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Wołyń wczoraj i dziś - Anatomia ludobójstwa
Jałtańsko - teherańsko Z cyklu „wyciągnięte z
Współcześni epigoni i pogrobowcy na- (1943-2016
poczdamskie państwo szuflady” - Pamiętnik PraUniwersytet Szczeciński Wydział Humani- cjonalizmu ukraińskiego głoszą, że OUN Ukraina
dziadka
styczny z jego Instytutem Historii w dniu i UPA były rzekomo ukraińskim „ruchem
8 grudnia 2016 roku umożliwili młodzieży
(około 200 osób) brać udział w debacie
poświęconej mordom UPA na ludności
polskiej na terenie Wołynia i Małopolski
Wschodniej w latach 1942 -1947. W debacie brały udział władze uczelni: JM Rektor
prof. hab. Edward Włodarczyk, prodziekan
ds. nauki Wydziału ....strona 4

wyzwoleńczym”, że nigdy nie dopuściły
się żadnych zbrodni na Polakach, Żydach
i innych narodowościach, ani tym bardziej
ludobójstwa, że nie ma jakoby żadnych dowodów potwierdzających przygotowanie i
przeprowadzenie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego przez banderowców. To
jest stała melodia ...strona 12

na to Czekałem
Koncert „Betlejemska i Długo
8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Szczekresowa, śliczna gwiazda cińskim, odbyła się debata „Wołyń dawniej
miasta Lwowa”
i dziś”. Ponieważ zdobyłem już podsta28 grudnia 2016 roku w sali teatralnej Wojskowego Ośrodka Kultury Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie
przy u. Zyblikiewicza 1 odbył się koncert
poświęcony tradycjom wigilijnym i Świętu
Narodzenia Pańskiego „’Betlejemska i
Kresowa Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa”.
Matka Boża Królowa Polski .....strona 10

wowe niesprawności, w tym byle jaki odbiór, ograniczę się do ogólnych wrażeń i
refleksji, jakie z tego spotkania wyniosłem.
Należę do kończącego żywot pokolenia,
które przeżyło banderowskie piekło, gwałt
jałtański, wygnanie i nowy ład stalinowski.
Które wbrew intencjom władz, podtrzymywało pamięć o tragedii ....strona 16

Jałtańsko - teherańsko - poczdamskie państwo Ukraina usiłuje budować swoją historię, czyli samo kwalifikuje się do rozbiórki.
W rdzennie polskim Lwowie nie istnieją
żadne historyczne ślady państwowości
ukraińskiej, przy spotykanej na każdym
kroku polskości, ....strona 14

Roman Szajner potomek kresowian z Wołynia napisał bardzo ciekawy list do naszego kolegi z Dolnego Śląska, załączając
jednocześnie interesujący historycznie dokument. Wyjaśnił jednocześnie, „ w posiadanie tych wspomnień wszedłem opróżniając mieszkanie po śmierci mojej prababki
Ludwiki (żony Stanisława ....strona 24

Akcja „Burza”- 73. rocznica powstania 27 Wołyń- KRESOWE DROGI.
skiej Dywizji Piechoty AK Z Wileńszczyzny przez
Totalna klęska hitlerowców pod Stalin- Wołyń na Dolny Śląsk
gradem skutecznie przerwała marsz tych
wojsk na wschód. Rozpoczęta kontrofensywa Armii Czerwonej i trwające do marca
1943 roku walki przechylały szalę zwycięstwa na korzyść sowietów. Nowa sytuacja
na froncie wschodnim została przeanalizowana przez komendanta głównego Armii
Krajowej gen. Tadeusza ..strona 21

Tym razem będą to koleje losu rodziny
żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza.
Odwiedzałam panią Irenę, która ciekawie
opowiadała mi o swej kresowej drodze.
Spotykałyśmy się w czasie przedświątecznym, a wspomnienia ostatniej kresowej
Wigilii były bardzo smutne. Pani Irena ze
łzami w oczach opowiadała....strona 27
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Kalendarz Kresowy 2017 rok
Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

6
13
20
27

7
14
21
28

Pon.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

Pon.

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

3
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

2
9

3
10

4
11

5
12

6
13

16
23
30

17
24
31

18
25

19
26

20
27

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

2
9
16
23
30

14
28

1
8
15
22
29

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nie.

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
31

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

* 15 stycznia- 73. rocznica mobilizacji na Wołyniu w ramach Akcjii „Burza”
* 28 stycznia - 73. rocznica powstania 27 WDP AK
* Deportacja lutowa (9/10 lutego 1940 r ) miała ona miejsce w nocy z 9 na 10 lutrgo. Jej ofiarą padli głównie tzw.
„spiecpieriesieliency-osadniki” czyli: osadnicy wojskowi,
pracownicy leśni, pracownicy PKP, niżsi urzędnicy państwowi.
* 28 lutego 1944 zbrodnia w Hucie Pieniackiej – dokonana akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej w Hucie
Pieniackiej, w wyniku której śmierć poniosło około 850
osób. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien”, pod dowództwem niemieckiego kapitana, wraz z
okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii
(UPA) (najprawdopodobniej sotnia Dmytra Karpenki, ps.
„Jastrub”) i oddziałem paramilitarnym składającym się z
nacjonalistów ukraińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.
* 18 Kwietnia - 73. rocznica śmierci plk. Kiwerskiegops. „Oliwa”
* Pogrom w Kownie – masakra Polaków pochodzenia żydowskiej w litewskim mieście Kowno rozpoczęta w nocy z
25/26 czerwca 1941. Największy z pogromów dokonanych
z udziałem Litwinów w czasie II wojny światowej.
* 4 lipca - 76. rocznica Mordu profesorów lwowskich
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* 7 lipca - 73. Rocznica operacji „Ostra Brama”
* 11 lipca - 74. Rocznica Krwawej Niedzili na Wołyniu.
Apogeum ludobójstwa na Wołyniu.
- Symboliczny Dzień Pamięci Męczeństwa i Ludobójstwa
Kresowian.
* 25 lipca - 73. rocznica zdradzieckiego rozbrojenia 27
WDP AK
* Z mocy rozkazu nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa z dnia 11 sierpnia 1937 roku
rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących
Kresy a stanowiące po Traktacie Ryskim część Związku
Sowieckiego.
* 1 września - 78. Rocznica agresji Niemiec na Polskę II
WŚ
* 17 września - 78. Rocznica agresji ZSRR na Polskę
* 20 listopada - 74. Rocznica wydania rozkazu rozka
- zu gen. Tadeusza Komorowskiego do rozpoczęcia Akcji
Burza.
* 2 grudnia 1934 został ogłoszony – bez konsultacji i głosowania w Politbiurze- dekret o terrorze, przewidujący
„tryb przyśpieszony” w sprawach o „akty terrorystyczne”,
ich przygotowanie, podżeganie i pomocnictwo. Czystki etniczne - wywózki do Kazachstanu
***

W czasie II wojny światowej, w latach 1941–
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1944 las w Ponarach był miejscem masowych
mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej
pod Wilnem. Ofiary przywożono pociągami lub
ciężarówkami (czasem transportami pieszymi),
rozstrzeliwano i grzebano w niedokończonych
zbiornikach paliwa (dla powstającego do VI 1941
r. lotniska sowieckiego).
Apogeum czystek etniczna w Małopolsce
Wschodniej.
Zbrodni na Polakach dokonywały oddziały UPA,
politycznie podporządkowane OUN-B, a następnie UHWR, pod naczelnym dowództwem Romana Szuchewycza, a także oddziały SKW, Służby
Bezpieczeństwa OUN-B i ukraińska ludność cywilna. W kilku przypadkach doszło do współpracy pomiędzy wymienionymi wyżej formacjami a
niemieckimi jednostkami policyjnymi, w których
służyli Ukraińcy (Ukraińską Policją Pomocniczą
i 4 pułkiem policji SS).
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Lwów. Sobota we Lwowie Do Pana Longina
Stanisław Szarzynski

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów

oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu zaprasza członków i sympatyków nasobotę do LWOWA
21 stycznia 2017 r.
W Programie: zwiedzanie - Cmentarz Obrońców Lwowa,-Górka Powstańców Styczniowych – (154 rocznica Powstania
Styczniowego),- Rynek Starego Miasta,
opera „STARSZNY DWÓR” Stanisława Moniuszki
Zapisy w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-17 w siedzibie
Stowarzyszeń
Klasztor Benedyktynek (wejście od ul. Krasińskiego -dawny
sklepik)
tel. 608 611 549 , 662 087 513

Brzoza na Skwerze Ofiar
Wołynia wyrosła w śniegu

Kaczanowskiego
Bożena Ratter

Szanowny Panie,
w numerze nr 10 / 2016 kwartalnika „Kultura wsi” zainteresował
mnie Pana artykuł „Martyrologia mieszkańców polskiej wsi w
okresie II wojny światowej”. Jakież było moje zdumienie gdy nie
znalazłam w nim nawet wzmianki
o tragicznych losach ponad miliona mieszkańców polskich wsi,
które znalazły się 17 września
1939 roku pod okupacją sowiecką, 22 czerwca 1941 roku pod
okupacją niemiecką i ponownie
pod okupacją sowiecką.
Martyrologia mieszkańców polskiej wsi na obszarze prawie 200
000 km kw. zajętym 17 września
przez okupanta sowieckiego to
zbrodnia ludobójstwa na Polakach mordowanych w Katyniu,
więzieniach Wilna, Grodna, Lwowa, Stanisławowa, Łucka..., wywożonych wagonami bydlęcymi
na Syberię , do Kazachstanu.
To grabież majątku narodowego wywożonego pociągami do
ZSRR i Niemiec, to sowietyzacja

poprzez narzucanie obywatelstwa
sowieckiego, to likwidacja wiejskiej inteligencji, to werbowanie
młodzieży do Armii Czerwonej.
To gehenna 130 000 chłopów, ich
kobiet i dzieci zamordowanych
przez trzeciego wroga czyli nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN UPA. To grabież i spalenie ponad 3500 wsi, zagarnięcie
mienia będącego wyposażeniem
wiejskich gospodarstw. To wreszcie wypędzenie cudem ocalałych
bydlęcymi wagonami do Polski w
jej powojennych granicach.
Ciekawe, iż pierwszy artykuł w
tym kwartalniku nosi tytuł „O
wskrzeszeniu historycznej pamięci” i dotyczy interesująco przedstawionej historii Ostrowa Lednickiego. Czemu więc nie chciał
Pan wskrzesić pamięci mieszkańców tysięcy polskich wsi, które
do końca II wojny światowej pozostawały nadal polskie?
Z poważaniem
Bożena Ratter

Andrzej Łukawski, Zdsiaław Koguciuk
Na Skwerze Ofiar Wołynia w Lublinie nieznani sprawcy posadzili
ok. 3 metrową Brzozę. Tak zaczyna swój krótki list Zdzisław Koguciuk, szef inicjatywy obywatelskiej dotyczącej budowy skweru
Ofiar Wołynia oraz pomnika którego budowę już rozpoczęto. Kresowy Serwis Informacyjny śledzi
postęp budowy, i w miarę możliwości stara się regularnie informować czytelników o przebiegu
prac nad budową tego tak bardzo
oczekiwanego i potrzebnego Kresowianom przedsięwzięcia. Dalej
Zdzisław Koguciuk pisze:
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
ale drzewo posadzone jest w takim miejscu, że uniemożliwi to
wcześniej ustalony dojazd do placu budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.
Fakt, wiele razy byłem na placu budowy i wiem, że dojazd
odbywa się „boczkiem” i w taki
sposób, by jak najmniej zniszczyć trawnik znajdujący się na
skwerze. Rosnące w tym miejscu
drzewo spowoduje to, że ciężkie
maszyny muszą je omijać a pozostawione nowe koleiny zeszpecą
cały skwer który jest jednak odwiedzany przez mieszkańców Lublina.
W tej sprawie interweniowałem
w Biurze Miejskiego Architekta
Zieleni który nic o takim nasadzeniu nie wie - pisze dalej Zdzisław
Koguciuk. Z dostępnych portali
o sadzeniu drzew i roślin dowie-

działem się, że: Drzewa sadzimy
natychmiast po kupieniu, wiosną
(do końca kwietnia) lub jesienią
(do przymrozków). Te warunki
nijak nie przystają do obrazu jaki
widać na załączonych fotografiach, więc „nieznani sprawcy”
-jak to określił Zdzisław Koguciuk- przyrodnikami lub miłośnikami drzew z całą pewnością nie
są. Komu zatem zależało na tym,
by sadzić drzewko najprawdopodobniej spisane przez samą naturę
na straty nie wiem.
Na Skwerze i przy pomniku w
budowie co jakiś czas dzieją się
„dziwne” rzeczy. Albo coś zginie,
albo ktoś coś przewróci lub zniszczy, zasypie .... czy jak aktualnie
posadzi drzewo. Wyraz dziwne
opatrzyłem znaczkami dlatego, że
upór i determinacja rzeczonych
„nieznanych sprawców” powala
z nóg. Przytaszczyć i posadzić

drzewo to już nie wybryk zbieraczy złomu czy rozsadzanej energią młodzieży. To jakieś zaplanowane działanie „ktosiów” których
motywu działania nie sposób
ustalić.

Parlamentarny
Zespół do spraw
Kresów, Kresowian
i Dziedzictwa Ziem
Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej
Redakcja

Podsumowaniem działalności Zespołu w VII kadencji Sejmu które
odbyło się 16 grudnia, zakończono
prace ZP w roku 2016.
Nie był to dobry rok dla prac ZP,
mówili obecni w pracach Kresowianie. Grudniowe posiedzenie
odbyło się po prawie półrocznej
przerwie a taka przerwa nie miała
miejsca w pracach ZP poprzedniej
kadencji Sejmu.
Faktem jest, że miniony rok to
„burzliwy” dla parlamentarzystów
rok, rok obwfitujący w zaskakujące i kontrowersyjne wydarzenia
polityczne w Polsce, jednak dla
środowisk kresowych najważniejsze są niezałatwione „zaległości”
dotyczące dawnych ziem RP.

Nie doszło do podjęcia przez Sejm
Ustawy w sprawie Narodowego
Dnia Pamięci Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian i ten fakt należy uznać za porażkę. Zaordynowany przez posłów „zamiennik”
jakim było podjęcie w powyższej
sprawie uchwały zmiast ustawy,
tak naprawdę w sprawie Kreów
nie wniósł nic konstruktywnego i
pokazał uległość polskich polityków wobec Kijowa.
Należy mieć jednak nadzieje, że
w roku 2017 prace tego jakże potrzebnego Kresowianom zespołu
pójdą w dobrym kierunku czego
życzymy sobie, Kresowianom i
czytelnikom KSI.
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Uroczystości w 73 rocznicę powstania

27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
Redakcja

Uroczystą Mszą Świętą z okazji
73 rocznicy powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej rozpoczną się obchody
poświęcone rocznicy powstania
dywizji.
Uroczystość odbędzie się 28
Stycznia 2017r. o godzinie 13:00
w Katerze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w
Warszawie.
4 stycznia 1944 wojska 1 Frontu
Ukraińskiego Armii Czerwonej
przekroczyły granicę ZSRR z
Polską w rejonie Rokitna. W tej
sytuacji dowództwo Okręgu AK

Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza” na
Wołyniu.
Komendant Okręgu Kazimierz
Bąbiński „Luboń” planował stworzenie jednostki bojowej wielkości korpusu, której zadaniem
byłaby walka z cofającymi się
Niemcami i wystąpienie wobec
Armii Czerwonej w roli gospodarza Wołynia.
15 stycznia 1944roku, w lasach
okolic Kowla i Włodzimierza
Wołyńskiego, w ramach Akcji
Burza na Wołyniu przeprowadzono mobilizację kilkunastu roczników Polaków.

W dniu 28 stycznia 1944 r. na
odprawie oficerów sztabu w
miejscowości Suszybaba podjęto decyzję powołania do życia
przedwojennej 27 Dywizji Piechoty, którą wkrótce nazwano 27

Wołyńską Dywizją Piechoty AK.
W organizacji dywizji nawiązano do przedwojennych tradycji
27 Dywizji Piechoty, 13 Dywizji
Piechoty oraz Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Zachowano przy

tym dawną numerację pułków.
Wychodząc z powyższych przesłanek zorganizowano dwa zgrupowania pułkowe: kowelskie p.k.
„Gromada”i włodzimierskie p.k.
„Osnowa”.

Wołyń wczoraj i dziś - (1943-2016)
Mieczysław Walków
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny z jego Instytutem Historii w dniu 8 grudnia
2016 roku umożliwili młodzieży (około 200 osób) brać udział
w debacie poświęconej mordom UPA na ludności polskiej
na terenie Wołynia i Małopolski
Wschodniej w latach 1942 -1947.
W debacie brały udział władze
uczelni: JM Rektor prof. hab.
Edward Włodarczyk, prodziekan
ds. nauki Wydziału Humanistycznego dr hab. Dariusz Chojecki
prof. US oraz dyrektor Instytutu
Historii i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Adam Makowski.
Pracę polegającą na przygotowaniu, prowadzeniu debaty i wygłaszaniu referatów wprowadzających wzięli na siebie: Prof. Dr
hab. Włodzimierz Stępiński, który debatę prowadził, dr hab. Ryszard Tomczyk prof. US wygłosił
referat na temat genezy powstania
nacjonalizmu ukraińskiego, a dr

hab. Piotr Briks prof. US – główny organizator debaty – przedstawił rys historyczny mordowania
Polaków przez banderowców i
szukał przyczyn(pobudek) mordu
tak wielkiej liczby ofiar. Wspomniał o tych Ukraińcach, którym
należna jest pamięć, za swoją postawę podczas kaźni Polaków , a
którzy zostali jakby całkowicie
zapomniani przez własny naród.
Dr Tomasz Ślepowroński odpowiadał za stronę techniczną i medialną debaty.
W debacie, oprócz studentów
i młodych pracowników nauki
brali udział działacze i członkowie stowarzyszeń i związków
Kresowian mieszkających w
Szczecinie: Jerzy Mużyło prezes
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć oraz
Krzysztof Szczur wice prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Polski Wschodniej.

Debata trwała ponad cztery godziny.
Żyjący, autentyczni świadkowie
tamtych lat opisywali okrutne
banderowskie zbrodnie i wspominali ofiary w obliczu śmierci,
dokonywanej często przez wczorajszych sąsiadów. A nie rzadko
i wczorajszych przyjaciół. Lub
nawet przez powinowatych, których terror organizacji i ideologia zwyrodniałego nacjonalizmu,
oparta na tak zwanym ”dekalogu
nacjonalisty ukraińskiego” doprowadziły do zadawania niespotykanego bólu innym ludziom,
tuż przed zadaniem im śmierci.
Wielu z tych świadków relacjonowało okropne zdarzenia i nie
mogli powstrzymać łez. A byli
to ludzie wiekowi, którym przez
dziesiątki lat (ponad70) często
śnią się tamte dramatyczne sceny z rzezi osób z ich własnych
rodzin i sąsiadów- Polaków. Oni
nigdy nie mogą zapomnieć bła-

gania ofiary, aby morderca darował im życie. Nie mogą także
zapomnieć widoku zmasakrowanych i często spalonych ciał
ofiar. Szczególnie nie mogą zapomnieć zamordowanych dzieci,
często rozdartych albo poćwiartowanych niemowląt. Albo dzieci
przybitych do drzwi, stołu, wrót

stodoły. Najczęściej w pozie
„orzełka”.
Nie mogą zapomnieć przerażenia rozpaczy, bólu i krzyku
małego dziecka wbijanego na
widły i którego ruchy śmiertelnej konwulsji wywoływały
wesołość bandytów. Wtedy ra-
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dośnie wykrzykiwali: „oto tak
wygląda latający orzeł polski”.
Tego widoku nikt by nie mógł zapomnieć! Myślę, że nawet sam
morderca o tym dobrze pamiętał.
Szczególnie w chwili, kiedy brał na
ręce własne dziecko. Z pewnością
przypominał sobie to biedne” lasze” maleństwo, które mordował.
Chyba, że był to sam Lucyper…?
Wyszukanych sposobów zadawania śmierci ofiarom poprzez
mękę było ponad trzysta. Znacie je?! Zostały one spisane
przez banderowców i służyły
do szkolenia kolejnych wykonawców zbrodni, a tych, którzy wynajdywali nowe sposoby,
chwalono i sowicie nagradzano.
Dyskutujący świadkowie zbrodni na Polakach przypominali, że
amok ukraińskiego morderczego
nacjonalizmu dotykał również
pobratymców, Ukraińców. Tych
Ukraińców, którzy nie chcieli
uczestniczyć w tym krwawym
procederze, lub wypowiadali się
inaczej. Albo nawoływali bliźnich do opamiętania się. Chronili niewinne polskie kobiety i
dzieci. Zwracali uwagę na grzech
śmiertelny i przepowiadali potępienie na Sądzie Ostatecznym.
Dyskutujący wskazywali i dawali
przykłady na to, że dzisiaj odradza się nacjonalizm banderowski.
Dają temu wyraz władze ukraińskich miast, uczelni, hierarchii
cerkiewnej (np. błogosławiąc
wznoszone pomniki zbrodniarzy ,
pomnik w Humaniu - 5.12. 2014).
Najwyższe władze Ukrainy nadają status bohaterów zbrodniarzom, wynosząc ich na pomniki
(Gonta, Żeleźniak, Bandera, Szuchewycz i wielu innych).
W tym zapamiętaniu Ukraińcy z
ludzi o niejasnej i tragicznejproweniencji, chcieliby mieć błogosławionych.
Jeden z dyskutantów powiedział, że nie widzi możliwości
pojednania z Ukraińcami, bo takiego pojednania oni sami nie
chcą. Świadczą o tym czyny.
Zastrzegł się, iż nie twierdzi, że
to dotyczy wszystkich Ukraińców - 42 milionów. I nie uważa,
aby wszyscy Ukraińcy byli odpowiedzialni za rzezie. (Przypomnę: 1768 Humań- koliszczyzna;
rok 1918/ 1919 w tak zwanej
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wojnie ukraińsko – polskiej ;
okres międzywojenny IIRP–terroryzm nacjonalizmu ukraińskiego, wreszcie Wołyń i Małopolska Wschodnia o czym mówił
w swoim obszernym referacie
Profesor Ryszard Tomczyk).
Profesor Ryszard Tomczyk i dr
K. Szczur mówił o niejednorodności Ukrainy, która jest dzisiaj
coraz bardziej rozrywana przez
nacjonalizm oparty o wspomniany już „dekalog”.
Wyrazem tego są uroczystości,
happeningi i manifestacje młodzieży ukraińskiej, szczególnie w
Równem, Łucku, Lwowie i Kijowie. Zawsze tam są akcenty anty
polskie, z deptaniem, lub paleniem
flagi polskiej, głoszenie haseł antypolskich, przepełnionych nienawiścią: ”Smert Lachom” i inne.
Jeden z dyskutantów uważa, że
rasistowskie , a przy tym zaborcze
hasła (patrz mapka ziem polskich,
po które sięga tak zwana „prawa
strona” Ukrainy, która grozi nam
drugim Katyniem. (25.02.2014
restauracja „Turgeniew” przy ul.
Wielkiej w Żytomierzu – Dmytro
Jarosz do Tiahnyboka: ” Będą
podnosić głowę, zrobimy im
drugi Katyń”), głoszone są przy
aprobacie władz Ukrainy umizgujących się do Polski.
Wyczytałem w Internecie, że w
naszym suwerennym państwie,
Roman Sidoruk, działacz mniejszości ukraińskiej na Podlasiu w
wywiadzie do ukraińskiego pisma
ZUP „Nad Buhom i Narwoju”
mówi, że ziemia hajnowska to obszar etnicznie ukraiński i…,a jego
wypowiedź na temat morderstw
Polaków przez banderowców na
Kresach jest oględnie mówiąc wysoce nierozumna albo nacechowana nienawiścią do Polaków.
Zachowując oryginalną pisownię
cytuję: ”Ale się Polacy pokutą
popisują no żesz nie mogę. Naród wybrany wszystko im wolno. Mordować cywilów bo to w
imię odzyskania niepodległości
spalić żywcem zatłuc kolbami?
Sami walnijcie się w pierś, a nie
uczcie innych. Nietolerancji i
nienawiści od Was można się nauczyć, ale nie miłości bliźniego”
koniec cytatu.

No cóż. Takich samych, którzy
jedli polski chleb i pluli jadem
na Matkę Karmicielkę mieliśmy
i przed wojną w IIRP. Ale to jest
temat rzeka. I na teraz dam sobie
z tym spokój. Ale, że jestem wyczulony na każdą niegodziwość,
zapytam tego pana: Czy jego nienawistne i rewizjonistyczne wypowiedzi poparte tym co głoszą
neonacjonaliści w Ukrainie, miałyby mówić o tym, że marzy mu
się drugi „Wołyń”? Bo że Katyń
to już wiemy.
Nie tędy droga, panie Sidoruk,
panie Jarosz i wielu innych panów z Polski i Ukrainy, którym
się marzy, a którzy przejawiają
działalność antypolską, i zgodnie
z głosem Ihora Teniuka z neobanderowskiej „Swobody”, który w
Lwowskiej Radzie Obwodowej
domagał się podjęcia uchwały o
wyznaczeniu dnia 18 marca, jako
dnia „Pamięci ukraińskich ofiar
okupacyjnych reżimów: rosyjsko
– bolszewickiego, niemieckiego i
polskiego” i kiedy nie mógł uzyskać poparcia, bo inni byli trzeźwiejsi, dowodził: ” Szanuje się
tylko tych, którzy szanują sami
siebie”.
My będziemy się szanować i
będziemy wam wskazywać drogę naprawy! I nie zapominajcie,
że żyjemy w innych realiach.
A mówiąc od siebie: „Brawo
panie Teniuk. Te słowa ja skieruję do moich polityków każdej
formacji. A jeśli ich nie zechcą
usłyszeć i stale będą zasłaniać
się poprawnością polityczną, to z
kolei im podpowiem, że warto się
obudzić, bo może być za późno.

Te neobanderowskie hasła, to dotowanie przez MSZ z kiesy podatnika mniejszości ukraińskiej, to
powszechne kształcenie młodzieży ukraińskiej na polskich uczelniach i to nie reagowanie na takie
i podobne wypowiedzi często obywateli Polski przeciwko Polsce
oraz Ukraińców mieszkających
w Polsce może oznaczać, że My
Polacy zapomnieliśmy iż takie
same warunki do rozwoju nacjonalizmu ukraińskiego tworzyła
IIRP, a to skończyło się bestialstwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. My Kresowianie
jesteśmy na to bardzo wyczuleni.
Pan Jerzy Mużyło jako wyrosły
w rodzinie tych, którzy uszli z
życiem spod siekiery nocnych
bandytów, a kierujący obecnie
Stowarzyszeniem Dziedzictwo i
Pamięć zwracał uwagę na ogromne zaniedbania miejsc pochówków szczątków ofiar na Wołyniu
i na terenach ówczesnych województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego,
lwowskiego.
Omówił też sprawę budowy pomnika ofiar zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie. Powiedział o wykonawcy projektu wybranego w plebiscycie społecznym
i atmosferze jaka towarzyszyła propozycji postawienia takiego pomnika w Szczecinie.
Dodam, że szczątki ofiar mordów na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej traktowano wówczas
jak coś co nie warte jest szacunku, jak ścierwo. Osobiście słyszałem takie określenie tych szczątków. Wypowiedział je Ukrainiec
wiozący pomordowanych Polaków na cmentarz. Zatrzymał się
przy naszej bramie (Umyślnie?
Mieszkaliśmy wśród Ukraińców).
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Popijał wódkę z butelki i tak nazwał „ładunek” fury chłopskie
(do wożenia gnoju), odpowiadając na pytanie innego Ukraińca:
Co wieziesz?. Wiózł zwęglone
zwłoki moich Rodaków, których
czaszki z otwartymi szeroko
„ustami” wydawały bezgłośny
krzyk rozpaczy, wzywając Niebiosa o zemstę, a spalone i zaciśnięte
w kułak ręce groziły katom. Wiózł
ofiary mordu. Mordu dokonanego
przez banderowców w nocy z 12
/ 13 luty 1944 roku na ludności
mieszkającej w odrębnej części
wsi Łanowce (pow. Borszczów)
zwanej Szlachtą. Ukraińcy zamordowali wtedy 72 osoby w
tym naszych dobrych znajomych
i przyjaciół, moje koleżanki i
kolegów ze szkoły oraz kolegów
wspólnych, dziecięcych zabaw.
Zginęli od siekiery, noża, wideł i
ognia (żywcem spaleni lub ugotowani w piwnicy). Dwóm moim
młodszym kolegom – dzieciom,
barbarzyńcy przed zabiciem
wydłubali oczy i ucięli języki.
Do tej pory nie oddano im należnego szacunku (oglądałem
zdjęcie zarośniętego chwastem
dołu, z 2011 roku). Po Szlachcie pozostał jedynie młyn i część
schodów po, których wchodziliśmy do naszego kościółka na
wzniesieniu. Reszta to mroczne
porośnięte chwastem i krzewami
ugory. Nawet się nie dziwię, że
nikt tam nie stawia budynków. To
miejsce robi wrażenie upiorne.
Czasem wyobrażam sobie , że
na takich miejscach mordu niewinnej ludności polskiej każdej
nocy słychać jęki potępionych
dusz oprawców, błagające dusze ofiar mordu o przebaczenie.
Takich miejsc na ziemiach
gdzie żyli w zgodzie Polacy i Ukraińcy jest dużo.
Po mordach w 1944 i 1945 tylko w powiecie borszczowskim
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jest ich około osiemdziesiąt (80).
Słuchaliśmy debaty z przejęciem,
a siedząca obok mnie mama
prof. P.Briksa Kasia zapytała:
Co ci się stało, że tak nagle jakbyś zasłabł? Odpowiedziałem,
że słucham wypowiedzi i odżyły
we mnie przykre wspomnienia
z mojego dzieciństwa. Głęboko
westchnęła, bo Jej rodzina również doświadczyła tego samego o czym mówili dyskutujący.
Profesor Piotr Briks poruszał
sprawy tragiczne i sprawy ważne nad którymi winne być prowadzone kolejne debaty, oparte
na prawdzie, aż do bólu. Debaty,
zmierzające do całkowitego wyjaśnienia przyczyn tak okrutnej
zbrodni dokonywanej przez jeden naród (nie cały, a tylko jego
część), na drugim narodzie. Narodzie, który nigdy nie stosował
takiej metody na Ukraińcach,
sąsiadach, z którymi przez wieki
żył, dzielił nieraz tę samą biedę,
radował się wtedy kiedy było
z czego się radować, dzielił się
chlebem podczas głodu w 1942.
Bardzo ważną sprawą jest pamięć – powiedział Profesor. Pamięć o Ukraińcach – sprawiedliwych wśród sprawiedliwych,
którzy pomagali Polakom, a
których należałoby czcić nie tylko przez Polaków, ale przede
wszystkim przez samych Ukraińców. To oni są KAGANKIM NADZIEI. Nadziei do oczyszczenia
Narodu Ukraińskiego ze zmazy
grzechów. Tylko ich ofiary mogą
przywrócić godność Ukraińcom
wyznającym Tego Samego Pana
i Boga i Matkę Przenajświętszą.
Na zakończenie podziękował tym
Ukraińcom, dzięki którym uratowali się przed rzezią jego Dziadkowie i Mama oraz… On sam. Inaczej i jego by nie było na świecie.
Dodam od siebie moje wspomnienia głodu w 1942 na przednówku.
Dla mnie trwał krótko, ale jakie
niemiłe wspomnienia pozostawił?
Tego nie da się opowiedzieć w kilku zdaniach. U nas się mówiło, że
wywołali go upragnieni i witani
przez ludność ukraińską – Niemcy. Władze niemieckie zabrały
resztki ziaren zbóż przeznaczone
na siew i na skromne wyżywienie.
Niemcy zabrali wszystkim, bez wyjątków i przynależności religijnej.
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Zabrali przede wszystkim ukraińskim rolnikom i pozostałości polskich rolników, których
nie zdążył „zagospodarować”
na swojej obszernej ojczyźnie
poprzedni rządzący. Okupant
dla Polaków. Bo ten rządzący (radziecki) okupant korzystał pełnymi garściami z usług
ludności ukraińskiej (w USSR)
Na mojej wsi w latach 1939 1941 znałem tylko jednego Rosjanina i jedną Rosjankę, która
była moją nauczycielką (to właśnie ona uratowała mi nogi, bo
odmroziłem palce i groziła mi
amputacja). Jeżeli ktoś, nas Polaków nękał, to nękali nasi znajomi Ukraińcy będący przy władzy.
Np milicjanci, którzy brutalnie
znęcali się nad moim wujkiem
przed uwięzieniem go i zesłaniem do kopalni węgla lub rudy
w (Baku, czy Donbasie)? Ci sami
znajomi Ukraińcy przed świtem
10.02.1940 roku (wśród zamieci
śnieżnej i srogiego mrozu) zabrali mi ciupasem moje małe kuzynki
i ich mamę do wagonu bydlęcego
i wywieźli na kilka lat na Syberię.
Milicjanci tej radzieckiej Ukrainy, podczas kolejnej rewizji,
ukradli mi nawet buty zimowe…
Robili rewizje niemal codziennie
i zawsze coś ginęło. Bezpowrotnie
zginęły, najważniejsze dla mnie,
pamiątki rodzinne – dokumenty i
zdjęcia oraz drobiazgi, ale jakże
cenne! Cóż byliśmy przeklętymi
Lachami i kułakami. Spieszę wyjaśnić, że te częste wizyty nowej
władzy były również z tego powodu, iż poszukiwali mojej babci Agnieszki Czarneckiej. Babcia
się ukrywała, ale i ją w 1940/41
złapali, zasądzili kilka lat ciężkiej
katorgi i wywieźli na Sybir. Pozostała tam na zawsze. Dziadek
razem z nami oczekiwał na wywózkę na Syberię. Nam się upiekło, bo pewnego dnia w czerwcu
1941 roku radziecka władza uciekła i wkroczyli Niemcy. Od tej
pory chętnymi pomocnikami dla
Niemców byli… nadal Ukraińcy.
Odniosę się również do PAMIĘCI o
tych Ukraińcach, którzy pomagali.
Moja Mama, rodzeństwo i ja
uniknęliśmy niechybnej śmierci dzięki biednej, ale bogobojnej Ukraince. ONA chroniąc
nas narażała własne życie i JEJ
stale winni jestem modlitwę.

Powracam do dyskusji w debacie.
Jeden z dyskutujących mówił o
nacjonalizmie ukraińskim, tym
wrogim bakcylu odwiecznej pretensji o to do Polaków, że są Polakami. On nie wierzy – mówił
– aby tym bakcylem mógł być
zainfekowany cały 42 milionowy
naród ukraiński. On myśli, a nawet jest przekonany, że to tylko
niewielka część (około kilku milionów) jest nim zainfekowana, a
znaczna większość jest zainteresowana dobrymi relacjami z sąsiadem – Polską.
Osobiście obawiam się, że po
„Majdanie” w 2014 roku zarażonych jest znacznie więcej i zaraza
zaczyna być pandemią, do której
my Polacy sami dołożyliśmy i dokładamy cegiełkę. Na „Majdan”
to nasi politycy pobiegli pierwsi
i stojąc ramię w ramię z Tiahnybokiem pod banderowskim sztandarem, wznosili banderowskie
okrzyki „Sława Ukraini”.
Nie wiedzieli, że to okrzyk banderowski?
Nie rozumieli, że po raz drugi mordują ofiary mordu dokonanego
przez
nacjonalistów spod znaku tryzuba?
Nie zdawali sobie sprawy z
tego, że tym jeszcze żyjącym
świadkom tamtych potwornych
mordów wbijają nóż w serce?
Ja do tych świadków należę i bardzo mnie to zabolało i nadal boli.
Oczekuję od polskich polityków
wiedzy historycznej. Oczekuję:
rozsądku, umiaru i honoru oraz

należnego mi bezpieczeństwa.
Oczekuję pragmatycznego wyboru przyjaciół i nie poddawania
się stale emocjom chwili, bo te są
szkodliwe.
My Polacy (szczególnie z Kresów) jesteśmy dumnym Narodem
i Mojej Ojczyźnie życzymy jak
najlepiej, a naszych najbliższych
pragniemy chronić przed mrocznym, nocnym zabójcą.
Żyję dzięki bogobojnej Ukraince i
żyje wielu moich Rodaków dzięki
takim LUDZIOM. Tym LUDZIOM
– Ukraińcom należy się nasz szacunek. I wśród tych ludzi Ukraińcy mają prawdziwych bohaterów,
którym warto wznosić pomniki.
Byłyby one czczone również i przeze mnie. I przez wszystkich tych,
którzy ocaleli z tej hekatomby.
Ta część Ukrainy, która nie jest
zarażona śmiertelnym wirusem
pod nazwą „nienawiść” oczekuje na prawdziwe przebudzenie i
oczyszczenie.
Nie jestem aż tak głęboko zaznajomiony z nastrojami na Ukrainie,
ale śledzę media i rozmawiam z
Ukraińcami. Mam swój pogląd.
Wiem, że Ukraina jest podzielona na dwie lub więcej części.
Jest rozdarta i nadal rozdzierana.
Ukraina, jako całość, nie może
się rozwijać – mówili inni dyskutujący – jak przystało na państwo z aspiracjami, bo na niej
odbite jest piętno. Wiedzą ci,
którzy dobrze życzą Ukraińcom i
wiedzą o tym uczciwi Ukraińcy.
Dyskutujący podkreślali, że aby
budować państwo należy poniechać wszelkich wydumanych
pretensji, a przystąpić do konsekwentnego rozliczenia zaszłości. Szczególnie tych zaszłości,
które dotyczą ofiar bandytyzmu. Inaczej nigdy zdrowego
państwa Ukraińcy nie zbudują.
Słuchając wypowiedzi (w dyskusji nie brałem udziału – chore
gardło), w duchu dopowiadałem
własne argumenty, wspominałem przeszłość, dzieciństwo: i
wdzięczne i zarazem tragiczne
oraz późniejsze lata . Wspominałem moje spotkanie się z Ukrainą
dzisiejszą i Ukraińcami w XX i
XXI – wiekach. Coraz bardziej dochodziłem do wniosku, że podob-
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ne debaty są nieodzowne i winne
być prowadzone powszechnie.
Nie chodzi mi ani moim pobratymcom z Kresów o rewanżyzm.
On nigdy nie przynosił pozytywnych rezultatów. On szkodził pokoleniom i najczęściej
prowadził do eskalacji wojen
o niewyobrażalnej ilości ofiar.
Po co komu ludzie okaleczeni fizycznie i moralnie? Po co
komu sieroty? A wiem co mówię!
Chodzi nam o pamięć i opamiętanie się tych, którzy dzisiaj
piorą mózgi i nadają kształt i
wymiar zbrodniarza tym, których należałoby chronić przed
nienawiścią. Chorą nienawiścią. Ona po prostu nie pasuje do obecnego Świata. A może
przede wszystkim nie pasuje!...
Uczelni
–
Uniwersytetowi
Szczecińskiemu, a szczególnie
głównemu organizatorowi debaty pt. ”Wołyń wczoraj i dziś”
Panu
Profesorowi
Piotrowi
Briksowi z całego serca dziękuję, za zorganizowanie debaty .
Mój
osobisty
głos
w
dyskusji
byłby…
Jak wspomniałem z uwagi na
stan mojego głosu nie mogłem
brać czynnego udziału w dyskusji. Gdybym mógł to miałem swoje przemyślenia, które bym prezentował i zadałbym kilka pytań.
Jedno z pytań zasadniczych dotyczyłoby daty powstania państwa
ukraińskiego i odpowiedzialności
. Tak, naprawdę, to od kiedy sami
Ukraińcy uważają, że żyją we
własnym państwie? Bo mnie się
wydaje, że w tym liczeniu Ukraińcy popełniają błąd albo liczą
według zasady priorytetów politycznych. Co dobre to od dawna,
a co gorsze lub złe to lepiej zamilknąć albo znaleźć winowajcę.
W rozmowie z wieloma Ukraińcami
byłem
przekonywany, że Ukraina zjednoczona
istnieje od 1939 roku (dotyczy to jej części zachodniej), a
od 1919 – części wschodniej.
Urzędy, szkoły, cerkwie, władze,
kołchozy itp.
Były wtedy ukraińskie.
Na potwierdzenie tego o czym
mówię posłużę się obeliskiem
upamiętniającym 50-lecie Zjed-
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noczenia Ukrainy.
Stoi taki w Skale Podolskiej.
Kiedy zapytałem Ukraińca w
Skale Podolskiej na początku
XXI wieku: ”Od jakiej daty liczono 50 lat?” Niemal wykrzyczał
mi w twarz, że od wyzwolenia i
zjednoczenia Ukrainy, czyli od
1939 roku.
Przyjmuję za tym Ukraińcem (był
ubrany w strój „weterana” UPA ),
że Ukraina to państwo wieloletnie. Państwo na ogromnym terenie, jaki ustanowił Związek Radziecki, czyli Stalin z udziałem
wielu ważnych Ukraińców, wymienię chociażby najważniejszego – Nikitę Chruszczowa, który
był później niemal, a może więcej niż, carem całego Imperium.
Ukraina była reprezentowana w
Radzie Bezpieczeństwa, w ONZ
itd. Miała nawet broń atomową,
a więc była samodzielna i suwerenna. Dlatego nie może mówić o
okupacji rosyjsko- bolszewickiej
i powinna zatem wziąć odpowiedzialność za wszelkie zaszłości:
ofiary głodu w latach 30 tych,
wywózkę ludności polskiej w
głąb Rosji, ludobójstwo ludności
polskiej mieszkającej za Zbruczem w wyniku podpisanego
Traktatu Ryskiego w 1921. I nie
może oskarżać Dmowskiego o
zbrodnię ludobójstwa, jak to czyni dzisiaj, w 2016 roku, portal finansowy Ukrainy, który twierdzi,
iż Dmowski jako twórca traktatu
pozostawił na pastwę losu Polaków w Kamieńcu Podolskim,
Żytomierzu, Berdyczowie i wielu
innych miastach i wsiach za Zbru-
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czem. Przypomnę tym rzucającym potwarz z celem wybielania
się Ukraińców, że chodzi o obszar
ziem „etnicznie ukraińskich”.
Czy się mylę - panie Sidoruk?
Nie chcę być posądzony o manipulowanie jakimiś niedopatrzeniem w Skale Podolskiej , z minionego okresu i dlatego dodam,
że bardzo mnie zdziwiła, argumentacja stawiania i odsłaniania
pomnika poświęconego Goncie i
Żeleźniakowi w dowód pamięci
i chwały, czyli rzezi Polaków i
Żydów w 1768 roku w Humaniu
i okolicach.
W Humaniu około 20 tys., a okolicach Humania, tak zwana „koliszczyzna” pozbawiła życia 100 - 200
tys. osób, najwięcej na wsiach .
Aby się dowiedzieć, że sposoby walki ludności ukraińskiej z „okupantem” polskim
są niemal odwieczne niemal
takie same, warto przeczytać
dramat Juliusza Słowackiego – „Srebrny sen Salomei”.
Tym a szczególnie panu Sidorukowi z Podlasia, którzy może nie
mają utworów Słowackiego pod
ręką zacytuję jedynie fragmenty
tego utworu.
Opisywać one będę „obrazki”
podobne do tych, o których jest
mowa w debacie, treści której
poświęcam niniejszy artykuł.
Te „no żesz – panie Sidoruk – widoki mordu na Wołyniu, żywym
świadkom debaty nie pozwalały
mówić. Cisnące się łzy zalewały
krtań!
Akt II -Sawa (Kozak) do Regimentarza (…) Rekonesans na
dwór Lacha.

A jeśli przyznam się kiedy,
Żem w głąb serca wpuścił stracha
(…)
Niech pan jaśnie wielmożny
Wystawi sobie ów domek cichy i
pobożny,(…)
Teraz wszystko krwią zbryzgane,
Co
uniknęło
grabieży,
Trupy ludzkie bez odzieży(…)
Dziatki porąbane srodze(…)
Sama pani – widok srogi! –
Dziateczki swoje bez główek
Za
nóżki
zimne,
zielone
Trzymała; ach jedna rana
Zabita;
bo
otworzone
Miała żywota świątnice(..)
I dalej opowiada Kozak Sawa,
że łono tej polskiej matki od
strasznego cięcia nożem zostało pozbawione płodu, który wypłynął. I woła Kozak:
„Ojczyzno moja kochana, w
płodach
matki
zarzynana!”
I składa ofiarę przed Bogiem i
woła: „ (…) krew moja kozacza
wypłynie sotkiem strumieni i na
węże się przemieni (..) i stawi
czoła gadowi co łeb podchmiela i morduje niewinnych ludzi”.
Podchmielone łby to ciemna
tłuszcza , która została zainfekowana jadem nienawiści do
Polaka i innych narodowości.
Straszne było to ofiarowanie Kozaka– „(…) Bo we mnie zawierucha i krwi strasznej słychać
granie i pomszczę te ofiary”
A co ja mam powiedzieć panu Sidorukowi?
Dokończę kwestię pomnika
w Humaniu. Kamień węgielny pod pomnik wmurował minister ukraiński w 1968 roku.

W tamtym czasie wybrano nawet potężny głaz na rzeźbę.
Ktoś kto śledzi historię powie:
” Humań, koliszczyzna, to była
walka Imperium Rosyjskiego z
Konfederacją Barską. Może i tak,
ale czyimi rękoma i kto się dał
podburzyć i na jakich zasadach?
Zwracając się do polityków
polskich proszę Ich… Skromnie proszę o to, aby mój polityk
z górnej półki miał na względzie dobro obywateli, w tym i
moje, i moich bliskich, bo tak
przysięgał przed Bogiem składając przysięgę w parlamencie.
Proszę polityków Polski, aby z
należytą uwagą słuchali głosów
Kresowian z Wołynia i Małopolski Wschodniej i aby na tej podstawie w rozmowach z politykami Ukrainy posiadali argumenty
do żądania konkretnych przeprosin za popełnione zbrodnie na narodzie polskim na Kresach i aby
żądali eliminowania nastrojów
banderowskich na Ukrainie, o
czym dyskutowaliśmy w debacie.
I wreszcie, aby żądali od Ukrainy należytego rozliczenia zbrodniarzy za mord Polaków i obywateli polskich na ziemiach obecnej
Ukrainy Zachodniej.
Prezydent Ukrainy P. Poroszenko (3.12.2016) dziękował nam
Polakom w Warszawie za nasze
serca i nasze dusze, iż jesteśmy z
Ukraińcami, ” bo przecież wiecie
– mówił – jak straszne jest to , gdy
twoja wolność jest zagrożona,
kiedy ktoś decyduje o tobie albo
gdy ktoś dąży do niszczenia…”
My doskonale wiemy, jak to
jest, kiedy ktoś decyduje o naszym mieniu, naszej wolności i życiu naszym i naszych
najbliższych. Wiemy! Myśmy
to przeżyli. W wielu przypadkach dzięki dobrym Ukraińcom, za których się modlimy,
a których zapomniał ich naród.
I pamiętamy Panie Prezydencie. I
chcemy aby pamiętano o tym na
Ukrainie i chcemy żyć w pokoju
z sąsiadami. I dlatego proponujemy opamiętanie, i skruchę, i
żal za grzechy. I oczekujemy nie
tylko przeprosin, ale działania na
rzecz rozliczenia tamtych, dla nas
Polaków bolesnych wydarzeń.
Jesteśmy tym narodem, któremu należne jest współczucie za
ofiary mordów dokonywanych
przez ukraińskich nacjonalistów, a dotychczasowe działanie - gloryfikowanie zbrodniarzy, nadawanie członkom UPA
statusu weteranów i wynoszenie zbrodniarzy na pomniki nie
może być akceptowane przez nas.
I nie służy to dobrej sprawie normalnych, cywilizowanych stosunków między naszymi narodami.
Ktoś powie, że w Knesecie Pan
Prezydent przeprosił. Moim
zdaniem tych przeprosin oczekiwał polski parlament, bo ci
Żydzi byli obywatelami Polski,
a przy okazji można by było
przeprosić Polaków. I zmienić politykę wartościowania.
Takie debaty są potrzebne i dla
mojego współbrata w wierze, bo
nie wszyscy wiedzą kiedy, jak
i dlaczego ponosiliśmy ofiary
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tylko dlatego, że byliśmy Polakami. Historycy różnej maści (przepraszam uczciwych i
zaangażowanych w prawdzie)
stale pisali historię taką, jaką
im pozwolono pisać. Nieobiektywną, skażoną koniunkturalizmem albo potrzebami chorego
umysłu i często ją zakłamywali.
Ukraińscy historycy dzisiaj piszą
nową historię, która nigdy nie
będzie mogła się obronić i nie
pomogą jej wielokrotne powtarzania, aby ją zapamiętać. Oczywiście my im powinniśmy wskazywać właściwą drogę i stale protestować przeciwko zakłamywaniu faktów. Na przykład oczekuję
wyraźnego odzewu na to, o czym
już pisałem, a dotyczącego „Dnia
18 marca” – Lwów i wspomniany
Ihor Teniuk. Projekt tej uchwały
poparli historycy: Centrum Niezależnych Studiów Historycznych,
Centrum Odrodzenia Nowego
im. Stepana Bandery oraz historycy Lwowskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Iwana Franki.
Nie jestem humanistą – polonistą. Nie mam takiego wykształcenia i mogę nie umieć wypowiadać się jak wytrawny humanista, historyk, polityk, (mam
84 lata i całe moje życie zawodowe strawiłem na technice).
Podobny do wielu Polaków
(również nie humanistów), czujący serce we właściwym miejscu, martwię się o stan umysłu i
stan materialny naszych dziedziców, bo nie chciałbym, aby oni
przeżywali to co myśmy przeżyli – starsi ludzie – dzieci wojny.
Chciałbym aby oni poznali prawdziwe dzieje Polski. Te dobre ,
dobrej chwały, ale rzeczywistej,
wynikającej z naszej ciężkiej solidnej pracy i te najtragiczniejsze
oparte na prawdzie obiektywnej.
Nie na dzieje Polski pisane pod
presją chwili lub na zamówienie.
Wychodzę z założenia, że wielka
historia w miarę obiektywna powstaje z wielu małych historii subiektywnych. Dlatego proponuję
i proszę Ich, aby żyjący (zwracam
się do Kresowian) pisali, opowiadali swoim bliskim, publikowali
już napisane i skrzętnie chowane
w szufladach swoje wspomnienia. Słowo daję, że wielu naszych
rodaków nie wie o tych zbrodniach na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej, a chce wiedzieć. Bo
tych, którzy mówią, że w to nie
wierzą, że coś takiego potwornego mogło się zdarzyć, bo to nieludzkie, a nawet nie zwierzęce,
jest niewielu. Mam taką nadzieję.
Mój apel popieram moim „głosem zapisanym” , który prezentuję, a który postaram się poszerzyć
i przedłożyć na kolejnych seminariach, lub debatach, o ile takie
będą. Mam nadzieję, że będą.
Organizatorowi debaty pt. ”Wołyń wczoraj i dziś” Panu Profesorowi Piotrowi Briksowi (US) jeszcze raz z całego serca dziękuję.
Mieczysław Walków, Szczecin,
grudzień 2016 roku.
Foto: Jerzy Mużyło
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Wołyń - dzieje krainy”
Redakcja

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprosiło już w ubiegłym roku: studentów
i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Wołyń — dzieje
krainy», która odbędzie się w dniach 13 — 14 stycznia 2017 r. (. godz. 11:00-16:00 )
w Instytucie Historii UJ. Jak zauważają organizatorzy, „współcześnie słowo «Wołyń»
często kojarzone jest z ludobójstwem, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści na Polakach w latach II wojny światowej. Zależy nam, aby konferencja stała się okazją do spojrzenia na całość dziejów Wołynia — począwszy od czasów średniowiecza, a skończywszy na wieku XX. Chcemy zająć się nie tylko historią polityczną ziemi wołyńskiej, lecz
także jej kulturą, problematyką wyznaniową i narodowościową oraz jej dziedzictwem
kulturowym.”
Zaproponowano przygotowanie referatów związanych z następującą tematyką:
1. Wołyń w czasach ruskich
2. Wołyń jako część Wielkiego Księstwa Litewskiego
3. Województwo Wołyńskie jako część Korony
4. Gubernia Wołyńska jako część Cesarstwa Rosyjskiego
5. I wojna światowa na Wołyniu
6. Województwo Wołyńskie w II RP
7. Wołyń w czasie II wojny światowej. Ludobójstwo OUN — UPA
8. Dzieje Kościoła Katolickiego na Wołyniu (diecezje łucka i łucko-żytomierska)
9. Problematyka narodowościowa i wyznaniowa
10. Historia ziemiaństwa wołyńskiego
11. Wołyń w literaturze
12. Słynni Wołynianie
13. Polskie dziedzictwo kulturowe na Wołyniu (stan zachowania, prace renowacyjne)
14. Wołyńskie cmentarze i upamiętnienia martyrologii ludności polskiej
15. Wołyń w pamięci zbiorowej
Do udziału w konferencji zaproszono studentów historii, historii sztuki, politologii oraz
innych kierunków. W zależności od ilości wygłoszonych referatów przewidziano publikację pokonferencyjną.
Informacja zaczerpnięta
z: http://krakow.carpediem.cd/events/1756536-og-lnopolskakonferencja-naukowa-wo-y-dzieje-krainy-at-collegium-witkowskiego-instytut-historii-uj/
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Polska wezwała Ukrainę, by nie
świętować rocznicy UPA
Redakcja

29. 12. 2015. r. takim tytułem opatrzył swój artykuł
„ Корреспондент.net „ który w
oryginale zamieszczamy poniżej.
Празднование годовщины УПА
может сказаться на отношениях
с Польшей
(UPA rocznica
może wpływać na stosunki z Polską)
Польша призвала Украину не
отмечать юбилей УПА
Если Киев устроит торжества,
Варшава
пригрозила
ухудшением отношений.
Министр иностранных дел
Польши Витольд Ващиковский
призвал Украину не отмечать
75-летие создания УПА.
«Украина и Польша должны
выработать общее видение
исторической роли Украинской
повстанческой
армии»,
сообщается на сайте МИД
Польши.

При
этом
Ващиковский
подчеркнул, что примирение
станет невозможным, если в
Украине в следующем году
устроят масштабные торжества
по случаю 75-й годовщины
создания УПА.
Po przetłumaczeniu p/w tekstu
możemy wyczytać:
Jeśli Kijów będzie organizować
obchody, Warszawa grozi pogorszeniem stosunków.
Polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wezwał Ukrainę, by nie świętowała
75. rocznicę powstania UPA.
«Ukraina i Polska powinna wypracować wspólną wizję historycznej roli UPA» - poinformował
na stronie internetowej MSZ RP .
Przy tym Waszczykowski podkreślił, że pojednanie byłoby
niemożliwe, gdyby na Ukrainie
w przyszłym roku zorganizowano uroczystość na dużą skalę 75.

OPŁATEK KRESOWY 2017
Włodzimierz Paluch

rocznicy UPA.
Wcześniej z Korrespondent.
net poinformował, że Polska chce
zrównania ukraiński nacjonalizm
z nazizmem.
Za:
http://korrespondent.
net/ukraine/3793935polsha-pryzvala-ukraynune-otmechat-yubyleiupa?utm_source=facebook.
com&utm_medium=social&utm_
campaign=3793935
O tym, że rok 2017 ma być na
Ukrainie poświęcony pamięci
zbrodniczej UPA odnotowaliśmy już wcześniej. Projekt w
tej sprawie do ukraińskiej Rady
Najwyższej w dniu18 listopada złożyła grupa deputowanych
ze związanej z Petro Poroszenką
Batkwiszczyzną, na czele której
stoi Julia Tymoszenko. Projekt
zakłada nie tylko uhonorowanie
weteranów UPA , ale przeprowadzenie w szkołach specjalnych
zajęć dla uczniów, których celem
jest zwiększenie zainteresowania

heroicznymi kartami historii walki narodu ukraińskiego o swoją
niepodległość. Rocznicowe obchody mają być obchodzone we
wszystkich głównych ośrodkach
Ukrainy. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski w wywiadzie udzielonym
tygodnikowi „Wprost” wyraził
zaskakującą opinię, która może
oznaczać zmianę w polskiej polityce zagranicznej. Szef MSZ
wezwał Ukrainę do rezygnacji z
uroczystych obchodów 75. rocznicy utworzenia UPA.

Polska polityka względem Ukrainy była wielokrotnie przedmiotem ostrej krytyki ze strony
polskich środowisk upamiętniających ofiary ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.
Pamiętamy wypowiedź ministra
który nie dostrzegał szerzącego
się banderyzmu na Ukrainie. Dlatego tą wypowiedź dla „Wprost”
należy odnotować jako nową jakość zapowiadającą być może
nowy rozdział w dwustronnych
stosunkach polsko-ukraińskich.

Ukraińscy nacjonaliści
wierni tradycji OUN-UPA
- pogrom w synagodze w
Humaniu
Wiesław Tokarczuk

Szanowni Państwo!
Zarząd Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu zawiadamia i
zaprasza członków i sympatyków
Klubu na tradycyjny OPŁATEK
KRESOWY w dniu 14 stycznia
2017 r. o godz. 15.00 w Hotelu
„Kamieniec” w Oświęcimiu, ul.
Zajazdowa 2.
Koszt udziału w spotkaniu: 45.zł.od osoby.
Proszę uwzględnić dodatkowo
drobne kwoty na kolędników.
Zgłoszenia /do wyczerpania ilości miejsc/ na zwrotny adres e-

-mail:wlodzimierz.paluch@gmail.com lub telefon 609808529;
338422551
Proszę o przekazanie powyższej
informacji osobom zainteresowanym,
szczególnie Kresowianom i miłośnikom Kresów.
Ponadto proszę uczestników spotkania o zabranie ze sobą - w miarę możliwości - darów w postaci
produktów spożywczych /w trwałym opakowaniu/ do przekazania
na Kresy.
Z kresowym pozdrowieniem
Włodzimierz Paluch - prezes Klubu „Samborzan”

Grupa ukraińskich nacjonalistów wdarła się siłą w nocy z
wtorku na środę do synagogi w
Humaniu na grobie rabina Nachmana i zagrozili obecnym tam
Żydom zastosowaniem przemocy. Uczestnicy pogromu zarzucili wnętrze świątyni kawałkami
wieprzowiny i oblali czerwoną
farbą.
Antysemicki incydent w Humaniu tylko cudem nie zakończył się aktami przemocy [wobec ludzi]: grupa nacjonalistów
ukraińskich wdarła się w nocy
z wtorku na środę, 21 grudnia,
do synagogi na grobie rabina
Nachmana i wykrzykiwała przekleństwa i obelgi pod adresem
obecnych tam Żydów, rozrzuciła w pomieszczeniu kawałki
wieprzowiny. W szczególności,
uczestnicy pogromu wrzucili do
wnętrza głowę świni i wyrytą na
niej swastyką.
Znajdujący się w budynku Żydzi zdołali uciec z tego miejsca
i wezwać policję. Uczestnicy
pogromu oblali również całe
pomieszczenie czerwoną far-

bą, najwyraźniej symbolizującą
krew. Policja przybyła na miejsce, gdy
uczestnicy pogromu już się oddalili. W tej chwili nie nie wiadomo o jakichkolwiek aresztowaniach podejrzanych o udział
w pogromie.
Pod linkiem - fotografie i wideo

z miejsca pogromu.
Czy dalej pani Maria Przełomiec
będzie agitowała na rzecz akceptacji przez Polaków banderowskiej totalitarnej symboliki?
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2016-12-21/33879.html
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KONCERT „BETLEJEMSKA I KRESOWA,
ŚLICZNA GWIAZDA MIASTA LWOWA”
Aleksander Szumański
28 grudnia 2016 roku w sali
teatralnej Wojskowego Ośrodka Kultury Klubu 6 Brygady
Powietrznodesantowej w Krakowie przy u. Zyblikiewicza 1
odbył się koncert poświęcony
tradycjom wigilijnym i Świętu
Narodzenia Pańskiego „’Betlejemska i Kresowa Śliczna
Gwiazda Miasta Lwowa”.
Matka Boża Królowa Polski i
jej Syn Boży Jezus Chrystus
stali się jak corocznie bohaterami Święta Bożego Narodzenia,
a w przeddzień polskiej Wigilii
my Polacy w tradycji dzieląc się
opłatkiem pamiętamy o stajence w której narodził się
Zbawiciel za przyczyną Niepokalanej Matki Przenajświętszej,
Królowej Polski.
Autor scenariusza Karol Wróblewski oparł go na fragmentach „Poematu Boga - Człowieka Marii Valtorty.
Artyści wykonawcy, zaprezentowali wysoki profesjonalny kunszt
artystyczny w prezentacji kolęd o
zabarwieniu miasta Semper Fidelis. Artyści zaśpiewali 19 kolęd,
czy to solo, czy też w trójosobowym chórze, a narrację przed każdym kolędowaniem prowadził
Wojciech Habela, zawsze wspominając o naszej Królowej.
Lwowianie w ciągu wieków
oddawali cześć Maryi w kościołach, przekazując jej szczególnej opiece lwowskie świątynie.
Kult Maryjny nie ograniczał sie
jednak do świątyń. Mieszkańcy
chętnie umieszczali wizerunki i
figury Madonny na fasadach kamienic, w swoich mieszkaniach,
na nagrobkach, a także na placach
miejskich. Szczególnie piękna
jest Madonna na placu Mariackim
we Lwowie. Przed tą figura Maryi
lwowianie pojedynczo i gromadnie odmawiają modlitwy i wnoszą
swoje prośby.
Tu właśnie na placu Mariackim
we Lwowie Pierwszy Marszałek
Polski Józef Piłsudski udekorował miasto Semper Fidelis orderem Virtuti Militari w hołdzie
obrońcom Lwowa w pamiętnym
1920 roku.
Jednak po wkroczenie Sowietów
statua maki Bożej została usunięta.
Dużo później na cokole pojawiła
się jej wierna kopia.
WIERNE MADONNY LWOWA - MATKA BOŻA OSTROBRAMSKA Z ŁYCZAKOWA,
najmłodszego lwowskiego kościoła Garnizonowego 14.Pułku
Ułanów Jazłowieckich posadowionego w 1934 roku jako wotum dziękczynne za zachowanie
Kresów przy Macierzy.
- MATKA BOŻA ŚNIEŻNA z
kościoła w pobliży Wysokiego
Zamku, jednego z najstarszych
lwowskich kościołów, który do
czasu wzniesienia katedry pełnił
funkcję fary.
- MATKA BOŻA ŁASKAWA
- ŚLICZNA GWIAZDA MIASTA LWOWA łaskami słynący

obraz Matki Bożej z 1598 roku
przedstawiający Matkę Bożą
w czerwonej sukni i w zielonym płaszczu, siedzącą na tronie
wśród obłoków i trzymającą na
prawym kolanie stojącego małego
Pana Jezusa. Obraz namalowany
przez lwowskiego mieszczanina
Józefa Wolfowicza dla ławnika
lwowskiego Wojciecha Wolfowicza po stracie jego córki Katarzyny i umieszczony na zewnątrz
kościoła w pobliżu jej grobu. Z
czasem, wraz ze wzrostem kultu
maryjnego wybudowano kapliczkę. W 1648 roku po nieudanym
zdobyciu miasta przez Bohdana Chmielnickiego, mieszkańcy
Lwowa ofiarowali Matce Bożej
dziękczynna wotum.
Król Jan Kazimierz w kaplicy przed tym obrazem dziękował Matce Bożej za zwycięstwo
pod Beresteczkiem, natomiast
1 kwietnia 1656 roku sam przeniósł obraz do katedry lwowskiej,
umieścił w głównym ołtarzu i
w obecności nuncjuszaa papieskiego Pietro Vidoniego i całego
swojego dworu, z rycerstwem,
senatorami i duchowieństwem
złożył śluby królewskie oddając
Jej swoje państwo i ogłaszając ją
Królową Korony Polskiej.
Przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej nuncjusz papieski odprawił mszę świętą, a
bezpośrednio przed „Agnus Dei”
Jan Kazimierz zszedł z tronu, złoży koronę i berło. Po przyjęciu
Komunii świętej klęknął na najwyższym stopniu ołtarza i złożył
ślubowanie. W ogromnej ciszy
lwowskiej katedry padły słowa
modlitwy:
„Wielka Boga-Człowieka Rodzicielko i Panno Najświętsza! Ja,
Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, Króla królów i Pana mego, i z
Twego miłosierdzia król, padłszy
do stóp Twoich najświętszych,
Ciebie za Patronkę moją i za
Królowę państw moich dzisiaj
obieram. I siebie, i moje królestwo polskie, księstwo litewskie,
ruskie, pruskie, mazowieckie,
żmudzkie, inflanckie i czernichowskie, wojska obydwu narodów i ludy wszystkie Twej osobliwszej opiece i obronie polecam
i o Twoją pomoc i miłosierdzie w
tym nieszczęśliwym i przykrym
królestwa mego stanie przeciw
nieprzyjaciołom świętego rzymskiego Kościoła pokornie błagam. A że największymi dobrodziejstwy Twemi pobudzony pałam wraz z moim narodem nową
i najszczerszą chęcią służenia
Tobie, więc przyrzekam też i na
przyszłość w moim i ludów moich imieniu Tobie, Najświętsza
Panno, i Synowi Twojemu, Panu
naszemu, Jezusowi Chrystusowi,
że cześć Waszą i chwałę przenajświętszą zawsze po wszystkich
krajach mego królestwa z wszelką usilnością pomnażać i utrzymywać będę. Obiecuję prócz
tego i ślubuję: iż gdy za świętem
Twym pośrednictwem i wielkiego Syna Twego miłosierdziem,
nad nieprzyjaciółmi, a osobliwie

Szwedami, Twoją i Syna Twego
cześć i chwałę wszędzie po nieprzyjacielsku prześladującymi i
zupełnie zniszczyć usiłującymi,
zwycięstwo odniosę, u Stolicy
Apostolskiej starać się będę, aby
ten dzień na podziękowanie za
tę łaskę Tobie i Synowi Twojemu
corocznie jako uroczysty i święty na wieki obchodzono i polecę
czuwać nad tym biskupom królestwa mego, aby to, co przyrzekam, od ludów moich dopełnione
było. A ponieważ z wielkim bólem serca mego poznaję, że za łzy
i krzywdy włościan w królestwie
moim Syn Twój, sprawiedliwy
Sędzia świata, od siedmiu już lat
dopuszcza na nas kary powietrza,
wojny i innych nieszczęść, przeto obiecuję i przyrzekam oprócz
tego, iż ze wszystkiemi memi
stanami po przywróceniu pokoju użyję troskliwie wszelkich
środków dla odwrócenia tych
nieszczęść i postaram się, aby
lud królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków
był uwolniony. Uczyń to, Najmiłosierniejsza Pani i Królowo,
abyś tak samo, jakeś najszczerszą
chęć we mnie, w moich urzędnikach i stanach do wyznania tego
ślubu wzbudziła, także nam łaskę
u Syna Twego dla wypełnienia
tego ślubu uprosiła. Amen”.
Autorem Ślubów Lwowskich,
które złożył król Jan Kazimierz
Waza w katedrze Najświętszej
Panny Maryi we Lwowie był św.
Andrzej Bobola.
Matka Boża Łaskawa nazywana Śliczną Gwiazdą Miasta
Lwowa jest główną patronką
Archidiecezji Lwowskiej. Jej
święto obchodzone jest 1 kwietnia na pamiątkę ślubów króla
Jana Kazimierza. Bardzo popularny hymn ku Jej czci był śpiewany przez lwowian podczas
różnych uroczystości kościel-

nych i patriotycznych.
Zaczynał sie od słów:
„Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa
Matko nasza i Królowa, Maryja,
Matko nasza i Królowa, Maryja,
Nieba i ziemi Królowa, Maryja,
Bądź nam Matką tu i w niebie,
Maryja,
Maryja, Maryja, o Maryja Królowa”.
Pierwszym polskim prezydentem po 1989 roku, który w katedrze lwowskiej odnowił Śluby
Kazimierzowskie był prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej prof.
Lech Kaczyński w 2009 roku,
na rok przed Katyniem 2010.
Na Jasnej Górze w sali św. Jana
Pawła II corocznie na początku
lipca odbywa się ogólnoświatowy Kongres Kresowian z tysiącem uczestników z całego świata.
W 2009 roku patronem owych
uroczystości był prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej prof.
Lech Kaczyński. W jego imieniu szefowa kancelarii prezydenckiej odczytała list intencyjny pana prezydenta, w którym
m.in. jako pierwszy polityk powiedział o ludobójstwie dokonanym na Kresach Południowo
- Wschodnich i w Małopolsce
Wschodniej II RP.
Zwykle Kongres Kresowian
kończy koncert wybitnych artystów.
W 2009 roku odbył się koncert
zespołu „Chawira” z panami
Karolem Wróblewskim i Wojciechem Habelą.
Obrady prowadziła red. Danuta
Skalska rzecznik prasowy Kongresu Kresowian, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo - Wschodnich w Bytomiu.
Pośród tysiąca gości udział wzięła pani Maria Mirecka - Loryś,
dzisiaj juz ponad stuletnia na-

rodowa bohaterka, ciesząca się
dobrym zdrowiem.
Pośród przybyłych gości zauważyliśmy z moją małżonką wielu
dziennikarzy z całego świata,
biorących udział w corocznym
Światowym Forum Mediów Polonijnych z panią prezes Radia
Lwów Teresą Pakosz.
Nasze spotkanie „Betlejemska i
Kresowa śliczna gwiazda miasta Lwowa” uświetnili artyści,
którzy kolędowali, a to:
- Magdalena Sowa, Irena Paprocka, Marek Kaczmarczyk z
narratorrem Wojciechem Habelą, polskim artystą dramatycznym. Koncertował, akompaniując, zespół „Chawira” z
Karolem Wróblewskim - prezesem fundacji Ocalenia Kultury
Kresowej, Stefanem Czyżem
oraz z Jerzym Skrejką.
W drugiej części koncertu
„”Kolędy i nie tylko” wystąpił
artysta - solista krakowskiej
Opery i Operetki Franciszek
Makuch, któremu towarzyszyli Dorota Helbin - sopran oraz
mistrz wirtuozerii akordeonowej Mateusz Dudek.
Scenariusz koncertu - Karol
Wróblewski oparty na fragmentach „Poematu Boga - Człowieka” Marii Valtorty.
Film z koncertu znajduje się na
portalu „You Tube”.
Konferansjerkę
prowadził
Aleksander Szumański.
„I ja tam z gośćmi byłem, miód i
wino piłem, a com widział i słyszał w księgi umieściłem”
opracował Aleksander Szumański
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Z prasy polonijnej

Ocaleni od zapomnienia: Bożonarodzeniowe nutki w bibliotece
MONITOR WOŁYŃSKI
Józef Zagrodnik
MONITOR WOŁYŃSKI
Uwadze naszych Czytelników
proponujemy kolejny szkic o
członku Związku Walki Zbrojnej
– elektryku cukrowni w Mizoczu
– Józefie Zagrodniku.

Zdołbunowski ośrodek powiatowy
Związku Walki Zbrojnej – 2, dowodzony przez Stanisława Bąka,
na pierwszym etapie swojej działalności miał na celu zwiększenie liczby członków organizacji
poprzez angażowanie Polaków
mieszkających w byłych gminach
powiatu Zdołbunów, przeważnie
nauczycieli. Do Związku werbowano również byłych członków
organizacji harcerskich. Ci z kolei, angażowali swoich kolegów i
znajomych z różnych branż. W ten
sposób organizacja rozrastała się
jak sieć.
W poprzednim szkicu biograficznym opowiadaliśmy o dowódcy
mizockiej placówki ZWZ–2 Stefanie Górniaku. Obecny szkic został
poświęcony Józefowi Zagrodnikowi, elektrykowi cukrowni w Mizoczu, którego do szeregów organizacji w 1940 r. zwerbował Stefan
Górniak.
Józef Zagrodnik urodził się w
1917 r. w mieście Praszka (w okresie międzywojennym położone na
terenie województwa łódzkiego,
obecnie województwo opolskie) w
wielodzietnej rodzinie robotniczej
Franciszka (ur. w 1895 r.) i Petroneli (ur. w 1895 r.). Franciszek
Zagrodnik pracował w lokalnej
mleczarni. Wiemy, że Józef miał
młodszego brata Zygmunta (ur. w
1926 r.) i trzy siostry, o których nie
posiadamy żadnych informacji.
W Piotrkowie Trybunalskim Józef skończył siedem klas szkoły
powszechnej. W 1934 r. uczył się
w szkole ślusarsko-mechanicznej
w Olkuszu, jednak przez cztery
lata po ukończeniu nauki nie mógł
znaleźć pracy w zawodzie, więc
cały ten czas był na utrzymaniu
rodziców.
W 1937 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Służył
w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
w Ostrogu. We wrześniu 1939 r.
przeniesiono go do Mizocza, gdzie
stacjonował szwadron kawalerii.
Tu, młodego kaprala zastał wybuch II wojny światowej. Wkrótce
jego jednostkę pokonały wojska
Wermachtu w pobliżu Warszawy. Józefowi udało się przetrwać.

Po upadku stolicy Polski wrócił
jednak nie do rodziców, ale przyjechał do Mizocza. Oczywistym
powodem do tego była miłość: w
Mizoczu mieszkała bowiem Stanisława (ur. w 1918 r.), przyszła
żona Józefa. Młodzi pobrali się już
po wkroczeniu władz sowieckich
na tereny Ukrainy Zachodniej.
Józef zatrudnił się wówczas jako
elektryk w cukrowni w Mizoczu.
Wiemy, że był człowiekiem bardzo pobożnym, ponieważ w każdą
niedzielę uczestniczył we mszy
w miejscowym kościele. Właśnie
tam pod koniec maja 1940 r. miał
pierwszą rozmowę ze Stefanem
Górniakiem o polskim antysowieckim podziemiu na Wołyniu.
Podobnie jak wielu innych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy
wrócili z frontu w bardzo słabym
stanie psychicznym, z trudem
przeżyli utratę swoich pobratymców i nie mogli pogodzić się z faktem, że II Rzeczpospolita przestała
istnieć jako państwo, Józef był
gotowy dołączyć do organizacji
mającej na celu walkę z władzami
okupacyjnymi. Dlatego zgodził
się na propozycję przyłączenia się
do działalności podziemia. Przed
złożeniem przez Józefa przysięgi,
mężczyźni kilkakrotnie spotykali
się na ulicach Mizocza. Na początku czerwca 1940 r. w mieszkaniu
Stefana Górniaka, w obecności
Wincentego
Dzierzbińskiego,
także mieszkańca Mizocza, Józef złożył przysięgę na wierność
ZWZ. W tym czasie mężczyźni
już poznali poszczególne kierunki
działalności podziemia polskiego.
W kilka dni po złożeniu przysięgi, Józef poinformował Stefana,
że wybrał dla siebie pseudonim
«Just». Gdy po raz kolejny Stefan
Górniak wyruszył do Zdołbunowa, aby otrzymać polecenie od
Stanisława Bąka, wracał ze smutnymi wiadomościami o aresztowaniach. Z jego zeznań wiemy, że
natychmiast zakazał Józefowi Zagrodnikowi i Wincentemu Dzierzbińskiemu czynić cokolwiek, co
mogłoby przyciągnąć uwagę Mizockiego Oddziału Rejonowego
NKWD. Ostrożność jednak nie
pomogła: po zeznaniach Stanisława Bąka doszło do aresztowania
Stefana Górniaka, a po jego zeznaniach – innych członków podziemia z Mizocza.
Dokończenie w Monitorze Wołyńskim.

Mieszkańcy Równego, którzy
przyszli 22 grudnia do Rówieńskiej
Biblioteki Obwodowej, dowiedzieli się o tym, jak obchodzi się Boże
Narodzenie na Ukrainie i w Polsce.
Imprezę literacko-muzyczną «Bożonarodzeniowe nutki» poprowadziła Ołena Sysiuk. Na wstępie
opowiedziała ona o ukraińskich i
polskich zwyczajach i obrzędach.
Lilia Owdijczuk z Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego zapoznała
wszystkich z historią tradycji Bożego Narodzenia. Podczas imprezy wystąpiły zespoły muzyczne
Rówieńskiego Pałacu dla Dzieci i
Młodzieży: chór «Wiwat, muzyko!» (kierownik – Natalia Pawluczuk) i studium muzyczne (kierownik – Ludmiła Czybor). Młodzi
artyści wykonali ukraińskie i polskie kolędy. Polskojęzyczne kolędy
zabrzmiały również w wykonaniu

przedstawicieli Ukraińsko-Polskiego
Sojuszu imienia Tomasza
Padury.

W czasie imprezy można
było zapoznać
się z wystawą
książkową
«Gwiazda jasna zabłyszczała – oświeciła niebiosa» i obejrzeć filmy «Jak
Ukraińcy obchodzą Boże Narodzenie» oraz «Podróż po Krakowie,
Warszawie i Gdańsku w czasie
Bożego Narodzenia». Dzięki Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku uczestnicy tego przedsięwzięcia
otrzymali słodkie prezenty.
Impreza,

zorganizowana

przez

Rówieńską Obwodową Bibliotekę
Państwową i Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza
Oskara Sosnowskiego, zakończyła
się wspólną sesją fotograficzną.
Jarosław KOWALCZUK,
Centrum Kulturalno-Edukacyjne
imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego

W Łucku odbyła się prezentacja
publikacji na temat Ikony Matki
Boskiej Chełmskiej
MONITOR WOŁYŃSKI
Książka «Przywrócona Pamięci.
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej»
opowiada o najstarszym obrazie
świętym zachowanym na Ukrainie,
który został namalowany na przełomie XII–XIII w. Obecnie jest on
przechowywany w Muzeum Ikony
Wołyńskiej w Łucku.
Dzieło jest efektem współpracy
Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach
projektu «Соборна Україна та
Київська традиція», który jest
wspierany przez ukraińskich mecenasów. Książka ukazała się z okazji
250-lecia koronacji obrazu i zawiera
materiały seminarium «Topografia świętości: Ikona Matki Boskiej
Chełmskiej w tradycjach Slavia Orthodoxa, Slavia Unita i Slavia Latina», które zostało zorganizowane we
wrześniu 2015 r. przez Wydział Humanistyczny і Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu
Katolickiego z udziałem Wydziału
Teologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II.
Naukowcy podsumowali współczesne badania i zaproponowali nowe
hipotezy dotyczące pochodzenia, historii i przeznaczenia ikony z Chełma. W książce można zapoznać się
z artykułami 14 naukowców, którzy

reprezentują akademickie środowiska Polski i Ukrainy. Skupili oni
swoją uwagę zarówno na samym
cudownym obrazie, jak też na przestrzeni socjokulturowej i religijnej,
w której on funkcjonował. Wydanie
zawiera teksty opisujące losy Chełma od jego początków do współczesności, część poświęconą ikonie
z Chełma i różnorodnym formom
jej kultu. Ostatnia część książki zawiera dwa eseje: o historii diecezji
chełmsko-bełskiej jako części unickiej metropolii kijowskiej oraz o
wzajemnych wpływach Wschodu i
Zachodu w dobie jagiellońskiej.
W prezentacji, która odbyła się 20
grudnia w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku wzięli udział dyrektor
Muzeum Tetiana Jelisiejewa, dyrektor Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego Anatoli Syluk, redaktor
wydania Igor Skoczylas (Ukraiński
Uniwersytet Katolicki, Lwów), naukowcy Wołodymyr Aleksandrowycz (Instytut Ukrainoznawstwa
imienia Iwana Krypiakiewicza
NAN Ukrainy), Oksana Remeniaka
(Instytut Problemów Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych
Ukrainy, Kijów), Paweł Sygowski
(historyk sztuki z Lublina), Aleksander Musin (Instytut Historii Kultury
Materialnej Rosyjskiej Akademii

Nauk w Sankt Petersburgu), Wołodymyr Pryszlak (Wydział Historyczny Wschodnioeuropejskiego
Uniwersytetu Narodowego imienia
Łesi Ukrainki).
Pozycja «Przywrócona Pamięci.
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej»
będzie dostępna dla mieszkańców
Wołynia. Została ona przekazana
Towarzystwu «Холмщина», Wołyńskiemu Muzeum Krajoznawczemu, Wschodnioeuropejskiemu Uniwersytetowi Narodowemu imienia
Łesi Ukrainki, Akademii Duchownej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego,
Seminarium Duchownemu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego,
bibliotekom Łucka.

Umieść link do KSI w swoim serwisie, my umieścimy Twój w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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Anatomia ludobójstwa
Bohdan Piętka

Współcześni epigoni i pogrobowcy nacjonalizmu ukraińskiego
głoszą, że OUN i UPA były rzekomo ukraińskim „ruchem wyzwoleńczym”, że nigdy nie dopuściły
się żadnych zbrodni na Polakach,
Żydach i innych narodowościach,
ani tym bardziej ludobójstwa, że
nie ma jakoby żadnych dowodów
potwierdzających przygotowanie
i przeprowadzenie ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego przez
banderowców. To jest stała melodia z repertuaru pana Wołodymyra Wiatrowycza i „Naszego
Słowa” oraz polonobanderowców z „Gazety Wyborczej”, „Gazety Polskiej” i „Nowej Europy
Wschodniej”. Ku zdziwieniu
przynajmniej niektórych polonobanderowców znalazły się jednak
dowody na przygotowywanie
ludobójstwa na Polakach przez
nacjonalistów ukraińskich już na
początku lat 30. XX wieku. Dowody te nie mogą nie być znane
panu Wiatrowyczowi, ponieważ
pochodzą one z Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, kijowskiego Archiwum OUN oraz
Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego. Dlatego nie
może on tym razem twierdzić, że
jest to „rosyjska (sowiecka) propaganda”.
Na początku grudnia br. na stronie internetowej rosyjskiej Federalnej Agencji Archiwów
opublikowano dokumenty Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów świadczące o tym, że organizacja ta planowała przyszłe
ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej już od zarania swojego istnienia. Publikację
tych dokumentów przygotował
dyrektor Fundacji „Pamięć Historyczna” (Историческая память)
Aleksander Diukow (Александр
P. Дюков)[1]. Historyk ten znany
jest m.in. z badań nad antypolską
współpracą służb specjalnych III
Rzeszy i Litwy w latach 19391940, której poświęcił wydaną w
2013 roku książkę pt. „Protektorat Litwa”[2].
Są to cztery dokumenty: broszura
z 1931 roku pt. „Jak i za co walczymy z Polakami” – pochodząca
z Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego i opublikowana po raz pierwszy w 2003 roku
we Lwowie, „Doktryna wojskowa ukraińskich nacjonalistów” z
1938 roku – pochodząca z Archiwum OUN w Kijowie i opublikowana po raz pierwszy w 2013
roku w Kijowie, instrukcja „Walka i działalność OUN podczas
wojny” z 1941 roku – pochodząca
z Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i opublikowana po
raz pierwszy w 2006 roku w Kijowie oraz notatka wojennego referenta OUN-Zachód Łuki Pawłyszyna z odbytej w październiku
1942 roku konferencji wojskowej
OUN-B – pochodząca z Archi-

wum Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy i opublikowana po raz
pierwszy w 2005 roku w Kijowie.
Dokumenty te pokazują ewolucję, jaką przeszła OUN w podejściu do rozwiązania „sprawy
polskiej” od 1931 do 1942 roku.
Już na samym początku swojego
istnienia – w broszurze „Jak i za
co walczymy z Polakami” – OUN
za podstawę swojego programu
i cel działalności uznała rozniecanie nienawiści narodowej
do Polaków w społeczeństwie
ukraińskim. „Doktryna wojskowa ukraińskich nacjonalistów”
z 1938 roku przewidywała organizowanie ataków zbrojnych na
ludność polską w ramach powstania zbrojnego w celu „wypędzenia jej” z Kresów Wschodnich.
Planowano też likwidację polskich gospodarstw i zaangażowanie szerokich mas ukraińskiego
chłopstwa w wystąpienia antypolskie, tak jak miało to miejsce
w latach 1943-1944. Po raz
pierwszy podjęto próbę realizacji
takich działań w porozumieniu
z Niemcami hitlerowskimi we
wrześniu 1939 roku w ramach
tzw. dywersji OUN na Kresach
Wschodnich. Była to pregenocydalna faza późniejszego ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego.
Rozpoczynające się wtedy ludobójstwo ukraińskie na Polakach
powstrzymała Armia Czerwona,
wkraczając na Kresy Wschodnie
17 września 1939 roku.
Opracowana w maju 1941 roku
– a więc tuż przed wybuchem
wojny niemiecko-radzieckiej –
instrukcja „Walka i działalność
OUN podczas wojny” wprowadziła dalsze uszczegółowienie
planów OUN w sprawie „rozwiązania kwestii polskiej”. Postanowiono nie wypędzać części polskich chłopów z tzw. zachodniej
Ukrainy, lecz przeprowadzić ich
przymusową asymilację. Planowano jednak zabójstwa „polskich
działaczy”, co istotnie nastąpiło latem 1941 roku (mord profesorów lwowskich, egzekucja
inteligencji stanisławowskiej w
Czarnym Lesie, mord na inteligencji krzemienieckiej). Z tym,
że zbrodni tych dokonały niemieckie formacje SS i gestapo, a
współudział ukraiński polegał na
wskazaniu ofiar. „Program wojskowy” OUN-B z końca 1942
roku przewidywał już fizyczną
likwidację wszystkich Polaków,
którzy nie zgodzą się na „dobrowolne” opuszczenie terenów Wołynia i Małopolski Wschodniej.
To już była bezpośrednia zapowiedź tego, czego banderowcy
dokonali w latach 1943-1944.
Nie ulega zatem wątpliwości, że
ludobójstwo wołyńsko-małopolskie było stopniowo planowane
przez nacjonalistów ukraińskich
co najmniej od 1931 roku. Próbo-

/ Na zdjęciu Pierwsza strona instrukcji OUN z 1941

wano je zrealizować już w 1939
i 1941 roku. Ostateczna realizacji
powiodła się przy trzecim podejściu w latach 1943-1944.
Broszura „Jak i za co walczymy
z Polakami” z 1931 roku została
wydana przez Krajową Egzekutywę OUN. Jej autorzy zrzucali
winę za rzekomo „ciężką sytuację narodu ukraińskiego na zachodnich ziemiach ukraińskich”
na państwo polskie i na Polaków
jako naród. Ich zdaniem „naród
polski chce się umocnić na tych
ziemiach należących od dawien
dawna do Ukrainy i dlatego chce
zlikwidować Ukraińców”. W
przeszłości, „zalewając Ukrainę
morzem krwi i łez, Polacy podzielili między sobą ziemie ukraińskie i wzbogacili się na nich”,
natomiast obecnie Polacy dzielą
należące do ukraińskich chłopów
ziemie między polskich „zaborców-kolonistów”. Sformułowania te brzmią jakże znajomo dla
każdego kto zna współczesną pu-

blicystykę neobanderowską, chociażby z łam „Naszego Słowa”.
Wymowny to dowód na to, że nacjonalizm ukraiński niewiele się
zmienił przez ponad 80 lat.

i odwetowych akcji zbrojnych,
czyli ataków terrorystycznych
na instytucje i funkcjonariuszy II
RP, które istotnie miały wówczas
miejsce.

Sformułowany przez autora broszury skrajnie negatywny obraz
Polaków miał usprawiedliwiać
zastosowanie przeciwko nim
najbardziej brutalnych środków.
„Naród ukraiński nie przestaje
walczyć z Polakami, wierząc, że
przyjdzie godzina krwawego porachunku z ciemiężycielami” –
czytamy w broszurze. Kilka akapitów dalej dowiadujemy się, że
„naród ukraiński dopiero wówczas odzyska swoje prawa, kiedy
z bronią w ręku wystąpi przeciwko Lachom-okupantom i wypędzi
ich ze swoich ziem”. Zapowiadane powstanie zbrojne przeciwko
Polakom Krajowa Egzekutywa
OUN wiązała z „przyszłą wojną”,
a na razie wzywała swoich zwolenników do bojkotu ekonomicznego „polskich kolonizatorów”

Przygotowana w połowie 1938
roku „Doktryna wojskowa ukraińskich nacjonalistów” przewidywała już likwidację i wypędzenie
mniejszości narodowych, czyli
ludobójcze działania eksterminacyjne, a także stworzenie homogenicznego narodowo i politycznie państwa ukraińskiego.
„Zadaniem naszego powstania
– czytamy – jest nie tylko zmiana ustroju politycznego. Powinno
ono oczyścić Ukrainę z cudzego
wrogiego elementu i z niedobrego własnego. Tylko podczas powstania będzie okazja, aby wymieść dosłownie do ostatniej nogi
element polski z ZUZ (ziem zachodnioukraińskich – uzup. BP)
i w ten sposób położyć kres pretensjom Polaków co do polskiego
charakteru tych ziem. Element
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polski, który będzie okazywać
opór, powinien polec w walce, a
pozostałych należy sterroryzować
i zmusić do ucieczki za Wisłę.
Dlatego też nie można dopuścić,
żeby po odzyskaniu ZUZ element
polski mógł mieszkać tutaj obok
Ukraińców. ZUZ przyszłego mocarstwa ukraińskiego powinny
być czyste z narodowego punktu widzenia, ponieważ ziemie te
mają szczególne znaczenie dla
przyszłości państwa ukraińskiego (...). Trzeba pamiętać, że im
więcej wrogiego elementu polegnie podczas powstania, tym łatwiej będzie budować mocarstwo
ukraińskie i tym silniejsze ono
będzie”.
Planowano przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej nie
tylko na Polakach, lecz również
na Żydach. Autorzy cytowanego
dokumentu dali temu wyraz w
następujących słowach: „Nie ma
wątpliwości, że gniew narodu
ukraińskiego wobec Żydów będzie szczególnie straszliwy. Nie
powinniśmy tłumić tego gniewu,
wręcz przeciwnie, [mamy go]
podsycać, bo im więcej Żydów
zginie podczas powstania, tym
lepiej dla państwa ukraińskiego, ponieważ Żydzi będą jedyną
nacją, jakiej nie odważymy się
objąć polityką denacjonalizacyjną. Wszystkie inne mniejszości,
które wyjdą żywe z powstania,
będziemy denacjonalizować.” W
„Doktrynie wojskowej” nakazywano również niszczyć należące
do Polaków dwory, w przeciwnym razie „Polacy rozpuszczą
plotki, że nacjonaliści boją się
niszczyć polskie dwory w obawie, że Polacy znowu tu wrócą
i się zemszczą. Taka propaganda
ostudzi poryw mas do powstania,
co sprawi, że zajmą one pozycję
oczekującą (...). Bez tego zniszczenia nasze powstanie nie zyska niezbędnego okrucieństwa.
Powstanie nacjonalistyczne powinno być wulkanem, w którym
spłonie wszystko, co wrogie,
martwe czy żywe”.
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W datowanej na maj 1941 roku
instrukcji „Walka i działalność
OUN podczas wojny” zasady polityki OUN wobec mniejszości
narodowych zostały sformułowane następująco:
„Mniejszości narodowe dzielą
się na: a) przyjazne nam, a więc
członkowie wszystkich zniewolonych narodów; b) wrogie nam,
Moskale, Polacy, Żydzi.
a) Mają te same prawa, co
Ukraińcy, mogą wrócić do ojczyzny.
b) Są likwidowani w walce
oprócz tych, którzy bronią reżymu: tych należy przesiedlić na
ich ziemie, likwidować należy
przede wszystkim inteligencję,
której nie wolno dopuszczać do
żadnych instytucji rządowych,
uniemożliwiając w ogóle pojawienie się inteligencji, a więc
dostęp do szkół itd. Na przykład
tak zwanych polskich chłopów
należy zasymilować, uświadamiając ich, tym bardziej w tych
gorących, pełnych fanatyzmu
czasach, że są oni przymusowo
zasymilowanymi
Ukraińcami,
lecz obrządku łacińskiego. Kierowników likwidować. Żydów
izolować, usunąć z instytucji rządowych, żeby uniknąć sabotażu,
tym bardziej Moskali i Polaków.
Jeśli zaistniałaby nieunikniona konieczność pozostawienia
w aparacie państwowym Żyda,
postawić nad nim naszego milicjanta i zlikwidować za najmniejsze przewinienie. Kierownikami
poszczególnych dziedzin życia
mogą być tylko Ukraińcy, a nie
obcy wrogowie. Asymilacja Żydów jest wykluczona”.

zamieszkałych przez większość
ukraińską, ale plan stworzenia
totalitarnego i faszystowskiego
państwa ukraińskiego na wzór hitlerowski. Znalazło to swój wyraz
także w deklaracji tzw. rządu Jarosława Stećki z 30 czerwca 1941
roku, gdzie identycznie jak we
wspomnianej instrukcji z maja
1941 roku zapowiedziano, że
„władza nasza będzie okrutna”.
Od Służby Bezpieczeństwa OUN
i przyszłej policji ukraińskiej
wymagano „zduszenia w zarodku wszelkich prób przejawienia
przez cudzy element jakiejkolwiek organizacji na Ukrainie”.
Wątpliwości co do planowanego ludobójstwa nie pozostawia
następujący fragment instrukcji
OUN z maja 1941 roku: „Jest to
czas rewolucji narodowej, dlatego więc nie powinno być żadnej
tolerancji względem dawnych
przybyszów”.
W opracowanym pod koniec
1942 roku „Programie wojskowym” OUN-B znajdujemy
bezpośrednie odniesienia do
„Doktryny wojennej” Mychajło Kołodzińskiego (1902-1939),
opublikowanej po jego śmierci
w 1940 roku. Oprócz wizjonerskich fantazji o rozpadzie ZSRR
program wojskowy zawiera jasno
sformułowane propozycje usunięcia tzw. „mniejszości narodowych”. Czytamy o tym w poniżej
zacytowanym fragmencie.
„Dowództwo Główne wymaga
od krajowych dowództw wojskowych:

Kolejny, 17 punkt rozdziału wyjaśniał: „Nasza władza powinna
budzić postrach wśród jej przeciwników. Terror dla obcych wrogów i swoich zdrajców”.

Z chwilą rozpoczęcia walki o
niepodległość zlikwidować za
wszelką cenę kwestię mniejszości
narodowych. W celu zlikwidowania tej kwestii należy wytępić
mniejszości narodowe – wrogów
narodu.

Mamy tu więc zarysowany plan
nie tylko eksterminacji mniejszości narodowych na ziemiach

Rosyjską mniejszość narodową trzeba pozostawić w spokoju,
ponieważ zżyła się ona z ukra-

ińskim narodem i nie stanowi
żadnego zagrożenia. Razem z
narodem ukraińskim (głównie
chłopstwo) wspólnie przeżywa
ona różne wydarzenia polityczne.
Rosyjskich działaczy walczących
z Ukraińcami należy wytępić,
najpierw dokonując ich rejestracji, głównie w małych miasteczkach, ponieważ są oni wrogami
Ukraińców.
Żydów nie należy mordować,
lecz wysiedlić z Ukrainy, umożliwiając im wywiezienie części
majątku. Należy się z nimi liczyć,
ponieważ mają oni duży wpływ
w Anglii i w Ameryce.
Wszystkich Polaków należy
wysiedlić, dając im możliwość
wzięcia z sobą tego, co zechcą
wziąć, ponieważ ich również
będzie bronić Anglia i Ameryka. Tych, którzy nie będą chcieli
wyjechać – wymordować. Najaktywniejszych wrogów, a spośród nich wszystkich członków
organizacji przeciwukraińskich
wymordować na dzień przed
ogłoszeniem mobilizacji. Zostaną
oni zarejestrowani odpowiednio
wcześniej przez rejonowe i powiatowe dowództwa wojskowe.
Likwidacją będzie się zajmować
żandarmeria, a w poszczególnych
przypadkach „SB”. Zabrania się
wykorzystywać w tym celu żołnierzy armii.”
Wykonanie „punktów narodowych” programu wojskowego
miało być powiązane w czasie z
„rozpoczęciem walki o niepodległość”. Prawdopodobnie na
początku chodziło o dość odległy termin, dlatego plan zagłady
„mniejszości narodowych” nie
został sformułowany radykalnie. Jednak dynamiczna zmiana
sytuacji wojennej na przełomie
1942/1943 roku – w tym perspektywa powrotu polskiej państwowości na Kresy Wschodnie
po spodziewanej klęsce Niemiec
– spowodowała radykalizację
pierwotnego planu. Po III Konferencji OUN (17-23 lutego 1943
roku) oraz dezercji do formacji
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OUN-B i UPA kilku tysięcy funkcjonariuszy ukraińskiej policji
pomocniczej w marcu i kwietniu
1943 roku, dowódca UPA-Północ
Dmytro Kłaczkiwśkij (pseudonim „Kłym Sawur”) przystąpił
do realizacji „programu wojskowego”, która przybrała postać
zorganizowanego
ludobójstwa
ludności polskiej.
Upublicznione w internecie przez
rosyjskiego historyka Aleksandra Diukowa dokumenty bezsprzecznie dowodzą, że ludobójstwo wołyńsko-małopolskie nie
było przypadkiem, ale na długo
wcześniej stopniowo i precyzyjnie planowaną akcją. Wyłania się
z nich jaskrawy obraz anatomii
przyszłej zbrodni, ukraińskiego
szowinizmu i skrajnego antypolonizmu. Już tylko te źródła
historyczne pokazują szatańskie
i groźne oblicze nacjonalizmu
ukraińskiego sprzed 80-70 lat,
które zasadniczo nie zmieniło się
do dzisiaj.
Niestety siły polityczne Polski
pookrogłostołowej za swojego
sojusznika na Wschodzie uznały właśnie nacjonalizm ukraiński. Przez ponad ćwierć wieku
bagatelizowały jego radykalnie
antypolski charakter i współuczestniczyły w wybielaniu jego
zbrodniczej historii, by na koniec
razem z USA i Niemcami umożliwić mu powrót do głównego nurtu życia politycznego na Ukrainie
w wyniku przewrotów z 2004 i
2014 roku. I to jest najbardziej
przerażające.
[1] „Как и за что мы боремся
с поляками”: антипольская
программа ОУН в архивных
документах, www.http://rusarchives.ru (portal Архивы России
Федеральное
Архивное
Агентство), 1.12.2016.
[2] „Rosyjski historyk o współpracy służb specjalnych Litwy
z III Rzeszą”, www.dzieje.pl,
15.10.2013.
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Ukraińskiego z lat 1939-1947 * upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych * edukowania
młodego pokolenia * wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” * utworzenia
archiwum oraz biblioteki i czytelni.

Wesprzyj ideę budowy pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie!
Wpłać swoją darowiznę na konto w Idea Bank

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002
kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl
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JAŁTAŃSKO - TEHERAŃSKO
- POCZDAMSKIE PAŃSTWO
UKRAINA

Aleksander Szumański
Jałtańsko - teherańsko - poczdamskie państwo Ukraina usiłuje budować swoją historię,
czyli samo kwalifikuje się do
rozbiórki. W rdzennie polskim
Lwowie nie istnieją żadne historyczne ślady państwowości
ukraińskiej, przy spotykanej
na każdym kroku polskości,
tego niegdyś wspaniałego miasta, pięknego, bogatego, dumnego ze swojej polskości.
Dzisiejszy, ukraiński Lwów, to
nędza, brud, umierające miasto z kamienicami, które w
swoich monumentalnych, niepowtarzalnych urbanistycznie
ciągach, zagrażają istniejącym
stanem technicznym bezpieczeństwu publicznemu.
Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej już w 100%
wykazują katastrofalny stan
techniczny zewnętrzny i wewnętrzny polegający na ich
zawilgoceniu do wysokości od
około 0,5 m. do 2,0 m w zależności od materiału przyziemia
(drewno, cegła, kamień naturalny, tłuczeń kamienny na zaprawie cementowo – wapiennej,
inne ) .
W tych starych budowlach nie istnieje izolacja pozioma przeciwwilgociowa i brak wieloletnich
remontów bieżących kamienic
powoduje kapilarne podciąganie
wody z gruntu. Tak zawilgocone
mury przyziemia wykazują porażenie przez szkodniki biologiczne
głównie grzyby i pleśnie.
Materiał budowlany przyziemi
sypie się w rękach na proszek, a
elementy drewniane przerośnięte
grzybami domowymi przyjmują
postać brunatnej zgnilizny. Należy wziąć pod uwagę iż strzępki
grzybni w poszukiwaniu pożywki organicznej przerastają mury
nośne, doprowadzając obiekty do
śmierci technicznej.
To od dołu. Od góry, nieremontowane pokrycia dachowe i w
większości drewniane więźby
dachowe wykazują porażenie
głównie owadami – technicznymi
szkodnikami drewna (kołatek domowy, spuszczel – to najgroźniejsze owady ), doprowadzając elementy drewniane do zniszczenia,
przez całkowite rozsypanie.
W tej sytuacji więźby dachowe
grożą zawaleniem, a obiekty budowlane niszczone od fundamentów w każdej chwili narażone są
na katastrofę budowlaną – zawalenia się budowli. Należy jeszcze
przyjąć dodatkowo wskaźnik
zachorowalności na choroby
nowotworowe, zważywszy, iż
niektóre grzyby domowe są
kancerogenne (rakotwórcze).
Rodzaj zagrzybienia rozpoznaje się nie tylko mikroskopowo,
ale również makroskopowo
przez doświadczonych mykologów ( oględziny elementów
porażonych grzybem ). Warto

zapamiętać , iż najgroźniejsze
w częstotliwości zapadania na
choroby nowotworowe, są niestety najczęściej występujące –
grzyb domowy właściwy ( Merulius lacrymans ), grzyb piwniczny ( Coniophora cerebella
), grzyb domowy biały ( Poria
vaporaria ), grzyb kopalniany (
Paxillus acheruntius ).
Grzyby te są również najbardziej złośliwe w niszczeniu konstrukcji budynku doprowadzające do całkowitych zniszczeń
strukturalny budowli.
Dopełnieniem dramatu technicznego miasta jest całkowity
brak kanalizacji ogólnospławnej, Wody opadowe podmywają fundamenty, skutecznie wymywając spod nich cząsteczki
gruntu.
Włodarze, wszak nie gospodarze
miasta wykonali we Lwowie, zapewne nie bagatelnym kosztem,
malowanie podmurówek kamienic w kolorze popielatym zakrywając „malunkiem” ślady wilgoci
i zagrzybienia. I na tym oszustwie
budowlanym zakończono „remonty”.
„Nasza Polska” nr 34, 24 VIII
2004 r. w tytule „Lwów umiera”
Aleksandra Szumańskiego podaje:
„…ulice śmietniska. Na placu Halickim w pobliżu kościoła św. Antoniego i na innych
centralnych lwowskich ulicach
i placach stoją rzędem baby w
chustach w kwiaty polne z brudnym towarem wyłożonym bezpośrednio na bruku, z zasady bez
żadnego podkładu. Towar ten to
jarzyny, ser, owoce, oraz mleko w
butelkach po wodzie mineralnej.
Baby mają brudne łapska i tak
podają towar.
Ceny tu niskie, w porównaniu ze
sklepowymi, ale i tak przewyższają krakowskie. Ulice lwowskie
stanowią jedno wielkie śmietnisko z kubłami na śmieci zawsze
wypełnionymi po brzegi, usadowione w różnych centralnych
punktach miasta.
Brak całkowicie ulicznych śmietniczek, a śmieci i kurz w porywach wiatru hulają beztrosko
nad ulicami i placami. Wozów
śmieciarskich przez wiele lat nie
oglądałem.
Jezdnie wybrukowane zapadającymi się kocimi łbami z czasów
Franz Josefa, w tej strukturze
szyny tramwajowe wąskotorowe przeważnie już bez podkładu
bruku, a po nich jeżdżące tramwaje trupo - jezdki z szybkością
2 – 6 km/godz. obsługiwane wyłącznie przez konduktorki cywilne w fartuszkach w kwiatki.
Od czasu do czasu wstają z ław
tramwajowych „jacyć dwaj cywili” z okrzykiem „kontrol !”.
Nierzadko konduktorki sprzedają „lewe” bilety, oczywiście do

spóły z „kontrolą”, zatrzymując
tramwaj przed przystankiem, zawsze tuż przy kantorze wymiany
walut. Nieszczęsnych pasażerów
– turystów z Polski „kontrolerzy”
prowadzą do kantoru, oczekując
na wymianę np. na 150 hrywien
, pobierają „grzywnę” i natychmiast znikają bez wydania pokwitowania. Taka przygoda spotkała mnie i moją żonę w 2009
roku. Takimi pasażerami „na
gapę” są wyłącznie Polacy.
Po jezdniach typu „Wańka –
Wstańka” z cyrku Staniewskich
bujają się auta i autobusy, a my
zwykle w naszych samochodach
bujających się po zapadających
się kocich łbach śpiewamy: „…
bujaj się Fela, bo jutro niedziela…”.
Nierzadko na granicy pośród
stada „mrówek” ( legalnych
przemytników ), słyszymy : „my
was do tiurmy”, ale „rebuchy”
nie dajemy. Czas oczekiwania na
przekroczenie granicy w Medyce
„ w te i we w te” średnio 10 godzin. Po przekroczeniu granicy z
Ukrainą podróżni nagle znajdują
się w latach 50. ubiegłego wieku.
To miasto widniejące jeszcze na
liście Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego
Ludzkości z obiektami objętymi
szczególną ochroną międzynarodowej organizacji Unesco, filii
ONZ, ze względu na unikatową ich wartość kulturową, bądź
przyrodniczą dla ludzkości – zapewne opuści tę zaszczytną listę.
Ukraina usiłuje zacierać ślady
polskości fałszem historycznym.
Fundacja Ukraina – Ruś wydała w 2010 roku przewodnik po
ukraińskich miejscach w Polsce.
Znalazło się w nim m.in. stwierdzenie, że poeta Juliusz Słowacki
i królowie Zygmunt August, oraz
Stanisław August Poniatowski
byli Ukraińcami, a także, że Kraków jest „staroukraińskim grodem”. Nowożeniec, prezes owej
fundacji, wystąpił z inicjatywą,
aby stadion we Lwowie, który powstaje z myślą o organizowanych
wspólnie przez Polskę i Ukrainę
finałach piłkarskich mistrzostw
Europy w 2012 roku nosił imię
przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana
Bandery. Jeszcze wcześniej w
lipcu 1990 roku opiniotwórczy
lwowski tygodnik „Za Wilnu
Ukrainu” podał na stronie tytułowej, iż matka Jana Pawła II
„buła Ukrainkoju”.
15 marca 2010roku odbyła się
we Lwowie akcja palenia książek, autorstwa profesora historii
i nowego ministra oświaty i nauki Dmytra Tabacznyka. Wybitny historyk, który obiektywnie
wyświetla fakty zbrodni formacji
OUN-UPA i jej watażków – teraz atakowany jest przez faszystów ukraińskich. Przywódcy
OUN-UPA rozpętali na Ukra-

inie zachodniej agresywną akcję zniszczenia Tabacznyka jako
naukowca i osobę publiczną. Ale
głównym celem faszyzmu ukraińskiego OUN-UPA jest zwolnienie profesora Tabanczyka z
zajmowanego stanowiska ministra i powołanie na to stanowisko
faszystę – banderowca. W akcji
palenia książek w centrum Lwowa uczestniczyły: Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN ),
Młodzieżowy Nacjonalistyczny
Kongres (MNK ), Ukraińska
Rada Ludowa ( URL ), (Organizacja Ukraińskiej Młodzieży
„Dziedzictwo” ), organizacja paramilitarna „Bojówkarz”. Zasiane przez poprzedniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę ziarna faszyzmu zaczynają
bujnie owocować. Akcja która
odbyła się 15 marca 2010 roku
we Lwowie jest kopią wydarzeń
berlińskich z maja 1933 roku –
z rozkazu Adolfa Hitlera palenie
stosów naukowych książek.
Akcja zniszczenia profesora
Dmytra Tokarczuka przez ukraińskich faszystów z OUN – UPA,
jako żywo przypomina fanatyczną agitację komunistyczną
Henryka Hollanda i Ireny Rybczyńskiej, rodziców Agnieszki
Holland - pary stalinowców z zajadłością uczestniczących w bolszewickich nagonkach na nonkonformistycznych naukowców
- m.in. w haniebnym donosie na
wybitnego polskiego naukowca profesora Władysława Tatarkiewicza.
Na zachodzie Ukrainy rośnie
w siłę partia Swoboda. Jej nacjonalizm jest przede wszystkim
antypolski, gloryfikujący Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą
Armię. Eksperci w Kijowie mówią o związkach jej lidera Oleha
Tiahnyboka z rządzącą Partią
Regionów prezydenta Wiktora
Janukowycza, zagrożeniach dla
Warszawy. Oleh Tiahnybok słynie również z haseł antysemickich.
Przed otwarciem Cmentarza
Obrońców Lwowa Tiahnybok
przekonał deputowanych do
zmiany stanowiska w sprawie
inskrypcji na grobach. Sprawą godności narodowej według
Tiahnyboka jest usunięcie tablic
z „prowokacyjnymi antyukraińskimi” napisami i symbolami
wojskowymi i miecza „Szczerbca”” wymierzonego przeciw
Ukrainie w „zbrodniczym najeździe Polaków” na etniczny ukraiński Lwów w 1918 roku”.
„Swoboda” nie tylko mówiła, ale
i działała – jej aktywiści postawili „tablicę prawdy” w rocznicę
wymordowania Polaków we wsi
Huta Pieniacka. Dowodzili w
niej, że zbrodni dokonali Niemcy
( a nie dywizja SS „Hałyczyna”,

czyli SS Galizien wraz z UPA).
„Bandera, Szuchewycz – bohaterowie narodowi walczyli o nasza wolność” – głosił transparent
ustawiony pod krzyżem w pobliżu
pomnika.
Jeden z liderów „Swobody”
Oleh Pankewycz na konferencji prasowej mówił, że pomnik
upamiętniający Polaków zamordowanych w dawnej Hucie Pieniackiej wzmaga „antyukraińską
histerię w Polsce i w Europie”.
Przekonywał, że w zrównanej z
ziemią wsi, która była bazą dla
sowieckich dywersantów i Armii Krajowej rozstrzelano tylko
nielicznych. W Europie szerzy
się opinia, że Ukraińcy to barbarzyńcy, którzy zabijali Polaków, oskarża się OUN – UPA o
dokonywanie czystek etnicznych.
Powinniśmy zniszczyć ten mit –
mówił.
We wrześniu 2010 roku „Swoboda” opublikowała apel do polskich władz, w którym zażądała
oficjalnych przeprosin za politykę pacyfikacji wobec Ukraińców
w Galicji w latach 30 ub. wieku
i przymusową polonizację Ukraińców w XV – XX w, wypłaty odszkodowań Ukraińcom, którzy
padli jako ofiary polskiego terroru, oraz okupacji ziem ukraińskich w XX wieku, osądzenia
przestępstw polskich formacji
zbrojnych, w tym Armii Krajowej, anulowania uchwały Sejmu
RP z 15 lipca 2009 roku dotyczącej „znamion ludobójstwa”.
„Swoboda” nie zmieni podejścia
do ukraińskich bohaterów nieakceptowanych w Polsce i będzie
protestowała przeciw polskim
inicjatywom dotyczącym tragedii
wołyńskiej – uważa Askold Jeriomin – zastępca redaktora naczelnego lwowskiej gazety „Wysoki Zamek”.
Tiahnybok powiedział: „Żołnierze UPA brali automaty, szli do
lasu i walczyli z POLAKAMI,
NIEMCAMI,
MOSKALAMI,
ŻYDAMI I INNYM PLUGASTWEM, które chciało nam
odebrać ukraińskie państwo. My
też nie powinniśmy się bać. Oddajmy wreszcie Ukrainę Ukraińcom”.
A tymczasem Ukraińcy na bieżąco „naprawiają” historię, usiłując zniszczyć we Lwowie wpisaną
przez wieki polskość tego miasta.
Tablice żeliwne na elewacjach
wszystkich polskich zabytków sakralnych, w tym kościołów rzymsko – katolickich informują, iż
cerkiew posadowiono w roku np.
1550 co jest oczywistym kłamstwem i dotyczy kościoła, a nie
cerkwi.
Na Cmentarzu Łyczakowskim
systematycznie niszczy się polskie, zabytkowe grobowce, wpisując ukraińskie nazwy po usunięciu polskich zabytkowych napisów i litografii.
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Jaworów i Nowojaworowsk honorują Banderę i Szuchewycza,
nadając im tytuły honorowych
obywateli regionu”.
„Kurier Galicyjski” nr 3 z 15 –
28 lutego 2011 donosi w artykule „ZBURZYĆ GALICJĘ”, iż
w dniu 5 lutego 2011 na iwanofrankowskim portalu firtka.if.ua
ukazał się tekst Mariany Warciw,
pielęgniarki. Oto pełny tekst tego
wpisu:
PAŁAC POTOCKICH TRZEBA
ZBURZYĆ
„Nasi tak zwani „intelektualiści”
kochają wszystko co całe stare i
starodawne. Im jeść nie dawaj,
a pokaż jakieś rozbite, skrzywione drzwi w austriackiej ruderze
i będą obok tych drzwi długo
cmokać i z rozumnym wyglądem
dudlić piwo. Z pewnością to austriackie, starodawne, tak pachnie Europą!
A jaki gwałt wszczęli wokół tej
nikomu nie potrzebnej rudery,
która nosi „dumne” imię Pałacu
Potockich! ( Zamek Potockich
XV – XVIII wiek dopisek A.S. )
Zrobili z tego niemal główny problem Iwano-Frankowska. Oddawać oligarsze Bachmatiukowi tę
tak zwaną „perłę europejskiej
architektury” czy nie oddawać.
Bo to taka straszna „bezcenna
wartość”!
A tak naprawdę co my tam
mamy, w tym „pałacu”? Straszne z wyglądu obdarte budowle,
stare i śmierdzące. Nie ma tam
żadnego „rycerskiego ducha”, o
którym tak lubią wygadywać nasi
nowoobjawieni „szlachcice” (ich
prababki do panów po kolacji
wołali?). Tam, w tym pałacu, za
sowieckich czasów wybiło kanalizację i piwnice zalało, wybaczcie, gównem. I to, jak ludzie mówią, nie raz. I oto od tego gówna
cały tamtejszy „rycerski duch”
przekształcił się w „ruski duch”.
I dodatkowo wszystko tam przesiąkło smrodami szpitalnymi,
gnojem, mikrobami i pleśnią
przez ponad sto lat, gdy mieścił
się tam szpital wojskowy.
I miejsce tam niedobre. Wiemy
jeszcze ze szkoły, kim byli Potoccy
i podobni do nich magnaci. Jak
bardzo nienawidzili wszystkiego
co ukraińskie, „chłopskie”. A teraz wnuki tych bitych kańczugami chłopów i gwałconych ukraińskich dziewcząt, aż podskakują, tak chcieliby by nasze miasto
znów nazwano Stanisławowem.
Tak byłoby po europejsku (tak im
się zdaje, bo to nieuki, którzy nie
słuchają ludzi mądrych, prawdziwych Ukraińców).
Nie mają niewolnicy godności
i bólu za swoich pradziadów.
Jest tylko pragnienie, aby samemu zostać panem i żeby jakiś
zwyrodniały arystokrata Otto
czy Kazimierczyk za ukraińskie
pieniądze przyjechał tu, pojadł,
dobrze popił i poklepał naszych
„nowych arystokratów” po plecach: „Gut, chłopie, dobrze!”.
Ten prześmierdnięty karbolem i
fekaliami pałac (a naprawdę syfilityczną ruinę) należy zburzyć
do fundamentów jako wrzód na
ciele miasta.
Nie ma w nim jakiejkolwiek
architektonicznej wartości. I o
wartości też należy już mówić
prawdę i mówić głośno. Idealnym typem budowli, jak już wiadomo naukowcom, jest prosta
prostokątna ukraińska wiejska

chata typu stodoła, która powstała jeszcze w czasach Trypola.
Osiem tysięcy lat jej architektura
pozostaje niezmienna. Dlaczego? Ponieważ to ona jest szczytem całej architektury, całego
światowego designu. Wszystko
co genialne - proste. A to co przynieśli tutaj zaborcy, wszystkie te
kaprysy i «style», to wszystko jest
nam obce, to sztuka okupantów.
Uwalniać Ukrainę od wpływu
tysiącletniej okupacji, należy nie
poprzez poniżający nas szacunek do gnębicieli – magnatów,
a przez niszczenie okupacyjnego
spadku, tych to austriacko-polskich kamienic w centrum Iwano-Frankowska i w innych miastach, których architektura deformuje psychikę przechodniów
– Ukraińców, przypominając im,
że są oni i dzisiaj mali, biedni i
zniewoleni.Nie mamy własnej
szkoły architektonicznej, która
by wiodła ukraińską architekturę od ukraińskiej prawdziwej
chaty. Od ojczystego, swojego,
nie zniekształconego obcą myślą.
Szewczenko, Franko, Bandera
nie urodzili się w pałacach. A
w pałacach rodzili się ci, którzy
strzelali do Ukraińców i wieszali ich. Dlatego ucieszę się, kiedy
wyburzymy te przeklęte przez naszych dziadów rumowisko, nad
którym tak cmokają przyszywani
chłopi i grantożercy. Niech będzie tam choć i centrum handlowe, z niego chociaż jakaś korzyść
dla ukraińskiej gromady”.
Mariana Warciw -pielęgniarka
Mirosław Rowicki ( Marcin Romer ) red. nacz. „Kuriera Galicyjskiego” Lwów - Iwanofrankowsk autor tekstu „Zburzyć
Galicję”, w którym przywołane
zostały fragmenty artykułu Mariany Warciw, porównuje jej apel
m.in. do działań afgańskich talibów, którzy wysadzili w powietrze
jeden z uznanych cudów świata
– olbrzymie skalne posągi Buddy. I ma nadzieję, że tego typu
teksty siejące nienawiść narodowościową spotkają się z należytą
reakcją, czyli stanowczym sprzeciwem. „Trzeba jednak pamiętać
– pisze Romer – że brak reakcji
to też reakcja”.
Dlatego należy oczekiwać zdecydowanej reakcji ze strony władz
polskich na tego typu antypolskie wystąpienia, wpisujące się
we wcześniejsze działania w tym
tonie, prowadzone m.in. przez
samorząd Lwowa.
A tymczasem:
AMBASADA UKRAINY W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , Al. Szucha 7 w liście z
dnia 01.06 2005 pisze:
/PISOWNIA ORYGINALNA/
„…pilne!
Pan Waldemar Dąbrowski
Minister Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowny Panie Ministrze,
Niestety, w kolejny raz i co jest
istotne, w trakcie podpisywania
Międzynarodowego Protokołu
o upamiętnieniu miejsc ukraińskich w Polsce i polskich na
Ukrainie, szczególnie w trakcie osiągniętych porozumień w
sprawie otwarcia polskich wojskowych pochówków na cmen-

tarzu Łyczakowskim we Lwowie
jestem zmuszony interweniować.
W sprawie kontynuacji skandalicznych antyukraińskich przedsięwzięć. Tym razem chodzi o
uroczystość pod tytułem „Ludobójstwa i deportacji ludności
polskiej na kresach wschodnich
RP, 1939 – 1947, która odbędzie
się w dniu 4 czerwca b.r. w Przemyślu. W trakcie uroczystości
jest zaplanowana konferencja o
tematyce ludobójstwa OUN-UPA
na Polakach i wystawa fotograficzna o tej tematyce. Organizatorem w/w uroczystości jest
Związek Kombatantów i Rodzin
Kresowych przy poparciu oficjalnych czynników samorządowych
i państwowych: patronatu Honorowego Prezydenta m. Przemyśla, Starosty Przemyskiego,
udostępnienie pomieszczeń przez
Muzeum narodowe Ziemi Przemyskiej i Klubu Garnizonowego
Wojska Polskiego. Rozumiemy,
iż w Przemyślu są duże problemy
w stosunku do mniejszości ukraińskiej (cmentarz wojskowy w Pikulicach, Pawłokoma, ukraiński
„Dom Ludowy”). Wygląda na to,
iż władze miejscowe uciekając
od rozstrzygnięcia tych trudnych
kwestii i w celu odwleczenia
uwagi społeczności od nich, organizowują właśnie takie prowokacyjne uroczystości, które mogą
wywołać fale sprzeciwu w Ukrainie, a szczególnie we Lwowie.
Ponieważ to już nie pierwsza w
ostatnich czasach antyukraińska
akcja w Polsce zajmą właściwe
stanowisko w tej sprawie i uczynią wszystko, aby nie doszło do
tego typu „uroczystości”.
Z poważaniem
Ihor Charczenko
Ambasador”
Do wiadomości:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Ministerstwo Obrony Narodowej
RP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
Wojewoda Podkarpacki
Prezydent Przemyśla
I dalej:
„TOWARZYSTWO PAMIĘCI
NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W
KRAKOWIE ZARZĄD GŁÓWNY
31-060
KRAKÓW, UL. ŚW. WAWRZYŃCA 15
Pan Ihor Charczenko		
KRAKÓW 30. 06. 2005
AMBASADOR UKRAINY W
POLSCE WARSZAWA
Towarzystwo Pamięci Narodowej
im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego w Krakowie,
działając zgodnie z art. 1 ust. 3
Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 7.IV. 1989r. / Dz. U. Nr.
20 poz. 104/Protestuje kategory
cznie
Przeciwko wypowiedziom i
pogróżkom, wyrażonym przez
Pana w związku z uroczystościami, jakie odbyły się w Przemyślu dla upamiętnienia rocznicy masowych mordów i rzezi
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ludności Kresów południowo
– wschodnich w latach II wojny
światowej, to jest ludobójstwa
dokonanego na Polakach przez
faszystowskie nacjonalistyczne
ukraińskie ugrupowania spod
znaku OUN – UPA. Ta niespotykana ingerencja ambasadora
Ukrainy w wewnętrzne sprawy
Polski, kwalifikuje się do uznania Pana za „persona non grata” w Polsce! Pańska postawa i
wypowiedzi jątrzą między ludźmi
i burzą dopiero co nawiązany
dialog polsko – ukraiński.Protestujemy, gdyż skandalem
jest fałszowanie historii i ochranianie nacjonalistycznych formacji OUN – UPA, znanych
powszechnie jako ludobójcze i
przestępcze.Protestujemy, bo prowokacją jest
stawianie pomników „ku chwale dywizji SS-Hałyczyna” we
Lwowie, czy nadawanie ulicom
nazw „Dywizji SS-Hałyczyna”
w Tarnopolu! To chyba jedyna
w Europie ulica z faszystowską symboliką „SS” w nazwie!
Formację tę Międzynarodowy
Trybunał Wojskowy w Norymberdze w 1946 roku uznał za
organizację przestępczą, obok
NSDAP, SD i gestapo. Dywizję
„SS – Galizien” utworzono na
wyraźną prośbę ukraińskich nacjonalistów, była w kolejności
czternastą esesmańską dywizją w
gronie tych „najsławniejszych”:
- Leibstandarte Adolf Hitler- SS,
Totenkopf-SS, Das Reich SS, itd.
Była jeszcze łotewska SS-Lettland, jako pietnasta w kolejności.- Protestujemy, gdyż wyjątkową prowokacją wobec Polaków
jest pomnik Stepana Bandery we
Lwowie, czy pomnik kata wołyńskich Polaków Kłyma Sawura
w Równem. Bandera skazany w
Polsce na karę śmierci zamienioną na dożywocie za zamordowanie w 1934 roku polskiego
ministra Bronisława Pierackiego, po opuszczeniu więzienia
mordował bestialsko Polaków, a
także Ukraińców, gdy ci chcieli Polakom pomagać. Sam został zamordowany w mrocznych
okolicznościach przez swoich
pobratymców w październiku
1959 roku w Monachium, gdzie
ukrywał się pod przybranym nazwiskiem „Stefan Popiel”.Kopie niniejszego pisma – protestu otrzymują: MSZ, MON,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związki
kombatanckie, organizacje patriotyczno – niepodległościowe i
kresowe, a także środki przekazu
celem publikacji. W załączeniu
wydawnictwo „Pamięć Narodowa – 2005” poświęcone głównie
rocznicowym uroczystościom ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich RP w latach II
wojny światowej, które odbyły
się w Krakowie 17 września 2004
roku.				
Prezes Zarządu Głównego
mgr Jerzy Korzeń
PIECZĘĆ OKRĄGŁA
TOWARZYSTWA PAMIĘCI
NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

zbudowanie imperium ukraińskiego, ekspansja terytorialna
w nieskończoność… sprowadza
się ona do zbudowania soborowego państwa ukraińskiego na
wszystkich terytoriach etnograficznych, przy czym przynależność do ukraińskich terytoriów
etnograficznych w sposób arbitralny określa OUN ; chodzi o
państwo o obszarze jednego miliona dwustu tysięcy kilometrów
kwadratowych sięgające od Krynicy Górskiej w Krakowskiem na
zachodzie do granic Czeczenii na
wschodzie. Według ocen OUN w
skład obecnie istniejącego państwa ukraińskiego mają być włączone terytoria należące dzisiaj
do Polski / Podlasie, Chełmszczyzna, Nadsanie, Łemkowszczyzna, czyli tzw. Zacurzonie, razem
dziewiętnaście tysięcy pięćset
kilometrów kwadratowych /…
Dzisiaj Związek Ukraińców w
Polsce jawnie zalicza tereny tzw.
Zacorzonia do ukraińskich terytoriów etnograficznych, a więc
tych które winny wejść w skład
Państwa Ukraińskiego, a WŁADZE POLSKI WOBEC TAKICH
OŚWIADCZEŃ POZOSTAJĄ
ZUPEŁNIE OBOJĘTNE …Jedną z metod zbudowania takiego
państwa ukraińskiego przewidzianą przez uchwałę OUN z
1929 było całkowite usunięcie
wszystkich okupantów z ziem
ukraińskich. Do okupantów ziem
ukraińskich OUN zalicza wszystkich stale na nich zamieszkujących nie-Ukraińców. Usuwanie,
zgodnie ze wspomnianą uchwałą
miało nastąpić w toku rewolucji
narodowej. „Rewolucja” ta zgodnie z uchwałą Bandery z 1941 r.
nastąpiła w toku wojny niemiecko-sowieckiej. W języku ukraińskim „usuwanie” oznacza „doprowadzenie do nieistnienia…”.
Metody „usuwania” „okupantów” omawia Wiktor Poliszczuk
dalej w swojej publikacji, m.in.
w rozdziale „Na tle 60 rocznicy
mordów wołyńskich”.

WIKTOR
POLISZCZUK
„GORZKA PRAWDA” 2011
WYDAWNICTWO ANTYK

- działacze IRSD (Osyp Kriłyk
Wasylkiw, Roman Kuźma, Roman Rozdolśkyj)

„…celem strategicznym
cjonalizmu ukraińskiego

- działacze borotbistów (Karol
Sawrycz, Mykoła Chrystowyj,

najest

Zagrożenie wcielenia Państwa
Polskiego do Ukrainy jednak
nie kończyło się tylko na planowanej likwidacji Państwa Polskiego przez nacjonalizm ukraiński. Niedługo po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku powstało zagrożenie bolszewickie
stworzone nie tylko przez wojnę
polsko-bolszewicką 1919 – 1920,
ale również przez dywersję wewnętrzną działającej w Polsce
Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy/ KPZU /.
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, KPZU – nielegalna partia komunistyczna,
działająca w Drugiej RP w województwach lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i
wołyńskim. http://pl.wikipedia.
org/wiki/Komunistyczna_Partia_Zachodniej_Ukrainy
Prekursorami późniejszej KPZU
były:
- grupy socjalistyczno-komunistyczne Borysławia, Drohobycza
i Stryja

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Mychajło Jałowyj)
Partia powstała w październiku 1923 z przekształcenia
Komunistycznej Partii Galicji
Wschodniej. Opowiadała się za
zbrodniczym oderwaniem terytorium południowo-wschodniej
części Rzeczypospolitej Polskiej
i przyłączeniem do ZSRR. W
1924 połączyła się z Ukraińską
Partią Socjal-Demokratyczną
(USDP), następnie w 1925 została wcielona na zasadzie autonomii do Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski.
W 1927 większość członków
KPZU poparła odchylenie nacjonalistyczne (czyli kierunek
ukrainizacyjny)
Ołeksandra
Szumskiego, co spowodowało
szybką reakcję Łazara Kaganowicza. Partia została oskarżona
o zdradę idei komunistycznej, i
podzieliła się. Większość (szumskiści) popierała politykę ukrainizacji Szumskiego w USRR,
natomiast mniejszość pozostała
wierna Kaganowiczowi. 18 lutego 1928 większość (wasylkiwcy)
pod przewodnictwem Kriłyka
i Kuźmy została wykluczona z
Kominternu, i od tej pory występowały dwie partie: KPZU-większość i KPZU-mniejszość.
Przedstawiciele wasylkiwców
występowali przeciw polityce
Iosifa Stalina i Ł. Kaganowicza, żądali realnej ukrainizacji
USRR. Pod koniec 1928 KPZU-większość ogłosiła samorozwiązanie, a jej liderzy wyznali swoje błędy, i wyjechali do
ZSRR, gdzie wkrótce zostali
zgładzeni.
Czołowi przywódcy: Aleksander Szpilman, Nestor Chomyn,
Ostap Dłuski, Roman Kuźma
Turianśkyj, Osyp Kriłyk, I. Senyk, Ozjasz Szechter, Hryhorij
Iwanenko Barnaba, Myron Zajaczkiwśkyj Kosar.
„SWOBODA”, „BLOK JULII
TYMOSZENKO”, „UKRAIŃSKA PARTIA LUDOWA”
Gdy w lipcu 2009 roku Sejm
RP podjął uchwałę w sprawie
tragicznego losu ludności polskiej na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej w zapisie „znamiona ludobójstwa”
„Swoboda” ostro to potępiła.
- „Decyzja Sejmu RP podsyca
antyukraińską histerię i obraża
godność narodową Ukraińców,
którzy od wieków mieszkali na Wołyniu. Termin „Kresy
Wschodnie” w ustawie oznacza,
że w Polsce nadal istnieją „wrogie nastroje wobec etnicznych
ziem Ukrainy w tym Wołynia”.
Gdy w Polsce potępiono decyzję
prezydenta Wiktora Juszczenki, który nadał tytuł bohatera
Ukrainy Stepanowi Banderze,
liderowi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Tiahnybok w studiu telewizji Kanał 5
mówił: „Polska obraża pamięć
Bandery i narodu ukraińskiego. Dziwnym trafem reakcja
Polski i ukrainofobia szerząca
się w tym kraju, zbiegają się z
histeryczną reakcją Rosji. Nie
chciałbym myśleć, że to zaplanowane akcje Moskwy i Warszawy”.
Komentując polską ocenę Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację
polskiej ludności na Wołyniu w
Galicji Wschodniej w latach 30

XX wieku, lider Swobody Tiahnybok twierdził, że „w Polsce
zapominają o systematycznym
wielowiekowym terrorze Polaków, skierowanym przeciwko
Ukraińcom”.
KURIER GALICYJSKI NR
18/2009
„Blok Julii Tymoszenko”, faszystowsko - nacjonalistyczna
Partia „Swoboda”, „Ukraińska
Partia Ludowa” zgłosiły na sesję Rady Obwodu Lwowskiego
projekt uchwały ustanawiającej
„dzień ofiar polskiego terroru
we wrześniu 1939 roku”, uzasadniając wniosek:
„W najbliższych wrześniowych
dniach mija 70 lat od tragicznych wydarzeń, szczególnie dla
mieszkańców obwodu lwowskiego. Wycofujące się z zachodnio – ukraińskich ziem
polskie wojska i policja zniszczyły dziesiątki wsi, zabiły setki
pokojowo nastawionych Ukraińców” – podpisał Oleh Pankiewicz, wiceprzewodniczący
„Swobody” w lwowskiej radzie
obwodowej.
Dokumenty, źródła, cytaty:
www.kresy.pl
„Kurier Galicyjski” „Zburzyć
Galicję” Marcin Romer,
„Rzeczpospolita” „Marsz Swobody” Tatiana Serwentyk, Piotr
Kościńki.
„Rzeczpospolita” 11 lipca 2011
„Prezydent prosi o wybaczenie
za Jedwabne”
Salon24.pl „Antypolonizm na
Ukrainie” dr Artur Górski –
poseł na Sejm RP,
„Kurier” Chicago „Lwów dole
i niedole” Aleksander Szumański.
„Nasza Polska” „Lwów umiera” Aleksander Szumański,
firtka.if.ua
Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego – Zarząd Główny.
aleksanderszumanski.pl
GRUZ Z PAŁACU POTOCKICH W STANISŁAWOWIE
NA BUDOWĘ UKRAINY
http://arturgorski.salon24.
pl/279573,antypolonizm-na-ukrainie ANTYPOLONIZM
NA UKRAINIE DR ARTUR
GÓRSKI POSEŁ NA SEJM
http://niepoprawni.pl/
blog/2218/gruz-z-palacupotockich-w-stanislawowie-nabudowe-ukrainy ALEKSANDER SZUMAŃSKI
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=
&q=antypolska+ukraina&oq=
ANTYPOLSKA+UKRAINA&
gs_l=firefox-hp.1.0.0.4673.1169
1.0.14427.18.9.0.9.9.0.237.1389
.0j8j1.9.0....0...1ac.1.34.firefox-hp..0.18.1412.AMLJnN_tehE&gws_rd=ssl ANTYPOLSKA
UKRAINA

ww.ksi.btx.pl

DŁUGO NA TO
CZEKAŁEM
Adolf Głowacki

8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Szczecińskim, odbyła się
debata „Wołyń dawniej i dziś”.
Ponieważ zdobyłem już podstawowe niesprawności, w tym
byle jaki odbiór, ograniczę się
do ogólnych wrażeń i refleksji,
jakie z tego spotkania wyniosłem.
Należę do kończącego żywot
pokolenia, które przeżyło banderowskie piekło, gwałt jałtański, wygnanie i nowy ład stalinowski. Które wbrew intencjom
władz, podtrzymywało pamięć o
tragedii kresowego ludu i przekazywało tę gorzką prawdę młodym. Żyliśmy wiarą, że prawda
zwycięży i nadzieją na ukaranie
zbrodniarzy. Niestety zarówno
starsi jak i większość moich rówieśników, nie doczekało się nawet potępienia zbrodni. A kara?
Chyba Boska. Choć banderowcy
nic nie osiągnęli i zapisali jedynie czarną kartę w historii Ukrainy, w tych układach, zakończą
żywot w glorii sławy. Trochę gorzej sądzę, utrwali ich historia.
Po filmie „Wołyń” przeżyłem
wstrząs. Wróciły obrazy płonącej
wioski, pogorzeliska, lamentujących kobiet, przerażonych dzieci, zamordowanych, spalonych
zwierząt i zbiorowego pogrzebu. Wróciły też nocne koszmary
senne. Ale przyjąłem go również
z nadzieją, że wywoła otwartą
debatę. Taką, jaka od dawna toczy się w Internecie. Do uczelni
wchodziłem z mieszanymi uczuciami. Na wcześniejszych spotkania dominowała poprawność
polityczna. Ciekaw byłem, czy
dotarła tu już nowa fala.

zostawiła dziecko w kołysce. Po
odejściu bandytów, znaleźli je w
kawałkach na talerzach rozstawionych na wigilijnym stole.
Oczywiście nie wszyscy Ukraińcy dali się wciągnąć do rzezi, co zarówno referujący jak i
dyskutanci zgodnie podkreślali.
Sporo nie uległo presji, a nawet
pomagało Polakom i przypłaciło
to życiem. Jestem żywym świadectwem, powiedziała jedna z
pań. W czasie napadu uciekła z
rodziną do zaprzyjaźnionej sąsiadki. Ja was nie mogę przyjąć
do domu, ale stodoła otwarta. Ja
żyję, ona nie, bo ktoś doniósł.
U nas też ostrzegali, przyjmowali na nocleg, razem czuwali na
warcie i kryli Polaków. Zasłużyli
tym nie tylko na naszą wdzięczność, ale i najwyższe polskie odznaczenia. Nie możemy jednak
tego zrobić, bo naraziłoby to ich
na szykany i represje.
Gdy w korespondencji z Ukraińcem, morderców nazwałem
dziczą, oburzył się - bo to kulturalny naród. Skoro tak, to skąd te
barbarzyńskie czyny.

Salę wypełniała młodzież akademicka, profesorowie oraz grupka
starszych panów i działaczy organizacji kresowych.

Różne padały wypowiedzi, ale
w żadnej nie wyczułem ducha
odwetu. Wszyscy podkreślali, że
tylko na prawdzie można zbudować pojednanie. Dopóki Ukraina nie odetnie się od krwawej
przeszłości, to tylko stwarzanie
pozorów, strata czasu i czcza gadanina. Poprawność polityczną i
milczenie naszych władz, uznali
za przyzwolenie. Jak mają być
naszym przedmurzem, mogą też
dyktować warunki. I to robią.
Na Ukrainie Zachodniej nie ma
miasta bez pomnika kata narodu
polskiego, a we Lwowie stoi gigantyczny posąg wodza OUN UPA, Bandery.

Nie wszystko słyszałem, ale
szybko z tej składanki wyłowiłem nowy język. Referujący
metodycznie omawiali zbrodnie
wołyńskie i w województwach
południowych, przytaczali szokujące liczby oraz mrożące krew
w żyłach mordy. Bez zaciemniania i łagodzących okoliczności.
Referujący przytoczył nawet
książkę Kormana z opisami
136 metod uśmiercania Polaków. Każdą cechowało skrajne
okrucieństwo i przedłużanie
cierpienia – podkreślił. Straszne
zwyrodnienie wierzącego i niby
cywilizowanego narodu. Oto
jedna z wypowiedzi. Zaskoczyli
nas. Jedna z rodzin w ostatniej
chwili wskoczyła do kryjówki i

Uznanie przez sejm rzezi za ludobójstwo i ustanowienie 11 lipca Dniem Ludobójstwa, jeden z
dyskutantów nazwał przełomem.
Cieszę się też, że nareszcie nikt
nie odbierał mi głosu i nie przerywał wypowiedzi - dodał. Tak to
spory postęp, ale jak wcześniej
skończyło się na uchwale. Nie
poszły za tym żadne nakłady na
badania, wydawnictwa i nie znalazło to odbicia w programach
nauczania. Nadal ciszą czcimy
największy cmentarz Europy.
A przecież nie o zemstę, lecz o
pamięć wołają ofiary. Przy Dniu
Ludobójstwa brakuje słowa czyjego. Jedyną podpowiedzią jest
data. To ostra debata w Internecie, liczne wydawnictwa, filmy

dokumentalne i pełnometrażowy
Wołyń, coraz większe oburzenie
społeczeństwa i lęk przed utratą
elektoratu, wymusiła te decyzje.
Nadal jednak z poprawnościową
woalką.
Finansujemy natomiast „Nasze
Słowo”, które w naszym kraju,
bez żenady uprawia ostrą, antypolską propagandę. Ta polityka przyczyniła się do rozkwitu
wrogiego Polsce neo-baderyzmu. Ideologii nienawiści, którą
mniejszość narzuciła całej Ukrainie. Morderców narodu polskiego uznali za bohaterów i nagrodzili kombatanckimi premiami.
Na to też nie zareagowały nasze
władze.
Ukraińcy nasączają tą ideologią
młode umysły i uczą w szkołach,
że przygraniczne obszary wciąż
pozostają pod czasową okupacją Polską. Wydają też mnóstwo
pseudo-historycznych wydawnictw. Kłamią bez zahamowań.
Prelegent pokazał ich książkę
„Nam Polska nie potrzebna”. I
to prawda. Potrzebują jedynie
naszego wsparcia. Jeden z dyskutantów przypomniał o plakatach głoszących, że Polacy
zamordowali na Wołyniu 100 tysięcy Ukraińców. Te poczynania
nie kształtują przyjaznego nam
państwa. Dzwonek alarmowy
jest coraz głośniejszy, a władze
udają, że nic nie słyszą.
Spotkanie trochę się przeciągnęło i kilkunastu młodych opuściło
salę. Dłużyzny nużą, osłabiają
uwagę, a nawet wyłączają słuchaczy. Prowadzący spotkanie
zaapelował o cierpliwość, bo
to wyjątkowe spotkanie. Większość wytrwała i z uwagą wysłuchała wszystkich wypowiedzi.
Prelegenci i dyskutanci przytoczyli wiele wartościowych opracowań, z których studenci mogą
skorzystać. Zachęcali też do wykorzystania sporych szczecińskich zbiorów, do magisterek i
doktoratów.
Spotkanie zakończyło się dość
długą owacją na stojąco. Młodzież i starsi, brawami wyrazili
uznanie dla prawdy. Długo na
to czekałem. Szkoda, że tej dobrej nowiny nie mogę przekazać
rodzicom i rówieśnikom. Mam
nadzieję, że to nowe otwarcie
już nie wygaśnie, a golgota kresowego ludu polskiego, znajdzie
stałe miejsce w podręcznikach
szkolnych i wydawnictwach uniwersyteckich.
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OFIARA UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJCY
ROMANA SZUCHEWYCZA.

MORD POPEŁNIONY NA KURATORZE
LWOWSKIM STANISŁAWIE SOBIŃSKIM
Aleksander Szumański
Wieczór 19 października 1926
roku był chłodny i ponury. Jesienna pogoda nie zachęcała
ludzi do wieczornych spacerów
po ulicach Lwowa. Ulica Królewska (obecnie Kniazia Mstysława Udatnoho), to jedna z
wielu niedużych uliczek przylegających od zachodu do wzgórza i parku Wysoki Zamek.
W tamten wtorkowy wieczór
była zupełnie pusta. Szedł nią
tylko pięćdziesięcioparoletni
mężczyzna z kobietą. Mężczyzna ten nie wiedział, że od wielu tygodni był obserwowany.
Jacyś ludzie na zmianę pilnie
śledzili jego codzienne życie.
Próbowali ustalić rozkład jego
dnia, codzienne zwyczaje, ulice, którymi najczęściej chodził,
godziny codziennych spacerów.
Zorientowali się, że wieczorami lubił spacerować na Wysoki
Zamek. Uściślili wtedy z zegarkiem w ręku czas jego codziennej przechadzki, szczegółowo
spenetrowali okolicę i wybrali
najwygodniejsze miejsce, by go
zaskoczyć. Nie mieli wątpliwości, że najlepsza będzie nieduża
uliczka, znajdująca się tuż za
ulicą Zamarstynowską i Starym Rynkiem. Słabo oświetlona, a w zimny, jesienny wieczór
zwykle pusta.
Tam właśnie zaczaili się w bramie jednego z domów i czekali. Była godzina 18.15, dnia 19
października 1926 roku. Mężczyzna z kobietą szli powoli ulicą Królewską. Nie zorientowali się nawet, że nagle z bramy
domu, który mijali wysunęła
się jakaś postać i stanęła za
nimi. Padł tylko jeden strzał z
rewolweru w tył głowy mężczyzny, który natychmiast powalił
go martwego na ziemię. Zaraz
potem dwaj młodzi ludzie rzucili się do ucieczki w przeciwną
stronę. Strzał z rewolweru nikogo nie zaalarmował. Upłynęło dużo czasu zanim zszokowana kobieta, która towarzyszyła
zabitemu mężczyźnie, wezwała
policję. Gdy w końcu zjawili się
policjanci, sprawców już dawno nie było. Świadków, poza
kobietą, także nie.
Następnego dnia na pierwszej
stronie „Gazety Lwowskiej”
pojawiła się notatka pt. „Padł

na posterunku!”. Przekazano
w niej czytelnikom następującą informację: „Wczoraj około
godziny 6:15 wieczorem padł z
ręki skrytobójcy jeden z ludzi
najzacniejszych,
znakomity
pedagog, wzorowy urzędnik,
gorący patriota polski, kurator
lwowskiego okręgu szkolnego,
dr Stanisław Sobiński (na zdjęciu)). Wracał do domu z żoną,
ani przypuszczając, że za chwilę padnie ugodzony kulą rewolwerową w tył głowy. Człowiek
w sile wieku (ur. 12 czerwca
1872 r. w Złoczowie), mógł jeszcze długie lata służyć wydatnie własnemu społeczeństwu i
sprawie dobra publicznego.
W ciągu swej kariery urzędniczej, czy to na stanowisku profesora szkół średnich, dyrektora gimnazjum, czy wreszcie
kuratora, zdobył cześć i miłość
powszechną. Zrównoważony,
uczynny, podbijał wszystkich
prostotą i szczerością w postępowaniu, więc i tragiczny, a
niczym nieusprawiedliwiony
zgon jego wywołał ogólny żal i
oburzenie. Powołane czynniki
wytężają wszystkie siły, by ująć
zbrodniarzy. Nie wątpimy, że
im się to uda i że poniosą oni za
swój czyn odpowiednią karę”.
Niestety nie ponieśli nigdy. W
dniach 21 stycznia – 13 marca
1928 roku odbył się we Lwowie
proces 17 członków Ukraińskiej Organizacji Wojskowej,
których oskarżono o terroryzm, zdradę państwa polskiego i szpiegostwo. Zabójstwo
Stanisława Sobińskiego przypisano dwóm spośród oskarżonych – Wasylowi Atamańczukowi i Iwanowi Werbyćkiemu.
Skazano ich na karę śmierci.
Jednak Sąd Najwyższy, do którego odwołali się ich adwokaci,
miał wątpliwości i przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi przysięgłych
we Lwowie. Proces był poszlakowy. Opierał się w dużej mierze na uzyskanej przez policję
informacji, że wyrok śmierci
na Sobińskiego wydała tajna
Ukraińska Organizacja Wojskowa. W drugim procesie,
który trwał od 18 stycznia do
15 lutego 1929 roku, skazano
Werbyćkiego na karę śmierci,

a Atamańczuka na 10 lat ciężkiego więzienia. Nie rozwiało
to wątpliwości Sądu Najwyższego, który 27 lipca 1929 roku
utrzymał karę zasądzoną Atamańczukowi, a Werbyćkiemu
zamienił karę śmierci na 15 lat
ciężkiego więzienia.
Wyrok był pomyłką sądową.
Zamachu na kuratora Sobińskiego rzeczywiście dokonała
Ukraińska Organizacja Wojskowa, ale jego bezpośrednimi
wykonawcami nie byli ci, których za to później skazano. Byli
nimi natomiast Bohdan Pidhajny i Roman Szuchewycz – studenci Politechniki Lwowskiej i
członkowie UWO. Ci dwaj młodzi ludzie tamtego wieczora, po
tym jak padł strzał z rewolweru, natychmiast rzucili się do
ucieczki. Nikt ich nie widział,
nikt ich nie rozpoznał, nawet
żona zamordowanego. Zanim
policja wszczęła pościg, zdążyli się już dobrze zamelinować i zatrzeć ślady. To była ich
pierwsza akcja terrorystyczna,
chrzest bojowy w UWO. Ta
pierwsza polska krew, którą
tego październikowego wieczora 1926 roku we Lwowie wzięli
na swoje sumienia otworzyła
im drogę do zbrodniczej kariery. Najpierw w Ukraińskiej
Organizacji Wojskowej, a potem w Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów.
Pidhajnego ta droga zawiodła
do 14. (1. ukraińskiej) Dywizji
Grenadierów Waffen-SS „Galizien” („Hałyczyna”), gdzie
był
SS-Obersturmführerem,
Szuchewycza natomiast na najwyższe szczyty – komendanta
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ale tego wieczora, kiedy
po zabójstwie kuratora Sobińskiego udało im się ukryć, nic
jeszcze nie wróżyło ich wielkiej
przyszłości. Obaj mieli po 19
lat. Pidhajny był długo blady
i trzęsły mu się ręce, chociaż
to nie on strzelał. W przeciwieństwie do niego Szuchewycz wykazał się nadzwyczajnym spokojem. Już podczas
tej pierwszej zbrodni zdradził
predyspozycje do mordowania
ludzi z zimną krwią. Tak samo
spokojny i opanowany będzie
Szuchewycz 17 lat później, gdy

/ Stanisław Sobiński – polski pedagog, społecznik, kurator okręgu szkolnego lwowskiego
w latach 1921-1926. Wikipedia

UPA pod jego dowództwem
wytoczy morze polskiej krwi
na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. W tamten jesienny wieczór to on na zimno i
precyzyjnie strzelił Stanisławowi Sobińskiemu w tył głowy.
Niczym funkcjonariusz NKWD
w Katyniu.
Ani autor notatki w „Gazecie Lwowskiej”, informującej
o zabójstwie Sobińskiego, ani
policja, ani sąd, który skazał
nie tych, którzy byli prawdziwymi sprawcami zbrodni, ani
zszokowana tą zbrodnia opinia publiczna – słowem nikt
nie miał wówczas świadomości,
że wieczorem 19 października
1926 roku na uliczce Królewskiej we Lwowie rozpoczęła
się krwawa historia faszyzmu
ukraińskiego, czy też jak chcą
niektórzy „integralnego” lub
„rewolucyjnego” nacjonalizmu
ukraińskiego. Jej kolejnymi
etapami będą terrorystyczna

działalność OUN, kolaboracja
nacjonalistów ukraińskich z
Niemcami hitlerowskimi i ludobójstwo wołyńsko-małopolskie.
Ta historia trwa do dzisiaj, a
jej najnowszymi rozdziałami
są przewrót polityczny na Majdanie, wojna w Donbasie i budowanie tożsamości narodowej
Ukraińców na kulcie zbrodni
i zbrodniarzy. Takich jak Roman Szuchewycz.
W chwili zabójstwa kuratora
Sobińskiego 19-letni Szuchewycz miał już za sobą kilkuletni staż w ukraińskiej konspiracji nacjonalistycznej. W 1922
roku – mając 15 lat – został
członkiem tajnej organizacji
ukraińskiej o nazwie Towarzystwo Czarnego Tryzuba, która
wprost odwoływała się do faszyzmu włoskiego. 14 marca
1923 roku – nie mając jeszcze
16 lat – został członkiem UWO.
„Chrzest bojowy” na ulicy
Królewskiej we Lwowie dał
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mu m.in. przepustkę na tajny
kurs oficerski, który niemiecka Abwehra zorganizowała
dla członków UWO w Wolnym Mieście Gdańsku. Po jego
ukończeniu Szuchewycz stał się
czołową postacią terrorystycznych struktur UWO i OUN.
Jako szef referatu bojowego
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów kierował przygotowaniem i organizacją wszystkich akcji terrorystycznych
OUN, w tym najbardziej znanych, jak zamordowanie posła
Tadeusza Hołówki (działacza
ruchu prometejskiego i wielkiego przyjaciela Ukraińców),
napad na pocztę w Gródku
Jagiellońskim, zamach na konsulat ZSRR we Lwowie i zamordowanie ministra spraw
wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Wszystko to zaczęło
się jednak od zabójstwa kuratora Sobińskiego w tamten październikowy wieczór.
Polska policja wiedziała, że
referatem bojowym OUN kierował „Dzwin”, ale nigdy nie
potrafiła skojarzyć tego pseudonimu z osobą Romana Szuchewycza, którego w 1936 roku
skazano jedynie za samą przynależność do OUN na trzy lata
więzienia, z których odsiedział
tylko rok.
Dlaczego UWO postanowiła w
1926 roku zamordować Stanisława Sobińskiego? Wedle
ówczesnej i współczesnej propagandy ukraińskiej winny
był oczywiście sam Sobiński,
ponieważ miał doprowadzić do
nasilenia „ataków polskiej władzy okupacyjnej na całe szkolnictwo ukraińskie” – jak to ujął
banderowski historyk Petro
Mirczuk. Chodzi o to, że Sobiński jako kurator wprowadzał w
podległym mu okręgu szkolnym postanowienia ustawy z
31 lipca 1924 roku, regulującej
zasady organizacji szkolnictwa
dla mniejszości narodowych
(tzw. ustawa Grabskiego).
Przewidywała ona przekształcenie szkół ukraińskich, ale też
i polskich – odziedziczonych
w Małopolsce Wschodniej po
zaborze austriackim – w dwujęzyczne. Wprowadzenie tej
ustawy na Kresach Wschodnich spowodowało, że z 2151
ukraińskich szkół powszechnych w 1924 roku pozostało
684 w 1930 roku, a z 2568 polskich – 2186. W miejsce zlikwidowanych szkół ukraińskich i
polskich powstały 1793 szkoły
dwujęzyczne. Ponadto Sobiński zalecił również wprowadze-
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nie języka polskiego w urzędowaniu szkół ukraińskich oraz
zakazał używania w stosunku
do nich określenia „ukraiński”
i polecił zastąpić je słowem
„rusiński”, które nawiązywało
do tradycji historycznej.
Zgodnie z decyzją Rady Ambasadorów z 15 marca 1923 roku,
Polska nie miała obowiązku
wprowadzania w Małopolsce
Wschodniej autonomii terytorialnej, politycznej lub kulturalnej. Polityka władz polskich
odnośnie szkolnictwa ukraińskiego nie stała więc w sprzeczności z prawem międzynarodowym ani Konstytucją RP. Ponadto to nie kurator Sobiński
ponosił winę za reformę szkolnictwa, ale minister wyznań
religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Grabski,
realizujący politykę rządu, którego premierem był wówczas
jego brat Władysław Grabski.
Lwowski kurator był jedynie
urzędnikiem
wykonującym
decyzje podjęte w Warszawie.
„Zatem był niewinny – zauważył prof. Edward Prus – i o tym
decydenci z UWO wiedzieli, ale
im przecież nie chodziło o sprawy winy i kary, oni pragnęli
polskiej krwi i światowego rozgłosu; za to przecież brali pieniądze od sąsiadów Polski – z
zachodu, wschodu i północy” .
Trudno nie zgodzić się z opinią
prof. Prusa. Reforma szkolnictwa, wcielana w życie przez
kuratora Sobińskiego, była
tylko pretekstem do zbrodni.
Rzeczywista wina kuratora
lwowskiego leżała gdzie indziej
– a mianowicie w jego narodowości. Pozwala nam to lepiej
zrozumieć poniższy fragment
pisanego wierszem dzieła literackiego:
„Dajcie noża, siłę dajcie,
Męki Lachom, męki!
Męki straszne, niewymowne,
By aż piekło drgnęło!”
– „Dobrze, synu, noże będą.
Dziś na święte dzieło”.
To fragment utworu „Hajdamacy” Tarasa Szewczenki
(1814-1861) [2] – „ukraińskiego Mickiewicza”, którym wielokrotnie zachwycał się salon
warszawsko-krakowski i jego
prasowy organ – „Gazeta Wyborcza”. Słowa opublikowane
po raz pierwszy w 1841 roku –
88 lat przed powstaniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i 102 lata przed ludobójstwem wołyńsko-małopolskim.
Czy zatem można powiedzieć,
że przyczyną terroryzmu ukra-

ińskiego w II RP i ludobójstwa,
jakiego nacjonaliści ukraińscy
dopuścili się na Polakach podczas drugiej wojny światowej,
były jakieś współczesne krzywdy doznane rzekomo przez
Ukraińców od Polaków? Przecież na utworach Szewczenki
wychowywały się całe pokolenia Ukraińców – narodu, którego świadomość, a co za tym
idzie także nacjonalizm, zaczęły się kształtować właśnie około połowy XIX wieku. Utwory
Szewczenki musiano przecież
czytać także w inteligenckim
domu Romana Szuchewycza.
To w tych strofach m.in. leży
źródło ukraińskiego szowinizmu i jego zbrodni.
Szuchewycz czytywał też Dmytro Doncowa, wedle którego
„przemoc jest jedynym sposobem, jakim rozporządzają
się… narody, zbydlęciałe przez
humanitaryzm (…) pragnienie wielkości dla swego kraju
oznacza pragnienie nieszczęścia dla swoich sąsiadów (…)
gdy historia jest walką o przetrwanie i władzę, o wzięcie w
posiadanie, to twórcza przemoc
musi odgrywać ogromną rolę w
tym procesie, bowiem zawłaszczanie jest przede wszystkim
chęcią pokonania (…). Agresja,
dzięki której nowa idea wchodzi w życie, nie jest przypadkowa, jest immanentna każdej
(…) narodowej idei” [3].
Z tego podglebia wyrósł następnie „Dekalog ukraińskiego
nacjonalisty” (1929 r.), którego
siódme „przykazanie” głosiło:
„Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego
wymaga dobro sprawy”.
Decyzję o zamordowaniu Stanisława Sobińskiego podjął Julian Hołowinśkyj – komendant
krajowy UWO i były oficer
Ukraińskiej Armii Ludowej,
czyli sojusznik Piłsudskiego podczas wojny 1920 roku.
Lwowski kurator szkolny nie
był pierwszą polską ofiarą
nacjonalizmu
ukraińskiego.
Pierwszą ofiarą był namiestnik Galicji i marszałek Sejmu
Krajowego Galicji Andrzej hr.
Potocki, który zginął zamordowany 12 kwietnia 1908 roku
przez Myrosława Siczynskiego
w odwecie za przegranie przez
nacjonalistów ukraińskich wyborów do galicyjskiego Sejmu
Krajowego. Kolejnymi ofiarami nacjonalizmu ukraińskiego
byli liczni Polacy zamordowani
pod władzą Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej
(1918-1919). Ofiarą nacjonalizmu ukraińskiego o mało nie

został też sam jego wielki sojusznik – Józef Piłsudski – na
którego nieudanego zamachu
dokonał we Lwowie 25 września 1921 roku członek UWO,
Stepan Fedak.
Stanisław Sobiński był zatem kolejną ofiarą nacjonalizmu ukraińskiego, ale zarazem pierwszą ofiarą faszyzmu
ukraińskiego. Dlaczego? Dlatego, że zabójcą Sobińskiego
był Roman Szuchewycz, który
już wtedy zaliczał się do otwartych zwolenników ideologii faszystowskiej i który razem ze
Stepanem Banderą skierował
później nacjonalistyczny ruch
ukraiński w kierunku faszyzmu i sojuszu z III Rzeszą. Nazwisko Szuchewycza czyni więc
z zamachu na Sobińskiego wydarzenie symboliczne w kontekście późniejszych wydarzeń
związanych z osobą Szuchewycza, w tym ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Strzał rewolwerowy na
małej lwowskiej uliczce 19
października 1926 roku stanowił preludium do „czerwonych
nocy” na Wołyniu w 1943 roku.
14 października na Ukrainie
po raz kolejny będzie obchodzone święto narodowe, ustanowione dwa lata temu ku czci
domniemanej rocznicy powstania UPA. Na ulice ukraińskich
miast ponownie wyjdą tysiące
pogrobowców Romana Szuchewycza, by oddać hołd zbrodniczej idei, na której pomajdanowa Ukraina buduje swoją tożsamość państwowo-narodową.
Dzisiaj we Lwowie na elewacji
jedynej polskiej szkoły wisi popiersie Romana Szuchewycza,
a na lwowskim przedmieściu
Biłohoroszcze znajduje się muzeum Romana Szuchewycza.
To właśnie muzeum zwiedzał
dwa lata temu „wybitny polski
intelektualista” Kazimierz Wóycicki i po zakończeniu zwiedzania oddał swoje wrażenia
w pełnym egzaltacji wpisie na
swoim blogu, gdzie stwierdził
m.in., że Szuchewycz „jest i
powinien być również dla Polaków postacią o cechach bohatera” [4].
Postawa Wóycickiego – podzielana w mniej lub bardziej zawoalowanej formie przez cały
establishment III RP – tłumaczy nam dlaczego przypadająca 19 października 90. rocznica
śmierci Stanisława Sobińskiego
zostanie przemilczana. Przypominam więc tę rocznicę i tę
zbrodnię. W naprawdę wolnej
Polsce ofiara Sobińskiego powinna być nie tylko przypomi-
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nana, ale i upamiętniona, np.
tablicą. Na to obecnie jednak
nie ma szans nie tylko ze względu na ukraińską biegunkę polskiej „klasy politycznej”, ale
przede wszystkim ze względu
na to, że większość członków
tej „klasy” po prostu nie wie
kto to był Stanisław Sobiński i
co się wydarzyło we Lwowie 19
października 1926 roku.
Dedykuję zatem ten artykuł
„klasie politycznej” solidarnościowej Polski, w tym przede
wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu, który na kijowskim Majdanie wykrzykiwał
banderowskie
pozdrowienie
„Sława Ukrainie” przy aplauzie neobanderowców ze „Swobody” i Prawego Sektora –
ministrowi Witoldowi Waszczykowskiemu, który razem z
Ukraińcami zamierza szukać
„właściwych sprawców” rzezi
wołyńskiej – byłej podsekretarz stanu w MSZ Katarzynie Kacperczyk, wedle której
„nie można odmówić Ukrainie
prawa do odwoływania się do
przykładów
patriotycznych
postaw”, a za gloryfikację UPA
ponosi winę „obecna rosyjska propaganda” – Adamowi
Michnikowi, który wielokrotnie zamieszczał w „Gazecie
Wyborczej” skandaliczne wywiady z Jurijem Szuchewyczem, synem Romana – redaktorowi Tomaszowi Sakiewiczowi, który bawiąc na lwowskim
uniwersytecie zauważył diabelskie piekło w Moskwie, ale
nie zauważył znajdującego się
niedaleko mauzoleum Stepana
Bandery – oraz wielu, wielu innym, którzy krzycząc każdego
dnia o patriotyzmie i polskiej
tożsamości odcinają się od polskiej historii.
E. Prus, „Taras Czuprynka.
Hetman UPA i wielki inkwizytor OUN”, Wrocław 1998, s. 34.
T. Szewczenko, „Hajdamacy” (tłum. Leonard Sowiński),
www.wolenlektury.pl (dostęp
4.09.2016).
D. Doncow, „Nacjonalizm”,
Kraków 2008, s. 193-194.
K. Wóycicki, „Śladami UPA
– muzeum jego dowódcy Romana Szuchewycza”, www.
kazwoy.wordpress.com (dostęp
28.09.2016).
Myśl Polska, nr 41-42 (916.10.2016)

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości.
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części
drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju.
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi
czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego.
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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Stanisława Kukurowska cz.3
Eugeniusz Szewczuk

/ Ruiny Kościola w Czerwonogrodzie

Kiedy przyszedł czas przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej, uczestniczyłam w przygotowaniu i naukach religii. Uczył
nas ksiądz proboszcz Szczepan
Jurasz. Przez ostatni miesiąc
przygotowań chodziliśmy na nauki do klasztoru w Nyrkowie do
sióstr szarytek. Ksiądz codziennie tam odprawiał msze święte.
We wszystkich uroczystościach
kościelnych i mszach świętych
odprawianych w naszym kościele
uczestniczyła księżna Eleonora
Lubomirska, osoba bardzo religijna i poważana w naszym środowisku. Odpust parafialny w naszej
wsi odbywał się w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, 2 lipca każdego roku. Podczas uroczystej sumy któregoś
roku został poświęcony nowy obraz Matki Boskiej, później nazwanej Czerwonogrodzkiej, bowiem
księżna Lubomirska ufundowała
nową suknię do cudownego obrazu naszej Pani – Matce Bożej.
Dotychczasowy obraz został
upiększony złoto – srebrną suk-

nią, był przepiękny. Matka Boska
przyozdobiona tymi szatami, zdawała się być podobna do obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej z
Jasnej Góry, takie było moje wyobrażenie. Nigdy przecież jako
mała dziewczynka na własne
oczy nie widziałam częstochowskiego obrazu, dopiero po wojnie podczas pielgrzymki na Jasną
Górę. Jak donosi internetowa
ukraińska strona Mariana Skowyry www.rkc skowyra com/publ/
dekanat_ jazlowiec/25-1-0-2361
„ Odnośnie obrazu Matki Bożej
Czerwonogrodzkiej, uznawanej
przez wielu za cudowny, dowiadujemy się na kanwie istnienia
w miasteczku trzeciego kościoła
z XVIII wieku. Obraz znajdował
się w głównym ołtarzu. Pochodzenie i czas powstania obrazu
nie są znane. O tym wizerunku
Sadok Barącz pisał, że niejaki
Wojciech Płoński w 1730 roku
„ważył się na dom Boży napaść
w Czerwonogrodzie i nie zważając na tak cudowny Najświętszej
Matki Chrystusa obraz, od której

tak wielu ludzi łaski Bożej doznawało i doznają, ze wszystkiego
obedrzeć, jako z klejnotów, tak ze
srebra”, za co został powieszony.
Po zakończeniu II wojny światowej ocaleni mieszkańcy Czerwonogrodu planowali zabranie
cudownego wizerunku ze sobą
na Ziemie Odzyskane, jednak w
komitecie kościelnym przeważyła obawa, że władze sowieckie mogą go na granicy zabrać,
zdecydowano więc ukryć go w
cmentarnej kaplicy. Dalsze jego
losy nie są znane. Według Stefanii
Bogackiej, wychowawczyni szarytek, miał go stamtąd zabrać niejaki Bronisław Dmytruszyński,
który następnie obraz sprzedał.
Inna wersja podaje, że obraz znajdował się u rodziny Bobryków, po
jakimś czasie zmarli i ślad po nim
zaginął.
W 1947 roku w Lubszy koło
Brzegu, gdzie osiedlili się dawni
mieszkańcy Czerwonogrodu, wykonano kopię cudownego obrazu
i umieszczono w ołtarzu głównym dawnego poewangelickiego

kościoła”, który obecnie jest pod
wezwaniem Nawiedzenia NMP.
W latach 1921-1923 przeprowadzono gruntowny remont świątyni i nadano jej pierwotny wygląd.
Nasz kościół był dość duży, musiał przecież pomieścić wszystkich parafian. Z lewej strony od
wejścia, przy prezbiterium ładnie
zdobiona drewniana ambona, balaski, na środku kilkanaście ławek
tak, by mogli w ich usiąść najstarsi mieszkańcy i księżna Lubomirska. Pozostali wierni stali w nawie
głównej kościoła, nie tak jak jest
obecnie, gdzie większość ludzi
siedzi w ławkach. Podczas sumy
w kościele cały plac przykościelny zapełniony był furmankami i
końmi pilnowanymi przez wiejskich parobków oczekujących na
swych gospodarzy. Ludzie zjeżdżali się z całej parafii, odświętnie ubrani, kobiety w strojach
ludowych w zależności od rangi
niedzielnej mszy, czy przypadającego akurat święta kościelnego.
Po mszy wierni wracali do swych
domów, spożywali posiłek i wy-

chodzili przed domy, zasiadali na
ławkach, odwiedzali się nawzajem i rozmawiali, dużo rozmawiali. Wiejska kawalerka zbierała
się w jednym miejscu mówiąc, że
idą do miasteczka, blisko dworu
księżnej. Były tam dwa sklepy, jeden nich należał do Kółka Rolniczego . Tato także lubił tam pójść,
posłuchać o czym rozprawiają
inni wiejscy gospodarze, przy
okazji wypić coś mocniejszego.
Kieliszek jak mawiali nigdy nie
zaszkodzi. Pamiętam, że którejś
wrześniowej niedzieli 1939 roku
przyszedł jakoś późno wieczorem
do domu, akurat w sąsiedniej wsi
Uścieczko był odpust. Nasz proboszcz po terenie parafii poruszał
się przeważnie końmi, posiadał
własne gospodarstwo przy plebanii w Nyrkowie. Tego dnia akurat
z odpustu wracał pieszo. Zatrzymał się koło zgromadzonych, trochę pogadali i na koniec powiedział do nich - idźcie do domu,
w Uścieczku już pełno ruskiego
wojska. Sowieci zaczęli strzec
mostu na Dniestrze, blokując tym
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samym drogę ucieczki polskiemu
wojsku idącemu w kierunku na
Zaleszczyki i dalej do Rumunii.
Tak zaczęła się u nas wojna. 10
lutego 1940 roku podczas olbrzymiej wywózki Polaków na Syberię, z Czerwonogrodu jak pamiętam wywieźli tylko jedną osobę.
Nazwiska tej pani nie pamiętam,
miała u nas we wsi ciocię, trochę
się kształciła w Czortkowie, potem wyszła za mąż za policjanta,
sama pracując na poczcie. Gdy
zmarł jej wujek, ciocia cały dom
w naszej wsi zapisała na nich i
zamieszkała z nimi w mieście. Po
wejściu Sowietów do Polski, policjant zorientowany w zaistniałej
sytuacji uciekł do Rumunii, ciocia
wróciła do Czerwonogrodu. Żonę
policjanta wywieziono na Sybir,
ktoś później u nas mówił, że przeżyła i po wojnie widywano ją we
Wrocławiu, o nim słuch zaginął.
Potem Sowieci zostali przegonieni i nastali Niemcy. Nie pamiętam
aby w naszej wsi kiedykolwiek
pokazał się większy oddział hitlerowski. Wieś położona z dala od
głównego traktu, zdawała się być
oazą spokoju i bezpieczeństwa.
Niemców tak naprawdę ujrzałam
dopiero w 1944 roku, jak cofali
się przed Sowietami. Wcześniej
dali się jednak we znaki, zwłaszcza Landwirt, ściągając kontyngent i zabierając nam krowę na
obowiązkowe dostawy. Mieliśmy
wtedy 2 krowy i 2 jałówki. Niemcy zrobili w oborze przegląd i zabrali to co chcieli, konia także.
Nagle się ocknęłam, na tle białego
śniegu nie było nikogo, tylko kule
świstały. Doczołgałam się powoli do pierwszego domu we wsi,
udało się, myślę sobie. Tutaj już
byli ludzie, wszyscy spanikowani,
może nawet więcej niż ja. Pytam
ich – dlaczego nie chowacie się
w kościele? Ktoś niechętnie odpowiedział, kościół zamknięty.
Wysłali już kogoś po klucze do
kościelnego i tamten nie wraca.
Myślę sobie – nie ma co czekać w
każdej chwili mogą tu być banderowcy. Po chwili znowu skrycie,
pojedynczymi skokami pomiędzy
domami zaczęliśmy przesuwać
się bliżej kościoła, pozostali za
mną. Zauważyłam dzwonnicę i
kościelny mur, obok w cieniu jakieś drzewo. Teraz już wiedziałam gdzie jestem, przykucnęłam

i mówię sama do siebie – tu dobre miejsce na kryjówkę, gdyby
nawet przechodzili obok, nie zobaczą mnie, tak mi się wówczas
wydawało. Niebawem skulony
dotarł pod kościół ksiądz Szczepan, dwóch gospodarzy i znana
mi z widzenia kobieta, czekali na
otwarcie kościoła. Jak się później
okazało tą kobietą była teściowa Antoniego Romacha – Zofia
Szymańska. Inni potem opowiadali, że przed kościołem razem
z księdzem zanim się schował,
widziano także dziewczynę, najwidoczniej chodziło im o moją
osobę. Jeden z towarzyszących
księdzu mężczyzn powiedział, że
nie ma co dłużej czekać, trzeba
się szybko ukryć. Z drugiej strony
kościoła jest skarpa i taki nawis
skalny, jakby grota o której ksiądz
doskonale wiedział, namówili go
by tam się ukryć. Po murze zeszli na dół i pod kamieniami na
zboczu kościelnego wzgórza z
niecierpliwością czekali na dalszy rozwój wypadków. Zostałam
jednak w swojej kryjówce bojąc
się, że tam mogą nas banderowcy znaleźć. Strzelanina nie cichła,
wręcz odwrotnie jakby przybierała na sile, bowiem banderowcy
schodząc niżej zaciskali pierścień
okrążenia. Nasza nieliczna samoobrona dzielnie stawiała opór. Ludzie opowiadali, że banderowcy
w stosunku do naszych ludzi użyli podstępu. Aby nie być widocznym na śniegu, niektórzy z nich
na kożuchy mieli zarzucone białe
prześcieradła. Poza tym wywoływali naszych po nazwisku wołając po polsku do uciekających,
np.”Wierzbicki uciekajcie tu w tą
stronę”. Zdezorientowani ludzie,
nie widząc w ciemnościach z kim
mają do czynienia, wpadali tym
samym w ręce wroga. Wynika z
tego, że banderowcy byli do operacji unieszkodliwienia nas bardzo dobrze przygotowani. Znali
nasze nazwiska, należy przypuszczać, że w napadzie obok zgrai
typowych bandziorów brali udział
Ukraińcy sąsiednich wsi dobrze
znających teren, także naszych
mieszkańców. Kobieta towarzysząca księdzu proboszczowi
(Zofia Szymańska) opowiadała
później jaki był dalszy przebieg
wypadków. Wszyscy siedzieli
skuleni pod skalistą skarpą obok
kościoła, nagle ksiądz zaczął
mocno dyszeć, potem charczeć.

ww.ksi.btx.pl

/ Obraz Matki Boskiej z kościoła w Czerwonogrodzie

Ona początkowo sądziła, że kapłan zasypia, lecz gdy stawało
się coraz głośniejsze, mówi do
pozostałych - obudźmy księdza,
bo sprowadzi na nas nieszczęście.
Okazało się, że to nie był sen, lecz
ostatnie chwile jego życia.
Na wskutek ogromnego stresu,
ksiądz kanonik Szczepan Jurasz
dostał rozległego ataku serca i w
tym momencie zakończył żywot
na ziemskim padole. Siedzieli w
tej kryjówce do końca, do momentu kiedy nad ranem ucichły
strzały i ludzie zaczęli wychodzić
z ukrycia, szukając się nawzajem.

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w
Lublinie
Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53
Nr. konta

34 1540 1144 2015 6416 4838 0001
Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI

Nieprawdą jest jak niektórzy ze
wsi opowiadali, że księdza wyciągnięto do kościoła i tam go reanimowano, nie potwierdziła tego
Zofia Szymańska. Nierówna walka czerwonogrodzkiej samoobrony trwała niemal do świtu, rano
około godziny piątej banderowcy
przekonani, że już nic więcej nie
mogą zrobić, zaczęli wycofywać
się w stronę Nyrkowa, siejąc tam
zniszczenie i strach. Prawdopodobnie w tym czasie napadli na
klasztor i zamordowali siostrę
przełożoną Klarę Linowską i siostrę Bronisławę Bronikowską.
Jak potem opowiadała jedna z
sióstr szarytek – Władysława Sobierajska, będąc schowana pod
ołtarzem w klasztornej kaplicy,
słyszała cztery strzały, które zmasakrowały głowę i twarz siostry
Klary Linowskiej, a siostrze Bronisławie wbito w plecy nóż, zadając jej cios śmiertelny. Powoli wynurzał się straszny obraz naszej
wsi i ludzi, wyszłam ze swojej
kryjówki, wokoło same pogorzeliska, dym i smród nie do wytrzymania. Miedzy domami biegały
zwierzęta, kwik koni i ryk krów,
niesamowite skowyczenie i wycie
psów, tego nie zapomnę do końca
swego życia. Nasza samoobrona
spełniła swoje zadanie, obroniła
większość naszych mieszkańców
i gdyby nie oni, banderowcy wymordowaliby wszystkich. Wróg

nie dostał się do budynku szkoły, ani do Domu Ludowego i kościoła. Z tego co mnie wiadomo,
banderowcy bezpośrednio zamordowali tylko cześć jednej rodziny, naszych sąsiadów, w dodatku
głowa rodziny była pochodzenia
ukraińskiego. Ci co zginęli, zostali zastrzeleni koło swoich obejść,
bądź bezpośrednio na drodze w
momencie ucieczki w stronę kościoła i Domu Ludowego. Bardzo
dużo ludzi było rannych, okaleczonych na całe życie, wielu z
nich potem zmarło wskutek odniesionych ran. Zwłoki księdza
potem przez dwa dni leżały w kościele, na trzeci dzień pochowano
go w głębokim dole po wapnie
na przykościelnym placu razem
z innymi ofiarami. Zabitych pochowano tak jak leżeli, owinięci
jedynie w prześcieradła, księdzu
zbito naprędce z desek prowizoryczną trumnę i tak złożono do
dołu.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał - Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach, proszone są o kontakt ze
mną tel.607 565 427 lub e-mail
pilotgienek@wp.pl
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Akcja „Burza”- 73. rocznica powstania
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

Opracował Andrzej Łukawski
Totalna klęska hitlerowców pod
Stalingradem skutecznie przerwała marsz tych wojsk na wschód.
Rozpoczęta kontrofensywa Armii
Czerwonej i trwające do marca
1943 roku walki przechylały szalę zwycięstwa na korzyść sowietów.

Nowa sytuacja na froncie
wschodnim została przeanalizowana przez komendanta głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza
Komorowskiego (Bora), który 20
listopada 1943r. podjął decyzję o
wprowadzeniu na Kresach Akcji „Burza”. Akcja „Burza” była
operacją wojskową zorganizowaną i podjętą przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom
niemieckim w końcowej fazie
okupacji. Koniec okupacji wskazywał postępujący front wschodni na którym siły niemieckie regularnie ustępowały przez Armią
Czerwoną spychającą okupanta
w kierunku zachodnim w tym w
kierunku granic RP, gdzie oddziały AK miały występować w roli
gospodarza.
Po przekroczeniu przez Armię
Czerwoną wschodniej granicy
II Rzeczypospolitej i odrzuceniu
wysuniętej przez władze RP oferty współdziałania wojskowego
z ZSRR, 12 stycznia 1944 komendant główny Armii Krajowej
wydał rozkaz nr 126, zapowiadający wsparcie Armii Czerwonej
w walce z Niemcami w miarę
naszych sił i interesów państwowych.
15 stycznia 1944 r. komendant
Okręgu Wołyńskiego AK, płk
„Luboń”, w porozumieniu z ppłk.
„Oliwą” wydał rozkaz mobilizacyjny dla Inspektoratów Kowel
i Łuck. W ten sposób wyszli z
konspiracji na wyznaczone miejsca zbiórki, pomiędzy Kowlem
a Włodzimierzem, wszyscy żołnierze z większości terenów Wołynia, aby włączyć się do akcji
„Burza”.
Zadania AK na Wołyniu wg.
wspomnień Michała Fijałki (Sokół) były następujące:
- walka z wycofującymi się wojskami niemieckimi
- obrona społeczeństwa przed
okupantem
- ochrona mienia narodowego
- przeciwdziałanie ewentualnej
ucieczce ludności cywilnej przed
frontem na zachód
- zadawanie wrogowi jak najpoważniejszych strat i osłabienie sił
okupanta, aby w ten sposób nieść
pomoc nacierającej Armii Czerwonej.

Zadania te należało wykonać całością sił i środków.
Wobec wkraczającej na ziemie
polskie Armii Czerwonej miano
występować w roli gospodarza
i sprzymierzeńca, a władze naczelne w kraju i rząd na emigracji
uważano za jedyną władzę nadrzędną.
Jako miejsce koncentracji dla
Inspektoratu Kowel wyznaczono wieś Zasmyki oraz okoliczne
miejscowości: Kupiczów, Lityń,
Wierzbiczno, Ossę, Suszybabę,
Janówkę, Radomie i inne (patrz
szkic obok).
21 stycznia 1944 r. do zgrupowania zasmyckiego dołączył
batalion Hilfspolizei, ściągnięty
rozkazem ze służby niemieckiej
w Maciejowie. Został on zorganizowany jesienią 1943 r. przez
Niemców, którzy wcielili do batalionów Polaków - uciekinierów
ze spalonych wsi jako rzekomych
ochotników, a w rzeczywistości
ludzi skierowanych przez AK dla
zdobycia broni i umundurowania.
Rekrutację do tej formacji komenda Obwodu Włodzimierz zleciła plut. „Lwie Serce” (Ryszard
Kasprowicz). Łącznikiem z komendą Inspektoratu Kowel -przez
proboszcza z Kowla, „Prawdzica”- był żołnierz o nazwisku Czapla z Maciejowa.
19 stycznia 1944 r. do przejęcia
batalionu Hilfspolizei wyznaczono plut. „Osikę” (NN) z patrolem
kpr. „Orzecha” (NN). Batalion,
po rozbrojeniu i osadzeniu w
areszcie niemieckiej obsady, z
całym uzbrojeniem i wyposażeniem wyszedł pod dowództwem
plut. „Lwie Serce” z Maciejowa i
przez Zieloną i Zasmyki dotarł do
Suszybaby. Tam 22 stycznia 1944
r. został zaprzysiężony i rozdzielony kompaniami do batalionów:
por. „Sokoła”, por. „Jastrzębia” i
por. „Siwego”.
Szybko przebiegała też koncentracja w powiatach: łuckim,
włodzimierskim, horochowskim,
należących do Inspektoratu Łuck.
Na koncentrację odcinka północnego Obwodu Włodzimierz
sąsiadującego z Obwodem Kowel i najbardizej zbliżonym do
bazy zasmyckiej, wybrano wsie:
Spaszczyzna, Wodzinów, Wodzinek, Bielin i centralnie położone:
Aleksandrówka, Maria- nówka
i Sieliska. Inspektor „Adam”
początkowo pozostawił w Sieliskach jako swego zastępcę,
komendanta Obwodu Włodzimierz, por. „Bogorię” (Sylwester
Brokowski). Inspektor „Kowal”
i komendant Okręgu przenieśli
swoje kwatery na teren bazy zasmyckiej. Całością akcji mobilizacyjnej kierował płk „Luboń”.

Ze swoim sztabem wstępnie
ustalił koncepcję organizacji dwu
brygad: kowelskiej i włodzimierskiej, z późniejszym zamiarem - o
ile inspektor, kpt. „Adam”, przyprowadzi na koncentrację oddziały z Przebraża - zorganizowania
korpusu Wojska Polskiego.
Z sił Inspektoratu Kowel, wcześniej już zorganizowanych i działających w bazie zasmyckiej oraz
sił zmobilizowanych - stosownie
do ustaleń komendanta Okręguutworzono tzw. Brygadę Kowelską o następującej strukturze organizacyjnej:
1) sztab dowódcy brygady
2) służby i oddziały pomocnicze
3) bataliony:
* „Sokoła” (Michał Fijałka)
* „Jastrzębia” (Władysław Czermiński)
* „Trzaska” (Zbigniew Twardy)
* „Siwego” (Walery Krokay)
* „Korda” (Kazimierz Filipowicz).
Wstępną organizację w Obwodzie Włodzimierz przeprowadził
komendant tego Obwodu, por.
„Bogoria”, a na początku lutego
1944 r. dowództwo Brygady objął
kpt. „Garda” (Jan Rzaniak), który
ustalił następujący jej skład:
1) sztab dowódcy brygady
2) służby i oddziały pomocnicze
3) oddziały:
* batalion por. „Bogorii” (Sylwester Brokowski), a później por.
„Zająca” (Zygmunt Górka-Grabowski)

* batalion por. „Lecha” (Jerzy
Krasowski)
* batalion „Krwawej Łuny” pod
dowództwem por. „Olgierda”
(Zygmunt Kulczycki)
* dwie samodzielne kompanie
pod dowództwem ppor. „Sokoła
II” (Witkowski) i ppor. „Kozaka”
(Jan Ochman)
* szwadron 19. pułku ułanów pod
dowództwem ppor. „Jarosława”
(Longin Dąbek-Dębicki).
Na jednej z ostatnich odpraw dowódców i inspektorów Inspektoratów Kowel i Łuck w Suszybabie, w końcu stycznia 1944 r.,
komendant Okręgu Wołyń, płk
„Luboń”, wydał rozkaz uderzenia na główne punkty ugrupowań
ukraińskich dla zabezpieczenia
zaplecza i poszerzenia bazy operacyjnej własnych oddziałów. W
realizacji tego rozkazu odziały
zgrupowania kowelskiego i włodzimierskiego wykonały szereg
skoordynowanych uderzeń i w
ten sposób oczyszczono z UPA
rejon od Kowla aż do Stochodu
po Turię i Bug. Zlikwidowano też
w ostatnich dniach stycznia 1944
r. największą bazę UPA w Swinarzynie, sam zaś Swinarzyn zdobyto przy wsparciu moździerzy
partyzantki radzieckiej.
Prowadzone działania przeciw
Ukraińcom, mimo że pociągnęły
za sobą wiele ofiar i nie wszystkie były udane (jak np. akcja
na Ośmigowicze, Oździutycze,
Gnojno i Mogilno), wpłynęły

jednak na niezbędne poszerzenie
bazy operacyjnej do działań przeciw Niemcom.
W tym czasie na froncie wschodnim sytuacja szybko się zmieniała. Armia Czerwona zajęła Łuck
i skierowała natarcie w kierunku
Kowla i Włodzimierza. Na miejsce koncentracji nie zdołał dotrzeć z ludźmi zorganizowanymi
w Przebrażu inspektor łucki, kpt.
„Adam”, mianowany już dowódcą zgrupowania „Osnowy”.
Powodem nieprzybycia był niespodziewany rozwój wypadków
i jego internowanie wraz z całym
sztabem Inspektoratu w drodze
na miejsce koncentracji68.
Ta okoliczność wpłynęła na rezygnację z zamiaru tworzenia
korpusu. Stosownie do założeń
KG AK postanowiono z posiadanych sił odtworzyć 27. Wołyńską
Dywizję Piechoty AK i na tym
zakończyć stadium organizacyjne oddziałów, a po skróconym
szkoleniu przejść do działań operacyjnych całością sił przeciwko
Niemcom. Wszystkie jednostki
składały uroczystą przysięgę,
którą odbierali poszczególni kapelani. Od pojedynczych osób
czy małych grup żołnierzy odbierał przysięgę oficer, dowódca oddziału. Treść przysięgi brzmiała;
„W obliczu Boga Wszechmocnego i Najświętszej Marii Panny
Królowej Korony Polskiej, kładę
swe ręce na ten Święty Krzyż,
znak Męki i Zbawienia i przysię-

1 stycznia 2017 - strona 22
gam być wiernym Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej, stać
nieugięcie na straży Jej honoru
i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary
z mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie
posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by
mnie spotkać miało”.
Przyjmujący przysięgę odpowiadał:
„Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej, walczącej z
wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w
ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą, zdrada karana jest
śmiercią”.
5 lutego 1944 r. do kwatery płk.
„Lubonia” przybył z Warszawy
ppłk dypl. „Oliwa” (Jan Wojciech
Kiwerski), który przywiózł nowe
rozkazy, w tym rozkaz wzywający dotychczasowego komendanta
Okręgu do KG AK w Warszawie.
Komendę Okręgu Wołyń jako
dowódca 27. Dywizji obejmował
ppłk dypl. „Oliwa”, który ustalił
ostateczny skład organizacyjny
Dywizji i pełne obsady personalne.
Kolejni dowódcy 27. WDP AK
od dnia jej organizacji, 16 stycznia 1944 r. do dnia rozbrojenia 28
lipca 1944 r.:

płk „Luboń” (Kazimierz Bąbiński), komendant Okręgu Wołyń
i pierwszy dowódca Dywizji oraz
jej współorganizator, od 16 stycznia do 10 lutego 1944 r.
Kazimierz Damian Babiński urodził się w Stopnicy 29 października 1895 r. Wprost z ławy szkolnej
gimnazjum w Lublinie poszedł
na wojnę w 1914 r. i walczył w
1. kompanii o.pp I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W bitwie pod Krzywoplotami, a później w walkach pod
Kostiuchnówką był czterokrotnie
ranny. Internowany w Szczypiornie (lipiec—grudzień 1917
r.), następnie działał w POW, a
potem brał udział we wszystkich dalszych walkach niepodle
głościowych, kończąc wojnę jako
dowódca 5. kompanii 5.pp Leg. w
stopniu kapitana.
Po wojnie pełnił służbę w sztabie
1. DP Leg. w Wilnie. W 1928 r.,
awansowany do stopnia majora,
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dowodził II batalionem 5.pp Leg.,
a następnie 22. batalionem KOP
w Nowych Trokach. W 1935 r.
po awansie na podpułkownika
został zastępcą dowódcy 42. pp
w Białymstoku. W 1938 r. objął
dowództwo 5.pp Leg., w którym
przed 24 laty rozpoczął swą służbę legionisty.
Dnia 28 sierpnia 1939 r. wyruszył
z Wilna na czele zmobilizowanego 5.pp Leg. 7 września dowodził
w bitwie pod Pułtuskiem, a od
8 do 10 września w bitwie pod
Wyszkowem, następnie zaś 13 i
14 września pod Oleśnicą, Wodyniami, Sero-czynem W czasie
przebijania się w lasy Jagodne został kontuzjowany i 14 września
wzięty do niewoli, z której uciekł
po kilkunastu godzinach. Resztki
l.DP Leg. i pułku stoczyły jeszcze
wiele walk. Ostatnia po odrzuceniu niemieckich propozycji kapitulacji, miała miejsce 24 września
pod Tarnawatką koło Zamościa.
W listopadzie 1939 r. nawiązał
w Warszawie łączność ze Służbą Zwycięstwu Polski, a później
mianowany został szefem Wydziału Piechoty i Wyszkolenia
w Oddziale III sztabu Komendy
Głównej ZWZ. Używał wówczas pseudonimów ,,Marcin” i
..Krzysztof”. W lipcu 1942 r. Komendant Sił Zbrojnych w Kraju,
gen. bryg. ,.Grot” (Stefan Rowecki) skierował ppłk. Babińskiego na stanowisko komendanta
Wołyńskiego Okręgu AK. Jako
komendant Okręgu działał tam
początkowo pod pseudonimami
„Boryna” i „Orlica”. W marcu
1943 r. ppłk Babiński przyjechał
na stałe do Kowla jako siedziby
komendy Wołyńskiego Okręgu
AK. Od tego czasu używał pseudonimów „Zrąb” i „Luboń”. 20
marca 1943 r. otrzymał awans na
stopień pułkownika.
15 stycznia 1944 r. płk „Luboń”
wydał rozkaz rozpoczęcia akcji
„Burza” na terenie Okręgu Wołyńskiego i zarządził koncentrację dwóch zgrupowań liczących1
łącznie ponad 6000 żołnierzy AK.
Ze zgrupowań tych powstała 27.
Wołyńska Dywizja Piechoty AK.
Na początku lutego płk. „Lubonia” powołano do sztabu Ko
mendy Głównej AK w Warszawie i 12 tego miesiąca wyjechał
z Wołynia.
Po wojnie był dwukrotnie aresztowany i skazany na wieloletnie
wiezienie, lecz 7 listopada 1958 r.
wyrokiem Sądu Wojewódzkiego
dla m.st. Warszawy został całkowicie uniewinniony z wszelkich
zarzutów. Ostatnie lata swego życia spędził w Szczecinku, gdzie
zmarł 24 września 1970 r.
Był odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem
Niepodległości, siedmiokrotnie
Krzyżem Walecznych i Złotym
Krzyżem Zasługi.

ppłk dypl. „Oliwa” (Jan Wojciech Kiwerski) od 11 lutego do
18 kwietnia 1944 r., tj. do dnia
śmierci.
Jan Wojciech Kiwerski urodził
się 23 maja 1910 r. w Krakowie
jako syn lekarza — Władysława
i Marii z Rogalskich. Gdy miał
9 lat, umarł mu ojciec, zaś w 5
lat później — matka. W 14 roku
życia został przyjęty do Korpusu
Kadetów Nr 2 (w Modlinie, przeniesiony w 1926 r. do Chełmna).
W czerwcu 1928 r. otrzymał maturę z wyróżnieniem i jako jeden
z najlepszych absolwentów skorzystał i. prawa wyboru broni,
obierając sobie dalszą służbę w
wojskach saperskich.
W czerwcu 1928 r. wstąpił do
Szkoły Podchorążych Inżynierii
w Warszawie, którą ukończył w
sierpniu 1931 r. w stopniu podporucznika i rozpoczął służbę w
3. baonie saperów w Wilnie, jako
dowódca plutonu w 3. kompanii
saperów, dowodzonej przez kpt.
Franciszka
Niepokólczyckiego (oficera, który wywarł duży
wpływ na jego dalszą karierę wojskową). Wkrótce został przeniesiony na stanowisko instruktora
do szkoły podoficerskiej istniejącej przy 3. baonie saperów. W
czasie służby w Wilnie dał się
poznać jako oficer o wysokich
umiejętnościach zawodowych i
dużych zdolnościach dydaktycznych, zdobywając sobie szybko szacunek żołnierzy i uznanie
przełożonych. 19 marca 1933 r.
otrzymał przyspieszony awans na
porucznika ze starszeństwem od
1 stycznia 1933 r.
Przeniesiony z Wilna do kompanii przepraw rzecznych Baonu
Mostowego v Kazuniu w 1934 r.,
dowodził tam plutonem do lipca
1937 r., tj. do czasu powo-’ iania
go do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Studia w niej
ukończył 18 sierpnia 1939 r. uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Awans do stopnia kapitana
uzyskał już wcześniej, 19 marca
1939 r., stając się wówczas jednym z najmłodszych kapitanów
w WP.
20 sierpnia 1939 r. wyjechał do
Grodna, do rejonu mobilizacji
33. Rezerwowej Dywizji Piechoty, aby objąć funkcję oficera
operacyjnego sztabu Dywizji,
wchodzącej w skład Samodziel-
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nej Grupy Operacyjnej „Narew”.
W czasie walk Grupa „Narew” 6
września przeszła w bojach nad
Narwią i Bugiem. Część żołnierzy
33. Rezerwowej Dywizji Piechoty dotarła wkrótce do rejonu działania Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Wśród nich był
też kpt. dypl. Jan W. Kiwerski. Po
kapitulacji pod Kockiem (5 października 1939 r.) gen. Kleeberg
pozwolił odejść z pola walki tym
żołnierzom, którzy nie chcieli iść
do niewoli. Jan W. Kiwerski skorzystał z tego pozwolenia.

i szybko rozpoznał poszczególne
oddziały Dywizji i ich możliwości bojowe, wniósł nowe wartości
w zakresie szkolenia żołnierzy
Był przez nich szanowany i lubiany jako dowódca stanowczy,
postępujący rzetelnie.

Dotarł do Warszawy w listopadzie
1939 r., spotykając tam wkrótce
mjr. Franciszka Niepokólczyckiego. Od grudnia 1939 r. lub
stycznia 1940 r. wchodził do *zw.
sztabu dywersji SZP, stworzonego i kierowanego przez Niepokólczyckiego Kiedy w kwietniu
1940 r. powstał Związek Odwetu,
jako organ walki bieżącej ZWZ,
jego komendantem został mjr
Franciszek Niepokólczycki, a oficerem operacyjnym i jednocześnie zastępcą komendanta — kpt.
Kiwerski. Od 1942 r. był dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych
ZO, potem Oddziałów Dyspozycyjnych („Mo-tor”-„Sztuka”)
Kedywu Komendy Głównej AK,
używając pseudonimów „Ziomek”, Rudzki”, „Kalinowski”,
„Lipiński”, później „Dyrektor”.
W listopadzie 1942 r. awansowany do stopnia majora.

Ppłk dypl. Jan Wojciech Kiwerski
„Oliwa” odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari TV klasy, V
klasy i Krzyżem Walecznych.

Mjr Kiwerski często dowodził
osobiście zespołami żołnierzy w
akcjach dywersyjnych. Najważniejsze z nich to tzw. „Wieniec”
(sparaliżowanie działalności warszawskiego węzła kolejowego),
odbicie więźniów pod Arsenałem,
organizowanie ucieczek aresztowanych żołnierzy podziemia
z oddziału więziennego szpitala
p.w. Jana Bożego w Warszawie,
akcja w Celestynowie.
W grudniu 1943 r. mjr „Oliwa”
otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń.
Udał się więc na Wołyń, aby zorientować się w panującej tam
sytuacji. Wkrótce powrócił do
Warszawy, aby zdać swoje dotychczasowe obowiązki i przygotować się do wyjazdu na nową
placówkę. Tymczasem zmieniły
się rozkazy, z którymi dnia 2 lutego 1944 r. „Oliwa” wyjechał do
Kowla, a 5 lutego 1944 r. dotarł
do kwatery dowodzenia płk. „Lubonia”. W myśl przywiezionych
przez .Oliwę” rozkazów „Luboń”
miał udać się do Warszawy na
nowe stanowisko, zaś mjr dypl.
„Oliwa” przejąć dowództwo
Okręgu Wołyń. 18 lutego 1944 r.
mjr „Oliwa’ objął dowództwo powstałej z sił Okręgu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Na Wołyniu mjr dypl. „Oliwa”
dał się poznać jako bardzo wartościowy dowódca, wykorzystujący
wszystkie zdobyte w swej dotychczasowej pracy umiejętności
i całe doświadczenie. Dokładnie

Dnia 18 kwietnia 1944 r. w południe Jan Wojciech Kiwerski poległ tragicznie, w okolicznościach
do dziś nie w pełni wyjaśnionych.
Zwłoki ppłk. dypl. „Oliwy” przewieziono do gajówki Stężarzyce i
tam pochowano.

We wrześniu 1989 roku jego
zwłoki ekshumowano i umieszczono tymczasowo w Kościele
Garnizonowym w Warszawie. 21
kwietnia 1990 r. zostały uroczyście złożone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze Harcerskiego
Batalionu AK „Zośka”. Wraz z
nim pochowano dwóch żołnierzy
poległych podczas odbijania jego
zwłok.

Mjr. Jan Szatowski-Szatyński
„Kowal” (1907-1988), dowódca kowelskiego zgrupowania 27
dywizji „Gromada”, i pełniący
obowiązki dowódcy dywizji od
19.04.1944 do 2.05.1944 r.(Na
zdjęciu w mundurze kapitana
podczas pobytu w oflagu).
Jan Szatowski urodzit się 23
stycznia 1907 r. w Murafie na
Podolu jako syn Albina i Elżbiety. Dzieciństwo spędził w
Jekatierinosławiu (dzisiaj Dniepropie-trowsk) oraz w Radomiu
i Lublinie, gdzie w 1928 r. zdał
maturę. Służbę wojskowa odbywał w latach 1929—1931 w
Szkole Podchorążych w Ostrowi
Mazowieckiej, którą ukończył z
wyróżnieniem. Od 1932 do 1939
r. pełnił służbę w 5.pp Leg. w Wil
nie i z nim odbył kampanię wrześniową w stopniu kapitana, jako
dowódca kompanii zwiadowczej,
która składała się z plutonów
konnych zwiadowców i kolarzy.
Podczas walk z Niemcami w Woli
Wodzyńskiej został ciężko ranny
i dostał się do niewoli. Leczony w
szpitalu w Zamościu i w Chełmie.
Stamtąd wywieziono go do oflagu. 24 grudnia 1942 r. z Oflagu
II-c w Woldenbergu (dzisiaj Dobiegniew) uciekł wraz z trzema
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kolegami.
Dotarł do Warszawy, gdzie nawiązał kontakt z ZWZ-AK. W
Komendzie Głównej otrzymał
przydział na funkcję inspektora
Inspektoratu Kowel i od lutego
1943 r. działał tam pod pseudonimem „Kowal”, „Zagończyk”.
Dowodził w stopniu majora zgrupowaniem „Gromada” i wraz z
nim wszedł w skład 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Po śmierci dowódcy Dywizji,
ppłk. dypl. „Oliwy” (Jana Wojciecha Kiwerskiego), pełnił obowiązki dowódcy w okresie od 19
kwietnia do 3 maja 1944 r. Razem
z Dywizją przeszedł jej szlak bojowy aż do chwili rozbrojenia 25
lipca 1944 r. w Skrobowie.
Po wojnie został aresztowany i
skazany na 7 lat więzienia, zrehabilitowany. Był odznaczony
Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Zło
tym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter
„Żegota” (1907 -1972), szef sztabu 27 dywizji i pełniący obowiązki jej dowódcy od 4.04.1966 do
16.07.1944 r.
Tadeusz Sztumberk-Rychter urodził się w Koluszkach 19 sierpnia
1907 r. jako syn zawiadowcy stacji
kolejowej, który w czasie I wojny światowej został ewakuowany
wraz z rodziną w głąb Rosji do
Czerepowa.
Po powrocie z Rosji i ukończeniu
gimnazjum we Włocławku (1927
r.) wstąpit na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dla
odbycia służby wojskowej przerwał studia i skierowany został do
Szkoły Podchorążych Rezerwy
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Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W wojsku pozostał już na
stałe. Szkołę Podchorążych Artylerii ukończył w Toruniu w latach
1931—1933 z wysoką, siódmą
lokatą, otrzymując przydział do 5.
dywizjonu artylerii konnej w Krakowie.
Jako porucznik został przyjęty w
1939 r. do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, skąd z chwilą wybuchu wojny we wrześniu
1939 r. przydzielono go do sztabu
6. Dywizji Piechoty, wchodzącej
w skład Armii „Kraków”. Przeszedł cały szlak bojowy tej dywizji, wiodący z rejonu na zachód
od Oświęcimia, aż na południową
Zamojszczyznę, gdzie dostał się
do niewoli.
Z niewoli zbiegł w październiku
1939 r. i powrócił do Krakowa,
gdzie należał do pierwszych organizatorów Służby Zwycięstwu
Polski, a później był aktywnym
członkiem Związku Walki Zbrojnej. Zagrożony aresztowaniem, w
końcu sierpnia 1940 r. przeniósł
się do Warszawy, gdzie objął stanowisko szefa Wydziału II Ko
mendy Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ pod pseudonimem
„Miłosz”, „Tadeusz”. 22 stycznia
1941 r. awansował do stopnia kapitana. Od kwietnia 1942 r. szef
wywiadu ofensywnego w Wydziale II Komendy Obszaru Warszawa
Armii Krajowej. ,
Kiedy rozpoczęto tworzenie zbrojnych oddziałów leśnych, skierowano go w końcu maja 1943 r. na
Zamojszczyznę na czele „kompanii warszawskiej” pod pseudo
nimem „Żegota”. Jako dowódcy
samodzielnej kompani przydzielono mu również funkcję zastępcy dowódcy zgrupowania AK na
Zamojszczyźnie. Z wielu różnych
działań „kompanii warszawskej”
należy wymienić odbicie 72 więźniów z więzienia w Biłgoraju 23
września 1943 r. Wśród zwolnionych znajdował się m.in. znany
wykładowca prawa, prof. Ehrlich.
W lutym 1944 r. przeniesiony został na Wołyń, gdzie objął stanowisko szefa sztabu 27. Wołyńskiej
Dywizji Piechoty. Mianowany
majorem 12 kwietnia, od 4 maja
do 16 lipca 1944 r. „Żegota” pełnił

formalne obowiązki dowódcy Dywizji a funkcję szefa sztabu przejął
kpt. „Ostoja”.
W sierpniu 1944 r. mjr „Żegota”
został aresztowany w Świdrze i internowany początkowo w obozie
w Charkowie, a później w Riazaniu i innych Po ucieczce
.Zegota” został ujęty na granicy
i osadzony w obozie jeńców niemieckich w Wy-struciu na terenie
dawnych Prus Wschodnich.
Stamtąd już legalnie powrócił do
kraju w maju 1948 r. Po początkowym okresie aklimatyzacji w
nowych warunkach „Żegota” pracował fizycznie, aby przeżyć. Po
latach powierzono mu stanowisko
dyrektora zakładu przemysłowego
w Górze Kalwarii, gdzie wykazał
wrodzone zdolności organizacyjne. Przypomniano sobie, kim był
„Żegota”, przypomnieli sobie o
nim wizytujący Polskę dawni jego
znajomi, wyżsi oficerowie radzieccy. Był członkiem Rady Naczelnej
i Zarządu Głównego ZBoWiD. I
kiedy już zdawało się, że zasługom
jego stanie się zadość (awansował
do stopnia podpułkownika i otrzymał różne odznaczenia), zmarł nagle w Warszawie 14 marca 1972 r.
Ppłk „2egota” otrzymał następujące odznaczenia: Krzyż Virtuti
Militari V kl., Krzyż Walecznych
(czterokrotnie), Srebrny Krzyż
Zasługi z cieczami, Krzyż Ko
mandorski Polonia Restituta (pośmiertnie), Krzyż Partyzancki i
Medal za Zasługi dla Obronności
Kraju.

Jan Stefan Kotowicz urodził się
18 grudnia 1890 r. w Rzeszowie,
jako syn Jana i Zofii z Chudzickich. Tam spędził lata dziecinne i
szkolne. W 1910 r. zdał maturę w
gimnazjum im. S. Konarskiego w
Rzeszowie, a następnie podjął studia prawnicze w Krakowie.
W 1912 r. został członkiem Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, a 8
sierpnia i 914 r. wstąpił do Legionów i ukończył kurs oficerski 1. pp
Legionów Polskich w Zambrowie.
We wrześniu 1914 r. otrzymał stopień podporucznika. Brał udział w
bitwach pod Laskami, Borzechowem i Krzywopłotami i tam został
ciężko ranny. 18 września 1917 r.
wcielono go do armii austriackiej,
gdzie ukończył szkolę oficerską
W listopadzie 1918 r. był współorganizatorem Pułku Ziemi Rzeszowskiej (później 17.pp). 15
listopada 1918 r. awansował na
stopień porucznika, a w 1919 r.
— kapitana. Brał udział w wojnie
1920 r.
Po wojnie Jan Kotowicz pełnił
służbę w pułkach piechoty w Rzeszowie, Lidzie i Brodnicy, w 1931
r. ukończył kurs dowódców batalionów i pułków w Rembertowie.
W 1932 r. awansował na podpułkownika i objął dowództwo 67.pp.
Jan Kotowicz zasłużył się dla rozwoju sportu wojskowego. W Lidzie (1923— 1925) opiekował się
Wojskowym Klubem Sportowym,
w latach 1931—1932 był kierownikiem Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy DOK III
w Grodnie.
W latach 1935—1938 dowodził 6.
pułkiem strzelców podhalańskich.
Brygadą Obrony Narodowej w
Samborze oraz Brygadą Obrony
Narodowej w Przemyślu. W 1937
r. awansował na stopień pułkownika.

Płk Jan Kotowicz „Twardy”
(1890-1963), dowódca 27 dywizji
od 16.07.1944r. do 26.07.1944 r.

W kampanii wrześniowej dowodził 3. Brygadą Górską. Jego
brygada opóźniała marsz wojsk
niemieckich wzdłuż szosy Niżna
Polanka—Krempa, a od 8 września po osi Rymanów — Sanok w
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celu umożliwienia zorganizowania
obrony Sanu Zepchnięta na południe w rejon Starego Sambora
walczyła samotnie z wrogiem do
18 września. Jej resztki przeszły
granicę węgierską. Płk Kotowicz
internowany na Węgrzech, przebywał w Gyór i Eger, gdzie był
polskim komendantem obozu.
W lipcu 1943 r. przedostał się do
Warszawy i przeszedł do pracy
podziemnej jako inspektor Komendy Głównej AK pod pseudonimem „Twardy”.
Był ostatnim dowódcą 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Pod dowództwem płk. Kotowicza
jednostki Dywizji wzięły udział
w akcji ..Burza” na północnej
Lubelszczyźnie: 21 lipca zajęły
Lubartów i Kock oraz rozbiły kolumnę zmotoryzowaną wycofujących się Niemców. Dnia 25 lipca
oddziały Dywizji złożyły broń w
Skrobowie pod Lubartowem. Płk
Kotowicz 26 lipca rozwiązał Dywizję oraz próbował wraz z oficerami przedostać się do Warszawy,
lecz z powodu wybuchu Powstania zdążył dotrzeć tylko na Pragę.
Aresztowany w październiku 1944
r. w Kurowie, wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Lublinie z 13 sierpnia 1945 r. skazany
został na 10 lat więzienia, ale we
wrześniu 1945 r. został zwolniony
na podstawie amnestii.
Po wojnie Jan Kotowicz pracował
jako magazynier w Państwowych
Nieruchomościach Ziemskich w
Kijawie do 1949 r., następnie w inwalidzkich spółdzielniach pracy w
Rzeszowie. Dnia 1 września 1958
r. przeszedł na rentę.
Zmarł 15 października 1963 r. w
Rzeszowie.
Był odznaczony Orderem Virtuti
Militari V klasy. Krzyżem Walecznych (czte rokrotnie), Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Niepodległo ści,
Medalem za Wojnę 1919/21 i Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości.
Był dwukrotnie żonaty: z Marią
Pelczerską, a po jej śmierci z Janiną Topo! ską, z którą miał dwie
córki — Marię i Stefanię Annę.
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Z cyklu „wyciągnięte z szuflady”
- Pamiętnik Pradziadka
Bogusław Szarwiło
Roman Szajner potomek kresowian z Wołynia napisał bardzo
ciekawy list do naszego kolegi
z Dolnego Śląska, załączając
jednocześnie interesujący historycznie dokument. Wyjaśnił jednocześnie, „ w posiadanie tych
wspomnień wszedłem opróżniając mieszkanie po śmierci mojej
prababki Ludwiki (żony Stanisława Kotarskiego). „
Kolega Edward po zapoznaniu
się ze wspomnieniami zapytał
pana Romana, czy istnieje dalszy
ciąg tego intrygującego pamiętnika i czy można go opublikować? W odpowiedzi mamy zgodę pana Romana który między
innymi napisał: „ nie widzę żadnych przeszkód z publikacją tego
materiału. Może ktoś znajdzie w
nim coś ciekawego dla siebie. Jeżeli chodzi o brak tych lat z konspiracją i walk z Ukraińcami, to
chciałem dociec gdzie jest reszta.
Z opowiadań syna pradziadków,
Bolesława wiem, że były też spisane, ale gdzieś przepadły. Podobno moja śp. prababka to spaliła, a uratowało się tylko to co
przesłałem.”
Bez wątpienia szkoda, że tych
fragmentów nie ma, bo Stanisław Kotarski figuruje w spisach
27 WDP AK pod pseudonimem
„Zawisza”, ale cenne jest i to
co się uratowało. Zapraszamy
zatem
naszych czytelników
do zapoznania się z odległymi
wspomnieniami pana Stanisława, który skrupulatnie je spisał
jak poniżej.
Urodziłem się 1 list. 1897 r. w
kol. Peresieka, jako syn Antoniego i Julianny z Masiewiczów
ślubnych małżonków Kotarskich,
na chrzcie dano mi imię Stanisława.
Rodzice moi pochodzili z b. Królestwa Polskiego, przybyli jeszcze dziećmi ze swymi rodzicami i
osiedlili się w pobliżu Kowla na
Wołyniu.
Ojciec mój ciężko pracował, jako
tracz i cieśla i za zarobione pieniądze nabył dziesięć morgów
ziemi - karczunku w kol. Peresieka około jeziora Piasecznego,
ożenił się i założył, jakie, takie
gospodarstwo. Było nas u ojca
sześcioro dzieci (prócz tych, co
w niemowlęctwiepomarli) a mianowicie: Helena, następnie ja,
Marianna, Aleksander, Józef i
Władysław. W roku 1904 ojciec
sprzedał gospodarstwo w Peresiece, a kupił na kol. Zielonej 5
km. od Kowla, tam zostawił matkę z dziećmi, a sam pojechał do
Ameryki, lecz tam długo nie był,
w 1906 roku powrócił i wziął się

do pracy na roli, nabrał ziemi w
dzierżawę i pracował od świtu
do nocy, a nawet i w nocy i nas
napędzał do pracy, gdy miałem
lat 8 pasłem krowy wraz z innymi dziećmi, a gdy spadł pierwszy
śnieg, matka zaprowadziła mnie
do szkoły. Tajną szkołę polską
założyli p. Osuchowscy w Zadybskim Lesie, na miejscu dawniejszego tartaku. Chodziłem do
szkoły 4 zimy tj. do roku 1911.
Byłem do nauki bardzo zdolny,
więc w szkole byłem pierwszym
uczniem, szczególnie p. Osuchowska polubiła mnie jak własnego syna. Uczęszczało nas do
szkoły około 60 dzieci, z dziewcząt wyróżniała się w nauce i
zachowywaniu się Jadzia Pilecka, z którą się zaprzyjaźniłem i
pomagałem jej w trudniejszych
lekcjach. Nauczycieli mieliśmy
postępowych socjalistów z Warszawy, szczególnie pokochaliśmy
nauczycielkę pannę Kazimierę
Konopczankę…. W tej to szkole
przeżyłem najszczęśliwsze chwile
swojego życia. Naszą szkołę odwiedzali znakomici ludzie, jako
to: Henryk Sienkiewicz, Władysław Mickiewicz, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Gabryela Zapolska …, przed którymi
popisywałem się deklamacjami;
szczególnie „Redutą Ordona”,
za które otrzymywałem od nich
podarunki książkowe.
Gdy w roku 1911 władze carskie
wpadły na trop i nasza szkoła
została zamknięta ojciec oddał
mnie na naukę do ruskiej szkoły,
lecz że byłem zdolny, więc za rok
7 mio klasową ruską szkołę ukończyłem, więc pani Osuchowska
chciała mnie oddać do wyższych
szkół w Warszawie, lecz ojciec
na to się nie zgodził...
Mając lat 14 zmuszony byłem
wykonywać z ojcem najcięższe
roboty:, jako to rznąć traczkę i
karczować pniaki, a całą zimę
pracować w lesie przy metrach.
Ciężko mi było nieraz idąc z lasu
od pracy nie mogłem przyjść do
domu, wtedy ojciec przynosił
mnie na plecach…
Jedyną moją najmilszą rozrywką było czytanie książek i gazet,
które przynosiłem ze dworu lub
kupowałem za zaoszczędzone
grosze…
W roku 1912 ojciec nabył 8 dziesięcin ziemi pod karczunek, na 50
letnią spłatę, którą prawie sam
wykarczowałem, pobudowaliśmy
z ojcem tymczasowe budynki i
przenieśliśmy się na … do kol.
Lublińca 3 km. od …
W tym czasie starszą siostrę Helenę ojciec wyprawił do Ameryki

Północnej.
W roku 1914 wybuchła I sza
wojna światowa. Młodszy brat
Olesiek mógł mnie już zastąpić
do pomocy ojcu w gospodarstwie, a ja przystąpiłem do pracy kolejowej przy stacji „Lubliniec”. Na kolei praca była ciężka
12 godz. dziennie, lecz mnie nie
było…, gdyż przyzwyczajony byłem do ciężkiej pracy, poznałem
tam nowych ludzi, którzy mnie
polubili, szczególnie mnie polubił Dozorca Drogowy, który był
Polakiem po półrocznej ciężkiej
pracy, postawił mnie na stróża
przejazdowego, gdzie za cały
czas ciężkiej pracy należycie
wypocząłem. Zarabiałem jak na
tamte czasy bardzo dobrze – 30
rb. miesięcznie, z których 10 rb.
oddawałem ojcu, a 20 rb. składałem do swoich oszczędności.

W tym czasie przy pracy na kolei, zaprzyjaźniłem się z chłopcem w moich latach Stanisławem
Leśnickim, który zapraszał mnie
do swoich rodziców we wsi Lublińcu, gdzie pierwszy raz zobaczyłem jego siostrę Ludkę (Ludwikę), która wówczas miała 12
lat.
W roku 1915 po początkowych
sukcesach armie rosyjskie poczęły gwałtowny odwrót, otrzymaliśmy rozkaz ewakuowania
się w głąb Rosji. Byłem już
przygotowany do wyjazdu, więc
poszedłem pożegnać się z p.
Osuchowską, lecz ona mi odradziła wyjazd, mówiąc żebym się
ukrył w czasie przejścia frontu,
gdyż wkrótce potrzebny będę do
służby w szeregach narodowych
polskich, a gdy jeszcze i matka
zaczęła namawiać żebym nie wy-

jeżdżał, więc postanowiłem pozostać na miejscu.
Za kilka dni ruskie wojska wycofały się, a do Kowla wkroczyli
Austriacy a wkrótce za nimi Polscy Legioniści pod wodzą Józefa
Piłsudskiego.
Wtedy na weselu Józefa Ziędy pierwszy raz oglądaliśmy
„rodaków mundury noszących,
zbrojnych wolnych i polskim językiem mówiących”. Ja zostałem
wyznaczony przez P.M.S ( Polska
Macierz Szkolna, na czele, której
stali p.p. Henryk Sienkiewicz i
Władysław Osuchowski) emisariuszem na powiat kowelski
celem werbowania ochotników
do legionów polskich. U nas w
domu tylko matka o tem wiedziała, ponieważ miałem zakazane,
przez p. Osuchowskiego, o zachowanie tajemnicy. Ojciec tro-
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chę się domyślał gdyż miałem zawsze pieniądze na ubranie i inne
wydatki, nie żądając nic z domu
(otrzymywałem z kasy P.M.S.
skromne miesięczne wynagrodzenie, diety, koszta podróży itp.
Szło mi bardzo dobrze, wielu
chłopców z okolicznych wsi wysłałem do legionów, moi przełożeni byli ze mnie zadowoleni.
Lecz w roku 1916 Niemcy zaczęli
wyłapywać legionistów, którzy
nie chcieli przysięgać na rzecz
cesarza Wilhelma II, odsyłali ich
do obozów koncentracyjnych w
Szczypiornie i Marmarosz-Szigiet. Zostałem przeskarżony na
Zielonej przez niejaką Kacową
do niemieckiej żandarmerii; zostałem aresztowany i uwięziony w
„Kuszen-Stele” w Kowlu. Przez
leśniczego Malinowskiego, zawiadomiłem swoich możnych
opiekunów, którzy przy pomocy
austriackiego płk. Sandeckiego
i wachmistrza austr. Żandarmerii, uwolnili mnie z niemieckiego więzienia. W tym to roku
1916 zmarł w Szwajcarii Henryk Sienkiewicz i w Maciejowie
w szpitalu moja kochana opiekunka p. Ludwika Osuchowska.
Poczułem się bardzo nieszczęśliwy i opuszczony, powróciłem do
domu i namówiłem ojca do budowy nowego domu, a żeby mieć
spokój od Niemców, zapisałem
się do austriackiej milicji.
Cały rok 1917, zajął nam przy
budowie domu, sami z ojcem nazwoziliśmy materiału, porżnęliśmy traczkę i do końca roku dom
został ukończony.
Z gazet dowiedziałem się o Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej, obalenie caratu i objęciu władzy przez
Kiereńskiego, następnie przez
Lenina i Trockiego przywódców
ros. bolszewików. Niemcy korzystając z ros. rewolucji poczęli
zajmować ukraińskie ziemie,
tworząc hajdamackie wojsko z
hetmanem Staropadzkim na czele, z innej znów strony Ataman
Petlura począł organizować swoją armię. Ja nie mogę bezczynnie
usiedzieć udałem się z kolegą
Bolesławem Ostrowskim do Lublina do władz legionowych, celem zasięgnięcia informacji, co
mamy robić. Oficerowie legionowi radzili nam wracać do domu,
zbierać i werbować chłopców i
czekać dalszych rozkazów.
Wróciwszy do domu Bolek poszedł na Peresiekę do swego
stryja Chwedońskiego, lecz nie
doszedł, po drodze przepadł bez
wieści (prawdopodobnie został
Lityńskim lesie zamordowany
przez Petlurowców). Na początku 1918 roku powrócił z Rosji
kol. Leśnicki Stanisław, który
ożenił się z siostrą Marianną. Ja
mógłbym mieć dziewcząt do wyboru, lecz żadna mi się nie podobała.
W roku 1918, państwa koalicyjne ze stanami Z.A.P.( stany
Zjednoczone Ameryki Północnej)
na czele zadali druzgoczący cios
pod Werdunem, armii niemieckiej
i skłonili do bezwzględnej kapi-
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tulacji. Prezydent S.Z. Wilson podyktował Niemcom 14 punktów
warunków pokojowych, z których
jeden ogłaszał Niepodległość
Polski. Na czele legionów znów
stanął, wypuszczony z więzienia
magdeburskiego – Józef Piłsudski, który przekroczył Bug i począł zajmować ziemie ukraińskie.
Do Kowla legioniści wkroczyli w
dniu 14 lutego 1919 roku. Zostałem zaangażowany i przydzielony do pomocy porucznikowi
Księzkiemu dla zorganizowania
w Kowlu Milicji Obywatelskiej.
Dowódca miasta płk Sandeckimianował mnie plutonowym dostawałem tremy, kiedy musiałem
ćwiczyć na system polski, starych
żołnierzy i podoficerów z armii
rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej. Wkrótce Milicję przekształcili w policję Komunalną
a nareszcie w państwową. Mnie
powodziło się bardzo dobrze,
zostałem mianowany sierżantem
i zastępcą naczelnika I ej a następnie III ej Dzielnicy m. Kowla,
szanowali mnie moi przełożeni i
lubili podwładni posterunkowi, jak również i mieszkańcy m.
Kowla, gdyż nikomu krzywdy nie
wyrządziłem, a zawsze stawałem
w obronie pokrzywdzonych nie
zważając na t.z. wyższą sferę lub
narodowość. Do Lublińca często
zachodziłem, gdyż mi się podobała Ludwika, siostra szwagra
Leśnickiego, która wyrosła na
piękną 16 letnią panienkę, nawet
oświadczyłem się jej rodzicom,
lecz oni twierdzili, że jeszcze jest
za młoda i nie maja zamiaru jej
wydawać za mąż. Pomimo tego
uważaliśmy się za narzeczonych.
W tym czasie Piłsudski wspomagany przez generała Hallera i
atamana Petlurę prowadził wojnę z Rosją Sowiecką, zajął Kijów
i całą Ukrainę po Dniepr, więc
zdawało się, że przyszłość Polski
zapowiada się bardzo szczęśliwie.
Pewnego razu w niedzielę spotkałem przed kościołem swą narzeczone Ludwikę, dałem na zapowiedzi i zaprowadziłem do siebie na kwaterę, kilka dni byliśmy
razem, lecz gdy jej ojciec zaczął
poszukiwanie i przyszedł zmartwiony meldować do Policji, żal
mi się go zrobiło i oddałem mu
córkę, z zastrzeżeniem ażeby jej
w domu nie czynili żadnych wyrzutów. Wkrótce za parę tygodni
odbył się nasz ślub i na prośbę
moich rodziców, zaprowadziłem
młodą żonę do domu rodzicielskiego, lecz z powodu intrygi
młodszego brata Oleśka, musieliśmy się stamtąd wyprowadzić,
(pomimo, że widziałem w oczach
ojca i matki łzy). Wynająłem na
przedmieściu Kowla domek i tam
z żoną zamieszkaliśmy. Byliśmy
bardzo szczęśliwi i nic nam do
szczęścia nie brakowało, ja chodziłem na służbę, żona w domu
gospodarzyła, w wolnych chwilach chodziliśmy razem do teatru
lub do kina i zdawało mi się, że
nic naszego szczęścia nie zamąci.
Aż przyszedł rok 1920, najniesz-

częśliwszy rok w moim życiu. Na
początku roku ojciec przeziębił
się dostał zapalenia płuc i po
kilku dniach choroby umarł, po
pogrzebie matka poczęła mnie
prosić żebyśmy z żoną przebrali się do domu, gdyż ona boi się
sama z małymi dziećmi mieszkać w takim pustkowiu. Szkoda
mi było matki, więc powróciłem
do domu. Wkrótce jednak matka ciężko zaniemogła wezwałem
lekarza, który stwierdził tyfus i
skierował do szpitala. Co drugi dzień odwiedzałem matkę w
szpitalu, lecz ona czuła się coraz
gorzej, na koniec, gdy zaszedłem
dowiedzieć się o stanie zdrowia,
matka ze łzami w oczach, prosiła mnie żebym był opiekunem i
nie pozwolił nikomu krzywdzić
młodszych braci, gdyż ona czuje
ze już długo nie pożyje. Żeby nie
martwić matki przyrzekłem, że
do ich pełnoletniości nie opuszczę ich. Na drugi dzień dostaliśmy zawiadomienie, że matka w
nocy zmarła. Po śmierci matki,
już nie mogłem małych jeszcze
chłopców, zostawić samych bez
żadnej opieki, więc mieszkaliśmy
razem. Nie chciałem się wtrącać
w ich gospodarskie interesa, po
rodzicach nic nie brałem, wolałem nadal służyć, jedynie uważając ażeby ich nikt nie krzywdził i
miedzy sobą się nie bili.
Tymczasem z frontu dochodziły coraz to gorsze wiadomości.
Bolszewicy w kilku miejscach
przerwali polski front i kawaleria Budionnego dostała się na
tyły naszych wojsk, czem spowodowała panikę w polskiej armii,
która poczęła się gwałtownie
cofać na zachód. (W tym czasie
żona powiła mi syna, którego
ochrzciliśmy Mieczysławem). W
ogólnej panice cała nasza Policja z Kowla i powiatu uciekła za
Bug. Ja z kol. Pawelcem naładowaliśmy wóz umieściłem żonę z
dzieckiem i wraz z innymi pojechaliśmy do rodziny Pawelca w
Krasnymstawie. Gospodarstwo i
chłopców zostawiłem pod opieką
brata Aleksandra, który miał już
18 lat. Przy tym prosiłem siostrę
i szwagra Leśnickiego, żeby na
nich naglądali podczas mojej
nieobecności. W Krasnymstawie
byliśmy kilka dni, gdyż przyszedł
rozkaz od Wojewody Wołyńskiego, ażeby wracać na swoje posterunki, gdyż bolszewicy są zatrzymani na Stochodzie.
Powróciliśmy do Kowla, gdzie
już zastaliśmy naszych Komendantów, jeszcze przez 2 tygodnie
pełniliśmy obowiązki służbowe,
lecz wszystko było na ostrym
pogotowiu, ja zlekceważyłem
rozkaz i po służbie chodziłem na
odpoczynek do domu, oddalonego od komisariatu o parę kilometrów. W dniu 1 sierpnia 1920
roku zaszedłem do komisariatu
na godz. 8 rano na służbę, lecz
niestety już nikogo z naszych nie
zastałem, na ulicy spotkałem policjanta Dregera Gustawa, który
mi powiedział, że cała nasza Ko-

menda wraz z funkcjonariuszami
Policji, ostatnim pociągiem odjechali z Kowla, udając się do
Piotrkowa. Wróciłem do domu
sam nie wiedząc, co robić, chciałem zaprzęgać konie do woza i
wraz z żoną jechać do Chełma
i dalej za naszymi, lecz nadszedł
kol. Żukowski, (który służył w
polskiej żandarmerii), i który mi
zaczął tłumaczyć, że bolszewicy
wszędzie nas znajdą gdyż zajmą
całą Polskę i nie ma takiej siły
żeby ich powstrzymała. A, że
szkoda mi było gospodarstwo i
młodszych braci pozostawić na
pastwę losu, więc postanowiłem
pozostać na miejscu. Żona radziła mi ażeby wyjechać przynajmniej do jej rodziców, lecz ja
nie chciałem, przeczuwałem, że
zbliża się do mnie nieszczęście i
wolałem na nie czekać w domu
rodzicielskim i nigdzie się nie oddalać. Nazajutrz rano rozbudził
nas tętent koni i głosy w języku
rosyjskim. Wyszedłszy z domu ujrzałem całe podwórze zawalone
rosyjską kawalerią, którzy obstąpili mnie żądając owsa dla koni,
wyrzuciłem im ze stodoły owsa,
a żona wydoiła krowę i mleko z
chlebem rozdała im., Gdy konie
pokarmili i sami pojedli prosili
bym jechał z nimi, przeprowadził
do miasteczka Milanowicze, lecz
ja wytłumaczyłem im drogę i wymówiłem się. Później nieraz żałowałem żem nie pojechał z nimi,
gdyż uniknąłbym wiele nieszczęśliwych następstw.
O godz. 8 rano znów przyszedł
Żukowskii namówił by pójść do
miasta zobaczyć, co tam się robi
i poszliśmy na swoje nieszczęście, gdyż w Kowlu zobaczyli nas
rozmaite męty, którzy już zdążyli
wejść w służbę do Sowieckiej Milicji i na czele z komisarzem t.zw.
„czerezwyczajki”
wyłapywali
tych wszystkich, którzy służyli u
Polaków. Gdy powróciliśmy do
domu o godz. 15, przybyła cała
ekipa z komisarzem na czele i
zostaliśmy aresztowani, ja bojąc
się rewizji, żeby nie pociągnęli
i młodszego brata Aleksandra,
oddałem im ubranie policyjne i
karabin brata mówiąc, że to mój,
czem sobie bardzo zaszkodziłem.
Po odwiezieniu nas do aresztu w
Kowlu, zostaliśmy już tam kilkunastu naszych kolegów, którzy
tak jak i my służyli u Polaków.
Po dwóch tygodniach wyłapywania zebrało się nas 90 osób zamknęli w więzieniu i rozpoczęli
śledztwo, codziennie prowadzili
na przesłuchanie, w tym czasie
żona złożyła podanie do Sądu, na
którym podpisało 140 obywateli
m. Kowla (przeważnie Żydzi),
że podczas swojej służby u Polaków, nikomu z mieszkańców
Kowla krzywdy nie wyrządziłem.
Następnie zostaliśmy przewiezieni do m. Równa, zamknięci w
t.zw. Podwale i oddani do dyspozycji sądu Wojennego Rew. Trybunału. Z naszej paczki przywiezionej z Kowla, już rozstrzelano
13 osób. Gdy zostałem wezwany
przed Sąd, tam przeczytali mi
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wyrok, który głosił, że za branie
udziału w kontr-rewolucji z orężem w ręku przeciw sowieckiej
władzy zostałem skazany na karę
śmierci, przez rozstrzelanie. Ale
że z powodu, iż podczas swojej służby u Polaków nikomu z
mieszkańców m. Kowla i powiatu, krzywdy nie uczyniłem, więc
zostałem ułaskawiany od kary
śmierci, z zamianą na koncentracyjny obóz robót przymusowych
na czas wojny domowej w Rosji.
Przesłano mnie wraz z wielu
innymi towarzyszami niedoli, do
Komendy Etapowej i zawieźli do
Archangielska, lecz tam obóz
był przepełniony, nie było miejsca, więc odesłali do m. Orła,
następnie do Charkowa i wszędzie te same przepełnienia na
koniec przywieźli do m. Kijowa
i tam umieścili w obozie na t.zw.
Łukianowce gdzie już było zgromadzonych około 11,000 ludzi,
różnej narodowości, za rozmaite przewinienia. Ja popadłem
do celi politycznych, w obozie
prawie jedna trzecia część, byli
Polacy, którzy sobie wzajemnie
pomagali. Komendanci i służba
obozowa traktowali nas dosyć
dobrze, lecz cóż z tego, kiedy
wtedy w obozie panował straszny głód, a co za tym idzie rozmaite choroby, szczególnie tyfus,
dziesiątkował ludzi. Tyle tylko
wspomnę żeśmy z głody pozjadali, gdzie, u kogo było coś skórzanego. Po zawarciu z Polską
traktatu pokojowego w Rydze,
prosiliśmy, żeby nas wypuścili na
wolność, lecz odpowiedzieli nam,
że polscy panowie na żadne warunki wymiany przystać nie chcą.
Przy końcu roku zachorowałem
na tyfus, zostałem przeniesiony
do szpitala, gdzie przeleżałem
do dn. 1 marca 1921. Następnie
4 tygodnie przeleżałem na anginę i nogę a gdy przyszedłem
nieco do zdrowia, zapisałem się
do Puszczy – Wodzicy na leśną
robotę. Po kilku dniach pracy
udało mi się uciec. Nie będę opisywał, jaką miałem podróż do
Polski, bez żadnego dokumentu,
bosy z gołą głową bez ubrania,
jedynie w zajuchtowanej koszuli
i kalesonach. Przekonałem się,
że odważyłem się na szaleństwo,
gdyby nie umiejętność pływania
i znajomość języków rosyjskiego
i ukraińskiego, a przy tym pomocy ludności ukraińskiej, a nawet
dzieci i cyganów, nigdy bym do
Polski żywy nie powrócił. Przez
granicę błądziłem całą noc,
przemokły, zziębnięty i głodny,
noc była dżdżysta i ciemna, sowieckie posterunki przez pomyłkę mnie nie poznały, a gdy
słońce wschodziło na wpół żywy
dowlokłem się do Polskiej Straży
granicznej, gdzie jeszcze wszyscy spali. Tam dopiero poczułem
się jak u swoich, żony oficerów
zaopiekowały się mną, oczyścili, nakarmili i co chwila znosili
rozmaite lekarstwa, polecając
mi ażebym nigdzie nie wyruszał
dopóki dobrze nie wypocznę i
wydobrzeję. Lecz ja, pomimo że
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tam mi było bardzo dobrze, codziennie dokuczałem porucznikowi ażeby mi zezwolił pójść do
domu. Na koniec po kilku dniach
odwieziono mnie na chłopskiej
furmance do m. Rokitna, gdzie
zameldowałem się w Komisariacie P.P., tam po złożeniu zeznań,
polecono mi iść do obozu uciekinierów i czekać na dokumenty i
znów codziennie im dokuczałem
aż nareszcie po czterech dniach
wezwano mnie dali papiery i
posterunkowego, który przywiózł generatorem do m. Sarny.
Z Sarn ten sam posterunkowy
zmuszony był odwieźć mnie do
m. Kowla, już pociągiem, gdzie
przyjechaliśmy w niedzielę rano
o godz. 900 dnia 3 czerwca 1921
roku. W komisariacie P.P. komendanta nie było, gdyż pojechał na
polowanie, więc nie było, komu
rozpatrzyć mojej sprawy, przeto
dyżurny policjant, zamknął mnie
do aresztu, gdzie przesiedziałem
z godzinę, aż przyszedł znajomy
policjant Filipek i wypuścili do
poczekalni. Napisałem kartkę do
brata Aleksandra żeby mi przywiózł ubranie i chleba, ale po
niejakim czasie Filipekwrócił i
oznajmił, że brat Aleksander się
otruł, a kartkę oddał sołtysowi,
który doręczy mojej żonie. Tymczasem, gdy rozniosła się wieść,
że powróciłem, przyszło kilka żydówek i przynieśli mi jeść. Niebawem przyszła teściowa, która
była w kościele, opowiedziała, że
synek mój zmarł, Aleksander się
struł, siostra Helena przyjechała
z dziećmi z Ameryki, żona mieszka u swoich rodziców, młodsi
bracia u szwagra, a w naszych
budynkach mieszkają znajomi
cyganie. Po odejściu teściowej
odwiedzali mnie znajomi Żydzi i
Ukraińcy, a na koniec furą przyjechali żona, siostry, brat Józef
i szwagier Leśnicki, przywieźli
ubranie i żywność. Lecz że jeszcze komendant nie wrócił, więc
musiałem przenocować w Komisariacie. Nazajutrz rano wezwał
minie Komendant, a jednocześnie przyjechali dwoma furmankami z Lublińca i po załatwieniu
formalności zostałem wypuszczony na wolność. Po powrocie parę
dni wypocząłem, gdyż byłem cały
spuchnięty. Następnie cyganów z
domu usunąłem, zabrałem żonę,
młodszych braci, siostrę Helenę
z dziećmi i zamieszkaliśmy na
ojcowskim gospodarstwie w kol.
Lubliniec. Nie znam przyczyn
samobójczej śmierci brata Aleksandra, lecz muszę przyznać, że
pole poobsiewał dobrze, zboże
nadzwyczaj urodziło, żona także
zasiała żyto, po rodzicach jeszcze zostało 3 konie i krowa, sobie wziąłem 1 konia, a im to jest
młodszy braciom Józefowi i Władysławowi oddałem 2 konie i krowę, siostra Helena wzięła ich pod
swoja opiekę. Ja miałem zamiar
pobudować sobie dom, (na który
materiał prawie już miałem, gdyż
jeszcze za życia ojca, przy pomocy brata Aleksandra nawoziłem,
a resztę żona podczas mojej nie-
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obecności) a następnie myślałem
powrócić na służbę. Lecz stało
się inaczej jak zamiarowałem.
Pewnej nocy, złodzieje skradli
nam wszystkie 3 konie i pomimo
usilnych poszukiwań z bratem
Józefem, konie przepadły(dopiero za kilka lat dowiedzieliśmy
się, że zostały skradzione przez
niedalekiego sąsiada Dworakowskiego wspólnie z pobliskiej
wsi Horodelca. Siostra Helena
kupiła jednego konia, a ja drugiego, jakiego bądź, gdyż na
dobrego nie miałem pieniędzy.
Na jesieni przyjechał z Ameryki
szwagier Szymczak, więc zadatkował w kol. Troskoty 20 ha
ziemi, na której z wiosną mieli
się budować. Byłoby wszystko
się ustosunkowało jak najlepiej,
gdyby nie wtrącanie się w nasze
domowe życie szwagra Leśnickiego, który nie mógł ścierpieć,
że ja z chłopcami osiedlili się na
ojcowskiej gospodarce, buntował Szymczaków przeciw mnie
i mojej żonie, na koniec pewnej
niedzieli przyszedł z żoną do nas
i wszczął awanturę, wyzywając
mnie i moją żonę najordynarniejszymi słowami i krzykiem. Do
tego stopnia zdenerwował mnie
żem go z mieszkania wyprosił,
wtedy on przyjechał furmanką
i zaczął zabierać Szymczakówdo siebie. Namawiałem siostrę
Helenę, żeby się nie wybierali z
domu ojcowskiego, lecz nic nie
pomogło, byli tak zacietrzewieni, że się wybrali, młodsi bracia
Józek i Władek, nie chcieli się z
nimi wybierać, pozostali ze mną
kupili sobie konia i zaczęliśmy
razem gospodarzyć, rozdzieliłem ziemię, im do użytku dałem
dwie części, a sobie wziąłem
trzecią. W roku 1922 na zebraniu gromadzkim w kol. Lubliniec
zostałem wybrany sołtysem, w
tym czasie zgłosiła się córka M.
Nesterowskiej byłej właścicielki
maj. Lublińca, żądając ażeby
koloniści kupowali od niej ziemię
lub opuszczali gospodarstwa.
Zaczął się proces sądowy, który
trwał kilka lat, a ja, jako sołtys
przyczyniłem się głównie do odrzucenia jej pretensji i przyznania kolonistom prawa własności
do posiadanych gospodarstw,
lecz musieliśmy spłacać dług
ciążący na majątku, Kijowskiego
Banku Ziemskiego, który zaczął
funkcjonować w Wilnie.
W dniu 2 kwietnia 1922 roku
żona powiła córeczkę, którą
ochrzciliśmy Adelą. Wtedy już
młodsi bracia podrośli, Józef
miał 18, a Władek 14 lat. Lecz
nie lekkie mieliśmy życie na ojcowskim gospodarstwie, byliśmy
niedoświadczeni, wierzyliśmy ludziom, którzy pod pozorem życzliwości, wyzyskiwali nas przy
każdej sposobności. Broniłem
siebie i chłopców ile mi sił starczało, lecz nie zawsze skutecznie.
Ziemia była licha, piaszczysta,
za którą trzeba było się sądzić i
spłacać dług w Wileńskim Banku Ziemskim. Narzędzia rolnicze
zniszczone, konie skradzione,

zmuszony byłem sprzedać materiał na dom i za uzyskana sumę
opłaciłem koszta sądowe i kupiłem konia, wóz i krowę. Brata
Józefa poduczyłem trochę traczki
i ciesielskiej roboty, więc gdy roboty polowe skończyliśmy, chodziliśmy na zarobek, aby związać
koniec z końcem.
W roku 1924 z sołtysa się zwolniłem, gdyż rozpiłem się i żona
urządzała mi awantury, lecz jednocześnie zostałem wybrany Pełnomocnikiem gromady kol. Lublińca do spraw likwidacyjnych
długu w Wileńskim Banku Ziemskim, więc przynajmniej dwa
razy do roku musiałem jeździć do
Wilna w sprawach majątkowych
– gromadzkich.
W roku 1925, żona porodziła
syna, któremu daliśmy na imię
Edmund, a przy końcu 1926 roku,
drugiego syna, ochrzczonego Tadeuszem. W tym czasie brat Józef, powołany został do odbycia
służby wojskowej w Marynarce
Wojennej, więc musiałem poszukać innego wspólnika do zarobkowania, gdyż rodzina z każdym
rokiem się powiększała, a przy
tem trzeba było spłacać dług ra-

tami w Wileńskim Banku, ciężko
mi było, lecz ani z mojej rodziny,
ani z żony nikt nie pomógł, trzeba
było nieraz, pożyczać u lichwiarza na lichwiarski procent 6 do
8 w stosunku miesięcznym, co się
w gospodarstwie wyhodowało to
wszystko szło na spłatę ziemi.
W roku 1928 urodził się nowy
syn, nazwany na chrzcie Bolesławem, powrócił brat Józef z
wojska, a niebawem poszedł najmłodszy Władysław. W tym roku
z Józefem pobudowaliśmy nową
oborę dla koni i krów, gdyż stara
się już rozsypywała. Józef ożenił
się i sprowadził żonę do ojcowskiego domu.
W roku 1928, ukończyliśmy
spłatę ziemi i otrzymaliśmy dokumenty zwolnienia naszych
działek ziemi z pod zastawu w
Wil. B. Z. ciążącego długu hipotetycznego, lecz większość kolonistów została zrujnowana przez
lichwiarzy i musieli wyzbywać
się gospodarstw i szukać tańszej
ziemi. W tym roku urodziła się
nam córeczka, ochrzczona Heleną, na chrzcinach namówiliśmy
teścia Leśnickiego, na zapisanie
i oddanie do użytku hektara zie-
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mi, mojej żonie (tak zwaną „Murawkę”). Szwagier Leśnicki z
siostrą Marianną nie mieli dzieci, więc prosili żeby im jednego
chłopczyka dać na parę tygodni,
gdyż im bardzo tęskno bez dzieci, trudno było odmówić, wybrali
Tadzia, miało być na parę tygodni, lecz oni ani myśleli zwrócić
dziecko, tłumacząc, że mamy ich
dosyć, a oni go poślą do szkół,
wykształcą i wyprowadzą na
porządnego człowieka; cóż było
robić zwłaszcza, że byli to moja
siostra, a żony brat, i tak na razie
zostało dziecko u nich.
Tu jednak urywa się ta interesująca opowieść, może ktoś z
czytelników będzie w stanie dopisać jakieś informacje o losach
autora tych wspomnień. Może
ktoś z waszych bliskich spotkał
na swojej drodze życiowej pana
Stanisława lub kogoś z jego rodziny? Na zakończenie serdecznie dziękuję panu Romanowi
Szajnerowi za udostępnienie
rodzinnych wspomnień, stanowiących istotny fragment naszej
kresowej historii. Sam osobiście
byłem zaskoczony pewnymi nieznanymi mi faktami.
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KRESOWE DROGI.
Z Wileńszczyzny przez
Wołyń na Dolny Śląsk
- ze wspomnień pani Ireny Michniewicz z domu Satława.
Anna Małgorzata Budzińska
Tym razem będą to koleje losu rodziny żołnierza Korpusu
Ochrony Pogranicza.

zeumsg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57:korpus-ochrony-pogranicza-1924-1939&catid=2:r
ys-historyczny&Itemid=15#_ftn3

Odwiedzałam panią Irenę, która ciekawie opowiadała mi
o swej kresowej drodze. Spotykałyśmy się w czasie przedświątecznym, a wspomnienia ostatniej kresowej Wigilii
były bardzo smutne. Pani Irena ze łzami w oczach opowiadała co jedli w te Święta: - Mama ugotowała ziemniaczki,
wkroiła do tego dwie cebule, scedziła wodę z gotowania do
miseczki i to była zupa.

Wincenty dowodził 25 żołnierzami w swojej strażnicy.
Żołnierze oprócz swoich zwykłych, wojskowych zadań
mieli też obowiązek niesienia pomocy ludności pogranicza
w czasie klęsk żywiołowych czy ataku przestępców. Służbę
pełniono poprzez wystawianie posterunków obserwacyjnych, patrolowanie granicy (pieszo lub konno) i organizowanie zasadzek. Służba była ciężka i odpowiedzialna.

/ 1-pani Irena

Zacznijmy jednak od początku.
Pani Irena urodziła się w Wilnie, ale jej wspomnienia z
tamtych lat i z tamtych miejsc zacierają się, bo była małym
dzieckiem. Zachowało się zdjęcie jej mamy z kuzynami
przed ich domem w Nowych Święcianach

/ 3-Wincenty Satława z rodziną

Rodzina Satławów zamieszkała w Potaszni, a ojciec dojeżdżał na służbę do Lewacz. Ich gospodarzami byli państwo
Kuriatowie, którzy mieli dwóch synów: Zygmunta i Pawła.
Słucz to była tamtejsza rzeka. Po jednej stronie- tam od
Lwowa to były dobre ziemie pszenno- buraczane, a tutaj,
z drugiej strony Słuczy siano tylko żyto, bo ziemia była
słaba i bieda wszędzie panowała. To się nazywało Zasłucze
– wspomina pani Irena.

/ 2-dom w Nowych Święcianach

Na ganku zawsze stała bańka ze świeżym mlekiem i mała
Irenka z bratem Zbyszkiem podpijali ukradkiem to mleko.
Ojciec Ireny- Wincenty Satława był oficerem KOP. Pochodził z Wadowic, a po skończeniu szkół dostał przydział na
Kresy i objął służbę na Wileńszczyźnie, przy granicy z Łotwą.
Wkrótce ożenił się z Walerią i mieli dwoje dzieci: syna
Zbyszka i córkę Irenkę.
Służba nie drużba- musieli się przenieść na Wołyń, bo Wincenty został komendantem strażnicy w Lewaczach. Sytuacja kwaterunkowa żołnierzy KOP i ich rodzin nie była
łatwa- trzeba było wynajmować mieszkania, nieraz daleko
od miejsca wykonywania pracy.

Wróćmy jednak do rodziny Satławów. Wynajęli jeden spory pokój z kuchnią, który ojciec- Wincenty przedzielił na
pół i tak powstało mieszkanie z pokojem i sypialnią. Wyposażenie skompletowali tam dostatnie- na ścianach wisiały
dywany, a nawet mieli radio, co wtedy tam było nowością
i ludzie nie mogli się nadziwić jak to się dzieje: Warszawa
hen, daleko a tu słychać głos jakby tuż obok. Sąsiad, starszy człowiek, gdy usłyszał o wykrzyknął:
-To jakaś siła nieczysta!
Pani Irena wspomina, że powodziło im się wtedy dobrze.
Ojciec był szanowany i lubiany, bo był dobry dla ludzi- zarówno dla podwładnych jak i dla okolicznej ludności cywilnej- polskiej i ukraińskiej.
Praca pogranicznika nie była jednak łatwa.
KOP to była formacja wojskowa utworzona w 1924 roku
do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed
penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych
oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie
służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej.
Więcej o tym Korpusie możemy przeczytać na stronach
Muzeum Polskich Formacji Granicznych : http://www.mu-

/ 4-Wincenty na służbie w półkożuszku

Przytaczam słowa Marszu Korpusu Ochrony Pogranicza:
U Polski bram
straż trzymać mam,
czuwać nad całą ojców mych ziemicą.
Dziś patrol tu,
zasadzka tam,
upał czy mróz, czy wicher siecze lico.
Czy dzień, czy mrok,
wytężam wzrok,
na pograniczne patrząc w krąg zagony.
Chwyta ma dłoń
na wroga broń,
gdy zamajaczy wróg gdzieś przyczajony.
Przysiągłem bronić polskich granic,
więc precz zamiary wraże złe.
Ojczyzny mej nie zdradzę za nic,
wszak jestem żołnierz Ka-O-Pe.
I gdyby szpieg
czekał choć wiek,
to nie przekroczy z żadnych stron granicy.
Znam każdy ślad,
gdzie pełza gad,
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najpewniej trudzi się tu po próżnicy.
Choć resztką sił
będę się bił,
nawet gdy zbój mi bagnet w piersi wtłoczy.
A tłumiąc ból,
śliną mych kul
plunę mu w łeb lub w krwią nabiegłe oczy.
Przysiągłem bronić polskich granic,
więc precz zamiary wraże złe.
Ojczyzny mej nie zdradzę za nic,
wszak jestem żołnierz Ka-O-Pe.

gdy nie chcieli to i ich- swoich palili. Nas Ukraińcy uratowali, gdy ojca zabrakło.
A to dlatego, że ojciec był dobry dla nich. Pomagał w potrzebie, dawał ubrania po synu, pozwalał śpiewać ukraińskie piosenki. Potem matka usłyszała:
-My pani nie damy skrzywdzić, bo mąż był bardzo dobry
dla nas, a tamten poprzedni okropny, to by my sami jego
chętnie wywieźli.
Pani Satława była dzielną kobietą- taka prawdziwa „Matka
Polka”. Sama musiała zadbać o rodzinę, stała się zarazem
matka i ojcem dla dzieci. Zarabiała robieniem swetrów a
zapłatą była żywność- raz zboże, raz fasola…

I zawsze wróg
zwali się z nóg,
gdy zechce w ducha mego wtargnąć moce.
Nie da się zgnieść,
honor mój, cześć,
i żadna siła czci tej nie zgruchoce.

ww.ksi.btx.pl

było Zawołocze. Pani Irena ciepło wspomina gospodarza,
który nazywał się Antoni Korkuś i był dobrym człowiekiem. Ta rodzina bardzo im pomagała- nawet siano dla krowy dostawali.
Z Zawołocza już jechali do Polski, na tzw. Ziemie Odzyskane.
Najpierw z Moczulanki kolejką wąskotorową do Równego.
Pani Irena wspomina przejmującą scenę:
-Na ciuchci umieścili obraz MB Częstochowskiej– ktoś
grał na akordeonie, wszyscy płakali i śpiewali „Serdeczna Matko opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi, wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy: zlituj się
zlituj, niech się nie tułamy…” Byli tam ci co odjeżdżali i
odprowadzający- ci co jeszcze zostawali. Jedni płakali, że
jadą w świat, a drudzy płakali, że zostają. Nikt nie wiedział
czy się jeszcze kto spotka.

Dzisiaj wiem więc,
że żywych serc
nikt nam nie wydrze, nikt nam nie zabierze.
Nie wtargnie wróg
przez Polski próg,
bo go żołnierskich piersi łańcuch strzeże.
Przysiągłem bronić polskich granic,
więc precz zamiary wraże złe.
Ojczyzny mej nie zdradzę za nic,
wszak jestem żołnierz Ka-O-Pe.
Polecam również obejrzenie filmu pt. „Tarcza Rzeczypospolitej” o Korpusie Ochrony Pogranicza:
https://www.youtube.com/watch?v=qrH-m4RkrD0
Irena i Zbyszek- dzieci Wincentego- chodziły do miejscowej szkoły. Była to wtedy polska szkoła, gdzie uczyły się
razem dzieci polskie i ukraińskie. Był tam też polski kościół, do którego chodzili w zgodzie wierni niezależnie od
wyznania. Pani Irena wspomina tamte czasy z nostalgią i
radością zarazem. Były to szczęśliwe dla nich lata.

/ 6- Waleria z dziećmi

Gdy nastały rządy sowieckie to szkoła polska przestała
istnieć. Polskie i ukraińskie dzieci chodziły do rosyjskiej
szkoły i musiały się podporządkować nowym wymogom.
Przestał też istnieć kościół w Potaszni, bo bolszewicy
uważali religie za opium narodu. Ksiądz zamieszkał w
pobliskim Antolinie. W mieszkaniu zrobił małą kapliczkę.
Ksiądz mówił, że trzeba zrobić potajemnie Pierwszą Komunię Świętą bo jak wywiozą na Sybir to dzieci do Komunii nie pójdą. Do komunii miała przystąpić Irena z bratem
i dwójka dzieci policjanta. Chodzili już wtedy do szkoły
ruskiej.
Wieczorem o 11 poszli do Antolina. O 12 mieli spowiedź.
O godzinie 1 w nocy była Komunia Św.

/ 5-kościół w Potaszni

Jednak po wkroczeniu wojsk niemieckich i sowieckich
wszystko się zmieniło…
Najpierw zabrakło ojca- Niemcy wywieźli go do obozu jenieckiego na terenie Niemiec. Pani Irena pamięta, że z żalu
i tęsknoty za ojcem wtulała się w jego poduszkę, wąchała
ją szukając śladów taty i zalewając się łzami.
Potem agresja sowiecka. Pani Irena pamięta jak po wsi niosło się wołanie:
-bolek napadł! (bolek to tu znaczyło bolszewik)- wszyscy
krzyczeli i uciekali w popłochu. Pani Waleria- mama Irenki nie zdecydowała się na ucieczkę w nieznane z dwójką
dzieci. Zostali, ale ciągle żyli w strachu, że ich wywiozą na
Sybir. Na wszelki wypadek stale byli spakowani do ucieczki, bądź do wywózki, bo na Sybir wywozili całe rodziny
kolejarzy, leśniczych, wojskowych, policjantów a także
bogatych chłopów. Na każdy znak ostrzegawczy uciekali
do lasu, często tam nocując, a sąsiedzi Ukraińcy przynosili im po kryjomu jedzenie- na przykład pyszne pieczone
w chlebowym cieście wielkie pierogi nadziewane fasolą,
gruszkami, jagodami, burakami- wszystko się nadawało na
farsz. Pani Irena wspomina:
-Jeszcze jedno powiem: Nie wszyscy Ukraińcy byli źli.
Różnie to było. Nieraz do bandy brali ich przymusem, a

Potem w nocy, 3 kilometry przez las musieli wracać do
domu, a rano do szkoły. Mama ostrzegała ich:
- Tylko nie wygadajcie się, że byliście u komunii, bo różnie
się może zdarzyć.
Irena miała na sobie byle jaka sukienkę, wspomina: -odarty człowiek był- wszytko tu się spaliło, tam zostało, albo
posprzedawane było.
Potem zaczęły się rzezie i palenia całych polskich wiosek.
Straszne wieści dochodziły- aż trudno było w to uwierzyć,
a jednak…- tak było. Robili to Ukraińcy, ale też razem z
Niemcami. Pani Waleria z dziećmi przenieśli się do Woronówki, bo tam wydawało się bezpieczniej. I faktycznieniedługo potem Potasznia została spalona, podobnie jak i
wiele innych wiosek. Pani Irena pamięta obraz spalonych
wsi: same zgliszcza domów, a w środku każdego pozostawał biały kikut pieca, bo był murowany, a domy drewniane.
W Woronowiczach mieszkali u bogatego gospodarza. Miał
on nawet szklane bańki- bombki na choinkę, które dzieciom
wydawały się wielkim skarbem. Wynieśli więc te bombki
w koszu do lasu i tam schowali-żeby nie były spalone.
Niestety i na Woronowicze nastała chwila pożogi. Udało
im się jednak uciec do lasu, a nawet krowy tam zaprowadzili. Spali zagrzebani w ściółce pod korzeniami drzew.
Dobrze, że mieli mleko od krów i ziarno żyta.
Następnym etapem kresowej tułaczki rodziny Satławów

/7-obraz Matki Boskiej

Ten obraz dojechał na Dolny Śląsk, możemy go zobaczyć
w Barkowie. Odbywają się tam spotkania Kresowian. O
tym i o innych sprawach kresowych Zasłuczan możemy
przeczytać tutaj: http://www.kresowianie.info/artykuly,c13,zasluczanie.html

Ciuchcia wąskotorowa zawiozła ludzi do Równego -tam
czekali wiele tygodni na transport normalną, szerokotorową koleją. W końcu doczekali się. Do jednego wagonu
towarowego wchodziło wiele rodzin- ile się zmieściło.
Poza tym ludzie brali z sobą to co dla nich najważniejsze
do przeżycia- krowę, żyto, a nawet kamienne żarna, bo bali
się głodu po przyjeździe.
Jechali pociągiem stłoczeni w wagonach towarowych 4 tygodnie. Pani Irena wspomina:
- Mama miała 2 metry żyta. Sprzedała dywany, które mieliśmy na ścianach i mama kupiła dwa metry żyta przed wyjazdem, bo mówili, że tam gdzie jedziemy głód będzie.
Gdy pociąg się zatrzymywał to trzeba cos zjeść. Chcieli cos
ugotować. Z tego żyta Waleria robiła zacierkę na mleku, bo
krowę – żywicielkę wzięli ze sobą. Mama Ireny i inne kobiety zaczęły gotować przy pociągu, a tu sygnał „odjazd” i
trzeba było wszystko wylewać i pakować się w pospiechu
do pociągu.
Po czterech tygodniach podróży w takich warunkach dojechali do przedmieścia Wrocławia- na stację Brochów.
Wysadzili ich na dużej skarpie, płachty prowizoryczne
rozłożyli, jakby namioty dla przyjezdnych.
Pani Irena wspomina makabryczna scenę w tym miejscu:
- Obok tej skarpy były rowy a w nich smoła, czy smar.
Ktoś to podpalił. Koło tych rowów Ruscy rozciągali sieć
telefoniczną i młody Ruski spadł w ten ogień i cały się pa-
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lił. Krzyczał z bólu, żeby go zastrzelili. Obraz tego czarnego, palącego się chłopaka powracał nieraz w koszmarach.
Mieli wciąż swoją krowę. Ktoś ich ostrzegł, że chcą tę
krowę zarżnąć na mięso. Pilnowała z bratem tej krowy jak
skarbu, doiła ją na podwórku. W pobliżu były altanki na
działkach- tam brat znalazł sobie buty po Niemcach, bo
przyjechał boso, bo oni wszyscy tak chodzili z biedy. Ich
matka miała tak twarde stopy, że szła po korzeniach, po
szyszkach, gałęzie pękały, a jej pięty nie.
Handel szedł tam od razu. Podchodzili ludzie do ich obozowiska i proponowali różne rzeczy. Wreszcie znaleźli lokum
w Żernikach.
Przed wyjazdem straszyli ich, że na tych ziemiach będzie
głód , a tu zdziwienie- kłosy zboża były wielkie jak długość
dłoni, bo ziemie były tu dobre.

W końcu wrócił do rodziny. Był to już jednak inny, trudny
człowiek. Źle wspominał Anglików. Miał żal, że pomijają
zasługi Polaków, mówił, że byli dla nich wredni i nazywał
Anglików „śledzie”

Anioł pasterzom mówił

Chociaż Waleria przez 6 lat dobrze sobie dawała radę w
Ślęzowie, to jednak jej mąż, wykształcony wojskowy na
gospodarkę się nie nadawał . Po jakimś czasie dostał dobrą
posadę w Żurawinie- i tam przeniosła się cała rodzina na
następne 25 lat. Wincenty został prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”- popularnie zwanej GS.
Te spółdzielnie miały wówczas praktycznie monopol handlu na wsi, więc pan Satława był „szychą” . Niestety zmarł
tragicznie w wypadku samochodowym.

1. Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym
mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.

Pani Irena – już wtedy dorosła- wyszła za mąż za Władysława Michniewicza.

2. Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znaleźli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Domy były opuszczone. W każdym domu, w kuchni stał
duży ręczny młynek- Niemcy tam kawę mielili. Mama kazała Zbyszkowi i Irenie:
- Idźcie dzieci na pole, narwijcie tych kłosów, natrzyjcie
ziarna i w tym młynku namielem sobie i zrobimy pyszną
pszenną zacierkę. – to był przysmak- pszenna zacierka, a
nie żytnia!
Żerniki – rok tam mieszkali – jeden pokój był na 10 osób.
Wyposażenie już było rozszabrowane, nawet kanapa odarta
z pokrycia. Na dole był sztab ruski. Trudne to były warunki.
Matka dowiedziała się, że w pobliskim Ślęzowie osiedlił
się ich gospodarz, u którego mieszkali na Wołyniu. Przenieśli się więc tam- mama z dwójką dzieci. Przydzielali
osadnikom ziemię. Waleria Satława dostała 8 hektarów
pola. Wkrótce krowa im się ocieliła, mieli jałówkę, potem
maciorę, prosięta sprzedawali i gospodarka była jak się patrzy. Matka Polka znów dała radę w nowych warunkach i
zwyciężyła!
Ojciec długo nie wracał z wojny i nie wiedzieli co się z
nim dzieje. Dopiero po trzech latach przyjechał. Okazało
się, że obóz jeniecki, gdzie go wywieźli został oswobodzony przez Armię Andersa i Wincenty Satława wstąpił do tej
armii.
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/ 10- ślubne zdjęcie pani Ireny
Panna młoda przeprowadziła się do męża- do Żernik i tam
mieszkali dwa lata po ślubie. Gdy na świat miał przyjść ich
pierwszy potomek przeprowadzili się znów do Żurawiny.
Tam urodził się ich syn- Antoni, a potem córka- Maria. Potem przeprowadzili się do Wrocławia.
Teraz pani Irena pochowała już męża, ale została jej wspaniała rodzina i wspomnienia, którymi zechciała się z nami
podzielić.

3. Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan waszego stworzenia.
4. O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione !
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.
5. Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.

/ 8-Wincenty z kolegami w Anglii

Potem dostał się do Anglii i tam mieszkał.

6. Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.
7. Bogu bądź cześć i chwała,
która byś nie ustała,
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
i Świętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.
/ 9-Wincenty Satława-dolny rząd w środku

/11-Pani Irena z albumem rodzinnym
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