
(tom 2, Warszawa 1992) pisze: 

bilans ofiar strony polskiej na Wo-
łyniu i w Galicji sięga 30 tysięcy. 
Pewna ilość padła jeszcze nad 
Bugiem, tam jednak była sytuacja 
odwrotna – rzeź Ukraińców”.  
E. Misiło podaje w Gazecie Wy-
borczej z dnia 26.X. 1995 roku, 
że rzeczywiste straty polskie nie 
przekraczają „zapewne 20 – 30 
tys.”. Czy publikacje takich „hi-
storyków” można traktować po-
ważnie? Tymczasem Misiło jest 
kreowany na autorytet w sprawie 
„konfliktu polsko-ukraińskiego 
1939 – 1947”. Inny ukraiński 
„historyk”, J. Daszkewycz twier-
dzi, że liczba polskich i ukraiń-
skich ofiar na Chełmszczyźnie i 
Zachodnim Wołyniu jest w przy-
bliżeniu jednakowa  –  i wynosi 
ona po 70 – 80 tysięcy osób. To 
kłamstwo nie tak trudno jest udo-
wodnić poprzez przeprowadze-
nie ekshumacji. Nawet w świetle 
maksymalnych ocen ukraińskich 
na Chełmszczyźnie do połowy 
1944 r. nie przekroczyły 3 tys. za-
bitych (A. L. Sowa). 

Wszystkie ofiary po stronie ukra-
ińskiej poniesione z rąk polskich 
wyniosły około 7 tysięcy osób 
(OUN-UPA i ludności cywilnej), 
w tym było około 2,5 tysiąca lud-
ności cywilnej, ofiar zarówno ak-
cji odwetowych jak i przypadko-
wych, podczas walk z UPA. 

Ukraiński historyk Jarosław Hry-
cak w książce „Historia Ukrainy” 
(Lublin 2000) rzeź ludności pol-
skiej dokonaną przez Ukraińców 
w latach 1943 – 1946 nazywa 
„wzajemną i krwawą czystką et-
niczną”, „walką bratobójczą”, 
„konfliktem”, a nawet „starciem 
dwóch nacjonalizmów, posiada-
jących długą listę wzajemnych 
krzywd i nienawiści”. 

„Niezatartą w historii narodu 
ukraińskiego hańbą pozostanie 
fakt, iż bohaterowie z tej „po-
wstańczej” armii woleli mordo-
wać bezbronne kobiety i dzieci, 
niż z daleka choćby zobaczyć 
sowiecki lub niemiecki czołg” – 
pisał Biuletyn Informacyjny (pod-
ziemny organ Komendy Głównej 
Armii Krajowej) w nr 10 z dnia 9 
marca 1944 roku. 

W podejściu do ludobójczej 
zbrodni dokonanej na Polakach 
strona ukraińska posługuje się 
różnego rodzaju manipulacjami. 
Pierwszej dokonują na płaszczyź-
nie semantycznej. Zdaniem na-
cjonalistów ukraińskich nie było 
to „ludobójstwo”, ale „konflikt”, 
„tragedia”, „walka” itp. Na Wo-
łyniu i w „Galicji Wschodniej” 
Polacy „zginęli tragicznie”. I na 
umieszczenie tylko takiego na-
pisu na mogiłach zgadzają się 
władze ukraińskie. Nie wolno 
umieścić wzmianki, że zginęli z 
rąk UPA. Aby przyszłe pokole-
nie Ukraińców nie miało wątpli-
wości, że winni są Sowieci. Jest 
rzeczą haniebną dla polskiego 
parlamentu, że przy 70.rocznicy 
ludobójczej akci na Wołyniu nie 
użył okreslenia zgodnego z praw-
dą historyczną, ale posłużył się 
eufenizmam „czystki etnicznej 
o znamionach ludobójstwa. A te 

„znamona” były niezwykle okrut-
ne, określone przez prof. Ryszar-
da Szawłowskiego jako „genoci-
dum atrox”.  Druga manipulacja 
polega na minimalizowaniu ofiar 
polskich i powiększaniu (często 
kilkakrotnym) ofiar ukraińskich. 
Trzecia manipulacja to unikanie 
szczegółowych opisów mordo-
wania dzieci i starców, kobiet i 
mężczyzn, sadystycznych tortur, 
gwałtów, okaleczeń... 

Doszło do tak kuriozalnej sytu-
acji, że nacjonaliści ukraińscy w 
Polsce i na Ukrainie oficjalnie 
twierdzą, że Polacy „zginęli tra-
gicznie” (być może z powodu 
jakiegoś kataklizmu), natomiast 
Ukraińcy zostali okrutnie pomor-
dowani przez Polaków (w tym 
przez „bandy AK”). 

Symboliczna była wypowiedź 

zamieszczona w „Rzeczpospoli-
tej’ z dnia 11-12 grudnia 2004 r. 
ówczesnego prezesa IPN Leona 
Kieresa. Powiedział on: „Jeżeli 
chodzi o Wołyń, chciałem to po-
wiedzieć tak, by nie razić Ukra-
ińców. Oczywiście, my mówimy 
o „zbrodni” na Wołyniu, oni o 
„tragedii”. Tu, w Instytucie Pa-
mięci Narodowej, przedstawicie-
le polskich środowisk z Wołynia 
atakowali mnie, też upominając 
się o zakwalifikowanie wołyńskiej 
zbrodni jako ludobójstwo. Odpo-
wiadam: każda śmierć domaga 
się pamięci, a śmierć męczeńska 
szczególnie, i to dobrej pamięci. 
Nie wolno nam zapominać o ofia-
rach tego konfliktu. Ofiary były i 
po stronie ukraińskiej, a działo 
się to na terenach zajętych przez 
Niemców.” Chciałoby się powie-
dzieć: szlachetna, wrażliwa posta-
wa. Jednakże sprawa Jedwabnego 
ujawniła, że była to postawa ob-
łudna. Chłopi ukraińscy nie dzia-
łali pod terrorem gestapowców i 
żandarmów niemieckich, ale nie 
wolno ich „razić”. Wystarczyła 
im inspiracja i zachęta ze strony 
elit z OUN-UPA, czyli faszystów 
ukraińskich współpracujących z 
faszystami niemieckimi, okupan-
tami ziem polskich i ukraińskich. 
Ale bestialskie formy tortur, 
gwałtów i  mordów dokonywa-
nych na bezbronnej cywilnej lud-
ności polskiej „od niemowlęcia 
po starca” były ich wymysłem i 
świadczyły o ich głębokim „od-
człowieczeniu”. Czy Polacy, ich 
ofiary, mają unikać jednoznacz-
nych definicji, aby zdegenerowa-
nych bandziorów „nie razić”?

Następnie Kieres opowiada hi-
storię młodej Ukrainki, która 
ostrzegła polskiego księdza przed 
napadem, za co banderowcy ją 
zamordowali. Dodaje: „bardzo 
bym nie chciał, by ta dziewczyna, 
która jest po tamtej stronie, miała 
po raz drugi cierpieć, jako Ukra-
inka.” Jej morderców nie można 

więc nazwać ludobójcami, bo ona 
by z tego powodu cierpiała! Nie 
ma w tym ani logiki ani moralno-
ści. 

Brak jest opracowań strat ludno-
ści polskiej w województwie po-
leskim, podczas Powstania War-
szawskiego i na innych terenach 
Polski, głownie w województwie 
kieleckim i na Mazowszu, gdzie 
ludność polską mordowały róż-
ne ukraińskie formacje zbrojne 
będące na służbie niemieckiej, 
w tym podczas pacyfikacji wsi. 
Trudno także jest oszacować, ilu 
Polaków zginęło z rąk ukraiń-
skich strażników w niemieckich 
obozach zagłady. 

Przybliżoną liczbę Polaków za-
mordowanych przez Ukraińców 
w latach 1939 – 1948 przedstawia 
poniższa tabela. 

Minimalna liczba ofiar ukraiń-
skiego ludobójstwa wynosi 179 
tys. zamordowanych Polaków. 
Szacunkowo sięga ona liczby po-
nad 234 tysięcy Polaków. Około 
20 tysięcy Polaków zostało ran-
nych, w tym inwalidami na całe 
życie. Kilka tysięcy polskich 
dzieci zostało sierotami, które 
trafiły do Domów Dziecka (w 
tym sowieckich), tułały się bez-
domne i głodne, zanim znalazły 
się przy bliższej lub dalszej rodzi-
nie. Świadkowie barbarzyńskich 
morderstw najbliższych człon-
ków rodziny i sąsiadów do koń-
ca swojego życia nosili głębokie 
urazy psychiczne. Z definicji lu-
dobójstwa wyraźnie wynikam że 
są to także ofiary tej zbrodni prze-
ciwko ludzkości  - a które nigdy 
nie zostały i już chyba nie zosta-
ną policzone. Zgodnie z prawdą 
należy przyjąć, że w latach 1939 
- 1948 ofiarą ukraińskiego ludo-
bójstwa padło około 250 tysięcy 
ludności polskiej. Do tej liczby 
ofiar ukraińskich nacjonalistów 
spod znaku SB-OUN-UPA oraz 
esesmanów i policjantów ukraiń-
skich trzeba dodać, zgodnie z wy-
liczeniem dr Wiktora Poliszczu-
ka, około 80 tysięcy wymordowa-
nych przez nich swoich rodaków, 
Ukraińców. 

 W liczbie tej nie ma: 

1 ofiar kolaboracji Ukraińców 
z Sowietami w latach 1939 - 1941, 
w wyniku czego około dwóch mi-
lionów Polaków zostało: 
a) aresztowanych i 
większość z nich została zamor-
dowana przez Sowietów 
b) deportowanych na 
Syberię, do Kazachstanu, itp. i 
tam kilkaset tysięcy z nich zmarło 
z głodu, mrozu i wycieńczenia;
2. ofiar kolaboracji Ukraińców 
z Niemcami, w wyniku czego 
pewna liczba Polaków została:
a) a r e s z -
towana i zamordowana przez 
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Niemców, oraz przez gestapow-
ców ukraińskich 
b) z e s ł a -
na do obozów koncentracyjnych 
i obozów pracy i tam poniosła 
śmierć – czasami z rąk strażni-
ków ukraińskich 
c) wywie-
ziona na przymusowe roboty do 
III Rzeszy (decydowali o tym soł-
tysi – Ukraińcy) i tam zginęła; 
3. polskich ofiar poniesionych z 
rąk rożnych formacji ukraińskich 
będących na usługach niemiec-
kiego okupanta, a działających 
poza terenem Kresów Wschod-
nich (np. w Warszawie, na Ma-
zowszu, w woj. kieleckim); 
4. polskich ofiar spośród ucie-
kinierów przez tzw. „zieloną 
granicę” na Słowację, Węgry 
i Rumunię, zamordowanych 
przez ukraińskich chłopów lub 
przekazanych policji ukraiń-
skiej, co kończyło się okrutnym 
śledztwem, rozstrzelaniem lub 
zsyłką na Syberię (na terenie 
okupowanym przez ZSRR), czy 
do obozów koncentracyjnych 
(na terenie okupowanym przez 
Niemcy). Działo się tak w całym 
paśmie granicznym od Beski-
du Niskiego, przez Bieszczady 
(Zachodnie i Wschodnie), Gor-
gany i Czarnohorę – czyli od 
Krynicy do Zaleszczyk. Część 
Legionu Ukraińskich Nacjona-
listów (sotnia pod dowództwem 
por. Jewhena Noryn-Hutowyna) 
pod koniec września 1939 roku 
Niemcy skierowali do wsi Woł-
kowyja i Cisna, pow. Lesko, aby 
„oczyszczać Łemkowszczyznę 
od niedobitków polskiej armii i 
pojedynczych jej żołnierzy, któ-
rzy skrycie przedzierają się lasa-
mi na Węgry i do Rumuni”. Przy 
pomocy wieśniaków Hutowyn 
zorganizował ukraińską straż 
chłopską, która przeczesywała 
Bieszczady i wyłapywała Pola-
ków, którzy chcieli przedostać się 
przez granicę. Do połowy 1941 
roku, gdy oddział ten skierowany 
został do Krynicy, aby utworzyć 
na jego bazie batalion „Roland”, 
pojmali oni w tym rejonie 1564 
osoby, z których co najmniej 450 
zostało zamordowanych. Około 
100 Polaków – uciekinierów w 
Bieszczadach Zachodnich zamor-
dowali chłopi ukraińscy (Andrzej 
Brygidyn: Kryptonim „San”; Sa-
nok 1992; Stanisław Żurek; UPA 
w Bieszczadach; Wrocław 2007, 
s. 12); 
5. ofiar ludności Warszawy, w 
tym Czerniakowa, gdzie dwie sot-
nie Wołyńskiego Legionu Samo-
obrony pod dowództwem Petro 
Diaczenki (za „zasługi” otrzymał 
on od Hitlera Krzyż Żelazny), w 
nomenklaturze niemieckiej wy-
stępujące jako 31 batalion SD 
– Sicherheitsdienst, mordowały 
ludność cywilną. W wydawanej 
podczas Powstania Warszawskie-
go gazecie „Walka Śródmieścia”, 
z dnia 17 sierpnia 1944, w artyku-
le Hajdamaczyzna w Warszawie 
pisano: Codzienne komunikaty z 
walk na ulicach Warszawy, zawie-
rają pewną stalą informację, no-
towaną przez prasę jakby mimo-
chodem, bez komentarza, - choć 
krzyczy ona wprost o to, by się nią 

bliżej zająć. Chodzi o „owocną” 
kolaborację ukraińców z niemca-
mi (tak jest napisane w oryginale! 
– przyp. S. Ż.) w walce Polaków o 
prawo do własnego narodowego 
życia, chodzi o codziennie doko-
nywane przez „braci słowian” 
ohydne mordy na bezbronnej 
ludności polskiej, grabieże i pod-
palenia, - chodzi wreszcie o spe-
cyficzne rozbestwienie ponurego 
hajdamaki z karabinem w ręku, a 
nożem za cholewą. Mimo woli na-
suwa się pytanie niezorientowa-
nemu: Skąd ta nienawiść? Czego 
chce „rezun’ spod Stanisławowa 
w Warszawie /.../?   Jarosław W. 
Gdański w książce „Zapomnia-
ni żołnierze Hitlera” (Warszawa 
2005) podaje, że w różnych for-
macjach niemieckich podczas II 
wojny światowej służyło 310 tys. 
Ukraińców. W Warszawie pod-
czas powstania różne formacje 
ukraińskie zamordowały od 3270 
do 16 350 Polaków. „Kazimierz 
Podlaski (Bohdan Skaradziński) 
w swej książce „Białorusini, Li-
twini, Ukraińcy” (wyd. 3, Londyn 
1985), tak kończy swój proukraiń-
ski wywód: „Ukraińcy stanowili 
1,5% garnizonu (niemieckiego w 
Warszawie), więc o ich roli pacy-
fikatorów Powstania nie będzie 
można poważnie mówić”. 1,5% 
w wypadku Powstania Warszaw-
skiego oznaczało to 270 zabitych 
i 75 ciężko rannych powstańców, 
3000 zamordowanych cywilów 
i zniszczonych całkowicie 156 
budynków („Encyklopedia War-
szawy”, Warszawa 1994, s. 687). 
A przecież Ukraińcy stanowili 
dużo, dużo większy odsetek żoł-
nierzy garnizonu niemieckiego 
w Warszawie, liczącego 31 lipca 
1944 ok. 20 000 ludzi (Włady-
sław Bartoszewski „Dni walczą-
cej stolicy. Kronika Powstania 
Warszawskiego” Londyn 1984), 
a później przeciętnie 25 000 lu-
dzi. Jeśli było Ukraińców tylko 
7,5% wśród żołnierzy garnizonu 
niemieckiego w Warszawie, to 
wówczas ci żołdacy mają na swo-
im sumieniu 1350 zabitych i 375 
ciężko rannych powstańców, 15 
000 - zamordowanych cywilów i 
zniszczonych całkowicie 780 bu-
dynków (Marian Kałuski: „Udział 
Ukraińców w zdławieniu Powsta-
nia Warszawskiego”; 2004-08-
06; Wirtualna Polonia);
6. ofiar kolaboracji Ukraińców 
z Sowietami i polskimi komuni-
stami w latach 1944 – 1956, w 
wyniku czego pewna ilość Pola-
ków została:
a) a r e s z -
towana i zamordowana w ka-
towniach NKWD i UB (głównie 
żołnierze AK, NSZ, WiN i przed-
stawiciele delegatury Rządu),
b) a r e s z -
towana i internowana w ZSRR i 
tam zginęła,
c) zamor-
dowana w obławach i po aresz-
towaniu przez Ukraińców – funk-
cjonariuszy MO i UB.  

Dr Ewa Siemaszko w artykule 
„Bilans zbrodni” liczbę polskich 
ofiar OUN-UPA na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej ocenia 
na 130 tysięcy osób („Biuletyn 

IPN, nr 7 – 8 z 2010 r.). Pisze 
też:: ”Do całości strat spowodo-
wanych zbrodniami OUN-UPA 
należy jeszcze dodać liczbę, 
wstępnie określoną na ok. 3 tys., 
Polaków zamordowanych na Lu-
belszczyźnie i nieznaną liczbę 
ofiar z południowych powiatów 
woj. poleskiego, graniczących z 
Wołyniem”. 

Dr. Ewa Siemaszko swoje obli-
czenia oparła o dane: 
„Szacowana liczba zamordowa-
nych Polaków dla powiatów woj. 
lwowskiego: Bóbrka, Brzozów, 
Dobromil, Drohobycz, Gródek 
Jagielloński, Jarosław, Jaworów, 
Lesko, Lubaczów, Lwów, Mo-
ściska, Nisko, Przemyśl, Rawa 
Ruska, Rudki, Sambor, Sanok, 
Sokal, Turka, Żółkiew według: S. 
Siekierka, H. Komański, K. Bul-
zacki, op. cit., s. 31, 94, 148, 187, 
221, 288, 357, 425, 509, 636, 734, 
778, 835, 915, 1030, 1113, 1144.
Szacowana liczba zamordowa-
nych Polaków dla wszystkich 
powiatów woj. stanisławowskie-
go według: S. Siekierka, H. Ko-
mański, E. Różański, op. cit., s. 
36, 118, 169, 258, 292, 354, 419, 
508, 591, 650, 716, 769.
Szacowana liczba zamordowa-
nych Polaków dla wszystkich po-
wiatów woj. tarnopolskiego
                                                                                                                                                      
Borszczów, Brody, Brzeżany, 
Czortków, Kamionka Strumiło-
wa, Kopyczyńce, Radziechów, 
Złoczów według: H. Komański, 
S. Siekierka, op. cit., s. 58, 99, 
137, 200, 225, 251, 329, 517. Dla 
pozostałych powiatów szacunki 
nie zostały podane”.
Brak więc w jej opracowaniu 
liczb polskich ofiar OUN-UPA 
odnośnie woj. tarnopolskiego z 
powiatów:: Buczacz, Podhajce, 
Przemyślany, Skałat, Tarnopol, 
Trembowla, Zaleszczyki, Zbaraż, 
Zborów.  
Są to polskie ofiary zbrodni do-
konanych przez formacje OUN-
-UPA. Tymczasem w ludobój-
stwie brały udział także inne 
formacje ukraińskie, z których 
znaczna część ich członków tra-
fiła potem do UPA (np. policjanci 
ukraińscy,  esesmani z SS-Gali-
zien. 
Warto zwrócić uwagę, że strona 
ukraińska nie rozróżnia swoich 
strat na  poniesione z rąk samo-
obrony polskiej, AK czy BCh  i 
osobno na poniesione z rąk KBW 
i LWP (często pod sowieckim do-
wództwem, w tym narodowości 
ukraińskiej i z udziałem żołnierzy 
narodowości ukraińskiej) oraz 
UB i MO – chociaż te formacje 
mordowały także polskich par-
tyzantów niepodległościowych i 
dokonywały pacyfikacji polskich 
wsi.  Na tej zasadzie strona polska 
mogłaby doliczyć chociażby ofia-
ry poniesione z rąk Armii Czer-
wonej – wszak w jej szeregach 
znajdowali się także Ukraińcy. 
Podczas konferencji we Wscho-
wie (Lubuskie) Przewodniczący 
Stowarzyszenia Upamiętniania 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów Szczepan Siekierka 
podał, że organizacja ta dyspo-
nuje już ponad 20 tys. relacjami 

świadków, którzy przeżyli tę kaźń. 
Stowarzyszenie udokumentowało 
dotychczas zamordowanie tam 
przeszło 200 tys. Polaków (Ma-
rek Zygmunt: „Skrawek piekła na 
Podolu” bez cenzury; w: „Nasz 
Dziennik” z 1 czerwca 2009). 
22 września 1944 r. kierownik 
Resortu Bezpieczeństwa Publicz-
nego PKWN, mjr Roman Rom-
kowski (właściwe: Natan Grun-
span) pisał w rozkazie do kierow-
nika WUBP w Lublinie Teodora 
(Fieodora) Dudy (narodowości 
ukraińskiej): „Czerwona Armia 
wyraźnie popiera Ukraińców i 
trzyma z reguły ich stronę prze-
ciwko Polakom. Komendant woj-
skowy miasta Chełma, pułkownik 
sowiecki, nakazał kategorycznie 
zastępcy komendanta powiatowe-
go Milicji Obywatelskiej przyjąć 
do posterunku MO w Chełmie 20 
Ukraińców. Przetrzymywanych za 
przestępczość Ukraińców komen-
dant każe zwolnić. Ukraińców w 
powiecie jest 10%. Sowieccy ko-
mendanci rejonów wiejskich or-
ganizują na własną rękę Milicję 
Obywatelską z Ukraińców, obok 
oficjalnych posterunków Milicji 
Obywatelskiej” („Rok pierwszy. 
Powstanie i działalność aparatu 
bezpieczeństwa publicznego na 
Lubelszczyźnie [lipiec 1944 – 
czerwiec 1945], Warszawa 2004, 
s. 66).  Ze sprawozdania PUBP w 
Tomaszowie Lubelskim wynika, 
że do 31 grudnia 1945 r. aresz-
towanych zostało 253 członków 
AK, 15 członków BCh oraz 17 
„bulbowców” (Rok pierwszy..., s. 
157).  

Przykład kolaboracji ukraińskiej 
ludności cywilnej opisał m.in. Jó-
zef Geresz w książce „Z dziejów 
Sosnowicy i okolic” (Sosnowica 
2003), podając, że z organami 
NKWD aktywnie współpraco-
wali informatorzy ze wsi Gór-
ki i Zienki. Zaopatrzeni w broń 
przez Sowietów, brali udział w 
obławach i aresztowaniach człon-
ków AK. „Do UB wstąpiło wielu 
mieszkańców gminy Czajki o po-
chodzeniu ukraińskim albo dzia-
łaczy komunistycznych – ci ludzie 
stanowili bezwzględną większość 
w tych organach. Szefem powia-
towego UB w Krasnymstawie był 
człowiek o nazwisku Piec, a jego 
zastępcą Ukrainiec ze Starej Wsi 
koło Kraśniczyna – Wasyl Dzida. 
Porucznik Wasyl Dzida, z wy-
kształceniem trzech klas szkoły 
powszechnej, samym swoim wy-
glądem budził postrach i dobrze 
dał się we znaki mieszkańcom 
swojej gminy jak i mieszkańcom 
całego powiatu Krasnystaw. /.../ 
Do Izbicy ta władza często zajeż-
dżała, robiąc podobne wrażenie, 
jak kiedyś SS w łapankach. Na ry-
nek zajeżdżały samochody pełne 
uzbrojonych „mołojców”, niemal 
wszyscy pochodzili z terenu gminy 
Czajki. Szefowie paradowali po 
Izbicy z pistoletami gotowymi do 
strzału zatkniętymi za pas mun-
duru. Następnie ci „utrwalacze” 
władzy ludowej wyjeżdżali do 
pobliskich wsi, gdzie poszukiwali 
broni i ukrywających się ludzi” 
(Ryszard Adamczyk: Izbicy dni 
powszednie, wojna i okupacja. 

Lublin 2007, s. 268 – 269). 
W obozie zagłady w Treblince 
zginęło około 20 tysięcy Pola-
ków i 800 tysięcy Żydów. Obsadę 
„polskiej” części obozu stanowi-
ło 10 Niemców i 60 Ukraińców. 
Obsadę „żydowskiej” części obo-
zu stanowiło 50 Niemców i 125 
Ukraińców (Katarzyna Pregow-
ska: Zapomniany heroizm; w: 
„Nasza Polska” z 2 lipca 2002). W 
obozie w Sobiborze obsadę stano-
wiło 30 Niemców i 150 Ukraiń-
ców. Obsadę obozu w Bełżcu 
stanowiło 30 Niemców i 100 
Ukraińców (Czesław Madajczyk: 
Polityka III Rzeszy w okupowanej 
Polsce). Szkołę Ukrainische SS 
Wachmanschaft w Trawnikach 
pod Lublinem ukończyło około
5 tysięcy młodych ukraińskich es-
esmanów. 
Podczas rozmowy gubernatora 
Wächtera z polskim politykiem 
Władysławem Studnickim, szef 
SS i Policji podał, że do połowy 
1944 r. z rąk Ukraińców zginęło 
100 tys. Polaków, natomiast Stud-
nicki utrzymywał, że 200 tysięcy. 
Zygmunt Drażan w artykule 
„Losy Polaków zamieszkałych 
we wsi Mokwin, gmina Berezne, 
pow. Kostopol (Wołyń)” zamiesz-
czonym w „Biuletynie informa-
cyjnym 27 DWAK” (nr 4/1994) 
ujawnia, że upowiec Włodzimierz 
Syczyk ze wsi Mokwin, morderca 
Polaków, w latach stalinowskich, 
co najmniej do 1956 roku, był 
m.in. pełnomocnikiem rządu PRL 
w Korei, gdzie pilnował polskich 
inżynierów rozbudowujących ten 
kraj, posługując się stalinowski-
mi metodami terroru. Z organi-
zowanych wystaw IPN „Twarze 
bezpieki” można zorientować 
się, jak liczna grupa ubowskich 
oprawców miała pochodzenie 
ukraińskie. W 1944 roku na Za-
mojszczyźnie posterunki MO 
obsadzane były przez banderow-
ców, z wyraźną pomocą władz 
sowieckich. Z wielką zaciętością 
polowali oni na żołnierzy AK, co 
zresztą Sowieci z góry zakładali. 
Interesujące byłoby porówna-
nie wysokości strat Polaków 
z danymi zamieszczonymi w 
sprawozdaniach i meldunkach 
OUN-UPA. Np. w Hanaczowie, 
pow. Przemyślany Polacy ocenili 
swoje straty na 63 zamordowane 
osoby (w tym 33 kobiety i dzie-
ci), natomiast strona ukraińska 
meldowała: zabito ponad 180 
Lachów, zraniono około 200, a 
reszta spaliła się w ogniu (Mo-
tyka.... s. 382; Ukraińska party-
zantka). Wynikałoby, że Polacy 
zaniżyli co najmniej trzykrotnie 
liczbę swoich ofiar! Być może 
źródła ukraińskie dokumentują 
tę „nierealną” liczbę pół miliona 
polskich ofiar ukraińskiego ludo-
bójstwa. 
Są sygnały, że zanim z doku-
mentami OUN-UPA historycy i 
archiwiści ukraińscy „nie zrobią 
porządku”, nie mogą one być 
udostępnione polskim naukow-
com. Bo Ukraina pisze na nowo 
swoją historię. Polega to na zacie-
raniu, niszczeniu śladów zbrodni 
ludobójstwa, aby ze zbrodniarzy 
uczynić bohaterów narodowych. 
Czyżby Ukraina innych „hero-
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sów” nie miała? 
Najwięcej ludności polskiej zgi-
nęło podczas jednego napadu w 
miejscowościach: 
   1.  Huta Pieniacka pow. Brody = 
1100 – 1300 osób, 28 lutego 1944 
roku, w wyniku napadu SS „Ga-
lizien”, OUN-UPA oraz chłopów 
ukraińskich z okolicznych wsi; 
   2.  Chodaczków Wielki pow. 
Tarnopol = 862 osoby (faktycz-
nie ponad 1000 osób), w kwietniu 
1944 roku, w wyniku napadu SS 
„Galizien” oraz OUN-UPA; 
   3.  Wola Ostrowiecka pow. Lu-
boml = co najmniej 620 osób, 30 
sierpnia 1943 roku, w wyniku na-
padu UPA oraz chłopów ukraiń-
skich z okolicznych wsi; 
   4.  Janowa Dolina pow. Kosto-
pol = 607 osób, o północy z 22 
na 23 kwietnia 1943 roku (Wielki 
Piątek), w wyniku napadu UPA 
oraz chłopów ukraińskich z oko-
licznych wsi; 
   5.  Podkamień pow. Brody = 
ponad 600 osób (niektórzy poda-
ją liczbę 1200 osób), w dniach 12 
– 16 marca 1944 roku, w wyniku 
napadu SS „Galizien” oraz OUN-
-UPA; 
   6.  Gaj pow. Kowel = 600 osób, 
30 sierpnia 1943 roku, w wyniku 
napadu UPA oraz chłopów ukra-
ińskich z okolicznych wsi; 
   7.  Ostrówki pow. Luboml = 
521 osób, 30 sierpnia 1943 roku, 
w wyniku napadu UPA oraz lud-
ności ukraińskiej (mężczyźni i 
kobiety) z okolicznych wsi; 
   8.  Kołodno pow. Krzemieniec 
= 516 osób, 14 lipca 1943 roku, 
w wyniku napadu UPA oraz chło-
pów ukraińskich z okolicznych 
wsi oraz miejscowych; 
   9.  Gurów pow. Włodzimierz 
Wołyński = 410 osób (W. i E. Sie-
maszko podają liczbę około 200 
ofiar, inni: z 480 Polaków ocalało 
70 osób), 11 lipca 1943 roku, w 
wyniku napadu UPA oraz chło-
pów ukraińskich z sąsiednich wsi; 
   10.  Palikrowy pow. Brody = 
365 osób (tyle ofiar pochowano, 
natomiast nie ustalono liczby ciał 
nie odnalezionych i spalonych, tj. 
faktycznie około 500 Polaków), 
12 marca 1944 roku, w wyni-
ku napadu SS „Galizien”, UPA, 
SKW oraz miejscowych Ukraiń-
ców. 

Mieszkanka Włodzimierza Wo-
łyńskiego, Polka, Franciszka 
Prus, która od wielu lat wyszuki-

wała polskie mogiły i stawiała na 
nich metalowe krzyże, w „Dzien-
niku Lubelskim’ z 25 październi-
ka 2005 roku podała, że we wsi 
Soroczyn pow. Włodzimierz Wo-
łyński znajduje się mogiła około 
300 Polaków zamordowanych 
przez UPA oraz w Kolonii Mon-
tówka zginęło tyle samo Polaków. 
W. i E. Siemaszko podają, że we 
wsi Soroczyn zamordowanych 
zostało około 140 Polaków. Nie 
wymieniają oni Kolonii Montow-
ka, jest za to kol. Matoszówka 
(Mataszówka) pow. Łuck, gdzie 
udokumentowali mord na... 6 Po-
lakach (Siemaszko..., s. 564). 
Polacy na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej, którzy zna-
leźli się pod okupacją sowiecką 
twierdzili, że była to okupacja 
sowiecko-ukraińska, natomiast 
na Lubelszczyźnie oraz na Pod-
karpaciu, że była to okupacja nie-
miecko-ukraińska. Cała mieszka-
jąca tutaj ludność polska poddana 
była różnego rodzaju terrorowi 
administracji ukraińskiej, milicji 
lub policji ukraińskiej, duchow-
nych cerkwi prawosławnej i grec-
kokatolickiej oraz różnego ro-
dzaju organizacjom społecznym, 
strukturom militarnym i grupom 
zbrojnym będącym na służbie 
sowieckiej i niemieckiej (agen-
tury NKWD, ukraińskiej milicji 
i policji - zarówno pomocniczej 
jak i kryminalnej, ukraińskich 
gestapowców i esesmanów itp.). 
Ukraiński terror dotknął w różny 
sposób ponad 3 miliony Polaków. 

Lucyna Kulińska w artykule „Za-
pomnij o Kresach” pisze m.in.: 
„Nacjonaliści ukraińscy starali 
się niszczyć ślady polskiej kul-
tury już od roku 1939. Oprócz 
fizycznie unicestwianych Pola-
ków ofiarą ich terrorystycznych 
akcji padły dziesiątki polskich 
kościołów, setki kaplic, dworów i 
innych obiektów, które rabowano, 
palono, burzono lub dewastowa-
no. Banderowcy nie oszczędzali 
nawet cmentarzy i kaplic grobo-
wych1. Przykładem współdziała-
nia nacjonalistów z formacjami 
niemieckimi może być napad i 
zniszczenie wspaniałego i boga-
tego sanktuarium w Podkamie-
niu. Był to klasztor zasobny i 
porównywalny jedynie z często-
chowską Jasną Górą. Po wymor-
dowaniu we wnętrzach klasztoru 
kilkuset Polaków, którzy schro-

nili się w tym świętym miejscu, 
lokalni banderowcy współpra-
cujący z SS Galizien przez kilka 
dni ograbiali zniszczony klasztor 
– jeden z najzasobniejszych w 
precjoza i skarby sztuki na ca-
łych Kresach. Według ocalałych 
z pogromu kapłanów wartość zra-
bowanych skarbów klasztornych 
sięgała kilku milionów dolarów.  
Czy jest jakaś szansa na odzyska-
nie choćby części opisywanych 
dóbr? Niestety niewielka. Nie ma 
determinacji, nie ma woli poli-
tycznej, pomijając fakt, że do tej 
pory nie odzyskaliśmy dużej czę-
ści dóbr jeszcze w traktacie ry-
skim przewidzianych do zwrotu 
przez Rosję i Ukrainę. Nie zwró-
cono nam zagrabionej Biblioteki 
Krzemienieckiej, wywiezionej 
po powstaniu listopadowym, ani 
biblioteki i galerii Stanisława 
Augusta (która do dziś znajduje 
się w Kijowie). Bardzo bolesny 
jest dla Polaków problem zbio-
rów lwowskich. Pozostały tam 
bowiem polonica, nie ucrainica. 
Wspomniane wcześniej obra-
zy Malczewskiego ze zbiorów 
Lanckorońskich, prawie 7 tysięcy 
kodeksów rękopiśmiennych, kil-
kutysięczna kolekcja autografów 
wybitnych polskich osobistości, 
jedyny, dziś niszczejący komplet 
prasy polskiej od XVIII wieku, 
9 tysięcy archiwaliów muzycz-
nych, licząca 11,5 tysiąca sztuk 
kolekcja map, 55 tysięcy rycin, 
zbiory grafik polskich od XVI 
wieku ze wspomnianej już kolek-
cji Pawlikowskich, zbrojownia 
książąt Lubomirskich, porcelana, 
przedmioty rzemiosła artystycz-
nego, galeria obrazów, bibliote-
ka i zbiory muzeum Baworow-
skich, różne zbiory archiwalne 
– rodowe, prywatne i klasztorne, 
i oczywiście lwia część do dziś 
nieodzyskanych zbiorów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. 
W 1946 roku drobna część zbio-
rów została Polsce zwrócona 
przy akompaniamencie wielkiej 
akcji propagandowej jako „dary 
narodu radzieckiego dla naro-
du polskiego”, ale była to tylko 
garstka zrabowanych skarbów. 
Po licznych reorganizacjach mu-
zeów lwowskich polskie zbiory 
zostały wplecione w ekspozycje 
ukraińskie i swoiście „przepraco-
wane”, aby udowadniać nie pol-
skość, ale odwieczną kulturową 
„ukraińskość” Lwowa i Kresów. 

Dla Polaków szczególnie bolesna 
jest nieobecność w kraju dzieł 
czołowych przedstawicieli ma-
larstwa polskiego od poł. XVI do 
połowy XX wieku i zbiory euro-
pejskiej sztuki, dziś prezentowa-
ne w lwowskiej galerii. W ten 
sposób został nam odebrany do-
robek naszych antenatów. Należy 
pamiętać, że nasze roszczenia nie 
ulegają w świetle konwencji mię-
dzynarodowych przedawnieniu. 
Istnieją dokumenty wskazujące 
jednoznacznie, że wiele kolekcji 
przekazanych przez darczyńców 
do muzeów lwowskich było opa-
trzonych zastrzeżeniami, że nale-
żeć mają do narodu polskiego. Ich 
wola została więc pogwałcona.
Równie bolesne było totalne 
zniszczenie dorobku wsi polskiej. 
Spalono – nierzadko z mieszkań-
cami i inwentarzem – dziesiątki 
tysięcy gospodarstw, obiektów 
publicznych – takich jak szko-
ły, urzędy – niszczonych według 
specjalnych instrukcji po wymor-
dowaniu lub wypędzeniu pol-
skich mieszkańców. Niszczono 
ogrody, sady, plantacje, nawet po-
jedyncze drzewa przy domach, by 
nie został żaden, choć najmniej-
szy ślad po dawnych polskich 
mieszkańcach. Rozkradano mie-
nie ruchome, zwierzęta hodowla-
ne, narzędzia rolnicze, sprzęty… 
Lata fałszowania prawdy o lu-
dobójstwie kresowym i grabieży 
zrobiły swoje. Kto nie wywodził 
się z rodziny dotkniętej tą trage-
dią, nie miał w zasadzie szans na 
uzyskanie rzetelnych informacji 
na ten temat. Same ofiary milczały 
długo, bo w czasach komunizmu 
już samo wspomnienie, że ich 
ziemia czy pomordowane rodziny 
pozostały na Wschodzie, stanowi-
ło zagrożenie. Rosjanie sami po-
pełnili na Kresach wiele zbrodni, 
nie mówiąc o masowych wywóz-
kach Polaków na Wschód, byli 
więc na tym punkcie nadwraż-
liwi. Wypędzeni, wykorzenieni 
Kresowianie, pełni koszmarnych 
wspomnień, musieli walczyć o 
przetrwanie w trudnych powo-
jennych latach i woleli nie mówić 
o swych krzywdach. Co gorsza, 
zdawali sobie sprawę z tego, że 
za nimi podążyła na Ziemie Za-
chodnie spora grupa morderców, 
posługujących się prawdziwymi 
lub zrabowanymi ofiarom doku-
mentami. Część nacjonalistów 
stosunkowo szybko, z własnej 

woli lub nie, zaoferowała swe 
usługi komunistycznej władzy, 
szczególnie UB i Informacji Woj-
skowej, i stała się pożądanymi 
współpracownikami ustroju. Tym 
postępowaniem znowu zyskiwali 
przewagę nad swoimi ofiarami. 
/.../ Także Lwów, „zawsze wierny 
Rzeczypospolitej”, pod rządami 
ukraińskich nacjonalistów stał 
się widownią eksperymentów, 
które mają udowodnić jego „od-
wieczną ukraińskość”. Trudne 
zaiste to zadanie, ale realizowane 
z uporem wartym lepszej sprawy. 
Towarzyszy temu rzecz jasna ak-
cja zacierania śladów polskości 
miasta – niszczenie pamiątek, 
tablic, kartuszy, cmentarzy, do-
kumentów, aktów własności itp. 
Problem ten dotyczy też wielu 
innych miejscowości kresowych, 
nie tylko na Ukrainie, ale także na 
Litwie i Białorusi (Lucyna Kuliń-
ska: Zapomnij o Kresach; w: por-
tale internetowe). 

Nie sposób jest ocenić straty ma-
terialne, jakie poniosła ludność 
polska w wyniku działań nacjo-
nalistów ukraińskich. Ukraińcy 
zagrabili ziemię i mienie ponad 
miliona Polaków. Spalili bądź 
zmusili Polaków do opuszczenia 
ponad 300 tysięcy ich zagród. 
Spalili lub zniszczyli wszystkie 
kościoły i kaplice rzymskokato-
lickie we wsiach i małych miej-
scowościach. Z ich ręki zginęło, 
najczęściej po bestialskich tortu-
rach, około 160 księży rzymsko-
katolickich, 22 zakonnice i 17 
zakonników. Na kilku tysiącach 
polskich masowych mogił, ofiar 
„depolonizacji” tych terenów, nie 
ma krzyża, porastają one chwa-
stami, lasem, bądź znajdują się na 
nich pola uprawne.

   To nie była „depolonizacja”, to 
była „dehumanizacja” Wołynia i 
Małopolski Wschodniej. Była to 
najbardziej barbarzyńska i total-
na Zagłada Polskich Kresów od 
czasów najazdów tatarskich oraz 
hajdamackiej rzezi Humania i 
okolic prawobrzeżnego Dniepru 
w 1768 roku, zwanej „Koliszczy-
zną”. Tym razem „dziką ordą” 
byli Ukraińcy, sąsiedzi Polaków, 
także Słowianie i także chrześci-
janie. 

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

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

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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W 202 rocznicę urodzin ukra-
ińskiego poety i malarza Tara-
sa Szewczenko (9 marca 2016 
r.), został złożony wniosek do 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Lublin i Prezydenta Miasta Lu-
blin w sprawie zmiany nazwy 
skweru położonego w grani-
cach administracyjnych Miasta 
Lublin t.j zmiany nazwy Skwe-
ru Trasa Szewczenki na Skwer 
Sprawiedliwych Ukraińców. Po 
odczytaniu kilku strof poezji 
Szewczenki p.t. Hajdamacy, w 
którym nadaje kult oprawcom 
i zbrodniarzom, podsycając 
bardzo silnie element antypol-
ski, Kresowianie złożyli sto-
sowne dokumenty.  
Tekst z nieukrywaną radością i 
całkowitą aprobatą, publikuję 
niniejszym na blogu na osobistą 
prośbę autorów Obywatelskie-
go Projektu Uchwały z Lublina. 
Otrzymałem bowiem korespon-
dencję, a w niej: „Panie Sławo-
mirze proszę o opublikowanie 
mojego emaila na niepokorni.
pl , wysłanego do pana w dniu 
10 marca 2016 r. . Jest to nasza 
dalsza walka o to aby w Lublinie 
mógł powstać pomnik pomor-
dowanych na Wołyniu i aby nie 
poniżano w naszym mieście Kre-
sowian, którzy stanowią około 
30 % mieszkańców Lublina. Po-
zdrawiam Zdzisław Koguciuk”. 
Od siebie, jako autora bloga 
zaś jeszcze dodam: „Wybaczyć 
można i trzeba, tym bardziej nie 
można zapomnieć, by prawdzie 
i miłosierdziu stało się zadość, 
miłosierdzie jest bowiem dla 
wszystkich!”.
Oto poniżej stosowne i jakże 
wymowne uzasadnienie podję-
cia Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej w sprawie 
zmiany nazwy „Skweru Tarasa 
Szewczenki” na „Skwer Spra-
wiedliwych Ukraińców”, nade-
słane przez Pana Zdzisława Ko-
guciuk:
Rada Miasta Lublin w dniu 31 
maja 2012 r Uchwałą nr 460/
XXI/2012 nadaje nazwę skwe-
ru położonemu w granicach ad-
ministracyjnych miasta Lublin 
„Skwer Tarasa Szewczenki”. 
Rada Miasta Lublin w wyniku 
głosowania podjęła przedmio-
tową uchwałę głosami 14 „za”, 
przy 5 głosach „wstrzymujących 
się”.
Uzasadnienie w/w Uchwały pod-
pisane przez Prezydenta Miasta 
Lublin
Taras Szewczenko – ur. 9 mar-
ca 1814 r. we wsi Moryńce na 
Kijowszczyźnie, zm. 10 marca 
1861r. w Sankt Petersburgu. Ta-
ras Szewczenko był wybitnym 
poetą i malarzem ukraińskim 
oraz działaczem społecznym. 

Jest dla narodu ukraińskiego 
wielkim autorytetem moralnym, 
postacią niezwykle ważną i za-
służoną. W swojej twórczości z 
głębokim szacunkiem i przyjaź-
nią odnosił się do narodu pol-
skiego, a jego zbiór wierszy i po-
ematów pt. „Kobziarz” za spra-
wą lubelskiego naukowca Piotra 
Kuprysia, został przetłumaczony 
na język polski i wydany stara-
niom lubelskich profesorów.
Mieszkańcy Lublina podpisując 
się pod Obywatelską Inicjaty-
wą Uchwałodawczą w sprawie 
zmiany nazwy skweru wyrazili 
tym samym swoje głębokie obu-
rzenie wobec honorowania oso-
by, która na takie wyróżnienie 
nie zasługuje. Twórczość poety 
ukazuje niezbicie z jaką po-
gardą odnosił się do Polaków 
w swojej poezji. Mieszkańcy 
Lublina nie mogą przejść obo-
jętnie kiedy w przestrzeni pu-
blicznej naszego miasta znaj-
duje się skwer imieniem poety 
który używał antypolskiej re-
toryki:
Taras Szewczenko i jego poezja 
odnosząca się do Polaków.
Strofy wiersza Tarasa Szewczen-
ki „Do Polaków” były recytowa-
ne jako uzasadnienie głosowania 
Rady Miasta Lublin nad nazwą 
Skweru Tarasa Szewczenki. Jest 
rzeczą wprost niewyobrażalną, 
aby wiersz posiadający aspekt 
antypolski, był argumentem do 
przyznania w naszym mieście 
takiego wyróżnienia. Recytowa-
no strofy: „ Kiedyśmy byli Ko-
zakami/I nic o Unii nie słyszeli/
Na wolnych stepach wolni sami/
Brataliśmy się z Polakami/I żyli 
sobie najweselej”. Czy więc 
Radni Miasta Lublin nie mieli 
tutaj na uwadze Unii Europej-
skiej skoro podjęli tak przychyl-
ną decyzję, bo sens i kontekst 
tego ujęcia jest inny.
Wiersz Do Polaków powstał 
w czasie zesłania Szewczenki 
do Twierdzy Orskiej i napisa-
ny między rokiem 1847 a 1850. 
Wymieniona tutaj Unia jest od-
niesieniem do Unii Brzeskiej 
zawartą w Brześciu Litewskim 
w roku 1596 która dokonała 
przyłączenia cerkwi prawosław-
nej do polskiego kościoła ła-
cińskiego. Jest to najpełniejsza 
wykładnia poglądów poety w 
sprawie wpływu Polski na hi-
storię ziem ukraińskich. Poeta 
zwraca się w wierszu do Pola-
ków, wspominając czasy świet-
ności Kozaczyzny i zastanawia 
się nad przyczynami nieszczęść 
Ukrainy. Jego zdaniem jedną 
z przyczyn tych nieszczęść jest 
to, że księża rzymskokatolic-
cy zaczęli propagować wiarę 
katolicką w miejsce prawosła-

wia. Innym przesłaniem w wier-
szu jest mowa o przyczynach 
zniewolenia swojej ojczyzny i 
wskazanie iż wrogami Ukrainy 
są magnaci kolonizujący zie-
mie ukraińskie. Z jednej strony 
Szewczenko ukazuje sielankowy 
obraz wcześniejszego pełnego 
porozumienia Polaków i Koza-
ków z drugiej podkreśla krwawy 
przebieg konfliktu między obie-
ma stronami, do jakiego doszło 
za sprawą działalności wskaza-
nych wyżej osób.
Nie można również bez emocji 
przejść wobec takich słów któ-
rych użyto w uzasadnieniu przy-
jęcia uchwały Nr 460/XXI/ 2012 
że - „Taras Szewczenko (….) w 
swojej twórczości z głębokim 
szacunkiem i przyjaźnią odno-
sił się do narodu polskiego”. 
Jak Prezydent Miasta Lublina 
mógł coś takiego podpisać kie-
dy twórczość poety świadczy 
całkowicie o jego pogardzie i 
wrogości do narodu polskiego. 
W tym celu dokonujemy anali-
zy poematu Tarasa Szewczenki 
„Hajdamacy” gdzie bardzo wy-
raźnie nadaje kult oprawcom 
i zbrodniarzom, podsycając 
bardzo silnie element antypol-
ski i antysemicki. Aby zobrazo-
wać i wykazać do jakiego stop-
nia posunął się w swojej poezji 
przetaczamy cytaty:

Hajdamacy

Taras Szewczenko ( 1814-1861 ) 
tłum. Leonard Sowiński
Przepisy: Hajdamacy ( ukr. 
гайдaмаки), lp. hajdamaka (z 
tureckiego hajdmak – rabować, 
grabić, ścigać, pędzić) – uczest-
nicy zbrojnych napadów rozbój-
niczych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów w 
XVIII wieku. Wywodzili się ze 
zbiegłego ukraińskiego chłop-
stwa, zubożałych mieszczan i 
Kozaków zaporoskich, łączy-
ła ich wspólna profesja – na co 
dzień działali w luźnych grupach 
trudniących się rozbojem i napa-
dami. Hajdamaków od zwykłych 
bandytów różnił fakt, że uciele-
śniali społeczny protest ukraiń-
skich chłopów przeciwko wyzy-
skowi panów.

Rozdział : Tytar Cytat I

(…………………)
Jak to żyć im będzie,
Jak okuje w złoto całą,
Jak dolę zdobędzie,
Jak to Lachów Hajdamacy
Wyrżną w Ukrainie,
Jak on panem sobie będzie
Jeśli nie zaginie.
(………………..)
Rozdział : Święto w Czehrynie 

Cytat II
(…………………)
Ach, to Hajdamacy! Na gwałt 
Ukrainy
Orły naleciały: one to rozniosą
Lachom, Żydom kary;
Oni — Hajdamacy —
Za krew i pożary
Piekłem im odpłacą.
(………………..)

Rozdział : III Starszy Cytat III

(…………………)
I jak my z nożami,
Z nożami świętymi,
I z ojcem Maksymem
W tę noc pohulamy,
Lachów pohajdamy,
I tak pohulamy,
By piekło się śmiało,
(………………..)
Przepisy: Maksym Żeleźniak, 
ukr. Максим Залізняк (ur. ok. 
1740 – zm. po 1768) — Ko-
zak zaporoski, przywódca po-
wstania hajdamackiego, wraz z 
Iwanem Gontą prowodyr tzw. 
rzezi humańskiej w dniu 21 lub 
24.06.1768 r., w czasie której 
wymordowano 20 tysięcy Po-
laków i Żydów, w tym kobie-
ty, dzieci i starców oraz księży 
rzymskokatolickich i unickich.

Rozdział : Kobzarz Cytat IV

(…………………)
Szanujcież się dobrze teraz,
Panowie Polacy!
Maksym idzie Czarnym Szla-
kiem,
Za nim Hajdamacy.
Przepisy: Szanujcież się dobrze 
teraz, Panowie Polacy! — dwa 
wiersze te nie dały się przetłu-
maczyć dosłownie; ręka drgnę-
ła od zgrozy i oburzenia. [ukr. 
Шануйтеся ж, вражі ляхи, 
Скажені собаки: strzeżcie się, 
nienawistni Polacy, nieczyste 
psy.].

Cytat V

ZAPOROŻEC

Jaki bo ty kiep! Doprawdy! Wi-
dzisz, on śpiewał, ażeby Lachy 
ohydne pokutowali, bo Czarnym 
Szlakiem idzie Żeleźniak z Haj-
damakami, ażeby ich rznąć…
HAJDAMAKA
I wieszać, i mordować! Dobrze, 
dalibóg, dobrze! Ej, dałbym kar-
bowańca, jeżelibym nie przepił 
wczoraj! (………….)

Rozdział: Kobzarz Cytat VI

(……………..)
Kozackich krain kwiat prześlicz-
ny —

W objęciu Lacha z wolna schnie,
(……………..)
W jarzmie u Lacha… Biada! bia-
da!
Módlcie się, dzieci! Straszny sąd
Lach Ukrainie zapowiada —
(……………..)

Rozdział: Trzeci kur Cytat VII

(……………..)
Jeszcze dzień jeden w Ukrainie
Panował nienawistny Lach,
Jeden, ostatni, szerzył strach
Po Ukrainie i w Czehrynie.
Ale i ten — dzień Makoweja
Świąteczny dzień, i ten z kolei
Przeminął wreszcie. Lach i Żyd,
(……………..)
Przepisy: - Czehryn a. Czehryń, 
ukr. Чигирин — miasto nad 
rzeką Tiasminem, niedaleko jej 
ujścia do Dniepru, jedna z najda-
lej wysuniętych na południowy 
wschód twierdz Rzeczypospoli-
tej, miejsce buntów kozackich.
- Makoweja (ukr. Маковія) — 
święto ludowe w dniu Podniesie-
nia Krzyża, obchodzonym w
kościele prawosławnym 14 
sierpnia.

Cytat VIII

(……………..)
I wiele, ach! wiele strumieni 
krwi pańskiej
Z falami popłynie. I Kozak oży-
je;
Ożyją hetmani; odmieni się dola;
„Ni Lacha, ni Żyda!” — głos za-
grzmi kozaczy —
O Boże mój, Boże, stań się twoja 
wola —
(……………..)

Rozdział: Czerwona uczta Cytat 
IX

(……………..)
„Ojcze! bracie!
Przecz ja nie sturęki?
Dajcie noża, siłę dajcie,
Męki Lachom, męki!
Męki straszne, niewymowne,
By aż piekło drgnęło!”
— „Dobrze, synu, noże będą.
Dziś na święte dzieło
(……………..)

Rozdział: Hupalowszczyzna Cy-
tat X

(……………..)
— „A widziałeś Lachów dzi-
siaj?”
— „Nigdzie ni jednego..
Ale wczoraj dość ich było;
Wianków nie święcili;
Przeszkodzili potępieńcy.
Za tośmy ich bili,
Ja i ojciec nożem świętym, —
A matka nie zduża
I to chciała.”

Strzeżcie się nienawistni Polacy nieczyste 
psy?, za te i inne słowa Taras Szewczenko 
won z Lublina i won z pomników.
Sławomir Roch

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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— „Dobrze, chłopcze!
(……………..)
Przepisy: zdużać (z ukr.) — da-
wać radę, mieć siłę, nadążać.

Rozdział: Uczta w Łysiance Cy-
tat XI

(……………..)
Stoi Gonta z Żeleźniakiem,
Rycząc: „Kara, kara,
Kara Lachom! Niech nie grze-
szą!”
(……………..)
- 4 -
(……………..)
Wszyscy legli, wszyscy rzędem:
Ani żywej duszy
Izraelskiej i szlacheckiej.
Tymczasem od burzy
Podwojone, do obłoków
Sięgają pożary.
A Jarema ciągle huka:
„Kary Lachom, kary!”
Jak szalony, wiesza, pali,
Sieka trupie ciało:
Dajcie Lacha, dajcie Żyda!
Mało mi ich, mało!
Dajcie Lacha, krwi dawajcie,
Mięsa z krwią i pianą!
Morze krwi… nie dosyć mo-
rza…
Rozdział: Gonta w Humaniu Cy-
tat XII

(……………..)
Maksym rżnie — a co Jarema,
Nie rżnie, a katuje,
Z nożem w ręku, na pożarach,
Czuwa i nocuje.
Nie opuszcza, nie żałuje
Nigdzie ni jednego:
Za tytara Lachom płaci,
Za starca świętego,
(……………..)

Kupą koło kupy
Od Kijowa do Humania
Legły polskie trupy. —
Jak ta chmura, Hajdamacy
Humań otoczyli,
O północy; a do świtu
Miasto zapalili;
Zapalili, zakrzyczeli:
„Morduj Lacha znowu!”
(……………..)

Chodźmy, bracia!”
Wziął Maksyma,
Idą wzdłuż bazaru,
I obydwa wykrzykują:
„Kara Lachom, kara!”
I karali: strasznie, strasznie
Humań się zakrwawił;
Ani zamek, ani kościół
Nikogo nie zbawił,
(……………..)

Hajdamacy
Mury rozwalili, —
Rozwalili, — o kamienie
Księży rozbijali,
A uczniaczków żywcem w studni
Wszystkich pochowali.
Aż do samej nocy Lachów mor-
dowali,
(……………..)

Przepisy: Humań — miasto w 
środkowej części Ukrainy, w 
XVIII w. rezydencja Potockich, 
miejsce tzw. rzezi humańskiej, 
kulminacyjnego wydarzenia ko-
liszczyzny (21 lub 24 czerwca 
1768 r.).

Szwaczka
Taras Szewczenko ( 1814-1861 ) 
tłum. Piotr Kupryś

(……………..)
A w Fostowie,
W owym słynnym mieście
Spadło Lachów oraz Żydów
Nie sto głów, nie dwieście,
Lecz Tysiące. A majdany
We krwi wprost tonęły.
Także karczmy z kościołami,
Jak świeczki płonęły.
(……………..)
Przepisy: Fastów (ukr. Фастів) – 
miasto na Ukrainie, w obwodzie 
kijowskim. W 1768 podczas ko-
liszczyzny zbuntowani chłopi ru-
scy i Kozacy urządzili w mieście 
pogrom ludności żydowskiej i 
polskiej, a także okradli i spalili 
kościół.

Chłodny Jar

Taras Szewczenko ( 1814-1861 ) 
tłum. Piotr Kupryś
(……………..)
W Jarze kiedyś hajdamacy
Swym taborem stali.
Szykowali samopały
I drzewce strugali.
(……………..)
Pełni jednej chęci -
Iść na wroga podstępnego,
Na wściekłego Lacha.
(……………..)
Krótki rys historyczny który 
jest tematem w/w poezji Tarasa 
Szewczenki:

W 1768 r doszło do wystąpienia 
ruskiego chłopstwa pańszczyź-
nianego, hajdamaków i kozaków 
przybyłych z podległego Impe-
rium Rosyjskiego - Siczy Zapo-
rowskiej. Wystąpienie nazwano 
„koliszczyzną”, co oznaczało na 
Ukrainie w XVIII w słowo „ko-
lejną straż” pełnioną przy dwo-
rze przez uzbrojonych chłopów. 
Było ono skierowane przeciw 
szlachcie polskiej, ludności ży-
dowskiej, kościołowi unickiemu 
i rzymskokatolickiemu oraz ist-
niejącemu ładowi społecznemu. 
Zachętą do w/w wystąpienia 
była niewątpliwie działalność 
kleru prawosławnego a zwłasz-
cza jego duchowego przywódcy 
ihumena monasteru Motreniń-
skiego - Melchizedeka Znacz-
ko - Jaworskiego. Prowadził on 
agitację przeciwko kościołowi 
unickiemu i rzymskokatolickie-
mu i przywrócenia dominującej 
na Ukrainie roli religii prawo-
sławnej. Na czele wystąpienia 
stanął zaporoski kozak Maksym 
Żeleźniak, który w 1767 r. trafił 
na służbę do monastyru Motre-
nińskiego. Tam odpowiednio 
uformowany, na terenach nale-
żących do monasteru, w Chłod-
nym Jarze, utworzył pierwszy 
oddział. Obdarzony charyzmą 
szybko zgromadził wokół sie-
bie wiele osób aby już 26 lub 29 
maja 1768 r. przybyć z grupą ko-
zaków do monastyru Motreniń-
skiego pod Czehryniem w celu 
rozpoczęcia „koliszczyzny”. 

Po nabożeństwie jeden z mni-
chów poświęcił noże, które 

obecni rozdzielili między sie-
bie, aby jak dodają historycy, 
rżnąć wrogów Ukrainy. Źródła 
podają, że w tej akcji uczestni-
czyło około 100 kozaków z Si-
czy Zaporoskiej oraz kilka ty-
sięcy plebsu. Jego oddział zasi-
lany przez hajdamaków, grabież-
ców i rabusiów szybko rozrastał 
się, zajmując kolejne miasta 
gdzie dokonywali bezlitosnych 
rzezi. W ukraińskich legendach 
i baśniach ludowych „Hajda-
macy” czyli zuchwali rozbójni-
cy uznawani byli za obrońców 
ludzi uciśnionych i biednych. 
Grabili tych panów co chłopom 
krzywdę wyrządzali, bogatym 
zabierali, a biednym dawali. 
Rzeczywistość daleko odbiega-
ła jednak od stepowych mitów. 
Bandy opryszków i hajdamaków 
za nic miały los ruskich chłopów 
i prostaczków. Okradano ich 
równie chętnie jak napasionych 
panów. Mimo to po wioskach i 
miasteczkach Ukrainy opowia-
dano bajdy i śpiewano pieśni 
sławiące hajdamacką fantazję i 
zuchwalstwo opryszków. 

Koliszczyzna objęła obszar po-
między rzekami: Dnieprem, Si-
niuchą, Bohem i Rosią, teren 8 
z 12 powiatów późniejszej gu-
berni kijowskiej (nie wszystkie 
w całości): kijowski, wasylkow-
ski, zwinogródzki, kaniowski, 
taraszczański, humański, czer-
kaski i czehryński, w tym takie 
miejscowości, jak: Żabotyn, 
Smiła, Czerkasy, Łysianka, Bo-
husław, Humań, Korsuń, Czeh-
ryń, Kaniów, Fastów, Brusiłów, 
Makarów. Trwała od czerwca 
do lipca 1768 r i przejawiała się 
masowymi morderstwami lud-
ności polskiej i żydowskiej oraz 
duchownych grecko i rzymsko-
katolickich. Szacuje się, że pod-
czas koliszczyzny zostało wy-
mordowanych około 200 000 
tyś. ludzi, gdzie apogeum była 
zbrodnia w Humaniu (ukr. 
Умань) w obwodzie czerka-
skim. Ta zbrodnia przeszła do 
historii pod nazwą „Rzezi Hu-
mańskiej”, której przywódcami 
byli: Maksym Żeleźniak, zapo-
roski kozak i Iwan Gonta, syn 
ruskiego chłopa spod Humania. 
Gonta był setnikiem nadwornej 
milicji wojewody kijowskiego 
Franciszka Salezego Potockiego, 
od którego otrzymał w dzierżawę 
swoją rodzinną wieś. Gdy Że-
leźniak ze swoimi hajdamakami 
oraz chłopstwem zbliżał się do 
Humania, Gonta został wysłany 
jako mediator. 
Za dobrodziejstwa i zaufanie od-
płacił się jednak zdradą. Razem 
z dowodzonym przez siebie od-
działem zamiast bronić Humania 
i zamku zdradził Potockiego i 
przyłączył się do hajdamaków 
Żeleźniaka. Po kilku godzinnym 
i zaciekłym szturmie miasto zo-
stało zdobyte w dniu 21 lub 24 
czerwca 1768 r. i rozpoczęła 
się krwawa rzeź ludności. Wy-
mordowano załogę twierdzy 
humańskiej, polskich i żydow-
skich mieszkańców, ducho-
wieństwo zarówno katolickie 

jak i unickie. W jednym dniu 
zginęło ok. 20 tysięcy miesz-
kańców Humania i tych którzy 
się tam schronili, nie oszczę-
dzając kobiet, dzieci i starców. 

Zachowane świadectwa obra-
zujące okrucieństwa „Hajda-
maków”: - w Humaniu w samej 
tylko synagodze poniosło śmierć 
około trzech tysięcy Żydów, ob-
cinano im ręce i uszy. Księży 
torturowano, żądając zdradze-
nia miejsca gdzie zostały ukryte 
aparaty kościelne i szlacheckie 
depozyty. Nienawiść chłopstwa 
przeciw unii i obrządkowi rzym-
skokatolickiemu wyraziła się 
także w postaci naigrawania z li-
turgii, ubierano się w ornaty, wy-
głaszano szydercze kazania, pito 
wino z kielichów kościelnych i 
niszczono pateny. - nienawiść 
zwróciła się przeciw szlach-
cie zgromadzonej w Humaniu. 
Okrucieństwo przekroczyło 
wszelkie granice, ofiary przy-
wiązywano do pala, bito, kłu-
to spisami, by na koniec dobić 
nożem lub wystrzałem z broni 
palnej. Kobiety gwałcono, cię-
żarnym rozcinano brzuchy, a 
dzieci podnoszono triumfalnie 
na spisach do góry, nie przepu-
ściwszy niemowlętom które do 
studni ciskali. - współdziałający 
ze sobą hajdamacy i chłopi ruscy 
niszczyli zabudowania gospo-
darcze, płody rolne (tratowanie 
zbóż, wykaszanie łąk, zaorywa-
nie pól), dokumenty urzędowe, 
rozkradali zwierzęta gospodar-
cze, demolowali dwory szlachec-
kie kradnąc ich wyposażenie i 
niszcząc to, co pozostało (piece, 
okna, drzwi), wyrąbywano lasy 
dworskie. 
- Łysianka a właściwie zamek, 
zajęcie miasta odbyło się bez 
problemów, została zdobyta 
podstępem, powstańcy zetknę-
li się oko w oko z tak wielką 
liczbą szlachty, podsycana od 
wielu miesięcy nienawiść zna-
lazła swoje straszne ujście, roz-
poczęła się rzeź. Na komisarza 
Kuczewskiego wsadzono sio-
dło, próbowano na nim jeź-
dzić, a wreszcie wyczerpanego 
zakłuto pikami. Wzdłuż mu-
rów ustawiono pionowo piki 
i na nie zrzucano ludzi, rzeź 
odbywała się we wszystkich 
pomieszczeniach zamkowych, 
tylko niewiele osób zdołało ujść 
z życiem. W znajdującym się w 
pobliżu drewnianym kościele 
oo. franciszkanów na jednej bel-
ce powieszono zakonnika, żyda 
i psa, przytwierdzając napis: 
„Lach, Żyd i sobaka, wse wira 
odnaka” . - tabliczki z w/w napi-
sem pojawiały się w ciągu całej 
koliszczyzny, ofiary zaś razem 
ze zwierzęciem (psem) wieszano 
głównie na szubienicach wzno-
szonych na dworskich gościń-
cach. - do najtragiczniejszych 
scen dochodziło w świątyniach 
: kościele, unickiej cerkwi i 
synagodze, gdzie obrońcy szu-
kali schronienia. Hajdamacy 
podpalali je i siłą wyciągali 
stamtąd ludzi, zabijając na ze-
wnątrz niemal wszystkich bez 

względu na płeć i wiek. 
- Tytyjów, 19 lipca 1768 roku do 
miasta wpadło 8 hajdamaków, na 
wieść o rozruchach i mordach w 
mieście, (….) kobieta chwyci-
ła dzieci i przez furtę wybiegła 
z zamku i skierowała swe kroki 
na przedmieścia piatyhorskie, 
gdzie jej i dzieci oczom uka-
zał się okropny widok mnóstwa 
trupów Polaków i Żydów oraz 
jęczących, niedobitych ludzi. 
Uciekinierki przeszły lasami do 
wsi Hałaiec (dzisiaj Галайки,) 
ale w miejscowym dworze nie 
miały czego szukać, wpadłyby 
w ręce hajdamaków, którzy 
hulali w tym miejscu w najlep-
sze, gwałcąc przez dwa tygo-
dnie dwie córki miejscowego 
rządcy. - Paweł Mładanowicz, 
czyli jeden z ocalałych z rzezi w 
Humaniu, pisał: „Kto nie umiał 
pacierza cerkiewnego, nie umiał 
po cerkiewnemu żegnać się, nie 
mógł pić gorzałki ciepłej z mio-
dem nalanej w miskę, za Lacha 
był osądzony i ginął. Kto pra-
wosławnoho tiła [ciała prawo-
sławnego] nie miał, za Lacha był 
uznany i ginął”. 
Stłumienie koliszczyzny W 
szczytowym momencie suk-
cesów militarnych rebelii jej 
uczestnicy kontrolowali część 
ziemi kijowskiej i bracławskiej, 
od Czarnobyla na północy do 
Bałty na południu. Do rozru-
chów doszło na Wołyniu, Podo-
lu, Polesiu i na Litwie. Opano-
wano i wymordowano również 
mieszkańców przygranicznej z 
Turcją miejscowości Palejowe 
Jezioro, w następstwie hajdama-
cy weszli w granice Imperium 
Osmańskiego. Wobec takiego 
obrotu Rosja, które do tej pory 
zajmowała stanowisko obojętnie 
lub przychylne wobec hajdama-
ków, zaniepokojona zbliżającym 
się konfliktem z Turcją, zdecy-
dowała się na przystąpienie do 
tłumienia rozruchów. 

Działania represyjne zostały 
rozpoczęte przez dowódcę ro-
syjskiego Michaiła Kreczetni-
kowa i przez oddziały królew-
skie Stanisława Augusta pod 
dowództwem Franciszka Ksa-
werego Branickiego. W nocy z 
6 na 7 lipca 1768 w Humaniu 
przywódcy koliszczyzny zo-
stali pojmani podstępem przez 
przybyłych do obozu Kozaków 
dońskich na służbie rosyjskiej. 
Gontę wraz z 900 uczestnikami 
koliszczyzny pochodzącymi z 
Prawobrzeża przekazano wła-
dzom polskim, w rękach wojsk 
rosyjskich pozostał Żeleźniak 
i Zaporożcy. Gonta po tortu-
rach został stracony. Żeleźniak 
został zesłany na Syberię do 
Nerczyńska. Wojsko koronne i 
wojsko rosyjskie przystąpiły do 
kilkumiesięcznej pacyfikacji ko-
liszczyzny, zginęło od 5 do 7 tys. 
hajdamaków. 

Dlaczego Skwer Tarasa Szew-
czenki w Lublinie powinien 
zmienić nazwę. Przedstawiony 
został powyżej rys historyczny 
który obrazuje ogrom zbrodni 
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na ludności polskiej i żydow-
skiej w okresie rebelii „Hajda-
maków”. Jest rzeczą wprost 
haniebną, że Radni Miasta 
Lublin nadali nazwę skweru 
imieniem osoby która w swo-
jej twórczości obraża Polaków. 
Poeta który wychwala m.in. 
słowami „Hejże zuchy Hajda-
macy” przewódców koliszczy-
zny oraz tych którzy dokonali 
okropnych okrucieństw m.in. 
na mieszkańcach narodowości 
polskiej nie powinien dostąpić 
takiego zaszczytu. Czy nie widać 
tutaj podobieństw ogromnego 
bestialstwa i mordowania ludzi 
jakie miało miejsce w rzezi wo-
łyńskiej i rzezi humańskiej. To 
właśnie jako pierwszy ruch haj-
damacki heroizował w XIX wie-
ku ukraiński wieszcz narodowy 
Taras Szewczenko w wierszach 
„Chłodny Jar”, „Szwaczka” i 
poemacie „Hajdamacy”. 

Banderowcy w latach 30. XX 
wieku wychowani na poezji 
Szewczenki w piosence Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
użyli sformułowania „Na jedną 
szubienicę – Lacha i psa”, na-
wiązujące do hasła koliszczyzny 
„Lach, Żyd i pies to jedna wia-
ra”. Do pierwszych upamiętnień 
sprawców koliszczyzny doszło 
już w czasach Ukrainy sowiec-
kiej i niewątpliwie duży wpływ 
na taką postawę miała poezja 
Szewczenki. Pełna gloryfikacja 
ruchu hajdamackiego, tak jak 
i ruchu banderowskiego, roz-
poczęła się na Ukrainie po tzw. 
„pomarańczowej rewolucji” w 
2004 roku. Dzisiaj na Ukrainie 
istnieją pomniki przywódców 
koliszczyzny w Chrystynówce 
(Iwana Gonty) i w Chłodnym 
Jarze (hajdamaków) oraz uli-
ce imienia Gonty w Czerniow-
cach, Dubnie, Kijowie, Lwo-
wie, Winnicy i Żytomierzu. 5 
grudnia 2015 r miało miejsce 
na Ukrainie wydarzenie, które 
zostało całkowicie przemilczane 
przez polskie media. W Huma-
niu odsłonięto pomnik ogrom-
nych rozmiarów Iwana Gon-
ty oraz Maksyma Żeleźniaka 
sprawców Rzezi Humańskiej i 
koliszczyzny. Odsłonięcie po-
mnika odbyło się przy akompa-
niamencie nacjonalistycznych 
pieśni i wśród powiewających 
czerwono-czarnych flag OUN-
-UPA. Idea wzniesienia pomni-
ka wyszła od neobanderowskiej 
partii „Swoboda” tej samej par-
tii której członkiem jest obecny 
Konsul Generalny Ukrainy w 
Lublinie. 
Obecna Ukraina jest państwem 
znajdującym się w stanie ban-
kructwa, nie stać tego państwa 
na obsługę zadłużenia zagranicz-
nego oraz na wypłatę pensji i 
świadczeń społecznych dla swo-
ich obywateli, stać go natomiast 
na 18 karatowe złote popiersie 
Stepana Bandery i pięciotonowy 
pomnik zbrodniarzy hajdamac-
kich w Humaniu. Dzisiejsi histo-
rycy są coraz bardziej przeko-
nani, że Rzeź Humańska była 
swoistego rodzaju preludium 

do Rzezi Wołyńskiej, która wy-
darzyła się 175 lat później. Pod 
względem dokonanych okru-
cieństw koliszczyzna do złu-
dzenia przypomina późniejsze 
ludobójstwo wołyńsko-mało-
polskie dokonane przez UPA-
-OUN i SS Galizien. Koliszczy-
zna była to ludobójcza czystka 
etniczna, na której wzorowali 
się banderowcy i do której na-
wiązywali zarówno pod wzglę-
dem kryterium doboru ofiar, jak 
i metod zadawania im śmierci. 
To właśnie Taras Szewczenko 
heroizując Gontę i Żeleźniaka 
torował drogę dla Bandery i 
Szuchewycza. Gloryfikacja haj-
damaków i przywódców kolisz-
czyzny w poemacie Tarasa Szew-
czenki była następstwem, że po 
stronie ukraińskiej banderowcy i 
organizatorzy mordów dzisiaj są 
przedstawiani jako bohaterowie 
narodowi. Skutkiem tego jest 
również, że przywódcom czystek 
etnicznych w dzisiejszej Ukra-
inie, stawia się pomniki, nadaje 
szkołom, ulicom i instytucjom 
imiona ludzi odpowiedzialnych 
za zbrodnie. Ukraina więc wy-
biera swą tożsamość, kiedy wy-
nosi na piedestały zbrodniarzy, 
zdrajców, rabusiów i grabież-
ców ale dlaczego Radni Miasta 
Lublin posiadają swój udział 
w tym honorując piewcę „haj-
damaków”. Zagłada Polaków i 
Rzeczypospolitej wpisana jest w 
oryginalną wersję hymnu Ukra-
iny napisaną w 1862 roku przez 
Pawła Czubyńskijego etnogra-
fa i poetę z Kijowa w strofach: 
„Staniemy bracia do krwawego 
boju od Sanu do Donu” i dalej: 
„Nalewajko, Żeleźniak i Ta-
ras Triasiło. Z grobów wzywają 
nas do świętej pracy”. A więc w 
strofach hymnu jest nawoływa-
nie do odebrania ziem polskich 
oraz do rzezi Polaków, bo do 
jakiej to „świętej pracy” może 
wzywać Żeleźniak przywódca 
zbrodniarzy. Należy nadmienić, 
że na wielu ukraińskich uroczy-
stościach śpiewany jest hymn w 
wersji oryginalnej o czym ciągle 
donoszą niezależne mass media. 
W dniu 09.04.2015 r prezydent 
Bronisław Komorowski w ukra-
ińskim parlamencie powiedział: 
„Macie piękny hymn. Życzę, 
żeby was poprowadził do zwycię-
stwa” jakoby szydząc z narodu 
polskiego. 

Zbrodniarze UPA-OUN szli 
mordować z pieśnią na ustach o 
Tarasie Szewczence Taras Szew-
czenko w poemacie p.t. „Haj-
damacy” podnosi, że zbrodnie 
dokonywane były nożami świę-
tymi a więc poświęconymi w 
cerkwiach. Zbrodniarzy UPA-
-OUN również taki rytuał obo-
wiązywał, ponieważ byli prze-
siąknięci twórczością wieszcza 
ukraińskiego, postępowali więc 
zgodnie z jego strofami poezji. 

O powyższym fakcie świadczy 
relacja żyjącego świadka zbrodni 
wołyńskiej p. Stanisława Sobo-
lewskiego który ma dzisiaj 88 lat 
i mieszka w miejscowości Błonie 

woj. świętokrzyskie. Wtedy miał 
15 lat i mieszkał w Słobodarce, 
gmina Rożyszcze, powiat Łuck 
województwo wołyńskie który 
opisuje tak: „Nikt z nas nie spo-
dziewał się tego wszystkiego co 
przyniósł nam rok 1943. W mar-
cu tego roku - wspomina - była 
to niedziela, wybrałem się do 
kościoła do miasta Rożyszcze. 
Przed wojną większość miesz-
kańców stanowili Żydzi. Przed 
cerkwią ukraińską stało kilka-
naście furmanek a siedzenia 
przykryte były białym płótnem. 
Widziałem koszyki plecione z 
wierzby, worki i torby, w nich 
były narzędzia do mordowa-
nia Polaków. Byłem świadkiem 
‘obrzędu święcenia narzędzi 
zbrodni do zabijania Polaków’. 
Gdy wyszedłem z kościoła – to 
wszyscy Ukraińcy byli już przy 
furmankach i pili wódkę. Przy 
jednej furmance było najwięcej 
chłopów, był nawet Pop i Dia-
kon, /pamiętam, że mieli dłu-
gie brody/ i śpiewali ukraińskie 
piosenki. Jedną zapamiętałem i 
będę pamiętał do końca życia. 
Śpiewano o Tarasie Szewczence. 
‘Tarase, Tarase nasz Baćko, ne 
stało Tebe na ziemli’/Tarase, Ta-
rase nasz Ojcze – zabrakło Cie-
bie na ziemi/ – to powtarzali bez 
przerwy. Niektórzy mieli opaski 
na rękach - żółte z wyciętym try-
zubem. Pamiętam, że podszedł 
do nas jeden z Ukraińców i po-
wiedział; ‘Uciekajcie Lachy do 
domu’. Na drugi dzień już zaczę-
li mordować po wioskach Pola-
ków”.
Wniosek o nadanie nazwy skwe-
ru imieniem Tarasa Szewczenki 
złożył do władz miasta Lublina 
były konsul generalny Ukrainy 
w Lublinie Władysław Kanew-
skyj oraz Grzegorz Kupriano-
wicz prezes Towarzystwa Ukra-
ińskiego w Lublinie z poparciem 
konsula honorowego Ukrainy w 
Chełmie i rektora Europejskie-
go Kolegium Polskich i Ukraiń-
skich Uniwersytetów. Czy pod-
dano weryfikacji ten wniosek, 
czy zajął się ktoś zbadaniem ca-
łokształtu twórczości poety? Czy 
wystarczyło tylko jedno zdanie 
wyjęte z kontekstu wiersza „Do 
Polaków”, który w samym zało-
żeniu jest antypolski aby wnio-
sek został rozpatrzony pozytyw-
nie. Taras Szewczenko w swojej 
twórczości z głęboką pogardą 
i obrazą odnosił się do narodu 
polskiego o czym świadczą w/w 
cytaty. Argument nadania nazwy 
skweru, że „jego zbiór wierszy i 
poematów pt. ‘Kobziarz’ za spra-
wą lubelskiego naukowca Piotra 
Kuprysia, został przetłumaczony 
na język polski” ( Wydawnictwo 
KUL Lublin 2008 ), jest uraże-
niem godności wielu wybitnych 
osób które znacznie zasłużyli się 
dla naszego miasta i nie mogą 
doczekać się uhonorowania po-
przez nadanie ich imieniem: ulic, 
placów czy skwerów.
Relacja świadków którzy prze-
żyli rzeź wołyńską oddaje tamtą 
atmosferę grozy jaka panowa-
ła wśród Polaków, atmosferę 
okropnej bojaźni wobec ciągle 

napływających sygnałów o po-
twornych zbrodniach. Dzieli-
li się oni tymi wiadomościami 
szukając jakoby ratunku u naj-
bardziej zaprzyjaźnionych są-
siadów ukraińskich, wielu z nich 
zapewniało Polaków, że nie mają 
czego się bać a te zbrodnie o któ-
rych słyszeli to była pomyłka. 
Kilka dni później przychodzili 
ci sami z siekierą i mordowali 
zadając najokropniejsze tortu-
ry – kiedy w końcu wyciągnie-
my wnioski z tych przekazów 
świadków zbrodni.
W Lublinie mieszka około 20-
30 % mieszkańców którzy mają 
korzenie kresowe, dlaczego oni 
są tutaj tak upokarzani. Konsu-
lem Generalnym Ukrainy w 
Lublinie zostaje neobandero-
wiec i władzom województwa 
i miasta nie przeszkadza taka 
osoba przy boku w obchodach 
różnych uroczystości. Na kato-
lickiej uczelni „KUL” otrzymu-
je wyróżnienie doctora honoris 
causa Wiktor Juszczenko glo-
ryfikator zbrodniarzy UPA-
-OUN, aby jeszcze bardziej po-
niżyć Kresowian obok pomnika 
papieża na dziedzińcu uczelni 
przytwierdzono tabliczkę mó-
wiącą o tym fakcie. Tym faktem 
upokorzenia jest również nada-
nie w naszym mieście nazwy 
skweru imieniem poety który z 
taką pogardą pisze o Polakach i 
gloryfikuje koliszczyznę i rzeź 
humańską.
O wydarzeniach z 1768 roku, w 
sposób niemal proroczy prze-
strzegał nas poeta Juliusz Sło-
wacki (ur. 4.09.1809 w Krze-
mieńcu, zm. 3.04.1849 w Pary-
żu) pisząc w swoim poemacie 
„Beniowski”- pieśń II: „Czy nie 
wiesz o tym, że na Ukrainie za-
częła się rzeź i szlachty wyrznię-
cie? Pod święconymi nożami 
krew płynie; Pop otwiera pierś, 
a chłop daje cięcie w bijące ser-
ce. Cały naród ginie jak w zapa-
lonym przez Boga okręcie; A ty, 
że byłeś jak miecz obosieczny, 
Ale bezczynny, sądzisz, żeś bez-
pieczny!”. Właśnie i dzisiaj po-
eta przestrzega Polaków aby nie 
sadzić, że się jest bezpiecznym 
kiedy z Ukrainy płyną takie oto 
sygnały:
- 14 października 2014 r Prezy-
dent Ukrainy Petro Poroszenko 
ustanowił Dzień Obrońcy Ukra-
iny - święto wojska, pomimo, 
że banderowcy obchodzą ten 
dzień jako datę utworzenia UPA. 
Ukraińska Powstańcza Armia 
została założona w dniu 14 paź-
dziernika 1942 r i przeprowa-
dziła planowe i systematyczne 
ludobójstwo na Polakach. 
- 11 luty 2015 przewodniczący 
Najwyższej Rady Ukrainy Wo-
łodymyr Hrojsman podpisuje 
decyzję o obchodach na szcze-
blu państwowym 120 rocznicy 
urodzin Petra Diaczenki, którego 
tym samym włączono do pante-
onu ukraińskich bohaterów naro-
dowych. Petro Diaczenko objął 
dowództwo nad sformowanym 
we wrześniu 1943 roku przez 
Niemców 31. Schutzmannscha-
fts-Bataillon der SD. Formacja 

ta nazywana też Ukraińskim 
Legionem Samoobrony albo 
Legionem Wołyńskim składała 
się z Ukraińców-ochotników, 
która we wrześniu 1944 roku w 
sile ok. 400 ludzi brała udział 
przy pacyfikacji powstania 
warszawskiego na Czerniako-
wie.
- 5 marca 2015 r Najwyższa 
Rada Ukrainy uczciła minu-
tą ciszy twórcę i dowódcę UPA 
Romana Szuchewycza w 65 
rocznicę jego śmierci. Roman 
Szuchewycz jako główny do-
wódca UPA ponosi bezpo-
średnią odpowiedzialność za 
zaakceptowanie taktyki UPA 
przeciwko Polakom i przepro-
wadzenie ludobójczej czystki 
etnicznej na Wołyniu i Kre-
sach Południowo-Wschodnich 
na polskiej ludności cywilnej. 
Prezydent Wiktor Juszczenko 12 
października 2007 wydaje dekret 
o pośmiertnym uhonorowaniu 
Szuchewycza a 22 stycznia 2010 
r nagradza tytułem Bohatera 
Ukrainy.

- 9 kwietnia 2015 r Najwyższa 
Rada Ukrainy uchwala ustawę 
na wniosek Jurija Szuchewycza 
(syna kata Wołynia, Romana 
Szuchewycza) gloryfikującą Or-
ganizację Ukraińskich Nacjona-
listów i Ukraińską Powstańczą 
Armię. Przewidują one sankcje 
karne za przypominanie fa-
szystowskiego i zbrodniczego 
charakteru tych organizacji 
i dzieje się to kilka godzin po 
opuszczeniu mównicy przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przyjęto w/w uchwałę 
głosami 271 przy 450 deputowa-
nych z których składa się Rada 
Najwyższa Ukrainy.
- 7 maja 2015 r Prezydent Ukra-
iny Petro Poroszenko w czasie 
uroczystości na Westerplatte 
upamiętniającej 70 rocznicę za-
kończenia II wojny światowej 
miał wpiętą w klapę marynarki 
rozetkę w czerwono-czarnych 
barwach. Barwy te używane 
były przez OUN, która w okre-
sie międzywojennym pod do-
wództwem Stepana Bandery 
dokonała wielu terrorystycz-
nych zamachów na przedsta-
wicieli II RP. Barwy te były 
także barwami UPA dowodzonej 
przez Romana Szuchewycza, 
która dokonała w latach 1942-47 
ludobójstwa na około 200 tys. 
Polaków.
- 15 maj 2015 r Prezydent Ukra-
iny Petro Poroszenko podpisuje 
ustawę którą 9 kwietnia przyję-
ła Najwyższa Rada Ukrainy tym 
samym uznając prawny status 
zbrodniarzy UPA-OUN. Prze-
widuje zapewnienie zbrodnia-
rzom UPA-OUN i ich rodzi-
nom zniżek i innych socjalnych 
gwarancji oraz zakłada też 
karanie wszystkich tych którzy 
przypominają im zbrodniczą 
działalność.

Ukraina, gloryfikując przywód-
ców czystek etnicznych, wybie-
ra swą tożsamość. A przecież 
nie jest tak, że państwo to nie 
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ma wyboru tradycji. Ten wybór 
istnieje. Bo to samo społeczeń-
stwo, którego przedstawiciele 
tak bestialsko mordowali Po-
laków, wydało także na świat 
wielu wspaniałych ludzi, którzy 
ryzykując swoim i swoich rodzin 
bezpieczeństwo, ratowali innych. 
Wielu oddało życie tylko za to, 
że okazali swoje człowieczeń-
stwo, serce potrzebującym, że 
pomogło tym którzy potrze-
bowali takiej pomocy. Liczy-
my, że doczekamy czasów, gdy 
zamiast kolejnego pomnika 
zbrodniarzy na Ukrainie będą 
stawiane pomniki tym, którzy 
faktycznie są bohaterami, bo 
mieli odwagę wobec fali zbrod-
ni i terroru ratować obywateli 
innych narodowości. Dzisiaj 
na Ukrainie nie ma właściwego 
klimatu, aby upomnieć się o tych 
którzy uratowali wielu naszych 
Rodaków dlatego musimy pod-
nieść ten głos w Ojczyźnie, aby 
niósł się i przekroczył granice 
naszego państwa ale przekroczył 
również wszystkie granice Euro-
py. Mimo powszechnie panują-
cego wówczas zezwierzęcenia, 
znajdowali się ludzie, dzięki 
którym wiara w człowieka nie 
umarła, których wartości ludz-
kie nie pozwoliły na mordowa-
nie bliskich, sąsiadów – pod 
przymusem chorej ideologii 
nienawiści. Chcemy oddać hołd 
ukraińskim ofiarom, tym odważ-
nym ludziom, którzy w obronie 
swoich bliźnich czy sąsiadów 
narodowości polskiej lub innych 
narodowości, oddali życie nie-
rzadko poświęcając również i 
swoje rodziny. Dlatego wołamy 
w Lublinie o:

Skwer Sprawiedliwych Ukra-
ińców
Na Wołyniu i Kresach Południo-
wo-Wschodnich podczas rzezi 
dokonanej przez nacjonalistów 
ukraińskich, życie straciło co 
najmniej 200 tysięcy naszych ro-
daków. Należy zaznaczyć, że po-
moc i ratunek ofiarom wówczas 
niosło wielu Sprawiedliwych 
Ukraińców. Uprzedzali Oni o 
planowanych zbrodniach organi-
zowanych przez banderowców, 
ukrywali zaatakowanych, uła-
twiali ucieczki i przetrwanie w 
tych okrutnych czasach. Część 
skazanych na zagładę polskich 
mieszkańców otrzymała pomoc 
humanitarną ze strony ukra-
ińskich sąsiadów, zazwyczaj 
członków rodzin mieszanych, 
krewnych lub przyjaciół, czasem 
nieznajomych, kierujących się 
chrześcijańską miłością bliźnie-
go. Dokonało się w naszej Oj-
czyźnie okropne zakłamanie 
historii, ponieważ z góry zakła-
dano, że rzeź wołyńską należy 
przemilczeć. I tak zamiast rze-
czywistego pojednania wycho-
dziła jego karykatura, zamiast 
uczciwego rozliczenia historii 
mieliśmy ucieczkę od praw-
dy. Tymczasem o historii ponad 
70 letniej zapomnieć się nie da. 
Dziś należy powiedzieć głośno 
dopóki nie jest za późno, że wie-
lu Polaków wyszło cało z wołyń-

skiej rzezi dzięki Ukraińcom - 
ludziom, którzy wyżej od ideolo-
gii postawili – człowieczeństwo. 
Z narażeniem życia swojego i 
swoich najbliższych ratowali 
Polaków przed okrutną śmiercią 
oraz nie doczekali się za to uzna-
nia. Czy ich odwaga nie powinna 
zostać wreszcie po tylu latach 
dostrzeżona i doceniona, nie 
tylko przez pojedynczych ludzi, 
ale także przez państwo polskie. 
Ukraińcy z jednej strony byli 
więc mamieni nową zbrodni-
czą ideologią, wspieraną nieraz 
przez autorytet miejscowych 
grekokatolickich duchownych. 
Z drugiej zaś strony wywiera-
no na nich presję psychiczną, 
zmierzającą do odcięcia się od 
kontaktów z Polakami, zanego-
wania więzów rodzinnych, czy 
nawet przysięgi małżeńskiej, a 
wreszcie aktywnego udziału w 
zbrodni.
Pomoc okazywana Polakom 
była z punktu widzenia ukraiń-
skich nacjonalistów kolaboracją 
z wrogiem i sprzeniewierzeniem 
się interesom narodowym, jako 
taka była też więc w większości 
karana śmiercią. Świadomość 
tego pokazuje, jakim heroizmem 
było wyciągnięcie przez Ukra-
ińców pomocnej ręki do ekster-
minowanych Polaków. History-
cy badający losy „ukraińskich 
sprawiedliwych” wyróżniają 
kilkanaście typowych zacho-
wań charakterystycznych dla tej 
działalności. Jednym z nich była 
pomoc w kontekście samego na-
padu – ostrzeżenie przed nim, 
wskazanie drogi ucieczki, czy 
też wprowadzenie morderców w 
błąd np. poprzez oświadczenie, 
że dana osoba jest narodowości 
ukraińskiej. 
Bez wątpienia największym bo-
haterstwem musiała być aktyw-
na pomoc prześladowanym, to 
znaczy ukrywanie ich, zaopa-
trywanie w ubrania i żywność 
czy pomoc w przedostaniu się w 
bezpieczne miejsce. Często jed-
nak godna postawa objawiała się 
też w działaniach następujących 
po samej zbrodni, np. opiece nad 
sierotami, czy rannymi, lub też 
pomocy w pogrzebach. W kon-
tekście wielostronnej nagonki na 
Polaków, bohaterskie znaczenie 
miał publiczny protest wobec 
zbrodniczych działań banderow-
ców.
Historyk Romuald Niedzielko 
opracował wydaną w 2007 r. 
przez IPN publikacje: „Kresowa 
księga sprawiedliwych 1939–
1945. O Ukraińcach ratujących 
Polaków poddanych ekstermi-
nacji przez OUN i UPA”. Ustalił 
on gromadząc relacje poświęco-
ne temu zagadnieniu, że życie 
dla ratowania Polaków naraża-
ło 1341 Ukraińców w tym 896 
znanych z nazwiska gdzie 794 
spośród nich pochodziło z wo-
jewództwa wołyńskiego z 502 
miejscowości na 4 tys. wszyst-
kich w których dochodziło do 
antypolskich akcji OUN-UPA. 
Życie za taką działalność straciło 
co najmniej 384 osób. Natomiast 
udokumentowano w tej publika-

cji, że dzięki ukraińskiej pomocy 
z rzezi wołyńskiej uszło z ży-
ciem 2527 Polaków.
Wrocławskie Stowarzyszenie 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów w opracowaniu 
Eugeniusza Różańskiego, wy-
kazuje ponad 700 osób w tym 
ok. 430 o ustalonym nazwisku, 
Ukraińców pomagających Po-
lakom na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej. Niezależni badacze 
Władysław i Ewa Siemaszko w 
publikacji „Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej Wo-
łynia 1939-1945”, odnotowali 
242 przypadki pomocy udzielo-
nej Polakom przez ok. 350 Ukra-
ińców, gdzie 225 wymienionych 
z nazwiska, z czego 313 poniosło 
śmierć.
Możemy mówić wciąż jednak o 
szacunkowych danych na które 
jesteśmy skazani przy całości ba-
dań nad rzezią wołyńską. Pomoc 
Polakom ze strony Ukraińców 
była zjawiskiem jednostkowym, 
wymagającym heroizmu i zdecy-
dowanej postawy moralnej. Tym 
bardziej warto pamiętać o posta-
wie tych ludzi, którzy pokazali, 
że nawet w czasach pogardy i 
zbrodni mogą znaleźć się tacy, 
którzy w jakiś sposób się im 
przeciwstawią. Przeciwstawianie 
się zbrodniczym planom UPA 
przez Ukraińców – choć nie było 
zjawiskiem masowym – zasłu-
guje na jak największe uznanie, 
tym bardziej, że ratowanie „La-
chów” ukraińscy nacjonaliści 
uważali za zdradę ideałów naro-
dowych i karali śmiercią. Wielu 
historyków ukraińskich usiłu-
je sprowadzić temat zbrodni 
banderowskiego ludobójstwa 
do poziomu konfliktu polsko 
- ukraińskiego. Z tym zgodzić 
się nie można, ponieważ w ten 
sposób zabijana jest pamięć o 
Sprawiedliwych Ukraińcach, 
ratujących za cenę swego życia 
niewinne ofiary.
Państwo żydowskie z wielkim 
splendorem przyznaje swoją na-
grodę „Sprawiedliwy wśród na-
rodów”. Państwo polskie milczy 
o tym, że tacy sprawiedliwi ist-
nieli w historii naszego Narodu. 
Zapożyczone określenie „spra-
wiedliwy” funkcjonuje w świa-
domości społecznej oznaczając 
osoby ratujące „obcych” których 
„swoi” uznali za wrogów, skaza-
li na śmierć, bądź poddali prze-
śladowaniu.
Sejmiki Wojewódzkie upo-
mniały się o Sprawiedliwych 
Ukraińców. Należy wspomnieć 
stanowiska Wojewódzkich 
Sejmików: Dolnośląskiego, 
Mazowieckiego, Lubelskiego, 
Opolskiego, Małopolskiego, 
Lubuskiego, Podkarpackiego. 
Oddając hołd Polakom zamordo-
wanym na Kresach Wschodnich 
przez UPA-OUN w 70 roczni-
cę zbrodni wołyńskiej wyrazili 
również uznanie i wdzięczność 
tym Ukraińcom, którzy z nara-
żeniem własnego życia nieśli 
pomoc swoim polskim sąsiadom. 
Lublinianie za zmianą nazwy 
„Skweru Tarasa Szewczenki” na 

„Skwer Sprawiedliwych Ukra-
ińców”. Wobec wymogów jakie 
nakłada Obywatelska Inicjaty-
wa Uchwałodawcza zbierane 
były podpisy na ulicach naszego 
miasta w sprawie zmiany nazwy 
skweru położonego w granicach 
administracyjnych miasta Lu-
blin, tj. zmiany nazwy „Skweru 
Tarasa Szewczenki” na „Skwer 
Sprawiedliwych Ukraińców”. 
Wolę takiej zmiany wyraziło 
1770 osób. Osoby te były infor-
mowane o celu inicjatywy, za-
równo ustnie, jak i stosowna in-
formacja znalazła się na każdej z 
kart na której składane były pod-
pisy. Wśród osób, które pod-
pisywały się pod wnioskiem 
do Urzędu Miasta o zmianę 
nazwy „Skweru Tarasa Szew-
czenki” na „Skwer Sprawiedli-
wych Ukraińców” było około 30 
osób które dało świadectwo, że 
w ich rodzinach doświadczono 
pomocy Ukraińców dzięki któ-
rym ich przodkowie przeżyli. 
Relacje o Sprawiedliwych Ukra-
ińcach zebrane na ulicach Lubli-
na:
- babcia wychowywała się razem 
z Ukrainką, które bardzo się lu-
biły i ta dziewczynka (około 7-8 
lat) podsłuchała rozmowę, że 
będą następnej nocy mordować 
Polaków. Wieczorem ukradkiem 
udała się do koleżanki i powiado-
miła ją o tym, ona zaś przekazała 
tę informację swoim rodzicom, 
którzy jeszcze tej samej nocy 
opuścili swoje gospodarstwo. Po 
latach babcia przyjechała do 
tej miejscowości, chcąc podzię-
kować swojej koleżance za ura-
towanie życia. Dowiedziała się, 
że ktoś widział jak ona ostrze-
gła Polaków i banderowcy ją 
za ten czyn zamordowali.
- relacja innego Lublinianina, 
jak jego dziadek przeżył i żyje 
po dziś dzień w Kraśniku, które-
go uratowała Ukrainka. Ucieka-
jąc przed zbrodniarzami wszedł 
do jednego domu, prosząc o 
ratunek, wówczas Ukrainka 
ukryła go w piecu chlebowym. 
Zbrodniarze po czasie przybyli 
i zaczęli przeszukiwać gospo-
darstwo, twierdząc że szuka-
ją ukrywających się Polaków. 
Kiedy chcieli zajrzeć do pie-
ca chlebowego, nie pozwoliła, 
twierdząc że tam nikogo nie ma, 
bo właśnie rozpaliła w powyż-
szym.
- młoda dziewczyna składając 
podpis oświadczyła, że posiada 
nazwisko ukraińskie Matiasz-
czuk i opowiedziała następującą 
historię. Jej dziadek ożenił się 
z Polką i mieszkali na Woły-
niu, pewnego dnia w 1943 roku 
dziadek otrzymał polecenie od 
zbrodniarzy UPA, że ma zamor-
dować swoją żonę i wyznaczy-
li jemu termin do wykonania 
tego zadania. Jeżeli nie wykona 
zginie on i jego żona. Wówczas 
dziadek pod osłoną nocy zała-
dował swój dobytek na wóz i 
wyjechał z tej miejscowości. 
Tym czynem uratował siebie i 
swoją żonę Polkę.

Radni Miasta Lu-
blin głosując za zmianą nazwy 

„Skweru Tarasa Szewczenki” na 
„Skwer Sprawiedliwych Ukra-
ińców” otworzą nowa kartę hi-
storii, kartę historii tak mało 
zbadaną, kartę upominania się 
o tych którzy w tamtym czasie 
wykazali się bohaterstwem, aby 
ratować Polaków, którzy skazani 
byli na śmierć. Uhonorowanie 
Sprawiedliwych Ukraińców 
jest ważnym krokiem w kie-
runku pojednania między na-
szymi narodami i budowy dal-
szych przyjaznych relacji na 
przyszłość w oparciu o prawdę. 
Jest rzeczą ważną i uczciwą, by 
oddać cześć, wdzięczność i sza-
cunek tym wszystkim Sprawie-
dliwym Ukraińcom, a szczegól-
nie, by dokonać tego aktu wraz 
z innymi inicjatywami mający-
mi na celu upamiętnienie ofiar 
ludobójstwa dokonanego przez 
szowinistów. Wielu uratowanych 
przez Sprawiedliwych Ukraiń-
ców mieszkańców Kresów – za-
mieszkało następnie w Lublinie, 
kształtując oblicze i tożsamość 
naszego miasta, co wydaje się 
znacznie istotniejsze, niż słabo 
zaznaczone związki z Lublinem 
dotychczasowego patrona, ukra-
ińskiego poety Tarasa Szewczen-
ki. 

Koliszczyzna raz jesz-
cze. Przedstawiając całokształt 
dokonanej oceny nad pomocą 
jakiej dokonali Ukraińcy w cza-
sie rzezi wołyńskiej nie sposób 
pominąć również pomocy ja-
kiej udzielili wówczas Polakom 
chłopi na terenach objętych 
działaniami rebelii hajdamac-
kiej, a dzisiaj przynależnych do 
Ukrainy. - oto przykład: - pora-
dzono Zawrockiej, aby opuściła 
wieś, gdyż hajdamacy mogliby 
ją ubić. Z Hałaiek do Piatyhor 
(około 5 km) przeprowadził ją 
Iwanko Hrabowy. W Piatyho-
rach pomieszkała kilka dni, lecz 
nie było to bezpieczne miejsce. 
W tej sytuacji zabrała swoją 
starszą córkę i ruszyła w drogę. 
Dwie młodsze córki powierzyła 
opiece Iwanka Hrabowego. Ten 
doskonale wywiązał się z zada-
nia, skutecznie chroniąc je przed 
pogromem Polaków i Żydów, do 
którego doszło w Piatyhorach. O 
nim to Dominik Zawrocki pisał: 
„że w tych ciężkich chwilach nie 
miał w usłudze y posłuszeństwie 
wiernieyszego y przychilniey-
szego prócz jednego ze wszyst-
kich, kozaka Iwanka Hrabowe-
go, któren mi się pod ten czas 
wielkim stawał przyjacielem”. 
W relacjach Polaków, którzy 
przeżyli koliszczyznę, zawsze 
obok opisów rzezi, znajdują się 
wzmianki o chłopach, którzy w 
tym ciężkim okresie pomagali 
prześladowanym ocaleć. Lubli-
nianie podpisując Obywatelski 
Projekt Uchwały, skierowany do 
Rady Miasta Lublin w sprawie 
zmiany nazwy skweru położo-
nego w granicach administra-
cyjnych miasta Lublin, wyrazili 
jednoznaczny akces, że dokonują 
zmiany nazwy „Skweru Tarasa 
Szewczenki” na „Skwer Spra-
wiedliwych Ukraińców”.
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Moje Kresy – Zbigniew Grata cz.1
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - mała radości - Kart Heinrich Waggerl
Eugeniusz Szewczuk        
 Z dziada pradziada rodzina Gra-
tów pochodzi z porozbiorowej 
Galicji. Dziadkowie i rodzice ak-
tualnego pokolenia seniorów uro-
dzili się we wsi Górka Zaczerska. 

Niestety dziadków swoich nie po-
znałem – pomarli jeszcze przed 
ślubem moich rodziców wspomi-
na Zbigniew. W tamtych czasach 
umierało się młodo. Dziesiątko-
wała gruźlica, nie było ratunku. 
Byli chłopami.                                                                                                

Zbigniew Grata urodził się 
21.10.1927 roku w Charzewicach, 
jako czwarte dziecko w rodzinie 
Józefa i Anny zd. Skała. Tatuś 
podczas I wojny światowej służył 
w wojsku, oczywiście u cesarza 
Franciszka Józefa. Po powrocie z 
wojny w 1917 roku mając lat 24, 
rozpoczął pracę na kolei. Przepra-
cował na niej 42 lata, aż do przej-
ścia na emeryturę w roku 1959.W 
owym czasie zawód kolejarski 
był na ogół szanowany- dodaje 

Zbigniew. Powiadało się też, że 
„kto ma w głowie olej, ten idzie 
na kolej”. Znane też jest inne po-
wiedzenie – „ojciec porządny, 
matka porządna, a syn kolejarz”. 

Rodzice pobrali się w 1921 roku. 
W miesiąc po moich narodzinach, 
tatę służbowo przeniesiono, tym 
razem do Brodów  – w Galicji 
Wschodniej, na Kresy Wschod-
nie. 94 kilometry na północny 
wschód od Lwowa. W tym czasie 

w Brodach powstał duży i ważny 
węzeł kolejowy. Od dawna przez 
Brody prowadził ważny szlak 
handlowy ze wschodu na zachód 
i z północy na południe. Tutaj 
spędziłem swoje dzieciństwo i 
młodość. Nasza rodzina - rodzice, 
dwóch starszych braci – Edward 
i Bronek, starsza siostra Maria, 
zamieszkiwała przez wiele lat w 
wynajmowanych mieszkaniach. 
U Mrygodowiczów i Kowali, a 
następnie u pani Czajkowskiej. 

Z czasem urodził się brat Fran-
ciszek, nazywany  aż  do wieku 
dojrzałego zdrobniale Niuśkiem 
(Franusiu – Nusiu) i siostra Elż-
bieta – Ziunia (Elżunia- Ziunia).                                                                                                                                         
                
1 września 1934 roku to bardzo 
ważne wydarzenie w moim życiu. 
Zacząłem uczęszczać do 1 klasy 
Szkoły Podstawowej im. św. Jó-
zefa w Starych Brodach. Wcze-
śniej chodziłem do tzw. ochronki. 
Byłem bardzo pilnym i zdolnym 
uczniem, bo idąc do szkoły umia-
łem już biegle czytać. To zasługa 
przede wszystkim mojej matki 
Anny, na której spoczywał obo-
wiązek wychowywania dzieci. 
Ojciec jako kolejarz, był najczę-
ściej gościem w domu. Pamiętam 
dokładnie swoją pierwszą prze-
czytaną w całości książkę  „Przy-
gody Robinsona Crusoe” Daniela 
Defoe. Wychowawczynią klasy 
była pani Janina Kościów. Klasa 
była zróżnicowana narodowo-
ściowo. Uczęszczali do niej Po-
lacy, Rusini, Ormianie, Żydzi i 
jeden Niemiec, Franz Schmidt. 
Franek, tak go nazywaliśmy, był 
rudy jak wiewiórka z parku bro-
dowskiego. Ojciec Franka był 
stangretem u hrabiego Schnella w 
Brodach. Przejazd hrabiego przez 
Brody wzbudzał zawsze naszą 
ciekawość. Piękna czarna kareta, 
dwójka karych koni i eleganc-
ko ubrany  w czaprak, cylinder i 
białe rękawiczki stangret - ojciec 
Franka. W międzyczasie rodzice 
odkupili od pani Czajkowskiej 
wynajmowane mieszkanie, sta-
nowiące połowę domu – 2 po-

koje z kuchnią, a w 1937 roku 
parcelę budowlaną naprzeciwko 
domu, na której mieli zamiar w 
przyszłości wybudować  własny 
dom. Zakupiona posiadłość znaj-
dowała się w Starych Brodach, 
przedmieściu Brodów, przy tra-
sie wylotowej do Lwowa, na linii 
Równe – Dubno - Lwów. W rogu 
działki przy samej ulicy stała fi-
gurka św. Floriana, patrona stra-
żaków. Była ona znakiem rozpo-
znawczym dla określenia naszego 
ówczesnego adresu. Ciekawostka 
– parcelę budowlaną rodzice ku-
pili na raty, z prawem pierwoku-
pu drugiej połowy za 2 tysiące 
zł.1280 złotych (przedwojennych 
oczywiście) zapłacili gotówką, 
a pozostałe 720 zł były rozłożo-
ne na raty, po 30 zł miesięcznie. 
Płatność ostatniej raty przypa-
dała na czerwiec 1940 roku.                                                                                                                                            

Dalszą moją naukę w Brodach 

przerywa wybuch II wojny świa-
towej. W pierwszych dniach 
września 1939 roku. Brody stały 
się miejscem zaciekłych ataków 
niemieckiego lotnictwa. Pierwsze 
bombardowanie dosłownie ode-
rwało nas od rodzinnego stołu – 
od obiadu. Jaka była przyczyna? 
Otóż przyjechała do nas para mło-
dych ludzi, którzy w tak strasznym 
momencie postanowili w Bro-
dach wziąć ślub i być razem. Jak 
się okazało, trafili z deszczu pod 
rynnę. Siedzieliśmy przy stole, bo 
po uroczystym obiedzie miał się 
odbyć ich ślub. Nagle usłysze-
liśmy odgłosy bombardowania. 
Bombardowano strategiczny wę-
zeł kolejowy w Brodach, miesz-
kając tuż obok dworca, byliśmy 
bezpośrednio narażeni na ataki 
Luftwaffe. Pamiętam jak wszyscy 
wybiegli z domu. Przyszła panna 
młoda nie zapomniała wziąć po-
życzonej od naszej kuzynki Zosi 
Wierzbickiej, ślubnej sukienki i 
kapelusza. Przebrała się w ogro-
dzie Karola Pieniążka            i po-
biegli do kościoła. Co dalej - nie 
wiem. W każdym razie spotkałem 
ich w 1944 roku. Szalona miłość 
rozpadła się. Żyli, ale czy do dzi-
siaj? Czy żyją jeszcze Marysia 
Kozdrańska i Staszek Guzek?                                                                                                                            
Tato jako sumienny pracownik 
kolei, nie zważając na straszne 
niebezpieczeństwo,           udał się 
na dworzec kolejowy, gdzie rozsz-
czepiano wagony z amunicją. Na 
torowisku stał bowiem wojskowy 
transport. W ten sposób uratowa-
no kilka wagonów przepychając 
je do pobliskiego lasu. Wielu ko-
legów ojca, kolejarzy zginęło w 
tym momencie m.in. Jan Cieśla. 
Razem z mamą i resztą rodzeń-
stwa poprzez ogród sąsiada Karo-
la Pieniążka uciekliśmy do lasu, 
a następnie do pobliskiej wsi Sa-
łaśki, do znajomych Ukraińców, 
którzy dostarczali nam mleko. Po 
kilku dniach pobytu w Sałaśkach, 
powróciliśmy do domu, dołączył 
do nas cały i zdrowy tata. Nieste-
ty nastały ciężkie dla nas czasy, 
które jako dziecko pamiętam, 
były bardzo okrutne. To lata woj-
ny. Armia Czerwona 17 września 
1939 roku wkroczyła na tereny, 
które zgodnie z wcześniejszym 
paktem Ribbentrop-Mołotow z 
23.08.1939 roku miały należeć do 

/ 1930r.Brody rodzeństwo Zbigniewa(drugi od lewej)

/ 1934r.uczeń 1 klasy szkoły podstawowej w Brodach Starych-Zbigniew Grata

/ 1935r.Zbigniew Grata przyjmuje 1-szą Komunię Św.w kościele Podw.Krzyża Św.w Bro-
dach

/ 1937r.cała rodzina przed domem w Brodach
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Związku Sowieckiego. Sowieci 
wkroczyli do Brodów 20 wrze-
śnia 1939 roku i podobnie jak 
Niemcy na Zachodzie, rozpra-
wiali się w pierwszej kolejno-
ści z inteligencją, wojskowymi 
i ich rodzinami, ziemiaństwem 
i duchownymi. Wywozili tylko 
„wierchuszkę”. Obok naszego 
domu w Brodach były koszary. 
Ruscy zamienili je w obóz dla 
jeńców wojennych. Pamiętam 
jak zaraz po wkroczeniu Rosjan, 
w naszym mieszkaniu zatrzymy-
wały się żony wojskowych po-
szukujące swoich mężów. Spały 
w kuchni pokotem na podłodze. 
Nasz życiowy status z każdym 
dniem ulegał pogorszeniu. Ro-
dzice zaczęli wyprzedawać wy-
posażenie mieszkania, by mieć 
ruble na utrzymanie 8 osobowej 
rodziny. Wyprzedawali co mieli 
- odzież, firanki, portiery, hafto-
wane obrusy, przecież dopiero co 
urządzali się we własnym miesz-
kaniu, ciesząc się, że wreszcie są  
„na swoim”. Z dnia na dzień sta-

waliśmy się biedakami. Zmusze-
ni zostaliśmy przez Sowietów do 
oddania jednego pokoju enkawu-
dziście. Na szczęście ożeniony 
był z Polką (urodził się im nawet 
u nas synek).Przed samym wkro-
czeniem Niemców „nasz loka-
tor” poszedł „na służbę” i już nie 
wrócił. Żona została z dzieckiem 
i wkrótce wyjechała do swojej 
rodziny. Na wiosnę z Kresów 
powołano do Armii Czerwonej 
cały rocznik młodzieży. Następ-
ny pobór do wojska był w kwiet-
niu 1941roku. Trzeciego pobo-
ru nie zdążyli już dokonać. 22 
czerwca 1941roku Niemcy prze-
kroczyli granicę niemiecko - so-
wiecką na Bugu i Sanie i bardzo 
szybko posuwali się na wschód. 
Do Brodów Niemcy dotarli po 
tygodniu. Nas akurat w Bro-
dach nie było. Z mamą i rodzeń-
stwem byliśmy w Podkamieniu 
u Zosi Wierzbickiej - siostrze-
nicy mamy. Mąż Zosi, Lorek 
Wierzbicki, służył przed wojną 
w wojsku w kawalerii. W 1939 

roku był na froncie. Szczęśliwie 
powrócił, gdy do Brodów dotarli 
Sowieci, zabrał żonę i ukrył się 
w Podkamieniu, skąd pocho-
dził. 12.08.1941 roku w ZSRR 
ogłoszono dekret o amnestii 
wszystkich obywateli polskich 
pozbawionych wolności jako 
jeńcy lub „na innych wystarcza-
jących podstawach”. Otworzyły 
się wrota więzień i łagrów dla 
dziesiątek tysięcy Polaków. Roz-
poczęła się organizacja na tere-
nie ZSRR - Ludowego Wojska 
Polskiego. Polskie władze woj-
skowe zaniepokoił jednak fakt 
niezgłoszenia się do wojska ofi-
cerów więzionych w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Co 
było dalej wiemy - Katyń. Zaraz 
po wkroczeniu Niemcy wyrzuci-
li nas z naszego domu w Brodach 
i wskazali miejsce, gdzie mamy 
zamieszkać. Powód wyrzucenia 
był nam znany. Mieszkaliśmy 
blisko dworca kolejowego, obok 
Niemcy stworzyli tankstelle, a 
więc dwa obiekty strategiczne. 
Nie mogliśmy zatem tu miesz-
kać. Na szczęście właściciele 
domu, do którego trafiliśmy, 
państwo Kopystyńscy, przyjęli 
nas życzliwie i z pełnym zrozu-

mieniem. Do dyspozycji  mieli-
śmy połowę domu - duży pokój 
z werandą i kuchnię. Dom był 
ładny, osadzony w sadzie przy 
głównej drodze na Lwów. Moi 
starsi bracia - Edek i Bronek spa-
li na werandzie, reszta w pokoju i 
kuchni. Na werandę było wejście 
z pokoju i z zewnątrz. Tam było 
miejsce spotkań towarzyskich 
mojej starszej trójki rodzeństwa. 
Po wielu latach młodszy z braci 
-Bronek zdradził sekret ukrywa-
ny przez lata. Oni na werandzie 
nie spali, nocami wychodzili 
dokonywać sabotaży przeciwko 
Niemcom. Byli członkami AK 
zgrupowania „Puchacz”. Bronek 
miał pseudonim „Krzak”. Z tego 
też m.in. powodu nie opuścił 
Brodów z rodziną latem 1944 
roku. W czasie wojny w Brodach 
nie było zbytnio możliwości 
pobierania nauki. Czynna była 
tylko jedna szkoła dla polskich 
dzieci na Podzamczu. Dyrektor 
szkoły pan Zimerman nie pod-
pisał volkslisty i został wywie-

ziony do obozu. Mając 14 lat, by 
pomóc rodzicom w utrzymaniu 
licznej rodziny, zacząłem zara-
biać, trudniąc się handlem. Ku-
powałem na bazarze jaja, masło i 
słoninę, biegłem na dworzec, by 
przy eszelonach wszystko sprze-
dać. Wymieniałem wszystko na 
papierosy i biegłem z powrotem 
na targ. Doskonale pamiętam 
kupowane od Niemców długie, 
cienkie i pieruńsko silne, wę-
gierskie „Honvedy”. By stać się 
szybko dorosłym zacząłem na-
wet ukrycie popalać. Do końca 
swego życia nie zapomnę mo-
mentu, kiedy tato nakrył mnie 
z paczką papierosów. Celem za-
oszczędzenia grosza stwierdzam 
jednak, że najtańsze i najlepsze 
były te skręcane z liści kukury-
dzianych .                                                                              

Osoby pragnące coś więcej do-
wiedzieć się życiu na Kresach, 
proszone są o kontakt ze mną 
tel. 607 565 427 lub e-mail pi-
lotgienek@wp.pl

/ 1938r.Ojciec Zbigniewa- J ózef Grata w Brodach

/ Metryka urodzenia Zbigniewa Graty

/ Brody 1937r.Zbigniew z rodzeństwem

/ Ojciec Zbigniewa-Józef
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W pułapce życia. Cz.5
Wiesław Hop
Rozdział 20
Była jesień roku 1953. W Ra-
dawie zapadła już ciemna noc i 
ucichły psy. Gdy łagodny, ciepły 
wiatr rozpędził wiszące nad do-
liną chmury, odsłaniając księżyc 
w pełni i gwiazdy, a srebrzysta 
poświata zalała okolicę, zrobi-
ło się bardzo jasno. Miasteczko 
spało. Wszędzie było cicho, jak 
makiem zasiał. Nikt nie wpatry-
wał się w piękne, bezkresne nie-
bo, nie liczył gwiazd i nie wsłu-
chiwał się w delikatny, nocny 
oddech ziemi, odpoczywającej, 
wraz z całą przyrodą i ludźmi, po 
trudach gorącego, pracowitego, 
jesiennego dnia. Jedynie w przy-
siółku Komara, działo się coś 
nadzwyczajnego, ale i tam, na 
pierwszy rzut oka, było tak samo 
cicho i spokojnie jak wszędzie.
Sierżant Wrzos nie spał i nie 
miał tej nocy zmrużyć oka. Od 
kilku, ciągnących się, jak flaki z 
olejem, długich godzin siedział 
cichutko, po ciemku, w sieni 
domu kochanki Krasa, ukryty w 
kącie za drzwiami, którymi już 
niedługo powinien wejść i wpaść 
w zastawioną na niego zasadzkę 
ten ostatni, bezkarnie grasujący 
jeszcze po polskiej ziemi bande-
rowiec spod znaku tryzuba.
Na taką chwilę Wrzos pracował 
przez kilka ostatnich lat, więc te-
raz był podekscytowany, ale jed-
nocześnie starał się trzeźwo, na 
zimno oceniać sytuację, gdyż od 
tego zależało powiedzenie całej 
akcji i jego życie.
W sąsiedniej kuchni, w podob-
nym napięciu czekał Nowo-
grodzki. A dookoła domu, cicho, 
jak myszy pod miotłą, w sta-
rannie zamaskowanych kryjów-
kach, czekało kilkunastu żołnie-
rzy i milicjantów.
Zofia poinformowała, że dzisiej-
szej nocy spodziewa się wizyty 
swojego gacha, więc Wrzos za-
stawił na niego, od dawna pla-
nowaną i doskonale przemyślaną 
zasadzkę pod służbowym kryp-
tonimem „Zarzucenie wora”. 
Miał nadzieję, że dzisiejszej 
nocy jego śmiertelny, osobisty 
wróg wreszcie wpadnie mu w 
ręce. Nie chciał jednak go zabić, 
tylko schwytać żywcem i posta-
wić przed sądem, a to stwarzało 
dodatkowe niebezpieczeństwo i 
poważne problemy.
Milicjantom i żołnierzom ota-
czającym posesję nakazano, że 
jak się pojawi, mają pozwolić 
mu wejść do domu, nie zdradza-
jąc swojej obecności. Dopiero 
tam, gdy przekroczy próg, Wrzos 
planował, osobiście, zarzucić mu 
wór na głowę i obezwładnić go z 
pomocą Nowogrodzkiego.
Dom Zosi składał się z sieni, po-
koju i kuchni oraz z przylegają-
cej do sieni stajni. Kras zwykle, 
wychodząc z lasu, obserwował 
gospodarstwo Zosi i okolicę, 
a gdy upewnił się, że wszystko 
jest w porządku, wchodził przez 
drzwi od podwórka, które ona 
musiała zostawiać na noc otwar-
te, gdyż nie zawsze wiedziała, 
kiedy będzie chciał ją odwiedzić.
Zosia leżała w łóżku. Modliła się 
i czekała z niepokojem na to, co 

miało się wydarzyć. Czuła się 
podle, bo sprzedała swojego ko-
chanka, ale wiedziała, że nie mo-
gła postąpić inaczej. Dlaczego 
jednak, skoro i tak było to nie-
uniknione, nie miała za to wziąć 
pieniędzy? Nie ona, przecież, 
kazała mu iść do band – palić, 
zastraszać i zabijać niewinnych 
ludzi, tylko po to, aby na miej-
scu Polski, budować Ukrainę. 
Ukrainę tylko dla Ukraińców, 
bez Polaków i innych narodo-
wości. A przecież ona była Po-
lką, ochrzczoną w kościele w 
Radawie, chociaż z domieszką 
ukraińskiej krwi, więc i dla niej 
nie byłoby tam miejsca. Nie ona 
przecież namieszała mu w gło-
wie i poprzestawiała wszystkie 
klepki.
Wcześniej, gdy nie wiedziała 
dokładnie, co miał na sumieniu, 
w jakiś sposób potrafiła mu za-
ufać. Teraz, gdy dowiedziała 
się, co zrobił z rodziną sołtysa 
w Wilczych Dołach, nie potrafiła 
już na niego spojrzeć bez uczu-
cia strachu. Na samą myśl o tym 
cierpła jej skóra na plecach, bo 
wiedziała, co by się z nią stało, 
gdyby Kras zorientował się, że 
go zdradziła.
Ona również dobrze rozmawiała 
po ukraińsku, bo takiego języ-
ka używała w domu jej babcia, 
która jako jedyna z rodziny mo-
dliła się w cerkwi. Ale tutaj, w 
Radawie, gdzie Ukraińców było 
niewielu, ze strony Polaków nie 
spotkała ich żadna krzywda.
Leżąc w łóżku, obserwowała 
księżyc i pragnęła, żeby ten hor-
ror wreszcie się skończył. Aby 
mogła spokojnie zasnąć, a rano 
obudzić się bez uczucia trwogi; 
wiedząc, że już jest po wszyst-
kim. Wypędzić krowę na pastwi-
sko pod las; spokojnie usiąść 
na trawie i beztrosko – o ile to 
będzie jeszcze możliwe - zaśpie-
wać wesołą piosenkę o nieszczę-
śliwej miłości biedniej dziew-
czyny do bogatego chłopca, któ-
remu rodzice zabronili się z nią 
żenić. Chciało jej się płakać, ale 
otarła łzy o poszewkę zagłówka, 
na której sama, barwioną lnianą 
nitką wyszyła piękne, kwitnące 
latem w zbożu, czerwone maki. 
I postanowiła, że musi być silna, 
bo jest sierotą. I nikt inny – może 
za wyjątkiem siostry, ale ona 
była daleko – się o nią nie za-
troszczy. A Kras, który od same-
go początku trzymał ją w szachu 
i była z nim bardziej ze strachu, 
niż z miłości, a teraz przerażał ją 
jeszcze bardziej, zasługiwał na 
to, co go czekało. Tak myśląc, 
na próżno, starała się uciszyć 
wyrzuty sumienia, chociaż wie-
działa, że wydając zbrodniarza w 
ręce władz, postępuje słusznie.
Noc zrobiła się późna. Wieś za-
marła, zdrętwiała w ciężkim, 
niespokojnym, złowróżbnym 
śnie, ale Kras nie nadchodził.
- Chyba już nic dzisiaj z tego nie 
będzie – szepnął Nowogrodzki, 
wychylając głowę przez otwarte 
drzwi z kuchni do sieni.
- Poczekamy do rana. Z nim ni-
gdy nic nie wiadomo. Może jesz-
cze zjawić się w każdej chwili – 

odpowiedział Wrzos.
Obaj wiedzieli, że nie mogą te-
raz się wycofać, bo gdyby Kras z 
lasu obserwował dom i zauważył 
coś podejrzanego, dziewczyna 
nie przeżyłaby do jutra.
Na szczęście w tym momencie 
usłyszeli, dobiegający ze stry-
chu, cichy szelest. Ulokowany 
tam kapral Paliwoda, obserwują-
cy teren przez szparę w słomia-
nym dachu, coś zauważył. Chwi-
lę później we włazie na strych 
usłyszeli jego szept:
- Ktoś wyszedł z lasu i powoli 
zbliża się do domu.
- To on ! Zajmujemy stanowiska! 
– Wrzos wziął w ręce duży, lnia-
ny wór, który miał zarzucić na 
głowę Krasa i stanął z nim, goto-
wy do skoku, za drzwiami wej-
ściowymi. Czatując tam prawie 
wstrzymał oddech, odczuł także 
mocne uderzenie adrenaliny i 
zadrżało mu serce, bo decydując 
się na obezwładnienie przeciw-
nika, wiele ryzykował, ale za-
panował nad tym. Wiedział, że 
gdy Kras przekroczy próg domu 
i znajdzie się w ciemnej sieni, 
wszystko pójdzie, jak trzeba.
Kras wyłonił się z lasu. Szedł 
ostrożnie, jak skradający się do 
kurnika rudy lis. Miał przy so-
bie broń długa i krótką, a także, 
przytroczone do pasa, cztery gra-
naty oraz spory zapas amunicji. 
Był więc przygotowany na każda 
ewentualność.
Idąc rozglądał się dookoła i jak 
dziki zwierz wciągał nozdrzami 
powietrze, starając się w szaro-
ści otaczającej go nocy, w księ-
życowej poświacie, kładącej 
swoje jasne oblicze na polach, 
ścieżkach, drzewach i domach 
wypatrzyć niebezpieczeństwo; 
wyczuć jego zapach wrażliwym 
nosem. Na razie jednak nic nie 
wzbudziło jego obawy, bo szedł 
śmiało.
Miała to  być jedna z jego ostat-
nich nocy, spędzonych w łóżku 
z Zosią. Wreszcie dał się namó-
wić, poszedł po rozum do głowy 
i postanowił wyjechać na Za-
chód, na tak zwane, Ziemie Od-
zyskane, gdzie nikt go nie zna i 
nie będzie szukał. Tam, z nową 
tożsamością, udając Polaka, spo-
kojnie przeczeka do lepszych 
czasów.
Wczoraj w Jarosławiu spotkał 
się z dawnym kolegą z UPA, 
który specjalnie dla niego przy-
jechał tutaj aż z Legnicy, gdzie 
zajmował znaczące stanowisko 
w administracji miejskiej, ale na-
dal miał jakieś kontakty i służył 
starej sprawie. W stu procentach 
zastosował się do dyrektywy 
dowództwa UPA, która nakazy-
wała wszystkim swoim wiernym 
striłciom i sympatykom, wtopić 
się w społeczeństwo polskie, 
przywarować i działać podstęp-
nie, jak kiedyś niemiecka piąta 
kolumna. Wszędzie tam, gdzie 
im się uda uciec, udając Pola-
ków, wstępować do partii poli-
tycznych; zajmować stanowiska 
w administracji państwowej, sa-
morządowej, w urzędzie bezpie-
czeństwa, w milicji i w wojsku, 
aby tam wspierać się wzajemnie 

i robić krecią robotę. Umacniać 
się i w  każdy możliwy sposób 
działać na szkodę państwa pol-
skiego. Postępować w myśl za-
sady: „Im gorzej, tym lepiej!”. 
Rozsadzać tę znienawidzoną 
Polskę od środka, bo, gdy upad-
nie na kolana, zawali się, na jej 
gruzach, na jej dogorywającym 
trupie, powstanie wolna, wielka 
Ukraina.
Przyjaciel dał mu do zrozumie-
nia, że należy do jakiejś więk-
szej, tajnej, działającej na rzecz 
zachodniego mocarstwa, organi-
zacji szpiegowskiej, która nie li-
czy się z kosztami i ma kolosalne 
możliwości. A takiego pewnego, 
zasłużonego dla sprawy ukra-
ińskiej człowieka, jak Kras, z 
jego doświadczeniem bojowym, 
znajomością terenu i kontaktami 
przyjmą pod swoje skrzydła z 
otwartymi rękami.
W Jarosławiu poszli razem do 
znajomego fotografa i jednocze-
śnie fałszerza dokumentów, aby 
zrobić zdjęcia do nowych doku-
mentów, które Kras miał już sam 
odebrać za tydzień.
Sprawa wyjazdu została posta-
nowiona, ale Kras nie zamierzał 
uciekać, jak kot z podwiniętym 
ogonem. Zdecydował, że zanim 
to nastąpi, musi jeszcze raz wró-
cić na teren Bardowa – do Wil-
czych Dołów i Czarnej, aby tam, 
z fasonem, pożegnać się z tymi, 
których podejrzewał, że donosi-
li na niego do Iwana Groźnego. 
Nie będzie bawił się w żadne 
dochodzenia i udowadnianie im 
winy. Pozostawi tylko swój znak 
firmowy. To będzie jego ostatnia, 
szybka, nocna akcja.... Załatwi 
sprawę bez zbędnych ceregieli. 
Wszystko pójdzie gładko, jak 
po maśle. Tam się go już nikt 
nie spodziewa. Wszyscy myślą, 
że trzęsąc portkami ze strachu, 
siedzi gdzieś zagrzebany w my-
siej dziurze, albo uciekł daleko, 
gdzie pieprz rośnie, więc łatwo 
dadzą się zaskoczyć.
W połowie drogi pomiędzy la-
sem a domem, gdy był już pra-
wie na podwórku, jakimś siód-
my zmysł, podszepnął mu, że 
coś jest nie tak, jak powinno 
być. Gdzieś w pobliżu, od strony 
wsi, zaszczekał pies, ale zwierzę 
przecież nie powinno go usły-
szeć, ani wyczuć, bo szedł bar-
dzo cicho i ostrożnie pod wiatr. 
Gdy sobie to uświadomił, zro-
zumiał, że najprawdopodobniej 
został zdradzony i wpadł w przy-
gotowaną na niego zasadzkę.
Jednym skokiem cofnął się za 
rosnący w pobliżu krzak róży i 
dużymi susami, przygięty do zie-
mi, uciekał w kierunku lasu. Ale 
było już za późno na skuteczny 
odwrót.
Gdy już wydawało mu się, że 
się pomylił i nikt na niego nie 
czekał, z lewej strony, z bliskiej 
odległości, odezwał się karabin 
maszynowy, a jego seria prze-
szyła mu brzuch.
Wrzos usłyszał strzały i wypadł 
na zewnątrz budynku z pistole-
tem w ręce, gotowy ścigać ban-
dytę choćby do samego piekła. 
Ale nie było takiej potrzeby. 

Jego śmiertelny wróg – nieustan-
na nocna zmora, który wydał na 
niego wyrok śmierci i zorganizo-
wał trzy zasadzki, leżał teraz na 
ziemi, w odległości kilkudziesię-
ciu metrów od domu, a dookoła 
niego stało kilku żołnierzy.
- Co z nim? – zapytał.
- Oberwał, ale żyje i wygląda na 
to, że wykaraska się z tego – od-
powiedział któryś z żołnierzy.
- Patrzcie, jaki miał arsenał przy 
sobie – dorzucił drugi, wskazu-
jąc na uzbrojenie bandyty, skła-
dające się z niemieckiego kara-
binu maszynowego, pistoletu i 
przypiętego do pasa, pod kurtką 
wianuszka granatów. – Na szczę-
ście nie zdążył tego użyć, bo 
może któryś z nas leżałby teraz 
razem z nim.

Rozdział 21
Następnego dnia, około godziny 
dziewiątej rano sierż. Wrzos z 
por. Nowogrodzkim siedzieli w 
gabinecie Komendanta Powiato-
wego Milicji w Jarosławiu, pili 
kawę i zdawali relację z przepro-
wadzonej akcji.
Wrzos był zadowolony, bo udało 
mu się złapać przestępcę, które-
go ścigał od pięciu lat. A tym sa-
mym zamknąć także pewien etap 
swojego życia, który nazywał w 
myślach: „Wstąp do milicji wal-
czyć z bandami UPA”. Kras był 
ostatnim, o którym wiedziano, 
że nadal działał. Ale dzisiaj to się 
skończyło i Wrzos miał nadzieję, 
że teraz wreszcie znajdzie więcej 
czasu, aby zająć się własnymi 
sprawami.
- Gratuluję wam, chłopaki! – po-
wiedział komendant. – Za taką 
robotę dostaniecie ode mnie, 
ekstra, po kilka dni urlopu. Jedź-
cie, gdzie chcecie i odpocznijcie 
sobie.
Ale w tym momencie otworzy-
ły się drzwi, łączące gabinet 
komendanta z sekretariatem i 
ukazała się w nich piękna, dłu-
gonoga, czarnobrewa, chociaż 
odrobinę onieśmielona Jadzia. Z 
promiennym uśmiechem na twa-
rzy, którym obdarzyła wszyst-
kich obecnych - pomimo to, 
Wrzos odniósł wrażenie, że był 
on przeznaczony tylko dla niego 
– powiedziała:
- Przepraszam, szefie, że prze-
szkadzam. Pułkownik Gaber z 
komendy wojewódzkiej czeka 
na linii służbowej. 
Ta wyjątkowo przystojna, hojnie 
obdarzona przez naturę, skromna 
dziewczyna miała zaskakująco 
niski, ale pięknie i tajemniczo 
brzmiący głos, który zawsze ro-
bił na Wrzosie piorunujące wra-
żenie, a nawet trochę go onie-
śmielał. Dzisiaj jednak – może 
dlatego, że wreszcie opuściło 
go napięcie – wydawała mu się 
szczególnie urocza i ponętna, 
i, co najważniejsze, w zasięgu 
jego możliwości. Gdyby nie ko-
mendant i Nowogrodzki, natych-
miast umówiłby się z nią na po-
południowy spacer ulicami mia-
steczka i kawę w cukierni „Pod 
arkadami”.
Komendant podniósł słuchawkę 
– od rana niecierpliwie czekał na 
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telefon z gratulacjami od zastęp-
cy komendanta wojewódzkiego 
do spraw operacyjnych – zamel-
dował się i przez chwilę prężył 
w postawie zasadniczej, jakby 
stał trzy metry od przełożonego, 
a nie po drugiej stronie kabla, 
w bezpiecznej odległości sześć-
dziesięciu kilometrów, a później 
powiedział: - Dobrze się składa, 
panie komendancie. Jest tutaj u 
mnie. I już go daję.
- Komendant Gaber chce z tobą 
mówić – powiedział, wyciągając 
słuchawkę w kierunku Stanisła-
wa.
- Dobra robota, Wrzos! Gratu-
luję! Wiedziałem, że dasz sobie 
z nim radę. - Głos Gabera, jak 
zawsze, dosyć szorstki, służbo-
wy, pozbawiony był ukrytych 
podtekstów. - Ale to jeszcze nie 
koniec. Dowiedziałem się przed 
chwilą, że nie jest z nim tak źle, 
jakby się wydawało. Kule nie 
uszkodziły wewnętrznych orga-
nów i szybko przyjdzie do siebie. 
Na ciebie wydał wyrok śmierci i 
trzy razy próbował go wykonać, 
wiec tobie najbardziej powinno 
zależeć, aby nam nie zwiał. Oso-
biście musisz dopilnować, żeby 
trafił do aresztu śledczego. Weź 
trzech ludzi i natychmiast jedź 
do szpitala. Tam przygotowują 
go do operacji. Masz przy niej 
być i pilnować go aż do chwili, 
gdy zatrzaśnie się za nim brama 
kryminału! To rozkaz! Odpowia-
dasz za to głową!
- Rozumiem, panie komendan-
cie. Może pan być spokojny. Nie 
spuszczę go z oczu, ani na chwi-
lę.
„Gaber ma rację!” – myślał 
Wrzos. Kras, gdy się ocknie i 
odzyska nieco sił, jest w stanie 
zabić każdego, kto stanie mu na 
drodze i uciec nawet lekarzowi 
spod noża z sali operacyjnej. Do-
skonale wie, że za to, co ma na 
sumieniu, czeka go czapa, więc 
nie ma nic do stracenia”.
Pół godziny później sierż. 
Wrzos, z trzema umundurowa-
nymi milicjantami dotarł do 
szpitala. Tam niezbyt przyjaźnie, 
przywitał ich ordynator oddziału 
chirurgicznego, który szykował 
się do przeprowadzenia opera-
cji. Ponieważ raz w tygodniu, w 
kasynie oficerskim, spotykał się, 
grał w karty i pił z burmistrzem 
miasta, komendantem garnizonu 
i wszystkimi innymi szychami 
lokalnej władzy, czuł się bardzo 
pewny swego. W dodatku nigdy 
nie lubił gliniarzy i nie spodo-
bało mu się, że jakiś milicyjny 
półanalfabeta, siłą oderwany od 
pługa i końskiego ogona, będzie 
mu patrzył na ręce. Dlatego po-
stanowił go spławić kilkoma 
naukowo brzmiącymi zdaniami. 
Po czym, nie słuchając tego, co 
tamten do niego mówił, odwrócił 
się na pięcie i zniknął w sali ope-
racyjnej, starannie zatrzaskując 
za sobą drzwi.
Gdy Wrzos, pomimo tak ostrej 
reprymendy, wszedł za nim do 
środka, odwrócił się zdenerwo-
wany, wymierzył w środek jego 
piersi palec wskazujący, jakby 
chciał go nim dźgnąć, i wysy-
czał:
- Proszę stąd wyjść! To jest sala 
operacyjna, a nie jakaś obora, do 
której każdy z brudnymi bucio-
rami może włazić.
- Przepraszam, panie ordyna-
torze – próbował perswadować 
Wrzos, wyciągając w kierunku 
doktora dokument, podpisany, 

na polecenie Gabera, przez ko-
mendanta powiatowego. – Mam 
rozkaz wydany przez komendan-
ta wojewódzkiego, aby być przy 
jego operacji i nie spuszczać go 
z oczu do czasu, aż znajdzie się 
w kryminale. To bardzo niebez-
pieczny morderca. Ma na sumie-
niu życie wielu ludzi. Jest zdolny 
do wszystkiego...
- Guzik mnie obchodzą wasze 
rozkazy. Tutaj ja rządzę i mam 
swoje przepisy, których się 
trzymam. Więc wynoś się stąd 
natychmiast, człowieku, bo za-
dzwonię do komitetu wojewódz-
kiego, a wtedy okaże się, co jest 
ważniejsze, twój świstek papie-
ru, czy to co ja mówię. A gdy się 
tak stanie, to – możesz mi wie-
rzyć – w milicji nie będzie już 
dla ciebie miejsca!
Wrzos jednak nie uląkł się tej 
wyraźnej groźby, tylko sprężył 
się w sobie, poczerwieniał i na 
szyi, jak dwa grube powrozy, 
napęczniały mu żyły; a później 
– zupełnie bez udziału świado-
mości – automatycznie, wyjął 
pistolet z kabury, przyłożył go 
ordynatorowi do głowy i wyce-
dził cicho przez zaciśnięte zęby:
- Ten człowiek wydał na mnie 
wyrok śmierci i trzy razy pró-
bował mnie zabić. Widziałem 
ludzi, których zaszlachtował. 
Ścigam go od pięciu lat, więc nie 
mów mi o swoich przepisach, bo 
mam je w dupie. Więcej, mam 
obowiązek i prawo tutaj być. 
Wybieraj: Albo zastosujesz się 
do tego, co mówię i pozwolisz 
mi zostać, albo, natychmiast, 
zostaniesz aresztowany, a opero-
wał będzie inny lekarz.
Doktor poczuł zimną stal na czo-
le, przestraszył się i zwiotczał. 
Jak z przebitej opony, zeszło z 
niego powietrze, bo zrozumiał, 
że władza, którą posiada, nie 
jest tak absolutna, jak mu się do 
tej pory wydawało; że w każdej 
chwili może zostać jej pozba-
wiony i wrzucony do śmietnika 
ludzkich odpadów, których wie-
le chodziło po mieście. A wtedy 
odwrócą się od niego wszyscy 
partyjni koledzy.
„Nie ma sensu obstawać przy 
swoim i kopać się z koniem, któ-
ry trzyma w ręku naładowaną 
broń, i w każdej chwili może po-
ciągnąć za spust” – myślał.
Zrozumiał, że widocznie dla 
tego młodego człowieka w mun-
durze milicjanta, była to sprawa 
honoru, który jest bardzo bliskim 
przyjacielem śmierci.
- Dobra! – ustąpił, ale musiał 
jeszcze wsadzić w to swoje 
trzy grosze. – Niech tak będzie, 
skoro to takie ważne, że aż sam 
komendant wojewódzki wydał 
rozkaz... Nie będę mu się sprze-
ciwiał. Siadaj, pan, tam, w kącie 
na krześle i pilnuj, bo kostucha 
już się czai, aby mu pomóc w 
ucieczce, na tamten świat, przed 
wymiarem sprawiedliwości.
Ale, jak to mówią, złego czło-
wieka licho omija z daleka. Kras 
nie miał zamiaru jeszcze długo 
wynosić się na tamten świat. 
Jego rany okazały się nie tak 
groźne, jak to się na początku 
wydawało. Po operacji szybko 
odzyskał świadomość i widać 
było, że się wyliże.
- Ooo... to pan Wrzos! – zdziwił 
się, gdy otworzył oczy po narko-
zie i zobaczył, że obok niego, na 
krześle siedzi i przygląda mu się 
jego zmora – człowiek, którego 
tyle razy, bezskutecznie, próbo-

wał zgładzić.
Milicjant podniósł się z krze-
sła, podszedł bliżej, pochylił się 
nad leżącym mężczyzną, któ-
ry teraz, w szpitalnej pidżamie 
- blady, wymęczony operacją i 
jeszcze otumaniony po uśpie-
niu - w niczym nie przypominał 
bezwzględnego faszysty z band 
UPA. Człowieka z naturą kuny, 
lubiącej pozbawiać życia swoje 
ofiary dla samej przyjemności 
zabijania, obdarzonego jedno-
cześnie śmiertelnym jadem eg-
zotycznej kobry.
- Nie! Nie Wrzos! Tylko Iwan 
Groźny! – odpowiedział Stani-
sław, patrząc w te stalowe, zimne 
i puste oczy bratobójcy, morder-
cy kobiet i bezbronnych dzieci.
Kras jednak nie podjął tematu. 
Odwrócił się w druga stronę, 
zapatrzył w ścianę i milczał jak 
grób.
Wrzos nie próbował więcej na-
wiązywać z nim rozmowy, ale z 
przydzielonymi mu ludźmi pil-
nował go, jak oka w głowie, bo 
Kras zadziwiająco szybko wra-
cał do zdrowia i gdyby trafiła mu 
się jakaś okazja do ucieczki, nie 
omieszkałby z niej skorzystać.

Dwa tygodnie później, gdy za 
Krasem zatrzasnęły się metalo-
we, ciężkie, jak grzech śmiertel-
ny, skrzypiące drzwi rzeszow-
skiego kryminału, zza których, 
wszystko na to wskazywało, 
nie miał już wyjść żywy, Wrzos 
odczuł ulgę, że nie musi już na 
niego patrzeć. Ale jednocześnie 
ogarnęła go jakaś pustka, bo 
właśnie zamknął, pozostawił za 
sobą kolejny etap życia, który 
rozpoczął sześć lat temu, od pla-
katu „W stąp do milicji walczyć 
z bandami UPA” i komendanta 
w Starym Sączu. Wrzos poświę-
cił mu się całkowicie i wywiązał 
się z tego zadania najlepiej jak 
potrafił.
Teraz, gdy, wreszcie, ostatni 
bandyta z UPA wylądował za 
kratami i czekał na wyrok sądu, 
poczuł w głowie pustkę. Stracił, 
wyznaczony mu przez życie, 
wyraźny i słuszny cel. Wpraw-
dzie do jego wyboru zmusiła go 
sytuacja, ale przyjął go jako swój 
własny, bo wiedział, że wystę-
puje tutaj w roli pozytywnego, 
prawego bohatera. Że jest typem 
twardego szeryfa z Dzikiego Za-
chodu Ameryki, który stoi po 
stronie sprawiedliwości  i jest 
gotów oddać życie, aby bronić 
przed bezprawiem, niewinnych, 
pragnących żyć w spokoju ludzi.
Gdyby mógł, najchętniej, w jed-
nej chwili, rzuciłby tę milicyjną 
robotę i wrócił do latania. Ma-
rzenie, aby zostać pilotem i fru-
wać po przestworzach, nigdy go 
nie opuściło. Wypierane ze świa-
domości w dzień, wracało nocą 
w snach ze zdwojoną siłą. A gdy 
się budził i wracał do rzeczywi-
stości – rzeczywistości, w której 
został uznany za wroga Polski 
Ludowej i nie miał prawa za-
siadać za sterami samolotu, ale 
wolno mu było nadstawiać kar-
ku, walcząc z bandami, ogarniał 
go przemożny smutek i tęsknota 
za tym, co kochał i o czym śnił 
od najmłodszych lat; i czego – 
tylko przez to, że miał jakąś tam 
rodzinę w Kanadzie, której ni-
gdy nie poznał – został brutalnie 
pozbawiony.
Wracając pociągiem do Jarosła-
wia, po odstawieniu Krasa do 
Aresztu Śledczego w Rzeszowie, 

popadł w jakąś melancholię. Pa-
trząc na pozostające w tyle lasy, 
łąki i pola, na ukryte pośród sa-
dów rzeszowskie wsie, przyłapał 
się na tym, że tęskni za działa-
jącym na niego jak balsam, wi-
dokiem pięknej Jadzi, której nie 
widział już ponad dwa tygodnie. 
A poza tym był zadowolony, że 
udało mu się wykonać zadanie. 
Zatrzymać Krasa i postawić go 
przed wymiarem sprawiedliwo-
ści. Był przekonany, że przynaj-
mniej tę sprawę załatwił tak, jak 
trzeba i nigdy więcej, poza aresz-
tem śledczym i salą rozpraw, go 
już nie zobaczy. I nawet w naj-
gorszych snach nie przyszło mu 
do głowy, że los kolejny raz za-
drwi sobie ze sprawiedliwości i 
zdecyduje inaczej.
W czasie śledztwa Kras zrobił 
się bardzo pokorny i chętny do 
współpracy. Uderzył się mocno 
w piersi, okazał skruchę i złożył 
obszerne wyjaśnienia oraz  ujaw-
nił kanały, którymi niemal do 
ostatniego dnia kontaktował się 
z przebywającym w Monachium 
w Zachodnich Niemczech Ban-
derą. Wszystko zwalał na płyną-
ce stamtąd rozkazy, które naka-
zywały mu trwać na stanowisku, 
likwidować Polaków i Ukraiń-
ców działających na szkodę UPA 
i czekać na mającą wybuchnąć 
lada dzień trzecią wojnę świato-
wą pomiędzy kapitalistycznym 
Zachodem a komunistycznym 
Związkiem Radzieckim i jego 
satelitami. Wojnę,  która – tak 
jak wcześniej obiecywał Hitler, 
a teraz Ameryka i Anglia – miała 
powalić na kolana Rosyjskiego 
Komunistycznego Kolosa i przy-
nieść wolną Ukrainę, w której 
banderowcy przejmą władzę, 
będą zajmować najwyższe sta-
nowiska i żyć w luksusie.
Przyznał się do udziału w rebelii 
i dziewiętnastu brutalnych mor-
derstw, które mu udowodniono i 
żadnym sposobem nie mógł się 
ich wyprzeć. Ale była to zaled-
wie skromna część jego krwawe-
go żniwa, które zebrał folgując 
swojej krwiożerczej naturze. 
Resztę na zawsze pozostawił w 
mrokach swojej niepamięci.
Na rozprawie, która odbyła się 
w Rzeszowie, Sąd Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, działa-
jąc na fali odwilży, jaka przyszła 
wraz ze śmiercią Stalina, uznał 
go winnym tych czynów i wspa-
niałomyślnie – ku zaskoczeniu 
wszystkich – skazał na karę 25 
lat pozbawienia wolności.
Kras, który pogodził się już z 
myślą, że za wysłanie tylu ludzi 
do nieba, czeka go stryczek, w 
pierwszej chwili myślał, że ten 
wyrok, to jakiś makabryczny 
żart, wymyślony po to, aby go 
przed śmiercią jeszcze bardziej 
pognębić i za chwilę zostanie 
zmieniony. Dlatego przez wiele 
nocy budził się, zlany zimnym 
potem, z uczuciem sznura zaci-
skającego się na jego szyi. Nie 
mógł uwierzyć, że ma przed 
sobą jeszcze długie życie.

Koniec części pierwszej

Część II

Dwadzieścia lat później

Rozdział 1

Józef Smolar, dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego w Werchracie 
siedział na szerokim, jak jego 

zadek, wygodnym fotelu, za 
biurkiem, w swoim reprezen-
tacyjnym gabinecie, drobnymi 
łykami popijał drinka i przez 
okno z przyjemnością patrzył na 
przyprószony pierwszą wiosen-
ną zielenią park szpitalny. Było 
to jego osobiste dzieło i oczko w 
głowie, którym – nie bez słusz-
ności – chwalił się na zebraniach 
partyjnych.
Kończyła się sobota i dyrektor 
czuł się wyśmienicie, bo w po-
łudnie odwiózł na dworzec ko-
lejowy żonę, która na kilka dni 
wyjechała do Poznania, gdzie 
musiała zaopiekować się swoją 
niedomagającą matką. On nato-
miast, jako słomiany wdowiec, 
nie zmierzał zmarnować tego 
czasu i już dzisiaj umówił się 
na dancing ze swoją o połowę 
młodszą kochanką Jadwigą, pie-
lęgniarką z oddziału wewnętrz-
nego, z którą regularnie spotykał 
się już od pół roku.
Dyrektor zapalił papierosa, za-
ciągnął się dymem i spojrzał na  
stojący w kącie, pod ścianą ol-
brzymi zegar, rzeźbiony z drew-
na orzechowego. Miał jeszcze 
wolną chwilę i mógł sobie po-
zwolić na krótki relaks. Aby zna-
leźć czas na kąpiel i popołudnio-
wa drzemkę, zamierzał dzisiaj 
urwać się z roboty dwie godziny 
wcześniej. Chciał być wypoczę-
ty, gdyż czekała go piękna, bez-
senna i – miał nadzieję – „praco-
wita” noc.
W tym momencie na biurku za-
terkotał telefon. Smolar podniósł 
słuchawkę. Automatycznie po-
prawił przekrzywiony krawat i 
urzędowym, ale dosyć zachęca-
jąco brzmiącym tonem powie-
dział:
- Smolar, słucham!
- To ja – rozpoznał znajomy głos 
profesora Kużnickiego, ordyna-
tora wydziału chorób wewnętrz-
nych. – Masz chwilę czasu? 
Chciałbym z tobą pogadać, bo 
wpadł mi do głowy świetny po-
mysł.
- Dobra! – zgodził się dyrektor. 
– Ale przychodź zaraz, bo o dru-
giej godzinie już mnie tutaj nie 
będzie. Pocałujesz klamkę i pój-
dziesz z powrotem.
- W takim razie, jak mi kiedyś 
powiedziała pewna młoda pielę-
gniarka, gdy na nocnej zmianie 
zaprosiłem ją na kawę do gabi-
netu z kozetką, podnoszę kiecę i 
lecę – zażartował lekarz. 
Kilka minut później Kużnicki, 
który od dawna przyjaźnił się 
z dyrektorem, rozparty wygod-
nie w fotelu, w gabinecie bossa, 
delektując się smakiem pięcio-
gwiazdkowego „Napoleona” 
- Smolar otrzymywał go od pa-
cjentów z całego kraju, jako do-
wód wdzięczności za przyjęcie 
do tej pierwszorzędnej placówki 
medycznej – powiedział:
- Był u mnie dzisiaj były komen-
dant X Komisariatu Policji w 
Zabrzu, kapitan Wrzos. Poznałeś 
go kiedyś na moich imieninach, 
gdy jeszcze kierowałem Ośrod-
kiem Zdrowia w Zaczerniu.
- Czekaj. O ile dobrze kojarzę, 
to ten, co jednocześnie był lotni-
kiem. Mam rację?
- Tak.
- Wyglądał na twardego i obrot-
nego chłopa.
- Bo taki jest. Trzeba mieć niezłe 
jaja, aby z gliniarza przekwalifi-
kować się na lotnika pierwszej 
klasy i pilotować samoloty pasa-
żerskie. Wyobraź sobie ten dupek 
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żołędny nieźle się ustawił. Rok 
temu przeszedł na mundurową 
emeryturę i dodatkowo zatrudnił 
się w Fabryce Czołgów Bumar 
Łabędy. Oni tam mają własny sa-
molot, którym wozi delegacje do 
Związku Radzieckiego i innych 
krajów demokracji ludowych. 
Ale nie o tym chciałem mówić. 
- A o czym?
- Już po badaniu, kiedy tak sobie 
gadaliśmy o starych dziejach, 
wpadł mi do głowy świetny po-
mysł. Moglibyśmy zrobić z nim 
dobry interes. Prościej mówiąc, 
pociągnąć go trochę za jaja i wy-
korzystać go do naszych celów. 
Taka szansa drugi raz może się  
nie pojawić.
- Co masz na myśli? – zaintere-
sował się dyrektor, który był jed-
nocześnie lekarzem internistą, 
ale od lat zajmował stanowiska 
kierownicze i nie praktykował w 
zawodzie.
- Skarżył się na ostre bóle brzu-
cha... A przy okazji dowiedzia-
łem się, że pochodzi z Bystrego 
Potoka i ma tam, po rodzicach, 
nad zalewem, kilka hektarów 
ładnej ziemi, doskonale nada-
jącej się pod budowę domków 
rekreacyjnych. Takie pole, dla 
kogoś, kto ma głowę na karku, to 
jakby główna wygrana na loterii. 
Wprost idealne miejsce na inwe-
stycje w rekreację, turystykę i 
wypoczynek, w sam raz takie o 
jakim myśleliśmy.
- To prawda. Bystry Potok, to 
wymarzone miejsce – zgodził się 
Samolar. – Odpoczywałem tak 
kilka razy. Są tam dwa jeziora, 
lotnisko, góry pod nosem, kolej-
ka linowa i wyciągi narciarskie, 
a poza tym kilka dobrze prospe-
rujących, zakładowych ośrod-
ków wczasowych. Tylko, czy 
będzie chciał sprzedać?
Dyrektor zawiesił głos, jakby 
chciał jeszcze coś powiedzieć, 
ale zastanawiał się, czy ma to 
jakiś sens. W międzyczasie po-
ciągnął dwa spore łyki koniaku, 
zapatrzył się w okno, po czym 
dodał:
- Kiedyś chciałem tam kupić 
maleńki domek albo przynaj-
mniej działkę, ale nikt nie chciał 
sprzedać, a gdy się coś wreszcie 
trafiło, cena okazała się za wyso-
ka, nawet na moją, dyrektorską 
kieszeń. Trzeba być jakimś mini-
strem albo przynajmniej badyla-
rzem, żeby sobie na coś takiego 
pozwolić.
- Tym razem mogłoby być ina-
czej... – profesor uśmiechnął się, 
jakby był cudotwórcą, potrafił 
pstryknąć palcami i usunąć tę 
dokuczliwą finansową barierę. – 
Od nas dużo nie weźmie.
- Skąd wiesz? Rozmawiałeś już 
z nim na ten temat? Mówił ci, że 
chce sprzedać?
. Nie! Jeszcze nie... Ale mogę cię 
zapewnić, że nie będzie się opie-
rał i chętnie, za rozsądną cenę, 
odstąpi nam kawałek ziemi.
- Być może, ale dla pewności 
trzeba było go trochę podkrę-
cić, postraszyć czymś, albo co... 
Gdyby nie miał wyjścia, to co 
innego. Wtedy by się zgodził, a 
tak, po prostu, bez żadnego bata 
nad głową, to wątpliwa sprawa.
- Czy ja wyglądam na frajera? 
Takiego, co dużo gada, a nic nie 
potrafi zrobić. Przychodziłbym 
do ciebie, gdybym nie miał kon-
kretnego pomysłu? Od czego 
mam głowę na karku i tytuł pro-
fesora medycyny w kieszeni? Już 
o tym pomyślałem. Przyjąłem go 

– jak to się mówi - po znajomo-
ści, prawie jak króla. Przebada-
łem i stwierdziłem, że cierpi na 
przewlekłe owrzodzenie dwu-
nastnicy i hemoroidy. Można 
to leczyć farmakologiczne, ale 
skierowałem go na oddział, aby 
przeprowadzić dodatkowe bada-
nia, delikatnie sugerując, że to 
może być rak.
- Potrafisz mnie zaskoczyć – 
Smolar wykrzywił usta w dia-
belskim chichocie. – Dobrze, że 
cię tutaj ściągnąłem. W tej swo-
jej przychodni całkiem byś się 
zmarnował. A co on na to?
- Przestraszył się jak cholera. 
Próbował strugać twardziela i 
robić dobrą minę do złej gry, 
ale widać było, że poczuł już na 
plecach śmierdzący oddech ko-
stuchy. Żeby ją odpędzić, będzie 
nam z ręki jadł i zrobi wszyst-
ko, co mu zasugerujemy. A poza 
tym, to idealista, po mojemu, to 
prawie to samo, co idiota. Do-
słownie i w przenośni, zależy mu 
tylko na bujaniu w obłokach, o 
majątek i pieniądze nie dba.
- Wszystko możliwe. Spróbuj z 
nim pogadać, ale nie naciskaj. 
Najlepiej, gdyby sam domyślił 
się, na czym nam zależy i wy-
szedł z propozycją sprzedaży.
- Rozumiem, że wchodzisz w 
to. W takim razie poprowadzę 
sprawę tak, że wszystko pójdzie 
po naszej myśli. Jak na byłego 
glinę, to dosyć inteligentny czło-
wiek. Nie będzie robił proble-
mów.
Smolar zerknął na zegarek, do-
chodziła godzina czternasta, 
więc jeżeli chciał przed randką 
z Jadwigą wrócić do domu, od-
świeżyć się i odpocząć, musiał 
już zakończyć to spotkanie.
- Słuchaj, Aleksander, zainte-
resowałeś mnie tą sprawą. Od 
dawna jesteśmy kumplami. Ni-
gdy się na tobie nie zawiodłem, 
więc zgadzam się, ale o szczegó-
łach pogadamy innym razem, bo 
dzisiaj – jak ci mówiłem – mu-
szę już wyjść. Jestem umówiony 
na popołudnie i powinienem się 
spieszyć.
Dyrektor przez moment zastana-
wiał się, czy nie zaprosić kumpla 
na wieczór do towarzystwa w 
„Zajeździe Pod Różą”. Jadwiga 
miała kilka wolnych i chętnych 
do zabawy koleżanek. W każdej 
chwili mogła którąś z nich za-
brać ze sobą.. W szerszym gronie 
zawsze jest weselej. Ostatecznie 
jednak zrezygnował z tego po-
mysłu, bo nie chciał stawiać pro-
fesora pod murem. Taka nagła 
propozycja od pryncypała, której 
nie powinno się odrzucać, mogła 
zanadto skomplikować mu życie 
osobiste. Postanowił jednak, że 
następnym razem – uprzedza-
jąc odpowiednio wcześniej, aby 
zdążył przygotować sobie jakieś 
alibi dla żony - zabierze go ze 
sobą.
Po szpitalu od dawna krążyły po-
głoski, że profesorowa Kużnicka 
jest niesamowicie zazdrosna. Od 
czasu do czasu, nie zapowiedzia-
na, wpada na oddział i do gabi-
netu męża, aby sprawdzać, czy 
przypadkiem nie przygruchał so-
bie jakiejś młodej kochanki.
- W takim razie rozumiem, że 
akceptujesz moją propozycję.
- W zasadzie tak, ale porozma-
wiajmy o tym innym razem.
- To baw się dobrze, a ja obmyślę 
szczegóły i zajmę się wszystkim 
jak trzeba.
„Stary znowu wybiera się dzisiaj 

na lewe dymanko, a to znaczy, 
że jego kobieta wyjechała do 
Poznania. Ale jak tu nie ruchać 
na boku, kiedy przez cały dzień, 
po korytarzach, z gołymi noga-
mi, potrząsając tyłkami, kręci się 
tyle młodych, chętnych do tego 
sportu, pięknych dziewczyn i 
człowiek musi się gdzieś rozła-
dować, bo jest nabuzowany, jak 
kogut w kurniku” – myślał, wra-
cając na oddział.
Od dawna marzył mu się wła-
sny piękny domek z drewnia-
nych bali, kryty gontem, w stylu 
szwajcarskim, z ogródkiem skal-
nym i strzyżonym trawnikiem. 
Wyobrażał sobie w dzień, z tara-
su, będzie widać wysokie góry i 
kawałek jeziora, po którym pły-
wają żaglówki, a w nocy kąpiące 
się w wodzie gwiazdy. Już teraz, 
oczami wyobraźni, widział, cu-
mujący przy maleńkiej przysta-
ni, swój własny, prywatny jacht. 
Był zadowolony, że udało mu się 
zainteresować swoim pomysłem 
Smolara. Znali się od dawna, a 
to powinno jeszcze bardziej sce-
mentować ich przyjaźń. Smolar 
miał w województwie i w partii 
tak mocną pozycję, że opłacało 
się mieć w nim przyjaciela.

Kilka lat po zatrzymaniu Krasa 
sierż. Wrzos został awansowa-
ny do stopnia podporucznika i 
przeniesiony do Komendy Po-
wiatowej Milicji w Sanoku na 
równorzędne stanowisko zastęp-
cy komendanta powiatowego do 
spraw operacyjnych. Przybył 
tutaj wraz z piękną młodą żoną 
Jadzią, byłą sekretarką, której 
po cichu wszyscy mu zazdrości-
li, gdyż była uroczą kobietą. Nic 
więc dziwnego, że już w Jarosła-
wiu stracił dla niej głowę do tego 
stopnia, że był gotów skoczyć w 
ogień na każde jej skinienie pal-
cem. Na szczęście ona tego nie 
żądała. Wystarczyło jej, że ją 
kochał i przynosił do domu pie-
niądze, które – o czym doskona-
le wiedzą wszystkie kobiety – są 
niezbędne do życia i podtrzymy-
wania domowego szczęścia.
Młody podporucznik był ambitny, 
dokształcał się i zamierzał piąć 
się w górę. Jeszcze w Dąbrowie 
skończył, wieczorowo, siódma 
klasę. W Jarosławiu zrobił ósmą, 
a tutaj, w Sanoku zapisał się do 
dziewiątej i przygotowywał do 
matury. Marzył o zaocznych stu-
diach w Wyższej Policyjnej Szko-
le Oficerskiej w Szczytnie. Nie 
chciał przez całe życie być tylko 
oficerem z awansu, bez wykształ-
cenia, do którego odnosiło  się 
satyryczne powiedzenie: „Nie 
matura, a chęć szczera, zrobi z 
ciebie oficera!” O wiele bardziej 
podobała mu się riposta, wymy-
ślona przez jednego z podobnych 
do niego ludzi: „Mimo szczerych 
chęci z gówna bata nie ukręci!”
Będąc zastępca komendanta do 
spraw operacyjnych musiał mieć 
trzech własnych tajnych współ-
pracowników i nadzorować pra-
cę operacyjną podległych mu lu-
dzi. Ale ani jedno, ani drugie nie 
sprawiało mu większych trudno-
ści, bo jak mało kto znał tę ro-
botę od podszewki. Dzięki temu 
żaden cwaniak nie mógł robić go 
w konia: wciskać kitu, udawać, 
że pracuje, gdy w rzeczywistości  
interesowała go tylko zabawa, 
picie i spotkania z dziwkami.
Przeniesienie do Sanoka okaza-
ło się dla Wrzosa, trafionym na 
loterii, szczęśliwym losem. Dzię-

ki temu, od nowa, odżyła w nim 
dawna miłość do samolotów i 
nadzieja, że jeszcze nie wszystko 
stracone.
Pewnego razu na jakiejś ofi-
cjalnej uroczystości, gdzie re-
prezentował komendę, poznał 
dyrektora lotniska w Krośnie i 
kierownika tamtejszego ośrodka 
szkolenia pilotów. Byli to ludzie 
dużego formatu, którzy, gdy do-
wiedzieli się, że ma trzecią klasę 
pilota szybowcowego, pomimo 
że znali historię jego wydalenia z 
lotnictwa wojskowego, pozytyw-
nie odpowiedzieli na jego prośbę 
i zgodzili się szkolić go na pilota 
samolotowego.
- Trochę to ryzykowne i może się 
komuś na górze nie spodobać, bo 
był pan szykanowany z powodu 
rodziny za granicą; i wydalony 
ze szkoły pilotów w Dęblinie – 
powiedział dyrektor, patrząc mu 
prosto w oczy, a gdy Wrzos my-
ślał już, że nic z tego nie będzie, 
dodał: – Podejmiemy jednak to 
ryzyko. Tam była sprawa wojsko-
wa, a tu cywilna. To duża różni-
ca. Nas nie obowiązują wojsko-
we dyrektywy. A poza tym nie 
będziemy się panem afiszować, 
to może nikt się nie zainteresuje.
- Dziękuję – Wrzos był w siód-
mym niebie. – Nie wie pan, ile to 
dla mnie znaczy. 
- Wiem, bo sam jestem pilotem. 
Gdybym nie wiedział, co pan 
czuje, nigdy bym się na to nie 
zdecydował. – Dyrektor spojrzał 
na kierownika ośrodka szkole-
nia. - A ty, Michał, co o tym my-
ślisz? – zapytał.
- Uważam, że powinniśmy pójść 
na rękę panu komendantowi. 
Nie wygląda na człowieka, który 
miałby zamiar, przy lada okazji, 
prysnąć za granicę. A ponadto, 
mały dług wdzięczności u szefa 
sanockiej milicji może się nam 
kiedyś przydać – zażartował.
Po tym spotkaniu Wrzos, w wol-
nym od służby czasie, rozpoczął 
szkolenie na pilota. W następ-
nym roku zdał egzamin i uzyskał 
licencję pilota samolotowego 
pierwszego, a później drugiego 
stopnia. Pozostały mu jeszcze 
tylko nocne loty i egzamin na lot-
nika pierwszej klasy, dający pra-
wo do pilotowania samolotów 
pasażerskich, których w Krośnie 
nie zdążył już zrobić.

Rozdział 2

Wrzos wyszedł z gabinetu pro-
fesora Kużnickiego, mając wra-
żenie, że szczęście go opuściło i 
cały świat zaczyna walić mu się 
na głowę.
Doktor, którego poznał w pierw-
szym roku swojej służby w Za-
brzu, dla większości zwyczaj-
nych pacjentów nieosiągalny, 
znalazł dla niego czas; przyjął 
go osobiście i bardzo serdecz-
nie, jak starego przyjaciela. Ale 
po wstępnych zapewnieniach, że 
na razie nie widzi powodów do 
zmartwienia i wszystko będzie 
dobrze, dał mu wyraźnie do zro-
zumienia, że sprawa jest poważ-
na i nie rozwiąże jej kilka opa-
kowań tabletek, bo podejrzewa u 
niego raka jelita grubego.
Co prawda, nie powiedział tego 
dosłownie, ale Wrzos nie był w 
ciemię bity; potrafił czytać mię-
dzy wierszami i wyciągać wnio-
ski.
„A więc tak miałby wyglądać 
mój koniec” – pomyślał i wzdry-
gnął się. Nie mógł w to uwie-

rzyć, bo do tej pory był przeko-
nany, że ma przed sobą jeszcze 
długie życie.
Do dzisiaj wydawało mu się, że - 
pomimo pewnych niepowodzeń, 
które go w życiu spotkały - jest 
przecież cholernym farciarzem. 
Udało mu się przeżyć wojnę, 
uniknąć śmierci z rąk band UPA, 
zrobić karierę w milicji, dwa razy 
zakochać się, zdobyć serca pięk-
nych kobiet; ożenić i wychować 
troje dzieci. I - czego się już nie 
spodziewał, na przekór losowi, 
politrukowi z Deblina i wszel-
kim innym przeciwnościom losu 
- zostać pilotem pierwszej klasy 
z licencją na samoloty pasażer-
skie. To dużo, bardzo dużo, ale 
jednocześnie o wiele za mało, 
jak na ambitnego mężczyznę w 
sile wielu, który niedawno prze-
kroczył zaledwie pięćdziesiątkę 
i miał jeszcze wielki apetyt na 
życie.
Aby dotrzeć do tego miejsca, w 
którym teraz się znajdował, Sta-
nisław przebył długą drogę. Idąc 
nią, od Bystrego Potoka, przez 
niemieckie Szczepanowice, Dę-
blin, Dąbrowę, Bardów, Jaro-
sław, Sanok, Krosno i Zabrze, 
przez cały czas pracował nad 
sobą i dokształcał się. Ukończył 
szkołę podstawową i średnią; w 
Sanoku zdał maturę, a później 
dostał się do trzyletniej, zaocz-
nej Szkoły Oficerskiej Milicji 
w Szczytnie, bo nie chciał być 
tylko oficerem z awansu. Chciał 
mieć potwierdzone na papierze 
wykształcenie i dyplom ukoń-
czenia szkoły oficerskiej, cho-
ciaż w głębi serca nie wierzył, 
że mu się to na coś przyda. Po-
szerzy jego horyzonty myślowe 
i wiedzę, bo jako stary praktyk, 
znający służbę w milicji od pod-
szewki, był już mistrzem w swo-
im zawodzie. Ponadto zawsze 
dużo czytał, więc to, co teore-
tycznie starali się wkładać mu do 
głowy wykładowcy ze Szczytna, 
dawno już wiedział.
Idąc tą wyboistą drogą, której nie 
wybrał z własnej woli, a zmusiło 
go do tego życie, pomimo że już 
na samym początku został obla-
ny lodowatą wodą – zaliczony do 
wrogów Polski Ludowej i wyda-
lony z lotnictwa, uwierzył, że 
socjalizm – pomimo wielu nie-
doskonałości – to dobry ustrój; 
sprawiedliwszy niż przedwojen-
ny kapitalizm. Zapewnia wszyst-
kim pracę i stwarza szansę na 
rozwój ambitniejszym ludziom 
z dołów społecznych, takim jak 
on synom małorolnych chłopów 
i robotników, którzy mają jakieś 
ambicję i chcą w życiu do czegoś 
dojść.
Nigdy, za bardzo, nie intereso-
wał się polityką, ale nie mógł 
od niej uciec. Aby żyć, musiał 
się podporządkować i przysto-
sować do istniejących warun-
ków: Pierwsze do tych stworzo-
nych przez Niemców, a później 
przez Rosjan, bo kochał życie 
i nigdy nie marzyła mu się rola 
samotnego, opuszczonego przez 
wszystkich, martwego bohatera, 
spoczywającego gdzieś w polu, 
w bezimiennym grobie. Ale ko-
chał także swój kraj, kochał Pol-
skę i Polaków i wierzył, że to, 
co robi jest słuszne i w jakimś 
sensie przynosi pożytek całemu 
społeczeństwu. W końcu w każ-
dym kraju, niezależnie od jego 
ustroju, są jakieś służby, które 
utrzymują ład i porządek, dbają 
o przestrzeganie prawa, bez któ-
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rych świat pogrążyłby się w zu-
pełnym chaosie, a ludzie zostali-
by rzuceni na pastwę najbardziej 
drapieżnych i bezwzględnych 
przedstawicieli swojego gatun-
ku.
 
Za oknem świeciło słońce. Było 
ciepło i zapowiadał się spokoj-
ny, bezwietrzny, przyjemny letni 
dzień. Wrzos planował spędzić 
go, wraz z żoną i dziećmi, na ma-
leńkiej plaży nad Sanem. Wypa-
trzył ją kiedyś, wędrując piecho-
tą bez celu po przylegającej do 
Sanoka okolicy. Była tak piękna, 
dzika i zaciszna, a jednocześnie 
bezpieczna, że od tej pory stała 
się jego ulubionym miejscem ro-
dzinnych wypadów poza miasto 
na łono natury. Dzisiaj zamierzał 
tam łowić pstrągi, których w kry-
stalicznie czystej rzece było tyle, 
że same pchały się na haczyk, i 
piec je dla żony i dzieciaków na 
ustawionym nad ogniskiem, dru-
cianym rożnie.
Gdy przed wyruszeniem w drogę 
wszyscy siedzieli w kuchni przy 
stole i jedli śniadanie, w radiu 
nadawali fragmenty przemówie-
nia do narodu Władysława Go-
mółki, który jeszcze do niedawna 
był więźniem politycznym, a te-
raz, na fali odwilży został wy-
brany na stanowisko pierwszego 
sekretarza Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej i zamierzał 
zaprowadzić w kraju nowe po-
rządki.
„Towarzysze! – krzyczał Gomół-
ka. – Przyjaciele! Czy ja jestem 
wrogiem Polski Ludowej tylko 
dlatego, że mam sześć sióstr w 
Ameryce. Przecież one pojechały 
tam z biedy! Za chlebem! I czy ci 
ludzie, którzy kiedyś lekkomyśl-
nie zostali uznani przez naszą 
władzę za wrogów Polski Ludo-
wej, szykanowani i wyrzuceni z 
lotnictwa tylko za to, że mieli ko-
goś z rodziny w kapitalistycznym 
kraju, są rzeczywiście naszymi 
wrogami? Oczywiście, że nie! 
Tym ludziom stała się krzywda! 
A na to nie może być naszej zgo-
dy. Dlatego rozkazuję, aby ich 
wszystkich zrehabilitować! I z 
najwyższymi honorami z powro-
tem przyjąć do służby! Za wyko-
nanie tego ważnego zadania czy-
nię odpowiedzialnym osobiście 
Ministra Obrony Narodowej.”
Wrzos uniósł głowę  znad stołu. 
Zaskoczony spojrzał na żonę i 
powiedział:
- Podoba mi się ten Gomółka. Ja 
także jestem ofiarą tych szykan. 
Mam ciotkę w Kanadzie i za to 
wyrzucili mnie ze szkoły lotniczej 
w Dęblinie.
Po śniadaniu pobiegł do kiosku. 
Kupił poranną gazetę. Wyciął z 
niej orędzie Gomółki i od tego 
dnia nosił w portfelu wraz z legi-
tymacją pilota.

Rozdział 3

Wracając samochodem ze szpi-
tala w Werchracie do domu w 
Zabrzu Wrzos był zmęczony i 
wewnętrznie rozbity. Ponadto 
ciągle odczuwał, na szczęście, 
niezbyt intensywny, ale dokucz-
liwy ból w dolnej części układu 
pokarmowego, który po badaniu 
profesora, jakby jeszcze przybrał 
na sile. Nie było dobrze, ale pró-
bował zapanować nad emocjami 
i jeszcze raz, dokładnie przypo-
mnieć sobie wszystko, co powie-
dział mu ordynator Kużnicki.
Gdy mu się wreszcie udało 

okiełznać emocje, ochłonąć i 
przemyśleć sprawę, nabrał tro-
chę otuchy. Poczuł się lepiej, bo 
doszedł do wniosku, że słowa 
doktora nie brzmiały jeszcze, jak 
wyrok śmierci, a raczej zapowia-
dały, że ma przed sobą, najeżony 
kolcami, długi i mroczny tunel, 
ale jest szansa, że na jego końcu 
pojawi się słońce, a nie gilotyna.
„Dam sobie radę – myślał. – Nie 
z takich opałów się wychodziło. 
Ale nie ma wyjścia: Muszę zro-
bić te wszystkie cholerne bada-
nia, które zlecił profesor i wró-
cić do niego z wynikami. Trzeba 
wreszcie zadbać o zdrowie. W 
końcu – nie da się tego ukryć - 
nie jestem już taki młody i silny 
jak dawniej.”
Tydzień później, z teczką peł-
ną zdjęć rentgenowskich i ich 
opisów, wyników analizy krwi, 
moczu i kału oraz innych badań, 
które kosztowały go niemało 
zdrowia, Wrzos o czternastej po 
południu stawił się w gabinecie 
profesora Kużnickiego.
Profesor czekał tam już na nie-
go wraz z dyrektorem szpitala, 
którego zaprosił do towarzystwa 
dla większej pompy. Zamierzał 
bowiem, niby przy okazji,  po-
ruszyć sprawę działek rekreacyj-
nych i chciał, aby Smolar przy 
tym był.
Kużnicki przeglądał papiery i 
zdjęcia, po czym przekazywał je 
dyrektorowi. Obaj porozumie-
wali się za pomocą wymownych 
spojrzeń, gestów i półsłówek z 
lekarskiego żargonu. Gdy już 
wszystko przejrzeli, rozważyli i 
uzgodnili wstępny werdykt, pro-
fesor powiedział:
- No! Nie jest tak źle, jak mi się na 
początku wydawało. Wyjdziesz 
z tego i jeszcze długo będziesz 
pilotował te swoje samoloty. 
Obaj z dyrektorem zdecydowa-
liśmy, że będziemy cię leczyć w 
naszym szpitalu. Po znajomości, 
że tak powiem. Zapewnimy ci 
najlepszą opiekę, bardzo drogie 
leki nowej generacji, zarezerwo-
wane tylko dla najważniejszych 
osób w państwie i wszystko, co 
trzeba, ale ty musisz także coś 
dla nas zrobić...
W tym miejscu Kużnicki zawie-
sił głos i spojrzał na dyrektora, 
który do tej pory milczał.
- Proście o co chcecie. Zrobię 
wszystko, co będę mógł. Chcę 
żyć i latać. Zdrowie jest dla mnie 
najważniejsze. – Wrzos, idąc 
tutaj, spodziewał się, że pomoc 
takiej klasy specjalisty będzie go 
trochę kosztowała i godził się na 
to.
- To znowu nic takiego. Nie bój 
się! Nie prosimy cię, abyś oddał 
nam organy do transplantacji – 
zażartował Kużnicki. Ten, uży-
ty celowo, dosyć makabryczny 
dowcip miał utrzymać pacjenta 
w odpowiednio grobowym na-
stroju.
- Pochodzisz z gór, z Bystre-
go Potoka, masz tam rodzinę i 
znajomych. Chcemy cię prosić, 
abyś nam pomógł znaleźć tam 
kilka ładnych działek, pod budo-
wę domków rekreacyjnych dla 
lekarzy.
- Bystry Potok, to piękna miej-
scowość – odezwał się wreszcie 
po raz pierwszy dyrektor. – Jest 
tam wszystko, co człowiek może 
sobie wymarzyć, żeby miło spę-
dzać wolny czas, odpocząć i 
naładować akumulatory po co-
dziennej miejskiej mordędze: 
wysokie góry, lasy, dwa jeziora, 

lotnisko, kolejka linowa, wy-
ciągi narciarskie, restauracje i 
ośrodki wczasowe... Dużo po-
dróżuję. Zwiedziłem już prawie 
cały świat, ale do tej pory ni-
gdzie drugiego takiego miejsca 
nie widziałem. Tam jest wszyst-
ko, czego dusza zapragnie. Dla 
mnie to prawdziwy raj na ziemi.
- Mam tam po rodzicach nad 
jeziorem trzy hektary pola. Nie 
miałem zamiaru sprzedawać. 
Chciałem zostawić dla dzieci. 
Ale w tej sytuacji mógłbym pójść 
wam na rękę i odsprzedać kawa-
łek. Ale jest pewien problem. To 
ziemia orna. Bez przekwalifiko-
wania w miejscowym planie za-
gospodarowania i podzielenia na 
działki, nie można na niej budo-
wać. A z tym może być pewien 
kłopot, bo władze gminne nie 
chcą wyzbywać się dobrej ziemi, 
której w górach brakuje.
- O to się nie martw. Jeżeli się 
dogadamy, z przekwalifikowa-
niem i podziałem nie będzie żad-
nego problemu. My się tym zaj-
miemy – zapewnił Smolar.
Kużnicki wyjął z biurka butelkę 
najlepszego koniaku, który moż-
na było kupić tylko za dolary, w 
Peweksie oraz tacę z pięknymi, 
pękatymi kieliszkami z kryształu 
na wysokich, smukłych nóżkach.
- Skoro tak dobrze się ułożyło 
i wszystko uzgodnione, to wy-
pijmy po kielichu i przypieczę-
tujmy sprawę – zaproponował. 
Zawsze był szybki w decyzjach i 
interesach, lubił kuć żelazo póki 
gorące. Rozlał alkohol. – No, to 
na zdrowie! Za naszą przyszłą, 
mam nadzieję, owocną współ-
pracę. Bo tak sobie myślę, że 
sama sprzedaż działek to jeszcze 
nie wszystko. Trzeba będzie po-
myśleć, jak te nasze domki tanio 
i szybko wybudować. Ale o tym 
pogadamy, gdy pole zostanie po-
dzielone, a działki sprzedane. A 
tobie, Stanisław, radzę, sprzedaj 
wszystko! Dobrze na tym zaro-
bisz. Sobie zostaw tylko tyle, ile 
potrzebujesz. O kupców się nie 
martw. Puścimy wici, gdzie trze-
ba i ludzie sami do ciebie przyj-
dą. Chętnych nie zabraknie.
Po tym spotkaniu Wrzos trafił 
jeszcze na dwa tygodnie do szpi-
tala. Tam poddano go różnym 
dodatkowym badaniom i zabie-
gom. Gdy wyszedł wstąpiła w 
niego nadzieja, że wyzdrowieje, 
bo przestał krwawić i czuł się le-
piej. Ale otrzymał też miesięczne 
zwolnienie lekarskie i nie mógł 
na razie wrócić do pracy pilota 
w Bumarze Łabędy.

Gomółka zrealizował swoje za-
powiedzi zmian. Niedługo po 
jego płomiennym przemówieniu, 
Wrzos został wezwany z Sanoka 
do Ministerstwa Obrony Naro-
dowej w Warszawie.
Tam osobiście przyjął go Mini-
ster Obrony Narodowej, pułkow-
nik Spychalski, w asyście Mini-
stra Spraw Wewnętrznych, gen. 
Wiechy.
- Siadajcie, towarzyszu Wrzos – 
powiedział Spychalski. – Wezwa-
liśmy was tutaj na polecenie sa-
mego Gomułki, bo chcemy Was 
przeprosić za to, że zostaliście 
wyrzuceni z lotnictwa z powodu 
rodziny za granicą i poinformo-
wać, że zostaliście zrehabilito-
wani. A co za tym idzie, możecie 
natychmiast wrócić do Szkoły 
Orląt w Dęblinie, aby tam kon-
tynuować przerwaną naukę i zo-
stać pilotem wojskowym.

- To prawda! Wrzos. Chociaż ja 
wolałbym, abyś został w milicji, 
bo szkoda mi stracić tak dobrego 
i zasłużonego człowieka – dodał 
Wiecha.
Wrzos, gdy to usłyszał, sięgnął 
do kieszeni po portfel, wyjął z 
niego licencje pilota i położył ją 
przed nimi na biurku.
- Dziękuję panom, ale ja jestem 
już pilotem. A oto i moja legity-
macja – powiedział z uczuciem 
pewnej, starannie ukrywanej sa-
tysfakcji.
- Niemożliwe! – zdziwił się Spy-
chalski. – Jak to się stało?
- Zwyczajnie. Zdobyłem ją w 
Centrum Szkolenia Pilotów Kro-
śnie. W wojsku mnie nie chcieli, 
bo miałem ciotkę w Kanadzie, a 
w Krośnie nikomu to nie prze-
szkadzało.
- To miałeś, chłopie, dużo szczę-
ścia! – Spychalski był zaskoczo-
ny i wyraźnie nie wiedział, co 
powiedzieć. – Ale cieszę się, że 
ci się udało. Wracaj do wojska! 
Przeszkolimy cię i będziesz latał 
na myśliwcach odrzutowych.
- A ja nadal obstaję przy swoim. 
Proponuję, żebyś został w milicji 
– sprzeciwił się minister spraw 
wewnętrznych. – Chcesz latać, 
nie ma problemu. Potrzebuje-
my dobrych pilotów. Właśnie 
dostaliśmy kilkanaście nowych 
helikopterów. Przeszkolimy cię 
w bazie w Lublinie i możesz la-
tać ile chcesz. Helikopterem 
wszędzie można wylądować, a 
samolotem wojskowym tylko na 
lotnisku.
Wrzos przez chwilę ważył obie 
propozycje, ale to, że miał rodzi-
nę – żonę i dzieci, którym jego 
przeniesienie do wojska mogło 
skomplikować życie oraz fakt, że 
był już pilotem, latał, a w razie 
czego – jak obiecywał minister 
spraw wewnętrznych – w każdej 
chwili mógł zostać pilotem heli-
koptera, spowodowało, że zdecy-
dował się zostać tam, gdzie jest.

Rozdział 4

Smolar i Kużnicki nie rzuca-
li słów na wiatr. Pociągnęli za 
odpowiednie sznurki, a mieli 
we władzach województwa ta-
kie chody – znajomości i ukła-
dy, że mogli załatwić wszystko, 
co tylko chcieli. Dzięki temu w 
ekspresowym tempie, geode-
ci gminni, na polecenie same-
go naczelnika, odrolnili pole 
Wrzosa nad zalewem w Bystrym 
Potoku i podzielili je na osiem-
naście pięknych, równych dzia-
łek rekreacyjnych. Szesnaście z 
nich na pniu zakupili katowiccy 
lekarze, na czele ze Smolarem i 
Kużnickim oraz ich znajomi ba-
dylarze – prywatni biznesmeni, 
którzy zostali dopuszczeni do in-
teresu, bo posiadając większe od 
lekarzy możliwości finansowe 
i organizacyjne, mieli spełniać 
rolę koła zamachowego całej in-
westycji.
Smolar wpadł bowiem na świet-
ny pomysł, który wszyscy, bez 
zastrzeżeń, zaakceptowali. Dzię-
ki niemu domki wczasowe dla 
lekarzy miały zostać szybko i 
łatwo wybudowane.
Aby nadać całemu przedsię-
wzięciu bardziej społeczny cha-
rakter, co w socjalizmie miało 
niebagatelne znaczenie, wszyscy 
właściciele działek – łącznie z 
Wrzosem, który pozostawił so-
bie dwie działki, jedną dla siebie 
a drugą dla najstarszego syna – 

założyli Spółdzielnię Budowy 
Domków Rekreacyjnych dla Le-
karzy w Międzybrodziu Żywiec-
kim. Na czele demokratycznie 
wybranego komitetu stanęli, jak-
że by inaczej, pomysłodawcy - 
Smolar i Kużnicki. Opracowano 
regulamin, w myśl którego każ-
dy właściciel działki, dobrowol-
nie zobowiązywał się wpłacać 
na konto spółdzielni miesięczne 
składki. Pieniędzmi tymi miano 
opłacać pracowników i finanso-
wać całe przedsięwzięcie. 
Komitet zatrudnił kierownika 
budowy, inspektora nadzoru, 
główną księgową i magazyniera.
Wrzos zamierzał także budo-
wać własny domek. Poniewarz 
miał teraz sporo wolnego czasu, 
gdyż nadal chorował i nie latał, 
na osobistą prośbę Kużnickiego, 
zgodził się zostać społecznym 
kierownikiem kancelarii, odpo-
wiedzialnym za realizację całej 
budowy.
- Słuchaj! Zrób to dla mnie. Ni-
czym nie musisz się martwić. 
Do wszystkiego masz pracow-
ników – zachęcał go profesor. 
- Oni będą robili, co trzeba, a 
ty masz tylko zgromadzić ma-
teriały, nadzorować i koordyno-
wać wszystko, aby roboty szły 
we właściwym kierunku. Jesteś 
energicznym facetem, masz do-
świadczenie w kierowaniu ludź-
mi i czas, więc nikt z nas lepiej 
od ciebie do tego się nie nadaje.
- Dobra! Zgadzam się, jeżeli tak 
uważacie. Postaram się żeby 
wszystko było jak trzeba. Ale 
jest jeden problem, który widzę 
już teraz.
- Jaki?
- Czym będziemy wozić mate-
riały budowlane, nie mamy prze-
cież własnego transportu?
- Już o tym myśleliśmy. Wy-
najmowanie obciąży każdego 
członka spółdzielni dodatkowy-
mi kosztami, które ciężko będzie 
udźwignąć, bo nikomu się prze-
cież nie przelewa, a życie kosz-
tuje – Kużnicki uśmiechnął się. 
– Dlatego doszliśmy do wnio-
sku, że najlepszym wyjściem 
jest wciągnięcie do spółki jakie-
goś prywatnego przedsiębiorcy 
transportowego. W Katowicach, 
gdzie będziemy kupować lwią 
część materiałów, prosto z fa-
bryk, jest taki człowiek, ale on 
powiedział: „Dobra, pójdę wam 
na rękę. Będę woził wszystko, 
co chcecie po kosztach, za friko, 
ale mnie musicie także załatwić 
jedną taką działkę na domek.” 
Dzięki niemu moglibyśmy dużo 
zaoszczędzić.
- Problem w tym, że ja już nie 
mam działki na sprzedaż. Zosta-
wiłem tylko jedną sobie, a drugą 
synowi.
- No cóż, rozumiem. Ale szkoda. 
Zmusić cię nie możemy – Kuż-
nicki przejechał ręką po spoco-
nej łysinie, zafrasował się na 
chwilę, po czym, jakby w tym 
momencie przyszło mu do gło-
wy jakieś sensowne wyjście z 
tej patowej sytuacji, rozpogodził 
się. Jeszcze raz wykrzywił usta 
w szerokim, szczerym, przyja-
znym grymasie, ukazując rząd 
pięknych, równych, śnieżnobia-
łych zębów, których żaden den-
tysta nie musiałby się wstydzić. 
– Weź jednak pod uwagę, że 
syn jest jeszcze młody. Nie wia-
domo, co strzeli mu do głowy. 
A wiesz jak oni dzisiaj mówią: 
„Tam mój dom, gdzie jem, sram i 
gram.” Skończy studia, znajdzie 
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jakąś cipkę, wyjedzie i tyle go 
zobaczysz, a działka chwastami 
zarośnie. Dlatego zastanów się, 
może mógłbyś jednak jeszcze 
jedną odstąpić. Zależy nam na 
tym przedsiębiorcy. To forsiasty 
gość, zapłaci każdą cenę, jakiej 
zażądasz.
Wrzos nigdy nie przywiązywał 
wielkiej wagi do pieniędzy i w 
związku z tym nie był zbyt twar-
dy w negocjacjach. Zgodził się 
na podział pola i sprzedaż dzia-
łek tylko dlatego, że był chory 
i szukał pomocy u najlepszych 
specjalistów, do jakich mógł 
dotrzeć, bo chciał być zdrowy 
i latać. Oni natomiast postawili 
sprawę jasno: coś za coś! A z le-
karzami – wiedział to z doświad-
czenia – lepiej żyć w zgodzie. 
Dlatego dyrektorowi szpitala i 
profesorowi Kużnickiemu, któ-
rzy go leczyli, odstąpił działki 
prawie za symboliczną złotów-
kę, a od pozostałych brał nor-
malną, obowiązująca na rynku 
cenę. Nie był jednak pazerny i z 
nikogo nie zdarł skóry.
Teraz przyciśnięty do muru zgo-
dził się jeszcze sprzedać przed-
siębiorcy samochodowemu 
działkę przeznaczoną dla syna.
Po załatwieniu wszystkich for-
malności związanych z założe-
niem spółdzielni i uzyskaniem 
odpowiednich zezwoleń budow-
lanych, Wrzos, pomimo choroby, 
która mu nadal dokuczała, zabrał 
się solidnie do roboty.
Od spółki leśnej, do której nale-
żał jego ojciec, zakupił 200 ku-
bików jodły w pierwszej klasie 
oraz 100 kubików modrzewia. W 
krótkim czasie zgromadził rów-
nież odpowiednie ilości cemen-
tu, wapna, żelaza zbrojeniowe-
go, blachy i innych materiałów 
niezbędnych do wybudowania 
pięknych domków.
W latach osiemdziesiątych dwu-
dziestego wieku w Polsce nie 
było wolnego rynku. Wszystkie 
materiały  budowlane, których 
ciągle brakowało w sprzedaży, 
były rozdzielane przez urzędni-
ków. Ale spółdzielnia budująca 
domki dla lekarzy, której człon-
kowie mieli doskonałe stosunki 
w Komitecie Wojewódzkim Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej w Katowicach, otrzymała 
przydziały w pierwszej kolejno-
ści.
Gdy wszystko było gotowe: 
baraki wybudowane, materia-
ły zgromadzone i zamknięte w 
magazynach, a Wrzos uzgodnił 
już wstępne warunki i termin 
rozpoczęcia robót z ekipą górali, 
zarząd spółdzielni, reprezento-
wany przez dyrektora Smolara 
i prof. Kużnickiego, zaprosił go 
na niedzielne, męskie spotkanie 
w restauracji Laworta w Katowi-
cach.

Komendant Wrzos był typem 
służbisty. Lubił porządek i dys-
cyplinę, i ludzi, którzy uczci-
wie pracowali na swój kawałek 
chleba. Na początku każdego 
swoich podwładnych obdarzał 
zaufaniem. Dawał wszystko, 
co mu się należało, nie żałował 
pieniędzy na dodatek służbowy. 
Z drugiej strony nie znosił obi-
boków, kombinatorów i kariero-
wiczów, którzy tylko symulowali 
robotę i główkowali w jaki spo-
sób, po plecach swoich kolegów, 
wykorzystując znajomości, bez 
żadnego wysiłku wskoczyć na 
kolejny, wyższy stopień drabiny 

służbowej. A  już szczególnie nie 
tolerował tych, którzy w służbie 
pili alkohol i zamiast wykonywać 
powierzone im zadania, przesia-
dywali u kochanek. Dlatego kon-
sekwentnie pilnował, aby nikt nie 
nadużywał tego - niekiedy grani-
czącego niemal z lekkomyślno-
ścią – zaufania, czy dobrej woli 
i robił go w wała. Taka posta-
wa wymagała od niego spore-
go wysiłku i spowodowała, że 
w Sanoku, będąc tylko zastępcą 
komendanta, narobił sobie sporo 
wrogów. Ponadto, aby rozwijać 
swoje lotnicze hobby musiał po-
święcać sporo czasu na dojazdy 
do oddalonego o kilkadziesiąt 
kilometrów Krosna.
  Wszystko to spowodowało, że 
po kilku latach pobytu w Sanoku 
musiał szukać sobie innego miej-
sca; gdy więc pojawiła się moż-
liwość przeniesienia bliżej lotni-
ska, do Krosna, na stanowisko 
dowódcy kompanii operacyjno-
-interwencyjnej, skorzystał z niej 
bez wahania, pomimo, że było to 
stanowisko niższe i gorzej płatne 
od tego, które do tej pory zajmo-
wał. Będąc tam, ukończył zaocz-
nie trzyletnie studia oficerskie 
milicji w Szczytnie, które rozpo-
czął jeszcze w Sanoku.
W PRL-u każdy lotnik należący 
do aeroklubu miał w roku pra-
wo do trzech godzin darmowego 
lotu. Mógł wsiąść do samolotu i 
lecieć, gdzie chciał, na koszt pań-
stwa Dzięki temu, zdarzało się, 
że Wrzos na zajęcia do Szczytna 
przylatywał samolotem. Tam, 
wzbudzając powszechną sensa-
cję słuchaczy i wykładowców, 
lądował na obszernej łące przed 
oknami uczelni. A gdy jeszcze, za 
namową starosty roku, przewiózł 
nad miastem kilku, spragnionych 
mocnych wrażeń belfrów, stał się 
powszechnie znanym i cenionym 
studentem.

Rozdział 5

W restauracja Laworta w Kato-
wicach obowiązywały stroje wi-
zytowe. Był to luksusowo urzą-
dzony, drogi i ustronny lokal, 
w którym można było dobrze 
zjeść i dyskretnie zabawić się z 
dala od wścibskich oczu.  Nic 
więc dziwnego, że jej klientelę 
stanowiła głównie miejscowa 
śmietanka partyjno-rządowa, dy-
rektorzy kopalń, zakładów prze-
mysłowych, wysoko postawie-
ni urzędnicy, wyżsi oficerowie 
służby bezpieczeństwa i milicji, 
lekarze i ich ustosunkowani, bo-
gaci przyjaciele, i piękne, mod-
nie ubrane, młode i rozwiązłe 
kobiety.
Smolar z Kużnickim, wraz z kil-
koma innymi kolegami „z klu-
cza partyjnego”, spotykali się 
tutaj często, aby przy kieliszku, 
na luzie pogadać o błahostkach; 
pożartować i zatańczyć w to-
warzystwie miłych dziewczyn, 
które zapobiegliwy gospodarz 
zawsze miał dla nich pod telefo-
nem. Dzisiaj jednak zamierzali 
tylko się napić i załatwić sprawę 
poważną, która – gdyby wszyst-
ko poszło po ich myśli – mogła 
zaoszczędzić im sporych wydat-
ków.
Po wykwintnym obiedzie - skła-
dającym się z zupy borowiko-
wej oraz zapiekanego schabu ze 
śliwkami w towarzystwie piure 
z ziemniaków i trzech sałatek 
- urocza kelnerka w czerwonej 
mini spódniczce, odsłaniającej 

wysoko ponętne, smukłe  nogi, 
postawiła przed nimi pękatą 
butelkę Jony Łokera i rosyjski, 
czarny kawior. Dyrektor Smolar, 
zwykle, zamawiał go jako przy-
stawkę do alkoholu i pochłaniał 
kilogramami, gdyż uważa, że 
korzystnie wpływa na zdrowie - 
skutecznie podnosi libido, co dla 
mężczyzny w pewnym wieku, 
pragnącego do starości zacho-
wać sprawność seksualną, ma 
kolosalne znaczenie.
- Wznoszę toast za naszą owocną 
współpracę i za twoje zdrowie, 
Staszek, które – sądząc po ostat-
nich wynikach badań – szybko 
wraca do normy. Mam nadzieję, 
że już niedługo znowu zasią-
dziesz za sterami swojego samo-
lotu – przemówił Kużnicki i w 
znaczącym geście uniósł do góry 
kieliszek.
- Dziękuję! Czekam na to, jak 
ryba na wodę. Bo muszę wam 
powiedzieć, że ta przerwa trwa 
już trochę za długo. Samolo-
ty zaczynają śnić mi się po no-
cach. Dlatego chciałem gorąco 
podziękować za pomoc, jakiej 
mi udzieliliście. Jestem waszym 
dłużnikiem. Jeszcze raz okazuje 
się, że drowie dla człowieka jest 
najcenniejsze. Czym ja się wam 
odwdzięczę.
- Już to zrobiłeś, sprzedając nam 
pole... Ale nie ukrywam, że mo-
żesz jeszcze wydatnie przysłu-
żyć się naszej sprawie. Masz, jak 
zauważyłem, duże zdolności or-
ganizacyjne – powiedział Smo-
lar, który był dzisiaj wyjątkowo 
przyjaźnie nastawiony, a nawet 
nieco podniecony. Taki miły stan 
ogarniał go zawsze, gdy kręcił 
na boku jakiś dobry interes.
- Główkowaliśmy trochę z dy-
rektorem, jakby tu obniżyć kosz-
ty naszej inwestycji. I wpadli-
śmy na pewien pomysł... – Kuż-
nicki zawiesił głos i sięgnął po 
butelkę, aby napełnić opróżnione 
kieliszki. – Powiemy ci o tym po 
następnej kolejce. Nie będziemy 
przecież siedzieć, jak skąpi An-
glicy, przy jednej butelce wódki 
przez całe popołudnie.
- Sposób może nie jest całkiem 
legalny, ale pewny. Bez żadne-
go ryzyka, gwarantuje kilkaset 
procent zysku. Wielu się już w 
ten sposób dorobiło Chodzi o 
to, że nie musimy angażować 
własnych pieniędzy w budowę. 
Możemy trochę pospekulować. 
Wykorzystać przebitkę w cenach 
urzędowych i wolnorynkowych 
– dodał Smolar. 
Wrzos zaczynał rozumieć już o 
co im chodzi, ale nic nie powie-
dział, bo nie spodobało mu się 
to, do czego próbowali go namó-
wić. Czekał, aż wyłożą wszyst-
ko czarno na białym i nie będzie 
miał już żadnych wątpliwości.
Cała Polska od wojny cierpiała 
na deficyt materiałów budow-
lanych, dlatego były one regla-
mentowane. Na wolnym rynku 
można było na pniu z pocałowa-
niem ręki, spieniężać każdy pu-
stak, każdą tonę cementu i każdy 
gwóźdź, po cenach kilka razy 
wyższych od obowiązujących w 
państwowych magazynach.
- Sprzedaj to wszystko, co zgro-
madziłeś, łącznie z drewnem. O 
materiały się nie martw. My, w 
komitecie wojewódzkim, zała-
twimy nowe przydziały – mówił 
Kużnicki. - Za pieniądze z prze-
bitki zbudujemy, za darmo, dom-
ki dla nas i dla ciebie. Powinno 
wystarczyć na stan surowy, a 

może jeszcze zostanie coś eks-
tra, na wykończenia. Badylarze 
i właściciele prywatnych firm 
niech płacą, mają z czego.
- Ale to nie wszystko – Smo-
lar przysunął się bliżej stołu  – 
Aleksander wykłada na Akade-
mii Medycznej w Katowicach, 
tam załatwi studentów, którzy za 
drobne fory na egzaminach chęt-
nie popracują u nas za darmo. 
Ty natomiast jako były kapitan 
milicji ubierzesz się w mundur, 
pojedziesz do Zakładu Karnego 
w Żywcu, pogadasz z naczel-
nikiem, żeby przydzielił nam 
do pomocy kilku więźniów. Im 
także nie trzeba będzie płacić. 
Ponadto, któregoś dnia, staniesz 
na drodze w Bystrym i część cię-
żarówek, wożących kruszywo na 
budowę nowej tamy, skierujesz 
do naszej spółdzielni. Kierow-
com coś się odpali, żeby bez po-
trzeby nie paplali. Z dyrektorem 
budowy już rozmawiałem, więc 
nikt nie będzie się sprzeciwiał. 
W ten sposób mając pieniądze, 
kruszywo i darmową siłę robo-
czą, wybudujemy nasze domki 
tanio i szybko, bez potrzeby ruj-
nowania domowych budżetów.
Teraz, gdy wszystko zostało 
powiedziane do końca, Wrzos 
poczuł się tak, jakby ktoś wylał 
mu kubeł zimnej wody na głowę. 
Zrozumiał, że Kużnicki i Smo-
lar, to karierowicze i cwaniacy, 
dla których liczą się tylko stano-
wiska i pieniądze; że są to ludzie 
bez honoru, którym nie można 
ufać, gdyż dla własnych korzy-
ści, nie cofną się przed żadnym 
świństwem. Proponując mu ten 
interes, najwidoczniej, zaliczyli 
go do tej samej kategorii, co oni; 
albo myśleli, że lecząc go, mają 
go w garści, bo że ze strachu 
przed chorobą i śmiercią, musi 
tańczyć tak, jak mu zagrają. Ale 
pomylili się w swoich oblicze-
niach. Wybierając go na kierow-
nika kancelarii, odpowiedzialne-
go za całokształt robót, postawili 
na złego konia.
Wrzos będąc milicjantem, wal-
cząc z bandami UPA, wiele razy 
nadstawiał głowy - balansował 
na krawędzi życia i śmierci. 
Przyzwyczaił się do niebezpie-
czeństwa. Kochał adrenalinę i 
ryzyko i dlatego pragnął zostać 
lotnikiem. Nigdy jednak w gło-
wie nie zaświtała mu myśl, że 
– nawet za cenę życia - mógłby 
zostać pospolitym przestępcą, 
krętaczem i złodziejem. Zawsze 
wierzył, że to, co robi ma jakiś 
sens i jest słuszne.
Teraz ci dwaj wykształceniu lu-
dzie, z samego szczytu drabiny 
społecznej, których do tej pory 
podziwiał i szanował, bez ogró-
dek, proponowali mu, aby on, 
kapitan milicji, splunął na swo-
je zasady i wyniesione z domu 
wychowanie; aby dla własnej 
korzyści, został pospolitym zło-
dziejem i spekulantem. Popełnił 
poważne przestępstwa, za któ-
re mógłby, na wiele lat, trafić 
do więzienia. Sami, natomiast, 
zamierzali pozostać w cieniu i 
z ukrycia pociągać za sznurki. 
Dzięki takiemu podziałowi ról, 
w razie jakichkolwiek kłopotów, 
mogli łatwo wszystkiego się 
wyprzeć, a z niego zrobić kozła 
ofiarnego. Ale on nie mógł na to 
przystać.
- Drodzy panowie lekarze – pro-
fesorze i dyrektorze - zaczął spo-
kojnie, starając się panować nad 
emocjami, aby nie wybuchnąć i 

nie dać im po mordach.. Pomimo 
to twarz mu poczerwieniała i po-
częła go piec, a oczy rozszerzyły 
się, nabierając jakiegoś niepo-
kojącego blasku. – Jestem wam 
wdzięczny za to, że mnie leczy-
cie, bo chcę żyć i latać. Z tej 
wdzięczności poszedłem wam 
na rękę i sprzedałem działki, 
ponieważ mnie o to prosiliście. 
Zgodziłem się również – chociaż 
nie miałem na to ochoty - zająć 
się gromadzeniem materiałów i 
organizacją prac w waszej spół-
dzielni. Ale na to, czego teraz 
ode mnie żądacie, w żaden spo-
sób nie mogę przystać.
Smolar z Kużnickim nie spo-
dziewali się takiej odpowiedzi. 
Wyprostowali się w plecach, 
przyjmując pozycje obronne i 
dyskretnie wymienili znaczą-
ce spojrzenia Wyglądali, jakby 
ktoś, przed chwilą, ochlapał ich 
śmierdzącymi ekskrementami, 
ale postanowili zbagatelizować 
sprawę i spróbować perswazji.
 - Staszek! Nie bądź idiotą i nie 
pierdol głupstw! – pierwszy 
wybuchnął Kużnicki  – To nic 
nadzwyczajnego. Nie widzisz w 
jakim świecie żyjesz? Wszyscy 
tak robią! Nie staraj się być po-
bożniejszy od samego papieża.
- Jako były kapitan milicji i ko-
mendant komisariatu, znam pra-
wo. Wiem, że to, co mi proponu-
jecie, to spekulacja i kradzież, 
ale mam w Zabrzu znajomego 
szefa prokuratury, z którym 
przez kilka lat współpracowa-
łem. Pogadam z nim, popytam i 
jeżeli mi powie, że nie będę za 
to karany, to pójdę wam na rękę.
To, czego od niego żądali, nie 
mieściło mu się w głowie. On – 
stary, solidny glina i pilot pierw-
szej klasy z licencją na samoloty 
pasażerskie miał teraz sprzenie-
wierzyć się swoim zasadom. W 
mundurze kapitana stanąć na 
drodze i, jak prosty złodziej, 
kierować samochody wiozące 
kruszywo na budowę tamy do 
prywatnej spółdzielni.
Wzmianka o prokuratorze po-
działała na nich, jak czerwona 
płachta na byka. Odebrali ją jako 
wyraźną groźbę i zamach na ich 
plany. 
Wrzos czuł unoszące się w po-
wietrzu napięcie. Wiedział, że 
ci dwaj dżentelmeni, jeszcze 
przed chwilą odgrywający rolę 
jego przyjaciół, teraz najchętniej 
nie czekając ani minuty dłużej, 
z gołymi rękami, skoczyliby na 
niego, aby go rzucić na posadz-
kę i rozdeptać niczym karalucha, 
który się wdarł w ich, pozbawio-
ny bakterii, sterylny, szpitalny 
świat.
- Gadaj sobie z kim chcesz! Nas 
już współpraca z tobą nie inte-
resuje! – Tymi dwoma zdaniami 
Smolar uciął dalszą dyskusję i 
dał wszystkim do zrozumienia, 
że przyjacielskie spotkanie do-
biegło końca.
Wracając do domu, Wrzos nie 
mógł uwierzyć, że ci dwaj wy-
soko postawieni lekarze, którym 
nic, a już na pewno pieniędzy, 
nie powinno brakować, próbo-
wali wciągnąć go w takie bagno.
„Apetyt rośnie w miarę jedze-
nia” – myślał. „Nie wystarczyło 
im, że oddałem im swoje dział-
ki za marne grosze, to jeszcze 
chcieli mnie zmusić, abym za 
darmo, zniżając się do przestęp-
stwa, postawił im dacze.”
Po wyjściu Wrzosa powietrze 
przy stoliku trochę się rozrzedzi-
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ło i dwaj przyjaciele odetchnęli 
swobodniej. Zamówili drugą 
butelek wódki i długo się nara-
dzali. Musieli przedyskutować 
problem i podjąć jakąś decyzję, 
aby uprzedzić, a przynajmniej 
zneutralizować ewentualny atak 
Wrzosa, który wyraźnie dał im 
do zrozumienia, że pójdzie z tą 
sprawą do prokuratora

- Myślałem, że to facet 
z jajami, z którym można robić 
interesy, a to zwyczajny, zakom-
pleksiony, prowincjonalny idio-
ta. O niczym nie ma pojęcia, a 
wydaje mu się, że świat kręci się 
dookoła jego fiuta. – Kużnicki 
próbował żartem usprawiedliwić 
się przed przełożonym, od któ-
rego w dużym stopniu zależała 
jego kariera zawodowa.

- Zagrał nam na nosie i 
poszedł. Nigdy nie wiadomo, co  
takiemu durniowi chodzi po gło-
wie i gdzie jeszcze gotów jest z 
tym polecieć. Nie ma dowodów 
i w żaden sposób nie może nam 
zaszkodzić, ale smrodu narobi...
Najlepiej będzie, gdy uprze-
dzimy jego atak. Załatwimy na 
cacy, a później swoje i tak zro-
bimy. Dzisiaj jednak wyrzućmy 
na luz. Nie ma pośpiechu. Jest 
sobota, trzeba się zabawić. W 
poniedziałek rano spotkamy się 
u mnie i postanowimy, co trzeba.

Smolar nie rzucał słów 
na wiatr. Już teraz naszkicował 
w głowie zarys planu, który po-
zwoli im załatwić Wrzosa i łatwo 
wyplątać się z tej kłopotliwej 
sytuacji, dlatego był spokojny. 
W dopracowaniu szczegółów 
zamierzał skorzystać z pomocy 
pewnego prokuratora z prokura-
tury wojewódzkiej, którego, od 
dawna, miał w kieszeni. Dzisiaj 
jednak chciał psuć sobie i Kuż-
nickiemu sobotniego wieczoru.

Po przeniesieniu z Sanoka do 
Krosna, za problemami w pra-
cy, przyszły za Wrzosem kłopoty 
rodzinne. Trwający już od daw-
na cichy konflikt z żoną Joasią, 
zaognił się to tego stopnia, że 
trzeba było cos z tym zrobić. 
Oboje gdzieś po drodze w pogoni 
za karierą i życiowym sukcesem, 
zagubili – roztrwonili i rozmie-
nili na drobne miłość, która ich 
niegdyś łączyła, a jej efektem 
było troje dzieci – dwóch synów i 
podobna do matki  śliczna córka. 
Cóż z tego, że próbowali, dla do-
bra dzieci, utrzymywać wspólny 
dom, gdy wzajemne pretensje i 
nieporozumienia – jak to zwy-
kle bywa, gdy kończy się miłość 
i człowiek zaczyna zauważać, 
trudne do zaakceptowania, wady 
u swojego partnera, o których 
wcześniej nie miał pojęcia – krok 
po kroku, doprowadziły do tego, 
że nie potrafili już ze sobą roz-
mawiać, więc postanowili się 
rozstać.
W tamtych czasach milicjant, 
aby się ożenić, czy rozwieść mu-
siał otrzymać zgodę komendanta 
wojewódzkiego.
Z tego powodu któregoś letniego 
dnia  z Rzeszowa do Krosna zje-
chał sam komendant wojewódz-
ki w towarzystwie sekretarza 
zakładowej komórki partyjnej, 
aby przed wyrażeniem zgody lub 
udzieleniem odmowy, osobiście 
porozmawiać z Wrzosem i jego 
żoną i zorientować się, czy ich 
drogi rozeszły się już do tego 
stopnia, że w żaden sposób dla 

dobra rodziny  nie da się ich po-
godzić.
- Muszę przyznać ci rację – po-
wiedział do Wrzosa, gdy odbył 
już wszystkie spotkania i wyro-
bił sobie zdanie w tej sprawie. – 
Tu nic więcej nie można zrobić. 
Twoja żona nie chce zgody, chce 
się rozwieść. Z jakiegoś powodu 
jest chorobliwie zazdrosna i go-
towa szkodzić ci na każdym kro-
ku. A to nie wróży nic dobrego. 
Moim zdaniem, wasze małżeń-
stwo rozpadło się na dobre. Nie 
pomogą tutaj żadne mediacje, 
wiec uważam, że będzie lepiej 
dla was obojga i waszych dzie-
ci, gdy się rozejdziecie i oboje 
zaczniecie normalnie żyć z dala 
od siebie. Dlatego wyrażę na to 
zgodę. Ale jest jeszcze jeden pro-
blem z tym związany, którego nie 
możesz uniknąć.
- Jaki? – zdziwił się Wrzos, bo 
nie domyślał się o co chodzi.
- Rozmawiałem z ludźmi z ko-
mendy i dowiedziałem się, że 
konflikt z żoną mocno podkopał 
twój autorytet u podwładnych. 
Dla dobra służby, będziesz mu-
siał się przenieść. Chyba to ro-
zumiesz?
- Tak. Rozumiem, chociaż do tej 
pory nie brałem tego pod uwagę.
- To rozejrzyj się i poszukaj sobie 
jakiegoś innego miejsca, które 
będzie ci odpowiadać. Nikt nie 
będzie ci rzucał kłód pod nogi, 
bo w twoich aktach, jak wiesz, 
jest decyzja Ministra Spraw We-
wnętrznych, Wiechy, że w związ-
ku z tym, iż jesteś pilotem, mo-
żesz być przenoszony tylko tam, 
gdzie w pobliżu jest lotnisko, że-
byś mógł latać.
- Dziękuję, komendancie, że pan 
o tym pamięta. Zastanowię się, 
poszukam odpowiedniego miej-
sca i w najbliższym czasie napi-
szę raport o przeniesienie.
Wrzos w rozmowie z komen-
dantem, starał się utrzymywać 
pogodny nastrój, ale był mocno 
przygnębiony całą tą przykrą sy-
tuacją. Kochał dzieci i nie chciał 
się rozwodzić, ale został przy-
party do muru i nie miał innego 
wyjścia. A poza tym brakowało 
mu pewności, czy starczy mu sił 
i determinacji, aby rozpocząć ży-
cie od nowa, gdzieś w zupełnie 
innym miejscu.
Gdy wieczorem zastanawiał się 
nad swoją przyszłością, przypo-
mniał sobie, że w Katowicach 
zastępcą Komendanta Woje-
wódzkiego Milicji jest pułkownik 
Górny, który trafił tam z Prze-
myśla. Następnego dnia zadzwo-
nił do niego i gdy usłyszał w 
słuchawce przyjaźnie brzmiący, 
znajomy głos swojego dawnego 
przełożonego, wiedział już, że 
dobrze zrobił.
- Pisz raport o przeniesienie do 
nas i przyjeżdżaj. Znajdziemy tu 
dla ciebie jakieś miejsce w po-
bliżu Gliwic, abyś miał blisko do 
lotniska – powiedział Górny, gdy 
dowiedział się o co chodzi.
W ten sposób Wrzos trafił do 
Zabrza. Tam – ponieważ nie 
było innego wolnego etatu – rok 
czasu spędził na stanowisku ko-
mendanta niewielkiego V Komi-
sariatu Milicji w Zaczerniu. W 
tym czasie poznał doktora Alek-
sandra Kużnickiego, będącego 
wtedy kierownikiem ośrodka 
zdrowia w tamtym rejonie mia-
sta. Po roku czasu, gdy zwolniło 
się miejsce, został komendantem 
największego mieście, liczącego 
około 250 ludzi i najbardziej za-

grożonego X Komisariatu Milicji 
w Zabrzu.
- Jesteś dobrym operacyjnia-
kiem, więc dasz sobie radę. Nie 
widzę innej możliwości – powie-
dział Górny, przekazując mu ko-
misariat.
Tam przez dwa lata borykał się 
z poważnymi problemami. Jego 
poprzednicy, aby mieć bardzo 
wysoką wykrywalność prze-
stępstw, prowadzili sztuczną sta-
tystykę. Nie wykazywali w niej 
drobnych, nie wykrytych prze-
stępstw. Często w tych sprawach 
nie przyjmowali zawiadomień i 
nie prowadzili żadnych postę-
powań. On natomiast kazał lu-
dziom przyjmować wszystko, co 
szło. Skutkiem czego, w pierw-
szym okresie wykrywalność 
przestępstw drastycznie spadła, 
ale była rzeczywista, prawdziwa, 
a nie wirtualna, wzięta z sufitu. 
Przez te dwa ciężkie lata dostał 
w tyłek, ale później odbił się od 
dna i wyprowadził komisariat na 
pierwsze miejsce w wojewódz-
twie.
W międzyczasie  na lotnisku w 
Gliwicach ukończył nocne loty, 
których nie zdążył odbyć w Kro-
śnie, wylansował się na pilota 
pierwszej klasy i uzyskał licencję 
pilota samolotów pasażerskich. 
Żeby tego dokonać przebył dłu-
gą i wyboistą drogę, ale nie pod-
dał się, nie poszedł na łatwiznę. 
Dzięki temu czuł się teraz czło-
wiekiem spełnionym, któremu 
udało się zrealizować marzenie 
swojego życia. Ale radość tę za-
kłócał mu mocno, dokuczający 
mu od wielu dni, przytłumiony 
ból związany z rozpadem rodzi-
ny.
Udało mu się. Został prawdzi-
wym pilotem. Doszedł do tego, 
pokonując wszelkie przeciwności 
losu i rzucane mu kłody pod nogi. 
Osiągnął cel, chociaż drogę – je-
dyną którą pragnął kroczyć – 
próbowała przed nim zamknąć 
komunistyczna głupota i tamten 
politruk w stopniu kapitana, któ-
rego twarz do tej pory pamiętał. 
Milicjantem został z przymusu, 
bo tak zdecydował przypadek, 
ale polubił tę robotę; pilotem 
z miłości do latania, do prze-
stworzy i wolności. Zawdzięczał 
to tylko sobie, dlatego wierzył, 
że każdy człowiek, gdy tylko ma 
dość siły, odwagi, wytrwałości i 
determinacji, ma szansę realizo-
wać swoje najśmielsze marzenia.
Dzięki tej wierze w życie, i tej 
nadziei, która się zawsze gdzieś 
w nim tliła, mógł teraz spokoj-
nie odejść na emeryturę, bo miał 
przed sobą nowe, wymarzone, 
piękne życie w przestworzach, o 
którym od dzieciństwa po nocach 
śnił i marzył. Ale upojony, uśpio-
ny swoim szczęściem – tym, że 
udało mu się przeżyć, podczas, 
gdy wielu, wydawało się spryt-
niejszych od niego kolegów, od 
dawna gryzło ziemię i osiągnąć 
sukces, nie miał pojęcia, że prze-
korny los szykuje mu nową nie-
spodziankę.

Rozdział 6

Po powrocie do domu z Restau-
racji Laworta, Wrzos przemyślał 
sprawę i doszedł do wniosku, że 
musi natychmiast znaleźć sobie 
innych lekarzy oraz zrezygno-
wać z funkcji kierownika kan-
celarii Spółdzielni w Bystrym 
Potoku.
„Zawiodłem się na nich. I oni 

także pomylili się co do mnie. 
Wzięli mnie za kogoś innego, 
niż jestem i próbowali wpuścić 
w kanał. Ale pal ich diabli! Do 
prokuratora nie mam z czym iść, 
bo i tak wszystkiego się wyprą. 
Niech sobie sami radzą i kombi-
nują na własną rękę. Ja zajmę się 
tylko swoim domkiem. Oni do 
niczego nie są mi już potrzebni. 
Nie mogę takim ludziom dłużej 
ufać i powierzać własnego zdro-
wia” – myślał.
Kilkanaście dni później, wra-
cając wieczorem do domu, ku 
swojemu wielkiemu zaskocze-
niu, w skrzynce na listy, znalazł 
wezwanie do Prokuratury Rejo-
nowej w Katowicach. Gdy prze-
czytał, że prokurator Korczan, o 
którym nigdy nie słyszał, wzywa 
go w charakterze podejrzane-
go w celu złożenia wyjaśnień 
w sprawie oszustwa na szkodę 
Spółdzielni Budowy Domków 
Rekreacyjnych w Międzybro-
dziu Żywieckim, zrozumiał, 
że Smolar i Kużnicki doszli do 
wniosku, że najlepszą obroną 
jest atak i sami złożyli na niego 
jakieś sfingowane doniesienie do 
prokuratury. O co jednak mogli 
go oskarżyć, skoro w spółdzielni 
wszystko odbywało się zgodnie 
z prawem i nie mogło być mowy 
o żadnym oszustwie, czy jakich-
kolwiek innych nadużyciach.
„Co tu jest grane? Na wszystko 
mam dokumenty i faktury, więc 
co najwyżej mogą mi skoczyć na 
pukiel!” – pomyślał, ale pomimo 
to zaniepokoił się, dlatego posta-
nowił nazajutrz porozmawiać w 
tej sprawie z Szefem Prokuratu-
ry Rejonowej w Zabrzu, którego 
znał i cenił z czasów, gdy współ-
pracował z nim w wielu poważ-
nych sprawach kryminalnych, 
będąc komendantem X komisa-
riatu.
- Moim zdaniem, jeżeli wszyst-
ko jest tak jak mówisz, nie masz 
powodów do obaw. Wygląda na 
to, że – nie wiedząc, co zrobisz 
– postanowili wyprzedzić twój 
ruch i próbują cię zastraszyć. 
Ale coś tu mi nie pasuje. Sprawa 
dotyczy Bystrego Potoka, więc 
normalnie powinna trafić do 
Prokuratury Rejonowej w Żyw-
cu, a nie do Katowic. Dlatego 
radziłbym ci pojechać prosto do 
Ani Sarnowskiej, którą przecież 
znasz, gdyż pracowała u nas. 
Ona teraz szefuje w Prokuraturze 
Wojewódzkiej w Katowicach, 
więc powinna wiedzieć, o co w 
tej sprawie chodzi.
- Masz rację. Tak zrobię!
Następnego dnia padał deszcz ze 
śniegiem. Było wietrznie i zim-
no, że psa ciężko było z domu 
wypędzić, pomimo to Wrzos wy-
brał się do Katowic. W Prokura-
turze Wojewódzkiej Sarnowska 
przyjęła go bardzo serdecznie i 
skierowała do podlegającego jej 
prokuratora Lasoty, który bezpo-
średnio nadzorował Prokuraturę 
Rejonową w Katowicach.
Lasota okazał się bardzo przy-
zwoitym i przystępnym człowie-
kiem. Prywatnie, tak jak Wrzos 
interesował się lotnictwem, ko-
chał niebo i przestworza, i był 
pilotem szybowcowym. Nic 
więc dziwnego, że obaj znaleźli 
wspólny temat i zamiast rozma-
wiać o sprawie, przegadali dwie 
godziny o lataniu. Na koniec La-
sota, zadowolony, że udało mu 
się spotkać pokrewną duszę, po-
wiedział:
- Słuchaj! Nic się nie martw! Oni 

nie mogą ci nic zrobić! Skoro 
sprawa dotyczy Międzybrodzia, 
to powinna się nią zajmować 
Prokuratura w Żywcu, a nie w 
Katowicach. Na razie na to we-
zwanie nie musisz się stawiać. 
Pomogę ci, co będę mógł. Oso-
biście zainteresuję się sprawą i 
dowiem się, o co tutaj chodzi. 
Dlaczego prokurator z Katowic 
interesuje się sprawą z Żywca. 
A teraz idź, człowieku, do domu 
i spokojnie śpij. Resztę postaw 
mnie.
- Dziękuję, panie prokuratorze. 
Kamień spadł mi z serca. Jestem 
bardzo wdzięczny za zrozumie-
nie i miłe przyjęcie.
Dwa dni później, około godziny 
szóstej rano, gdy Wrzos jeszcze 
smacznie spał  - teraz, po złoże-
niu wymówienia z funkcji kie-
rownika kancelarii, gdy nie mu-
siał już jeździć do Bystrego, miał 
dużo czasu i mógł wypoczywać 
choćby do południa – w przed-
pokoju, natarczywie rozdzwonił 
się, wiszący na ścianie telefon. 
Wrzos przetarł załzawione oczy, 
podniósł się z łóżka i klnąc w 
duchu rannego ptaszka, który tak 
wcześnie wyrwał go ze snu, po 
omacku dotarł do przedpokoju, 
podniósł słuchawkę i zaskoczo-
ny, usłyszał w niej chropawy 
głos prokuratora Lasoty:
- Przyjedź do mnie dzisiaj przed 
południem! Muszę z tobą pilnie 
porozmawiać!
- Co się dzieje? – zapytał, cho-
ciaż już wiedział, że musiało wy-
darzyć się coś nieoczekiwanego, 
bo Lasota był wyraźnie, pode-
nerwowany.
- Przyjedź, to nie jest rozmowa 
na telefon.
Dwie godziny później, gdy do-
tarł do gabinetu Lasoty, tamten 
powiedział:
- Słuchaj, przykro mi, próbo-
wałem się coś dowiedzieć i po-
móc ci, ale mam związane ręce. 
Wszyscy się boją, zachowują się 
tak, jakby chodziło tutaj o jakąś 
grubą aferę. Dowiedziałem się 
jedynie, że tą sprawą, osobiście, 
zainteresowani są: Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych - Kłos 
z Warszawy, Mika – drugi se-
kretarz Partii w Katowicach i 
Aralski z Prokuratury Krajo-
wej. Więc, radzę ci, zgłoś się na 
to wezwanie, bo nie ma innego 
wyjścia.
- Dobrze, zgłoszę się. I dzięku-
ję, panie prokuratorze, że pró-
bował pan coś w mojej sprawie 
zrobić. To dla mnie dużo znaczy. 
– Wrzos był wyraźnie zaskoczo-
ny, że tak wysoko postawione 
osobistości z kręgów władzy in-
teresują się jakąś tam spółdziel-
nią w Bystrym Potoku. To mogło 
oznaczą tylko tyle, że Smolar i 
Kużnicki mają bardzo szerokie 
plecy i długie ręce.
- I jeszcze jedno: - Lasota, wy-
raźnie poirytowany, bo wstydził 
się tego, co chciał powiedzieć, 
ale musiał to zrobić, bo obawiał 
się, że ta sprawa, gdyby wy-
szło na jaw, że trzymał stronę 
Wrzosa, w jakiś sposób, może 
pogrążyć jego dalszą karierę za-
wodową – Gdyby ktoś pytał cię 
o mnie, to nie mów, że jako ko-
ledze lotnikowi, chciałem ci po-
móc i nie kazałem stawiać się na 
wezwanie Korczana.
- Dobrze. Proszę się nie mar-
twić. Zgłoszę się na wezwanie 
i nikomu, na pana temat, nic nie 
powiem.
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Ta ja sy leży z żonu spukojni na 
kanapi, żona mnie gładzi pu ban-
dziochu, wczoraj byłym chirny, 
pyta sie mni gdzie je bongu, aż tu 
nagle przez okno jakiś frajer wrzu-
ca mi list:

Witam Ciebi syrdeczni Aleksan-
drze !

Jako tyn pirszy Wasz koryspon-
dynt zdycyduwałym si znowu coś 
do Was naszrajbować. Ali ży ja ni 
umim tak ja Wy pisać, tu jidyni 
przesyłam Wam kilka fotyk z na-
szych już tygurocznych spotkań. 
Ali tu tak naprawdy, tu ni chodzi 
o nas jak bardziej o tych Kreso-
wianach który si tam spotkali i 
sy pukulendowali, abu sy pobała-
kali, abu si tyż wysołu pobawili - 
przypraszam nawyt pubalowali. A 
spotkania według naszyj zakładki 
„Wiadomości” na naszyj stroni in-
ternytowyj - www.tyligentnybatia-
ry.pl (link is external) wskazuju to: 
1. Kresowe spotkani Samborzan w 
Oświęcimiu u KUCHANYJ Basi 
Lux ( na zdjęciu) w zajeździ „ Ka-
mieniec”. Kulenduwania ni byłu 
końca. 2. Kulendowy spotkani w 
Tychach u Pani Prezys wspaniałej 
Janinki. Kulenduwania i nitylku 
ni byłu końca. 3. No i wspaniały 
Karnawałowy Bal Kutyliunowy 
w Krakowi w restauracji „ Pod 
Gruszką”, gdzie głównu inicjato-
ru i organizatorku była wspaniała, 
miła, urocza, a woguli cudowna 
ANUSIA !!! Dla infurmacji kulyn-
duwani btło niecu wcześnij. Tak 
ży tera byłu tylku kupy zabawy, 
spiwu i śmichu. Nu a przypienkny 
kutyliony to trudnu opisać , tu le-
pij poubglondać na futugrafi gdzie 
niezawodne Lwowianki szanowna 
Pani Ema i Pani Zosia uroczu je 
pryzyntuju. jak na razi na tyli. Pla-
nujemy być 03 03 2020 czy 30 w 
Krakowi, a 11 03 2050 w Przemy-
ślu. To potym cuś znowu do Was 
naszrajbuji.
Ps. Dla pokrzypienia serc Polski 
Lwów z właściwu fanu !!!

Jakby cuś putrzeba byłu to proszy 
u infurmacji !!!

Trzymaj fasun, gryź pazury !!!!

„Ta to my se z Alum myślim co tu 
za frajir tak do mni piszy, ale jak 
un zaśpiwał pud naszym oknym„ 
U Bombacha fajna wiara” to my 
zara wiedzieli że to Adaśku. A un 
śpiwał tak:

„U Bombacha fajna wiara,
wcina precli, ćmi cygara.
Oj, diridiri, rach, ciach, ciach,
ruchaj, ruchaj, uhaj, dana,
oj, didiri, rach, ciach, ciach,
ruchaj, ruchaj, uha!

Szac chłopaki lwoskie dzieci
kużdy ładny, aż si świeci.

Oj, diridiri.

Już szklankami hebra dzwoni,
Jóźku szpila na harmonii.
Oj,diridiri..

Wtem nadchodzi ciemna sztuka
i na sali szpargi szuka,
oj, diridiri.

My du niego czaru-maru:
hulaj za drzwi, ty batiaru!
Oj, diridiri.

A jak nas przyprosi grzeczni
upijemy si serdeczni.
Oj, diridiri.

Niech si dowi, ży we Lwowi
so chłopaki honorowi.
Oj didiri.

Ni ma to jak batiar lwoski,
Lecz najlepszy łyczakoski.
Oj, diridiri.

Każda hebra je murowa,
Lecz najlepsza z Łyczakowa.
Oj, diridiri.

Chto si z naszy wiary śmieji,
naj gu nagła krew zaleji.
Oj,diridiri.

I kto Lwowa ni szanui,
Naj nas w dupy pocałuji.
Oj, diridiri.

Kto we Lwowi raz był bity,
ten udwalić musi kity.
Oj,diridiri.

A chto z nami trzyma sztamy,
temu lepi jak u mamy.
Oj, diridiri.

Ta jak un skończył śpiwani, to 
moja stara bryz na siebi parfumy, 
kłaki sy wyfrendzlowała na szpic i 
do Adaśka bałaka:

Adaśku pienkni śpiwasz, chodź 
tu do nas i zaśpiwaj nam z gitaru 
„ Moja gitara”. To Adaśku zrobił 
chopla byz parapyt z nastrujonu 
gitaru i śpiwa:

Mam gitaru kupiony we Lwowi
Mam ją chyba ze dwadzieści pary 
lat
Urodziła si na Łyczakowi
U stolarza który przy nij
Lubił śpiwać swojej dziuni tak
Z tą gitarą wędruji świeci
Po dansyngach pu nocu na nij 
gram
Ale gdy z dziuniom my jesteśmy 
sami
Wtedy najcudownij brzmi
Gdy o Lwowi rzewnym głosym 
zaśpiwa mi
Przyjacielu co chcesz to mów
Nie ma jak rozśpiwany Lwów
Tam gdy batiar sztajerka gra
Ta to nawyt stary domy tańczu oj, 
diradi, ra…

Szkoden goden i szkoda słów
Ni ma ni ma jak miasto Lwów,
Ni ma jak to taj ta idź
Ta chcesz szczęśliwym być
Ta jidź do Lwowa

Ta gitara choć tylko jest z drzewa
Ale sercy i duszy ludzkom ma
Kiedy tuli si do mni to śpiwa
To aż z oczu łzy wycisku
Taku jest mi wtedy blisku
I lecimy myślami do Lwowa
Przebiegamy ulicy wzdłuż i wszerz
I staimy sy na Rynku
Dzie kamienny stoi lew
Zasłuchani w mej gitary śpiew

Moja binia si rozpłakała i my wy-
pili bongu zy dwa litry a po tym 
my wszyscy śpiwali tak:

„. du stulika panny Basi
muturowy pcha si,
czy mni panna zechcy,
pytam panny ja si.”

„. u dwunasty godzini
idym se przez Lwów,
upiłym si na wini,
awantura znów,
ale mi si nic nie stału,
bom ja hultaj, jakich mału.”

„. Antyk z Mańką tak wywijał
aż natrafił na specyjał.”

„. Antyk z Maniu na huśtaniu
bałakali u kuchaniu.”

„. Kupił ja sy ancug nowy,
wysmarował smalcym głowy,
rękawicy wdział na graby
i do moi hulam baby. „

„. hulam sy ulicu,
gwiżdży jakiś sztair,
a tu z moją Mańku
idzie jakiś frajer.
Ja du niegu idym,
Bić go nie chcym wcali
I tylko bałakam,
by si frajer spalił.

Ja do niego grzeczni:
naj si pan udwali !

A un ubcysowu
mnie po mordzie smali.
Tak on mni uderzył,
to ja gu pogłaskał
jego stacja ratunkowa,
a mni dziad putaskał.

Siedzy w furdygarni,
ali hunurowo
frajer we szpytalu
z ruzwalonu głowu.

Z ruzwalonu głowu
i odbitu nerku,
a ja z moju Mańku
żyji na wiaderku.”

„.Na ulicy Kupyrnika
Stoi panna bez bucika,
Bez bucika stoi

I martwi si.
Ja si pytam: dzie jest bucik?
Ona mówi : bucik ucik,
może pan poszukać
zechcy mi .”.

„. Na ulicy Kołłuntaja
bije baba policaja.
Policaja biła
Ni bała si.
A policaj chap za łydki,
taskał baby na Brygidki.
Tutaj babu trochi
Odpoczniesz sy.”.

„.idzie baba bez ulicy
Ubtargana, że aż strach.
Pan pulicaj z niej si śmieji
Śpiwa sobi rach, ciach, ciach.”.

„.Na ulicy Kołłuntaja
bije baba policaja,
kop go w dupe , kop go w jaja ,
tak si biji policaja.”.

„. Siadła sobi pod ganeczkim,
Rozmyślała nad wianeczkim.
I tak sobie liczy, liczy
I spuglonda w swoju  piczy”

Po ty śpiwaniu Alina bałaka do 
mni: Alek ta ty powidz coś:
Ta ja powiedział:

LWOWSKA PIOSENKA

To lwowska piosenka
Tak dzwoni, tak dzwoni,
A sercu gdy bliska
Pulsuje u skroni.
I wstaje zaraniem
I cieszy, raduje
I zmienia się w łkanie.

To ona tak bliska
I równie daleka
To zmienia się w kamień
I ból na nią czeka,
To znowu radosna
I śmieszna w powiciu,
Lecz dumna ojczyzną
Gdy mówi o życiu.

A gdy czas już wita
Piosenki przesłanie,
Z kamienic jej echo
Się zmienia na łkanie
I zadrga swym brukiem
W miłości granice
I szczęściem już pełne
Tęskniące ulice.

To lwowska piosenka
Tak dzwoni, tak dzwoni,
A sercu gdy bliska
Pulsuje u skroni.
Wędruje wieczorem
I wstaje zaraniem
I cieszy, raduje
I zmienia się w łkanie.

Naszrajbował Aleksander Szu-
mański

I ja sobie przypomniał taki kawa-
łek:

Wreszci, wreszci, nareszci poja-
wiły się dwa frajery i zaczeły si 
besztać.

Że to niby jeden ma przetarty an-
cug i wcale nie jest taki śliczny jak 
mu si wydaji. I że zamiast siedzić 
cicho to zakłada bajer o nie swo-
jej bini, zamiast być blat. Dru-
gi zajedża browarem i ma duży 
bandzioch z zawartością samego 
bongu i się chycka na kulasach. 
Wieczorami chirzy i się ciuma z 
dziuniami. A te dziunie to szan-
trapy, jak ruszają pedałami, to się 
chcą powozić. Wreszci dali sy 
graby i wjechali na furtepian co 
to go wmawiali celnikom, że jest 
łóżko. Ale chirus celnik nie dał się 
nabrać, chatrak jeden. Aż wreszcie 
weszło jakieś potyrcze z hołodrygą 
któremu ciekła jucha z kinola, bo 
jak był chirny to go ktoś zaprawił 
gdy był absztyfikantem jakiejś pin-
dy. Do chajderu nie chodził ? Cha-
laburdnik jedyn.

A cu było po tym?

Wracam ja sy do domu, natych-
miast bryz do kumputera, czy się 
ktoś nie nagrał z jakimś fajnym 
bałakiem o koncercie galowym, 
może sam Pan Prezydynt RP An-
drzej Duda z gratulacjami wyłącz-
nie dla mni, a tu, przecieram głaza, 
czy się nie śni, a to ta joj ! Mówi 
Radio Lwów do mni ! A przed mi-
krofonem sama Pani Prezes Radia 
Lwów Teresa Pakosz, a tuż obok 
Panie Redaktorki Ania Gordijew-
ska i Marysia Pyż. I Pani Prezes 
bałaka jak było na koncercie. To ja 
referuje, że klawiej być nie mogło, 
tylko nie dopuścili mnie do zaśpie-
wania „Ta joj mnie nazywają”, że 
się to niby bałamkam jak chirny, 
gdy chodzę. I dalej bałakam o 
Adaśku co to z piosenką lwoską i 
z moją poezją i księdza Twardow-
skiego w tle zwiedził cały świat. 
Jeszcze nie byli tylko na Alasce, 
bo tam ni ma złota i jeszcze nie 
dotarli lwowianie. A panienki co 
były z nami, mój Ty Boże, wycięte 
z oleju Wojciecha Kossaka. Ta to 
znów Ania Gordijewska bałaka o 
zasięgu światowym lwoskiej pio-
senki. Co by nie, Pani Redaktor 
! Szkoden goden! I wszystko na 
żywo na antenie Radia Lwów ! Ta 
joj !
                                                     
A Redaktor  Maryśka Pyż - Pakosz 
bałaka, ży we Lwowi nie ma tyraz 
batiarów. To kto jest teraz we Lwo-
wi, ja si idy pytać Pani Redaktor  
Maryśki?

Śpiwał Aliksandyr Szumanskij we 
Lwowi na Kulparkowi w chału-
pie dla wariatuńciów w marcu na 
kwiecień 2016 roku i nie tylko.

ADAŚKU ŻURAWSKI PROSTO 
ZY LWOWA
Aleksander Szumański
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Namalowałam już wiele ikon z wizerunkiem Jezusa Chry-
stusa. Nie wszystkie są ściśle zgodne z kanonem, bo uwa-
żam, że kanon pisania ikon również ewoluuje i czasem mo-
żemy go trochę zmieniać. Zmieniają się czasy, zmieniają 
ludzie i zmieniają się ikony- to nic złego. 
Dzisiaj zastanowimy się nad napisami w księdze Chrystusa 
Pantokratora- Wszechwładcy.
Oto pierwsza z moich ikon:

/ 1 Chrystus Pantokrator

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się zgodne z kano-
nem: zarówno frontalny sposób przedstawienia, jak i pro-
porcje, kolory, spojrzenie Jezusa, nimb krzyżowy, litery IC 
XC- wszystko kanoniczne. A jednak dokonałam modyfika-
cji. Napis w księdze jest w języku polskim, co oczywiście 
było niemożliwe. Napisałam tak, by ikona jeszcze bardziej 
przemawiała do człowieka, żeby każdy rozumiał nie tylko 
język symboli i wiary, ale także słowa Chrystusa:
DAJĘ WAM NOWE PRZYKAZANIE, ABYŚCIE SIĘ 
WZAJEMNIE MIŁOWALI; 
TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM, TAK MIŁUJCIE 
SIĘ I WY NAWZAJEM. 
Wybrałam ten cytat, choć na tego typu ikonach znajdują 
się również inne napisy, które przetłumaczone na polski 
brzmią tak: 
„Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wy-
rok sprawiedliwy.”   
„Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką 
miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.”  
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście” 
lub:
„Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem.”
Wszystkie te słowa są tak ważne! Ale czy świat tego słu-
cha? Czy zrozumiał? Czy stosujemy się do tych zaleceń? 
Miłujmy się wzajemnie- czy to takie trudne?! 

/ 2 Jezus Chrystus

Czy nie za często osądzamy innych nie widząc własnej 
winy? A przecież dwa tysiące lat temu Jezus powiedział też 
: „Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów…”

Chrystus Pantokrator może też mieć zamkniętą księgę. 
Tam zawarte są wszystkie słowa naszego Nauczyciela i 
sami możemy je sobie przypominać w zależności od oko-
liczności.

/ 3 Nauczyciel

Napisałam jeszcze inną ikonę- bardziej współczesną. Iko-
na ta jest dla mnie odzwierciedleniem słów otuchy, które 
wypowiedział Jezus: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni jesteście.”  Tak, Chrystus daje nam nadzieję, daje 
siłę do przezwyciężania problemów. 

/ 4 Jezu ufam Tobie

Jezus –człowiek zginął śmiercią męczeńską na krzyżu.

/ 5 Ukrzyżowanie

Jezus- Bóg zmartwychwstał i wciąż naucza swoimi słowa-
mi, swoim życiem, swoją nauką. 

/ 6 Zmartwychwstanie- Zstąpienie do piekieł i wyzwolenie z grzechu pier-
worodnego

Warto czasem przemyśleć wiele spraw zwłaszcza, gdy czu-
jemy się chrześcijanami. Za często bywa to tak jak w przy-
słowiu: „Modli się pod figurą, a ma diabła za skórą” .

Świętujmy okres Zmartwychwstania Pańskiego i nie zamy-
kajmy się na Jego nauki. Szanujmy każdego człowieka, bo 
w każdym z nas jest cząstka bożego istnienia. 

Jest kwestią przypadku, gdzie się urodziliśmy i nie to jest 
ważne w jakiej tradycji religijnej się wychowaliśmy. Waż-
ne jest, żebyśmy żyli tu po bożemu i żeby nasza wiara nas 
wzmacniała. 

Idźmy przez życie z Przyjacielem- Nauczycielem, jakim 
jest Chrystus i wsłuchujmy się w Jego słowa. Miłujmy się 
wzajemnie. 

/ 7 Ikona przyjaźni-Chrystus i Abba Menas

Anna Małgorzata Budzińska  (anna.malga@gmail.com)
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IKONY CHRYSTUSA 
Anna Małgorzata Budzińska
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Jak obchodzono święta Wielka-
nocne w Stanisławowie i co pi-
sano o tym w „Kurierze Stanisła-
wowskim”.
Często drukowano artykuły, w 
których opowiadano o tradycjach 
wielkanocnych na Pokuciu i w 
całej Polsce. Właśnie taki artykuł 
nieznanego autora, o pseudonimie 
„Relf”, mieli możność przeczytać 
czytelnicy stanisławowscy w roku 
1901:
„Święcone”
Sam zwyczaj „święconego od-
ległej sięga starożytności, po-
wszechnym zaś jest jedynie mię-
dzy narodami słowiańskimi. W 
Polsce zwłaszcza obyczaj ten z 
wielką tradycją obchodzony, był 
uroczystością, rozwierając upusty 
znanej powszechnie gościnności.
na co tylko zamożność domu, 
zręczność gospodyni i szafar-
ki, kunszt i dowcip pasztetnika 
i kucharza zdobyć się mogły - 
wszystko to służyło do uświet-
nienia i ozdoby: „święconego”. 
Po domach możnych zastawiano 
dniem stoły olbrzymie, ciągnące 
się wzdłuż sali jadalnej. W środku 
stał baranek misternie wyrobiony 
z masła, z maślaną wełną i oczy-
ma z drogich kamieni. Dookoła 
stołu i pod ścianami, zastawiono 
stosownie do zamożności domu 
zwierzyną wszelką jak: dziki, je-
lenie, tury upieczone w całości i 
wypchane drobną zwierzyną, dro-
biem, prosiakami itp. Stoły, a na-
wet ściany pokoju, zdobiły zwoje 
kiełbas, sięgające aż do pułapu, 
wędzonki, ozory, półgęski i stosy 
jaj, czyli pisanek.
Dalej ustawiano rzędem placki 
różnego rodzaju i kształtu, prze-
kładane bakaliami, baby ogrom-
nej wielkości wyobrażające 
zamki i grody, wreszcie kołacze 
i jajeczniki, serowce, makowce, 
przekładańce i mazurki.
Trunków wszelkiego rodzaju do-
statek, wódek, piwa i miody całe 
antały. Układano wszystko w 
sposób malowniczy i wdzięcz-
ny dla oka i co najważniejsze, 
symbolizujące pewną myśl lub 
uzmysławiając plastycznie pew-
ne akty, czy sceny religijne, jak 
o tym wspomina Słowacki w 
„święconym” u Radziwiłła i Mi-
kołaj Pszonka i w „święconem” u 
hetmana Tarnowskiego.
Przepisywano także pewne wła-
ściwości lecznicze poszczegól-
nym częściom święconego. Tak, 
np. placek wielkanocny przeła-
many na kawałki rozdawano mię-
dzy krewnych i przyjaciół, by do 
następnego roku uchronić ich od 
wszelkiej złej przygody.
Główną zastawą święconego u 
ludu, stanowią kołacze, pierogi, 
placki, knysze, wędliny i jaja. 
Na Mazowszu do niezbędnych 
należą: baranek na sucho pieczo-
ny, placki pełne szafranu, jaja, 
pisanki, bogatsi dodają jeszcze 
nogi wołowe studzone, wędliny 

i tak zwaną „garlitę”, przystrajają 
wszystko bukszpanem, barwin-
kiem i chrzanem.
Na Rusi znowu, zwłaszcza na Po-
kuciu w stanisławowskim „świę-
cone” zasadza się na przygotowa-
niu paski, którą gospodyni piecze 
osobno dla każdego z domowni-
ków. Ciekawym i wysoce cha-
rakterystycznym jest sam obrzęd 
pieczenia pasek, gdzie gospodyni 
przed włożeniem ciasta do pieca, 
łopatą robi znak krzyża, wyma-
wiając przy tym sakramentalne: „ 
W Ymie - Otca y Syna y Swiatogo 
Ducha, paska w horu, a piecz w 
dołynu”.
W owej chwili nikt z obecnych 
nie śmie usiąść, gdyż w takim ra-
zie, mówi zabobon, że i ciasto by 
opadło.
Do cerkwi lub kościoła udaje się 
cała rodzina niosąc poszczególne 
części pieczywa przeznaczonego 
do święcenia.
i tak ojciec niesie dwie paski, owi-
nięte w obrusy, matka besahy tj. 
„Worki z pleskanką serami i ma-
słem, jajami, wieprzowiną, solą, 
pisankami, kuleszmi i knyszami”.
Po nabożeństwie w kościele, czy 
w cerkwi i pokropieniu święco-
nego gospodarz za powrotem do 
chaty obnosi paskę po trzykroć na 
około obejścia, poczym dzieli ją 
na równe części, rozdając między 
rodzinę i domowników. Nierzad-
ko rzucało się jeszcze kutię (psze-
nica z miodem i orzechami) na 
sufit, licząc przylepione ziarenka, 
wskazujące na lata urodzaju.
Na zakończenie jeszcze coś o za-
bawach ludowych świątecznych. 
Tak jak inne obrzędy rozdzie-
lić  należy  na starosłowiańskie i 
chrześcijańskie.
Do tych należy obrzęd „Hahuł-
ki”, reminiscencja tych smutnych 
czasów, kiedy świątynie pańskie i 
kościoły oddawano Żydom w za-
staw.
Pogańskiego pochodzenia jest 
zwyczaj dotąd najbardziej na Rusi 
obserwowany, a znany pod nazwą 
Radawnicy, Razinicy lub Radni-
cy; tłuczenia lub tarzania jaj na 
mogiłach.
Późniejszego, bo już chrześcijań-
skiego pochodzenia jest „Bara-
nek” charakteryzujący się znowu 
na obwożeniu po wsi baranka, 
symbolizującego niewinność Je-
zusa  Chrystusa, przy czym śpie-
wano okolicznościowe piosenki.
W roku 1914 w „Gazecie Stani-
sławowskiej” był wydrukowany 
artykuł o szczególnym miejscu 
święta w dziejach Polski „Wielka-
noc w dziejach naszego narodu”:
Kiedy zbliża się dzień Zmar-
twychwstania, przychodzi nam 
mimo woli na myśl Zmartwych-
wstanie naszego narodu. Obie 
te rezurekcje łączą się zawsze w 
naszych umysłach . To połącze-
nie obchodu największej pamiątki 
chrześcijańskiej z myślą o rezu-
rekcji narodowej jest tym natu-

ralniejsze, że ciekawym zbiegiem 
okoliczności nieraz w dziejach 
naszych porozbiorowych Święta 
Wielkanocne schodziły się z dnia-
mi największych nadziei i radości 
narodowych.
W roku 1791 Wielkanoc przypa-
dła na 24 kwietnia to jest na dni 
dziesięć przed wiekopomnym 
dniem 3 Maja. W Wielkim Ty-
godniu zaś odbywały się ciągle 
zebrania u Kołłątaja, Małachow-
skiego, a w pierwszy dzień Wiel-
kanocy w Łazienkach odbyła się 
u Króla narada nad ostateczną 
redakcją ustawy. Postanowiono 
następnie przygotować miesz-
czaństwo do poparcia Konstytucji 
i natychmiast tego dnia Stanisław 
Potocki i Małachowski oderwa-
li wybitniejszych mieszczan od 
„święconego”, aby na inne święto 
ich przygotować!
A rok 1794… Jan Kiliński w 
Wielki Czwartek i Piątek wytłukł 
Moskali i przegotował wspaniałą 
Wielkanoc w Warszawie.
Trzecią „dobrą” Wielkanoc mie-
liśmy w roku 1807. Choć pokój 
w Tylży jeszcze nie stanął, ale 
Napoleon już urządzał Księstwo 
Warszawskie. Po dwunastu la-
tach zaniku życia państwowego, 
zaświeciła znów gwiazda nadziei.
Ostatnią radosną Wielkanoc ob-
chodziliśmy w roku 1831. W roku 
Powstania Listopadowego. Przy-
padła ona 3 kwietnia, a na dwa 
dni przedtem odniósł żołnierz 
polski dwa wielkie zwycięstwa 
pod Wawrem i pod Dębem Wiel-
kim. Warszawa szalała z upojenia.
Rok 1848, to rok nadziei wszyst-
kich ludów, czy nie przyniósł nam 
na Wielkanoc najpomyślniejszych 
wieści. Zdawało się, że jeszcze 
jedna chwila, a uciskane ludy Eu-
ropy rozpoczną nową erę życia.
Do Warszawy dochodziły tyl-
ko echa triumfów wolności, ale 
Wielkopolska i Galicja zaczęły 
już nią oddychać.
W Galicji powitano z radością 
amnestię, swobodę druku, prawo 
organizowania Gwardii Narodo-
wych i zwołanie polskiego Sejmu 
Konstytucyjnego. Łatwo możemy 
sobie uzmysłowić, ile szczerości, 
prawdy, braterstwa było w skła-
danych wówczas życzeniach przy 
jajku święconym. I to były ostat-
nie prawdziwie radosne polskie 
Święta Wielkanocne.
W  roku 1862 spędzono je wśród 
niepokoju i troski, co będzie, a 
w roku 1863 cała Polska pokryta 
była żałobą. Był to rok Powstania 
Styczniowego. Po upadku po-
wstania, Kraj i Litwa pogrążyły 
się w żałobie narodowej. Wyda-
ny Rosjanom przez Żyda Artura 
Goldmana, został stracony Romu-
ald Traugutt, polski generał, dyk-
tator Powstania Styczniowego.
Ale pod szatą żałobną krystali-
zował się duch narodu, ożywcze 
zdroje nurtowały jego głębię, 
a serce tętniło życiem nowym, 

wielkim!
I może już niedaleka Wielkanoc, 
która wieść radosną przyniesie w 
ogniska nasze domowe, w który 
rozkołysane dzwony rekolekcyj-
ne na Zmartwychwstanie Pańskie 
również potężnym echem rozgło-
szą „Zmartwychwstania narodu!”
Święta Wielkanocne były obcho-
dzone w Stanisławowie uroczy-
ście i gwarnie, różne Towarzy-
stwa - „Gwiazda”, „Koło Panien 
Polek”, imienia Kilińskiego itp. 
zapraszali do siebie gości na świę-
cone. A tak odbywało się święco-
ne w „Sokole” Stanisławowskim 
w roku 1905:
„Rojno i gwarno na Sali Gimna-
stycznej, gdyż około stu uczestni-
ków, czeka by podzielić się jajem 
święconym i złożyć sobie wza-
jemne życzenia. Aż oto zjawia 
się ks. Jarasz, odprawia modły i 
święci dary boże, poczym wszyscy 
zasiadają do skromnie zastawio-
nych stołów. Prezes Sokoła druh 
Barancewicz wita zebranych, a 
po nim druh Blauth podnosząc z 
naciskiem, że społeczeństwo pol-
skie, a z nim i Sokół, miało zawsze 
cechę religijną, wzniósł toast na 
cześć polskiego duchowieństwa 
w ręce ks. Jurasza, który toasto-
wał na cześć Sokoła, podkreślając 
znaczenie święconego z punktu 
religijno-narodowego, życząc 
by w polskich naszych Towarzy-
stwach sprawy narodowe zawsze 
traktowane były zgodnie ze spra-
wami religijnymi. Druh E. Gor-
dziewicz wzniósł toast na cześć 
Towarzystwa Weteranów z r. 1863 
w ręce obecnych delegatów - w 
imieniu, których przemawiał druh 
Krzemieniecki ciepło i serdecznie, 
pełen nadziei, że w Sokolstwie 
Polskim odrodzi się idea walczą-
cych o niepodległość Ojczyzny w 
roku 1863. Bardzo pięknym, co 
do treści i formy było przemówie-
nie druha Artychowskiego, który 
toastował na cześć Towarzystwa 
Szkoły Ludowej i Gwiazdy. Po-
dziękował mu serdecznymi słowy 
druh Ludwik Dąbrowski dele-
gat Gwiazdy i druh Włodzimierz 
Markowski delegat Koła Panów 
Towarzystwa Szkoły Ludowej. 
Druh Dąbrowski oświadczył, że 
na tegorocznym święconym w 
Gwieździe zapadła uchwała, aże-
by wszyscy członkowie Gwiazdy 
zapisywali się do Sokoła”.
Szereg toastów zakończył wier-
szowany toast przez druha Ema-
nuela Gordziewicza zaimprowi-
zowany na cześć polskich Soko-
lic, których reprezentantki przy-
były także na święcone. Toast ten 
wygłoszony przez autora brzmiał:

Toast

Słomą kryte polskie chaty,
Brak pałaców nam ze złota,
Lecz w nich rosną piękne kwiaty,
Polskich niewiast święta cnota.

Więc choć skromne nasze chatki, 
Gasną przy nich wsze stolice
Bo w nich żyją polskie matki,
Bo w nich kwitną sokolice.

W zacne Polki ziemia żyzna,
Nie dba o pstre fatałaszki
Bo i wróg nam nawet przyzna,
Nie ma kobiet ponad laszki.

Przy tym święcie „Alleluja”
Nie oręże, nie pałasze,
Że nasz Sokół dotąd buja,
To zrobiły Polki nasze.

Wychowały pokolenia
Z polskich matek z powijaków,
Ssały nutę odrodzenia,
Wyrastały na Polaków.

A więc proszę Was druhowie,
Chwyćcie wszyscy za szklanice, 
Żeby duszkiem wypić zdrowie,
Niech nam żyją sokolice!”

A poeci stanisławowscy nawet 
napisali całą „Antologię Wiel-
kanocną”, w której w wierszach 
„podniosłych”, dowcipnie „opi-
sywały” najsmaczniejsze „ozna-
ki” święta:

Prosię (rondo)
 
Ogonek w ślimak zwinięty,
A w ryjku jajko się bieli 
To najpiękniejsze prosie pomię-
dzy prosięty
Duma, jak sobą obdzieli
Zgłodniałe rzesze panów i panien,
Boć różne gusta są przecie:
Ten prosię wolałby w chrzanie,
A tamten znów w galarecie.
Ale większości już zdanie goto-
we:
Rumianej skórki skosztować,
Jak z muszli wyjąć to całe różo-
we,
I -ach - smakować, smakować…
A więc swój tryumf z góry w my-
ślach dzieli
To najpiękniejsze prosie pomię-
dzy prosięty,
W ryjku mu jajko się bieli,
Ogonek w ślimak zwinięty.

Placek
(Oda, mogąca służyć wprost 
pod placek)

Placku, na tobie rodzynek się pło-
ni,
I pomarańczowy lśni blask bursz-
tynowy,
I pełen jesteś, jako ambra woni,
Boś waniliowy.
Placku, twa duma nie sięga wy-
soko,
Jako tej baby, co się chełpi zgoła,
Lecz choć jesteś niski, to nie w 
tobie oko.
 i - „pięknyś” - woła.
Wdzięk masz poezji, bo chrzcił 
cię poeta,
Wzięty pod placek na chybił, 
omackiem -
Więc  ja przed tobą, jako wierszo-
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kleta,
 O! Placku - plackiem…

Szynka i głowizna
(Epos bohaterski)

… Jak na pobojowisku,
Łeb odyńca był straszny, ryjem - 
na półmisku,
Krwawym okiem spogląda i kłem 
twardym świeci,
Więc go w koło obchodzą prze-
straszone dzieci,
Bo mama powiedziała i każdy to 
przyzna,
Że gdy dzieci niegrzeczne, to zje 
głowizna…
Obok udziec wieprzowy („szyn-
ki” skasowane)
Odsłania cielsko, gęsto tłuszczem 
przetykane,
I miłe powonienie obecnych prze-
nika
Zapachem majeranku, jałowca, 
gwoździka.
Więc siadły bohatery do tej uczty 
krwawej,
Krają plastry potężne, jakby dla 
zabawy
I z głową pochyloną, ze spuszczo-
ną rzęsą,
Jedzą - po bohatersku, aż się uszy 
trzęsą…

Indyk (Idylla)

W pośród zielonej rzeżuchy
I ciemnych listków bukszpanu,
Wzdychasz indyku do błoni,
Polnej murawy, łopianu.

Wskrzeszasz niewinne swe lata,
Igraszki tam - w tataraku,
Wspominasz miłą indyczkę,
Gonitwy na polnym szlaku.

Pociesz się, dziś ci do twarzy
W ciepłem z słoninki futerku,        
Masz śliczne z papieru wstęgi,          
I pęk bukszpanu w - kuperku.

W krąg biegną ku tobie oczy,
Słodycz je wdzięczna umila:
Pośród bukszpanu, rzeżuchy,
Czyż nie prawdziwa idylla?

Baba (sonet)

Babo! o babo przedziwnego sma-
ku!
Zdobi cię lukier różanymi wzory,
Kolorowego nie szczędzono 
maku
I w czub ci wpięto pęk bukszpanu 
spory.

Lekkaś, że dmuchnąć i nie będzie 
znaku;
Wskroś cię przejęły pachnące wa-
lory,
I nikt w perfekcji twej nie znaj-
dzie braku,
Choćby to krytyk był zaiste skory.

„Jako puch jesteś” - tak wyrzekł 
poeta
Który na babach znał się także 
przecie,
A ja to stwierdzam i wierzę po-
ecie.
Bowiem największą dziś baby za-
leta,
A dla gospodyni chluba i podnie-
ta, 
Gdy skosztowawszy: „Jak puch”- 
im powiecie.

Kiełbasa (Tercyny)

I naliczyłem: kręgów siedem 
było…
Coraz to mniejsze ku środkowi 
biegły,
Kędy się jajko, jak wzgórek bie-

liło.

Więc na tych kręgach oczy moje 
legły
(to wyznaję, że mi było miło
widok tych kręgów oglądać roz-
legły).

O! Bo nie były to piekielne kręgi,
Po których błądził Dante na dzi-
wy łasy:
Były to złote, zrumienione wstęgi

Wędzonej, lśniącej mazurskiej 
kiełbasy
(biegły po niej refleksy i pręgi,
A całość była niezrównanej krasy.

Mazurek wielkanocny

Hej, mazurek wielkanocny
Ma przeróżne zwrotki,
Lecz sens zawsze ich jednaki:
Słodki, słodki, słodki.

Z marcepanem, czekolady
Masy lub szarlotki
Jest mazurek ten przedziwny
Słodki, słodki, słodki.

Szybko zbiegały się święta i w 
„Kurierze Stanisławowskim” w 
rubryce „z braku” często druko-
wano coś w rodzaju „sprawozda-
nia” o najciekawszych wydarze-
niach świątecznych:
„I już po świętach… Przebyliśmy 
je zdrowo i wesoło, popijając i je-
dząc wszystko, co się tylko dało. 
Pogoda była w oba święta prze-
śliczna… to, też ci, którzy jeszcze 
mogli utrzymać się na nogach, 
wysypali się za miasto i do parku.
Ze wspomnień, jakie święta zo-
stawiły po sobie, zanotować nale-
ży wybryk pewnego wielce obie-
cującego młodzieńca, który usta-
wiwszy się w lany poniedziałek 
wieczorem na linii A.B. oblewał 
przechodzące panie cieczą podej-
rzanego gatunku… Rozbawione-
go młodzieńca spłoszyła dopie-
ro… laska pewnego jegomościa.
Drugi wypadek skutku świątecz-
nego wydarzył się na „Górce”. 
W domu jednego z tamtejszych 
„obywateli”, zebrało się dużo go-
ści z „Górki”, „Majzli” i „Nowe-
go Świata”. Zabawa była wesoła, 
jak się patrzy. Pan Jan, gospodarz 
domu, tak długo nakłaniał do ja-
dła i picia, dopóki butelki nie 
zaświeciły próżnią, a półmiski 
i talerze dnem. Ale p. Janowi i 
tego było jeszcze mało, zwrócił 
się do małżonki z zawezwaniem o 
„nowy nakład”. Z powodu jednak 
tego, że w domu niczego więcej 
nie było, spotkał się z odmowną 
odpowiedzią. Rozirytowany do 
najwyższego stopnia pan małżo-
nek, nie wiele myśląc i nie bacząc 
na gości, począł wszystkie próżne 
butelki kierować w stronę swojej 
połowicy - skutek był ten, że po-
kryta sińcami kobieta wśród krzy-
ku wyleciała z domu z świętym 
zamiarem utopienia się w studni. 
Po dłuższym pościgu, w którym 
brali udział „świąteczni gości” 
i uliczni ciekawscy, udało się 
wreszcie panią Janową schwytać 
i odwieść od bezbożnego zamia-
ru.”

Opracował Aleksander Szumań-
ski

Źródła:
Olga Ciwkacz
http://stanislawow.net/stanisla-
wowianie/wielkanoc.htm

Szanowna Redakcjo.

DZIEŃ 11 LIPCA JEST DNIEM 
PAMIĘCI I MĘCZEŃSTWA 
KRESOWIAN. Upamiętniając ten 
dzień - jako Kresowianin - napisa-
łem pieśń, którą poświęcam zamor-
dowanym Matkom Wołyniankom. 
O ile Redakcja uzna za stosowne, 
proszę uprzejmie o zamieszczenie 
tej pieśni w Kresowym Serwisie 
Informacyjnym.

Z wyrazami szacunku i poważania
Łukasz Kuźmicz
--

 MATCE WOŁYNIANCE

Mamo moja ja wiem, naszym do-
mem był Wołyń.
I od wieków do dziś, tam pozostał 
nasz ślad.
Aż od bagien Polesia, gdzie ma 
źródła swe Horyń,
Tam pradziadków i ojców nasz 
wkład.
I w radości i w trudzie, zawsze 
mnie przytulałaś                
Do swej piersi tak czule jak kwiat.
I w radości i w trudzie, zawsze 
mnie przytulałaś
Do swej piersi tak czule jak kwiat.

Teraz już wiem ile nocy nie spałaś,
Czy to w nocy czy w dzień, nie-
ustannie czuwałaś.
I gdy przyszła UPA, jak złowiesz-
cza wichura,
„Łysy” dzieci mordował, bo był 
rozkaz „Sawura”.
I te wszystkie maleństwa, matkom 
od piersi wyrwane,   
W trupich polach zakopał, ich mo-
giły nieznane.
I te wszystkie maleństwa, matkom 
od piersi wyrwane,
W trupich polach zakopał, ich mo-
giły nieznane.

Wołyń Nasz Dom, Kresy ziemia 
kochana,
Od Prypeci po Dniestr, kośćmi 
przodków usłana.
To Bandera i Szuchewycz dokona-
li tej zbrodni,
Krwawych nocy i dni, nikt z nas 
ich nie zapomni.
I te wszystkie maleństwa, matkom 
od piersi wyrwane,    
W trupich polach ukryli, ich mogi-
ły nieznane.
I te wszystkie maleństwa, matkom 
od piersi wyrwane,
W trupich polach ukryli, ich mogi-
ły nieznane. 

Gdy płonął nasz dom, gorzko 
mamo płakałaś,
W oczach łzy, w sercu żal, bo mnie 
zawsze kochałaś.
I chociaż do mordów, podpaleń, 
nie było żadnej przyczyny,
Mordy, grabież i rzeź, to bande-
rowskie wyczyny.
I w tej krwawej pożodze, zawsze Ty 
przy mnie byłaś,       
W mej pamięci zostałaś, tak jak 
wówczas, gdy żyłaś.
I w tej krwawej pożodze, zawsze Ty 
przy mnie byłaś,
W mej pamięci zostałaś, tak jak 
wówczas, gdy żyłaś.

Objaśnienia:

- „Łysy”, to pseudonim Iwana 
Kłymczaka, dowódcy kurenia 
UPA, którego sotnie dokonały rzezi 

na Wołyniu.

- „Sawur” to część pseudonimu Ro-
mana Klaczkiwskiego, ps. „Kłym 
Sawur”-  dowódcy zgrupowania 
„UPA - Piwnicz”, który wydał roz-
kaz mordowania.

- „Trupie pola”, to tereny gdzie w 
różnych dołach zakopano upro-
wadzone ze wsi Ostrówki   i Wola 
Ostrowiecka, powiat Luboml, 
na Wołyniu, kobiety i dzieci. Ze 
względu na ogromną       ilość za-
bitych i zagrzebanych w różnych 
miejscach, miejscowi mieszkańcy 
nazwali te tereny Trupimi polami.

-  Pieśń można śpiewać na melodię 
pieśni MOJA MATKO JA WIEM, 
śpiewanej przez Barnarda Ładysza. 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=_JC5crR7Fzw&list=PLm-
Mx2ISXPplrS_BWtiksOp48E-
0oKsJN3x&index=27

Krótka informacja, dlaczego słowa 
pieśni o  MATCE WOŁYNIANCE 
napisałem do tej melodii. Otóż na 
Ukrainie i w Polsce znana jest, po-
pularna i ładna pieśń, poświęcona 
matce: Moja Matko ja wiem, śpie-
wana u nas przez Bernarda Łady-
sza. Na Ukrainie znana jest też jako 
Biały ręcznik i  śpiewana przez kil-
ku aktorów. Jej treść mówi o tym, 
jak matka żegnając swego syna w 
daleką podróż, dała mu biały ręcz-
nik. Gdy w podróży był zmęczo-
ny, szedł w  leśną gęstwinę, szukał 
jakiegoś pnia po zwalonym przez 
wiatr starym drzewie, siadał na nim 
, rozkładał ten ręcznik, odpoczywał 
i wracał myślami do domu i poże-
gnania z matką.

 Najbardziej mu utkwił w pamię-
ci - gdy go żegnała - jej smutny 
uśmiech. To prawda, że matki za-
wsze rozstając się ze swoimi dzieć-
mi, nawet na kilka dni, uśmiech 
mają smutny.  I chociaż on był 
smutny, ale zawsze był to m i ł y  
sercu  u ś m i e c h.
Matki – Wołynianki, gdy w latach 
1942 – 1944 r. rozstawały się ze 
swoimi dziećmi, nie miały - nawet 
smutnego - uśmiechu. Na ich twa-
rzach i oczach rysowało się przera-
żenie i strach, a w sercach gorycz, 
piekielny żal i ból.  Ich niemowlęta 
i dzieci oderwane od piersi, przez 
rezunów z OUN – UPA, były na-
dziewane na pale przy płotach, 
wrzucane żywcem do studni, pło-
nących zabudowań lub ćwiarto-
wane przy matkach siekierą. Cię-
żarnym wyjmowano płody z łona, 
a w ich miejsce wciskano koty, 
króliki lub rozbite szkło, by zadać 
jak najokrutniejszy ból i mękę. Po-
tem same zabijane były toporami, 
widłami, kosami i padały martwe, 
na stosach zamordowanych dzieci, 
członkach rodziny i sąsiadach.

 Rozmiar tych okropności, trudno 
jest opisać w kilku słowach. Te ban-
derowskie zbrodnie, dokonane na 
Wołyniu, są znane. Pisząc o tym i 
publikując tą pieśń, chciałem zwró-
cić uwagę, wszystkim słuchającym 
pieśń śpiewaną przez Bernarda Ła-
dysza o Matce, która na pożegnanie 
dała synowi biały ręcznik, pamię-
tali o tym, jak Matki Wołynianki 
rozstawały się ze swoimi dziećmi 
i przypomnieli o mojej pieśni - po-
święconej Matkom Wołyniankom 

– jak one rozstawały się ze swoimi 
dziećmi. Będzie to oddanie im na-
leżnego hołdu i czci, bo zapomnieć 
o tym nie wolno żyjącym.

Kilka słów Informacji, jak powsta-
ła ta piosenka, gdyż jestem tylko 
miłośnikiem poezji, a nie poetą. 
Jestem Kresowianinem z Wołynia 
i wszystkie sprawy z tego zakresu 
interesują mnie. Korespondując 
z grupą wybitnych Kresowian, 
wiedziałem ile wkładają swojego 
wysiłku, by dzień 11 lipca – data 
największego nasilenia mordów 
Polaków na Wołyniu przez UPA – 
został uznany przez Sejm RP Dniem 
Męczeństwa i Pamięci o ofiarach 
Wołynia. Ubolewałem i ubolewam, 
że osobiście nie mogę wziąć udzia-
łu w organizowanych uroczysto-
ściach. Leżałem chory, daleko od 
domu w Centralnym Szpitalu We-
terana, ale myślami i sercem byłem 
wszędzie z Kresowianami. Leżąc 
na szpitalnym łóżku, zapominałem 
o chorobie, a myślałem o Dniu 11 
lipca 2014 r., który minął, a ja nie 
mogłem wziąć w nim udziału.  W 
czasie tych rozważań, wpadłem na 
pomysł, ułożenia pieśni o tych tra-
gicznych dniach.

Tragedię Wołynia znam z autopsji, 
książek, dokumentów i opowia-
dania rodziców, sąsiadów i rodzin 
bezpośrednich ofiar ze wsi Ostrów-
ki, Wola Ostrowiecka, Kąty w po-
wiecie lubomelskim na Wołyniu. 
Widziałem na własne oczy porą-
bane siekierą głowy siedmiooso-
bowej rodziny ze wsi Borki. Nie 
musiałem więc sięgać do zapisów 
czy dokumentów, bo wszystko to, 
miałem zapisane w pamięci. W ten 
sposób, po obiedzie, lub po kolacji, 
w szpitalnej ciszy, układałem sobie 
w pamięci poszczególne zwrotki. 
Na drugi dzień przypominałem je, 
poprawiałem i tworzyłem nowe. 
Trwało to przez cały czas pobytu w 
szpitalu.

        Po powrocie do domu, pewnego 
niedzielnego dnia, po obiedzie, sie-
dząc w fotelu, gdy wspomniałem o 
swojej pamięciowej układance, się-
gnąłem po długopis, papier i zaczą-
łem przenosić zapamiętane zwrotki 
na papier. Napisałem trzy zwrotki. 
Przeniosłem je na komput i wydru-
kowałem. Naniosłem poprawki, 
ale zabrakło mi zakończenia, tej 
czwartej zwrotki. Widziałem bo-
wiem nasz płonący dom, łzy mojej 
Mamy i nas wszystkich z rodziny. 
Po kilku dniach, dopisałem ją i ca-
łość znów wydrukowałem. Dałem 
przeczytać żonie i synowi. Żona 
była zdziwiona, że coś takiego tak 
dobrze napisałem, a syn – po prze-
czytaniu – powiedział po swojemu 
: „zajebiste tato”.  

       Uważam, że ta pieśń - chociaż 
skrótowo - ale oddaje prawdę temu, 
co działo się na Wołyniu. Publiku-
jąc ją, mam nadzieje, że Kresowia-
nie znajdą jakiegoś wspaniałego 
artystę, który ją dobrze zaśpiewa, a 
wówczas można będzie pomyśleć o 
nagraniu na płycie i rozpowszech-
nieniu, nie tylko w kraju ale też 
wśród wszystkich rodaków przeby-
wających za granicą.

Rzeszów, 01.11.2014 r.
Łukasz Kuźmicz  - syn Wołynianki

DZIEŃ 11 LIPCA w Barwach Kresów
Czytelnik KSI - Łukasz Kuźmicz  - syn Wołynianki

http://stanislawow.net/stanislawowianie/wielkanoc.htm
http://stanislawow.net/stanislawowianie/wielkanoc.htm
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Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
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02-670 Warszawa ul. Puławska 
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Agencji Reklamowej 
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

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

http://www.27wdpak.pl
http://wolyn.org/
http://kresy.info.pl/
http://27wdpak.pl/
http://pokoleniakresowe.pl/

