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Niechciane Święto ?

Nr. 7/2017 (74), e-miesięcznik
1 lipca 2017

Ludobójstwo przed ołtarzem

Moje Kresy. Józef Julian Jamróz cz.1

Narracja, która nas obraża i poniża

Sprawiedliwy człowiek.

O co tak naprawdę chodziło z UCHWAŁĄ z
dnia 22.07.2016 r.?

Rozbrojenie 27 wołyńskiej dywizji AK

Uchwała w sprawie oddania hołdu
ofiarom ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich
na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945
To już niespełna rok jak sejm najjaśniejszej podjął tą uchwałę więc
pokuszę się na pewien bilans będący konsekwencją uchwalenia
tego dokumentu a konkretniej, to
komu przyniósł rzeczone zyski a
komu straty. Uchwalenie tego dokumentu w 11 dni po 73. rocznicy
Krwawej Niedzieli na Wołyniu
kładzie się........strona 23

Po rzęsistej nocnej ulewie obudził
się piękny słoneczny dzień 24 lipca 1944 roku. Był to 1488 dzień
wojny, a mój 74 dzień w partyzantce. Nie był to specjalnie długi
okres, ale w tym czasie zginęło 3
moich kolegów: Kazik Dołgan,
Andrzej Kostarski i Rysiek Kostecki. W tym dniu nasza Dywizja wyzwoliła Lubartów. Radość
ze zwycięstwa przyćmił przykry
incydent, do budynku szkolnego
gdzie pełnił służbę oficer operacyjny Dywizji, wszedł generał
Korczyński z kilkoma uzbrojonymi partyzantami zażądał kategorycznie opuszczenia...strona 37

To bandyci, a nie żadni
partyzanci ...

Ostatni prezydent polskiego Lwowa

W dzisiejszym opracowaniu pragnę zaprezentować, ciągle aktualny i uzupełniany materiał dotyczący naszej narodowej historii
związanej z naszą wiarą, a nazywaną przez Ukraińców kościołem
polskim. Dlatego dokonując mordu na Polakach, tak często czyniono to w kościołach i kaplicach
wyznania rzymsko- katolickiego.
Tak jak nie jesteśmy w stanie policzyć naszych ....strona 13

W 1672 r. pod Komarnem rozegrała się bitwa Sobieskiego z Tatarami. W 1801 r. klucz dóbr komarnickich nabył hr. Antoni Józef
Lanckoroński, marszałek regionu
galicyjskiego, do którego należało też Rumno. Parafia, założona w
1472 r., największa w archidiecezji lwowskiej, miała początkowo
kościół drewniany a murowany
powstał w latach 1620-1621. W
okresie międzywojennym hr. Karolina Lanckorońska (która przekazała........ .strona 20

Ponad 100 tys., Polaków, ofiar ukraińskiego ludobójstwa nadal spoczywa, nie w swoich mogiłach, a w nieznanych miejscach mordu, studniach, dołach kloacznych, śmietniskach itp., a handlarze historią nadal prowadzą
polityczne targi. W każdym szanującym się kraju, taka sprawa to kwestia honoru narodowego, sprawa ponad
interesami partyjnymi. Żadne państwo tak nie dba o swoich pomordowanych patriotów ( mordowano ich, bo
byli Polakami) jak nasz kraj. Pamiętajmy również, że byli to wyznawcy kościoła rzymsko-katolickiego o których zapomnieli pasterze tego kościoła, mimo, że wśród ofiar znaleźli się również i liczni kapłani. Wszystko to
zderza się ze świętowaniem roku UPA na Ukrainie i zablokowaniem polskich upamiętnień na byłych terenach II
RP. Środowiska polskich patriotów i Kresowian muszą nadal walczyć o ustawę a nie uchwałę w sprawie która
i tak jest spóźniona o co najmniej ćwierć wieku.

Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich
Upamiętnień w Polsce

Dwa miesiące temu 3 maja zaczął
działać Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich Upamiętnień w Polsce. Powstał na bazie
osób uczestniczących w rozbiórce
nielegalnego upamiętnienia UPA
w Hruszowicach. Obecnie Komitet liczy blisko 25 osób....strona 6

Zbrodnie „bohaterów
ukrainy” z pojednaniem
w tle.....

List, który został przygotowany
przez polskich parlamentarzystów, jest odpowiedzią na pismo
wystosowane przez byłych prezydentów Ukrainy i innych znaczących członków ukraińskiego społeczeństwa. Ukraińcy sugerowali
w nim zapomnienie..... strona 7

W obliczu agresji

Ze zdumieniem obserwuję to co
Unia Europejska i blisko związane z nią siły polityczne w Polsce
robią w związku z odmową przez
rząd Beaty Szydło zgodny na „relokację” tzw. „uchodźców”, czyli
przyjęcie imigrantów – w większości ekonomicznych – z muzułmańskich krajów Bliskiego i
Środkowego Wschodu oraz Afryki Północnej. ........trona 9
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W 74 rocznicę „Ludobójstwa”
należy nadal przypominać o fali
zbrodni jaka przetoczyła się przez
Wołyń w 1943 r. i rozlała się później na sąsiednie południowowschodnie województwa II RP. Od
kilku lat w każdą kolejną rocznicę
publikujemy na łamach KSI
wspomnienia i relacje świadków.
Jest to aktualne szczególnie teraz,
kiedy kult UPA ........stron 27

Należę do wrocławskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej. Jestem
też członkiem Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we
Wrocławiu, Koło TMKK w Brzegu na Opolszczyźnie. Od wielu
lat angażuję się w działalność
społeczną, gdyż przez całe swoje
życie czuję się i czuć będę chłopakiem z Wołynia. Wołyń to moja
ziemia rodzinna, .....strona 33

Będzie to historia prawdziwa,
która wydarzyła się w Polsce – w
Cisowej nieopodal Birczy, w powiecie przemyskim. Przez wiele lat opowiadał ją mój dziadek
Franciszek, a po jego śmierci
ojciec Józef. Teraz zaś przyszła
kolej na mnie, bo taka jest moja
powinność. Wrzesień roku 1945
dobiegał końca, ale dni były nadal pogodne i gorące jak w środku upalnego lata; a powietrze tak
przejrzyste, że ze szczytu Krukowej Góry, gołym okiem, można
było dojrzeć, ...... strona 35

Dla zrozumienia stosunków panujących w mieście liczącym przed
II Wojną Światową ok. 400 tys.
mieszkańców, należałoby naświetlić sytuację polityczną i
gospodarczą miasta, które było
poniekąd stolicą dużej połaci kraju położonego w południowo wschodniej części Polski. Niepodobna wdać się w szczegóły tego
zagadnienia, ......strona 38

Wspomnienie o 27 WDP Poeci kresowi - cz.II
AK
Wszyscy znamy i cenimy twórDInstytut Pamięci Narodowej w
2004 r. wydał pamiętnik: Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” żołnierza AK z Lubelszczyzny, który
znajdował się w zasobach lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego. Zdzisław Broński
urodził się 24 grudnia 1912 r. w
Radzicu Starym w gminie Ludwin .W 1934 r. pełnił służbę
wojskową w 23 pp ....strona 30

czość niektórych pisarzy o rodowodach kresowych. Czytaliśmy
Mickiewicza i wiele wiemy o
romantyzmie. Czy jednak znany
jest dla ogółu kresowy prekursor
romantyzmu w Polsce?...
Cenimy bardzo kresowego Słowackiego , Kraszewskiego i Miłosza, jednak o twórcy poematu
„Maria” ........strona 45
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Kolonie dla polskich dzieci z Równego
na Wołyniu. Organizatorzy proszą o pomoc.
Redakcja

Co roku grupa dzieci z Równego
przyjeżdża do Polski. W zeszłym
roku między innymi dzięki wsparciu słuchaczy Radia Warszawa i
Radia Wnet dzieci miały okazję

spotkać się z Ojcem Świętym.

ul. Katedralna 4a

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy poprzez wpłaty na konto:

PKO BP SA, I Oddział w Opolu

Klub Inteligencji Katolickiej w
Opolu, Oddział Krapkowice
45-007 Opole

68 1020 3668 0000 5202 0100
8515

Andrzej Łukawski

wprost o kwestiach tak bolesnych, jak ludobójstwo na ludności polskiej na Wołyniu oraz
w Galicji wschodniej dokonane
przez UPA, a także oczekiwanie
od partnerów ukraińskich zdecydowanego potępienia tej zbrodni
- zaznaczył Cichocki

na nieustannym mówieniu które
nie poparte czynem nie jest w stanie sprawić jakiegoś przełomu.
Seminaria, dyskusje na trudne
tematy historyczne, ważne dwustronne gesty pojednawcze, symboliczne gesty prezydentów obu
państw...... to tylko pozory czegoś, czego nowa władza nie jest
jednak w stanie zmienić.
Wartość merytoryczną słów Cichockiego sprowadziłbym do
komentarza Andrzeja Zapałowskiego:
Byłem na tym panelu jednym z
dyskutantów. Pan minister zachował się żenująco. Po wygłoszeniu swojego referatu wyszedł.
Tak naprawdę nie interesowało
go co mają do powiedzenia eksperci i osoby na sali.
Bylejakość, „tumiwisizm” i pozorowanie chęci rozwiązania kumulującego się latami problemu
eskaluje falę coraz większego
niezadowolenia środowisk kresowych i lada moment ten rubikon
może zostać przekroczony.
Deklarowane przez obydwie
strony partnerstwo strategiczne
upoważniało nas do mówienia

Samborzanie
w 74. rocznicę
Rzezi Wołyńskiej
Włodzimierz Paluch

Numer telefonu pani Krystyny
Brzezińskiej: 608-601-194

„Nasz przekaz wobec partnerów
ukraińskich jest jasny: oczekujemy
potępienia zbrodni wołyńskiej oraz
jej sprawców”

Lublin: Zacytowane w tytule słowa wypowiedział podczas na poniedziałkowej (26 czerwca) konferencji poświęconej pojednaniu
polsko-ukraińskiemu wiceminister spraw zagranicznych Bartosz
Cichocki.
Nasz przekaz wobec partnerów
ukraińskich jest jasny: oczekujemy potępienia zbrodni wołyńskiej
oraz jej sprawców. Niestety z niepokojem obserwujemy, że obecna
ukraińska polityka historyczna,
ignorując prawdę historyczną,
dąży do przedstawiania ludobójstwa na ludności polskiej jako
wojny polsko-ukraińskiej (Armia
Krajowa - Ukraińska Powstańcza Armia), w której zbrodni na
ludności cywilnej dopuszczały
się w jednakowej mierze obydwie
strony. Celem takiej narracji jest
oczyszczenie z zarzutów ludobójstwa OUN-UPA oraz ich liderów
- powiedział Cichocki.
Przekaz z założenie miał być jasny ale nie poparty zdecydowanym działaniem jest tylko pustym
słowem.
Podkreślane przez ministra działania w ostatnim 25. leciu w mojej ocenie są narracją polegającą

Wołyń '43 - w hołdzie
bohaterskim obrońcom
Przebraża - UPA STOP
Redakcja

Klub Inteligencji Katolickiej z
Krapkowic na Opolszczyźnie
kolejny raz organizuje pod koniec lipca kolonie dla polskich
dzieci z parafii rzymskokatolickiej w Równem na Wołyniu.
Prosimy o wsparcie!
Od kilkunastu lat pani Krystyna
Brzezińska z Klubu Inteligencji Katolickiej w Krapkowicach
(Opolszczyzna) organizuje kolonie letnie dla polskich dzieci z parafii rzymskokatolickiej w Równem na Wołyniu. Radio WNET
pomaga w zebraniu środków na te
wyjazdy.
kolonie dzieci z Równego w
2014/foto: Zbigniew Pasiut

www.ksi.btx.pl

Pozwolę sobie zauważyć, że tego
typu deklaracje dotyczą jedynie
ew. korzyści oligarchów po obu
stronach Bugu i to są wspomniane przez ministra strony „strategicznego partnerstwa”. Po nim
następuje już tylko pustosłowie
bo ludobójstwo nadal nie jest potępione a jego sprawcy mają się
dobrze.
Konsekwencje takiej narracji odczuwają portfele polskiego podatnika które w skali kraju stanowią
olbrzymią rzekę środków płynących w stronę kijowskiej junty.
Szkoda że minister nie wysłuchał
co do powiedzenia mają Kresowianie uczestniczący w konferencji bo ich pakiet merytorycznych
kwestii P-U odłożony został tam
gdzie całe Kresy czyli pod dywan.
Minister przypomniał też o 80.
rocznicy antypolskiej akcji komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa,
w wyniku której zamordowano
przeszło 100 tys. Polaków.
Nie rozumiem natomiast dlaczego dodał, że z rąk tych samych oprawców zginęło także
wielu Ukraińców. Przekaz rządu dla ministra jest jasny, dla
mnie niestety nie.

ZAPROSZENIE
Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo – Wschodnich w Oświęcimiu organizuje uroczystości
związane z 74 rocznicą

„Rzezi Wołyńskiej” w dniu 15 lipca 2017 r.
Program uroczystości przewiduje:
- godzina 11.00 - Msza Św. w kościele pw Wniebowzięcia NMP w
Oświęcimiu, ul. gen. J. Dąbrowskiego 5A;
- godzina 12.00 - Uroczystość pod tablicą pamięci ofiar ludobójstwa
Polaków na Kresach Wschodnich
- cmentarz parafialny w Oświęcimiu, ul gen. J. Dąbrowskiego;
- godzina 14.00 - Spotkanie Kresowian w Hotelu „Kamieniec” w
Oświęcimiu, ul. Zajazdowa 2; /zgłoszenia udziału w spotkaniu - ze
względów organizacyjnych – należy dokonać do dnia 10 lipca 2017 r.
na adres internetowy: samborzanieoswiecim2010@gmail.com lub telef.: 609808529/.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach Kresowian i ich potomków a
także miłośników historii i tradycji polskich ziem wschodnich zamieszkałych w Oświęcimiu i okolicy.

Pamiętaj pamiętać!

11 lipca
to

Dzień Symbol
ludobójstwa
na całych Kresach

www.ksi.btx.pl
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XXIII ŚWIATOWY ZJAZD
I PIELGRZYMKA KRESOWIAN
Danuta Skalska
XXIII SWIATOWY ZJAZD I PIELGRZYMKA KRESOWIAN
JASNA GORA 2 LIPCA 2017

POCZĄTEK 9:30
Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu
9.30 Msza Św. w Kaplicy NMP
11.00 Aula Kordeckiego. Przemówiehia, nagrody, uchwały
12.00 Forum Kresowe LJJ
14: .00 Film ”Pamięci Komandora”
14.30 Koncert
15.45 Marsz pokoleń kresowych
16.00 Apel poległych

Warszawa - Wieczornica
na Skwerze Wołyńskim

Redakcja

74. rocznica ludobójstwa
na Wołyniu i Galicji
Wschodniej.
W powiecie zawyją syreny

„ Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary „
Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone
ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku zwróciła się z prośbą
do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w
Limanowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Limanowej oraz burmistrzów i wójtów powiatu
limanowskiego, szefów obrony cywilnej o uruchomienie
w dniu 11 lipca 2017 roku o godz. 12:00 syren
alarmowych / sygnał ciągły trwający 1 minutę /, celem
upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Galicji
Wschodniej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich i
OUN - UPA, wśród których poza Polakami, znaleźli się też
obywatele polscy innych narodowości, w tym szlachetni
Ukraińcy ratujący życie swoim sąsiadom.
Już po raz czwarty na Skwerze Wołyńskim w Warszawie odbędzie się
wieczornica:
„Wołyń 43 Pamiętamy, Pamiętaj i TY”

Nigdy więcej wojny oraz nienawiści do drugiego
człowieka i pamiętajmy o naszych rodakach pomordowanych
na wschodzie – apelują tymbarscy Strzelcy.

Wieczornica rozpocznie się o godzinie 21:30 dnia 11 lipca a poprowadzi ją tradycyjnie Leszek Rysak z motocyklowej Jazdy Ducha.

Samorządy pozytywnie odpowiadają na apel tymbarskich
Strzelców. Wszystkim za włączenie się do akcji, składamy
serdeczne podziękowanie.

Wieczornica kończy warszawskie obchody 74. rocznicy ludobójstwa
na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.

st. insp ZS Robert Nowak
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Marsz pamięci w Warszawie
Redakcja

www.ksi.btx.pl

Zaproszenie
Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych wraz z Kresowianami i patriotami z Warszawy zaprasza do uczestnictwa w

Marszu Pamięci.
15:00 Zbiórka pod Sejmem RP przy ul Wiejskiej 4/6/8, gdzie nastąpi odczytanie Petycji do
parlamentarzystów i złożenie do biura podawczego Sejmu.
16:00 - Marsz Pamięci ofiar ludobójstwa na
Kresach RP.

Polacy-Ukraińcy
1943-1945

Redakcja

Obchody w Szczecinie
Redakcja

Biuro Poselskie Wojciecha Bakuna Zaprasza na wystawę IPN
poświęconej ludobójstwu obywateli polskich na Wołyniu i Galicji
przez nacjonalistów ukraińskich.
Wystawa będzie prezentowana
w biurze poselskim w Przemy-

ślu i opatrzona zostanie relacjami
osób ocalonych. Wystawa będzie
dostępna od poniedziałku 3 lipca
do czwartku 20 lipca. Oficjalnie
zaprezentowanie wystawy odbędzie się w poniedziałek 3 lipca o
godzinie 11:00

9 lipca
godzina 12:00 Msza poświęcona ofiarom ludobójstwa. Katedra Szczecińska.

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć
zaprasza na szczecińskie obchody 74. rocznicy ludobjstwa

11 lipca
godzina 18:00 Spotkanie modlitewne w ramach
Wieczornicy Pamięci. Cmentarz Centralny w
Szczecinie w miejscu gdzie ma stanąć Pomnik
Ofiar Ludobójstwa

www.ksi.btx.pl

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

1 lipca 2017 - strona 5

Obrona Pamięci Pomordowanych
Polaków
na
Wołyniu
Zdzisław Koguciuk
1 lipca 2017 o godzinie 16 na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskiego już po raz ósmy Kresowianie i miłośnicy Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
będą protestować przeciwko
nadaniu doktoratu honoris causa
dla Wiktora Juszczenki.
W tym roku udamy się również
wzorem poprzedniego roku przed
pomnik Marii Curie-Skłodowskiej znajdującym się na placu
uczelni UMCS aby wyrazić protest wobec h.c dla Wiktora Jusz-

czenki i tego uniwersytetu. W
Lublinie wielkie Uniwersytety
KUL i UMCS mające światową
sławę czy nie mogą znaleźć wielkich ludzi nauki wielkich autorytetów aby uhonorować ich tytułami własnych uczelni.
Dlaczego nadają to wyróznienie gloryfikatorowi zbrodniarzy
z UPA-OUN i SS „Galizien”.
Dlatego nie wolno milczeć na
ten temat i dlatego będziemy się
upominać o anulowanie h.c dla
Wiktora Juszczenki w/w uniwer-

sytetów. Uroczystość zakończy
się złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod Krzyżem
Wołyńskim, znajdującym się na
Skwerze Ofiar Wołynia. Przejdziemy również na cmentarz przy
ulicy Lipowej aby pomodlić się i
zapalić znicz na grobie Wielkiego
Rektora KUL ks. prof. Alberta
Krąpca. Wszystkich Kresowian i
miłośników Kresów wschodnich
na powyższą uroczystość
ZAPRASZAM.

Kresowianie i Przyjaciele Kresów Wschodnich

Obrona Pamięci Pomordowanych Polaków na Wołyniu (wobec doktoratu honoris causa
KUL i UMCS dla Prezydenta Wiktora Juszczenki)
Dziedziniec KUL - 1 Lipca 2017 r godz. 16:00
SPOTKAJMY SIĘ
aby stanąć w obronie pamięci Polaków pomordowanych przez UPA–OUN

W mojej rodzinnej wsi
i w setkach jej podobnych, (…) działy się rzeczy nie do wyobrażenia.
Głowy niemowląt i dzieci
rozbijano o ściany, dzieci wieszano na jelitach
matek, księży piłowano
w beczkach i korytach,
przybijano gwoździami
do drzwi kościołów...
(…) Ten straszny terror

, który dotknął niewinną
ludność polską na dawnych Kresach Rzeczypospolitej nie został nigdy
potępiony(…).
Przedmowa do książki:
„Podolskie korzenie”
ks. prof. Mieczysław Albert Krąpiec
Rektor KUL w latach
1970 -1983

- przypomnimy relacje osób, którzy byli świadkami zagłady Polaków na Wołyniu,
- powierzymy dusze pomordowanych Bogu Miłosiernemu w modlitwie,
- przejdziemy pod pomnik Marii Curie-Skłodowskiej aby wyrazić
sprzeciw wobec doktoratu honoris causa dla Wiktora Juszczenki.
- następnie przejdziemy na Skwer Ofiar Wołynia pod Krzyż Wołyński gdzie zapalimy znicze pamięci.
- udamy się również na grób ks. prof. Alberta Krąpca gdzie złożymy kwiaty.

PRZYCHODZĄC

- nie pozwalasz, aby Prezydent Ukrainy i Najwyższa Rada Ukrainy poniżała Polskę i Polaków poprzez gloryfikacje UPA-OUN.
- nie pozwalasz, aby ofiara Polaków za Ojczyznę i Polskość została zapomniana,
- nie pozwalasz, aby zakłamywano prawdę o zbrodni dokonanej przez UPA- OUN,
- nie pozwalasz, aby katów nazywano Bohaterami Ukrainy,
- nie pozwalasz, aby obok pomnika Największych z rodu Polaków na dziedzińcu KUL widniała
tablica z nazwiskiem gloryfikatora zbrodniarzy UPA - OUN.

Rodziny pomordowanych na Kresach Wschodnich

e-mail: zdzislawko@poczta.onet.pl Tel. 698967884

Zaproszenie
dotyczące
obchodów
11
lipca
Redakcja
mają zaszczyt zaprosić w dniu 11 lipca 2017 r.
na obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej
godz. 10.00 Uroczystość pod Pomnikiem-Mauzoleum przy bulwarze
Xawerego Dunikowskiego:
odegranie hymnu państwowego,
wystąpienia organizatorów uroczystości,
modlitwa,
apel poległych i salwa honorowa,
złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.
godz. 11.00 Msza Sw. w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu.
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Społeczny Komitet Usuwania
Banderowskich Upamiętnień w Polsce
Marek Kulpa

Dwa miesiące temu 3 maja zaczął działać Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich
Upamiętnień w Polsce. Powstał
na bazie osób uczestniczących
w rozbiórce nielegalnego upamiętnienia UPA w Hruszowicach. Obecnie Komitet liczy
blisko 25 osób. Oprócz tego
członkami honorowymi są poseł na Sejm RP Robert Winnicki, Wójt Gminy Stubno Janusz
Słabicki, weteran walk z sowietami, nazistami niemieckimi i ukraińskimi żołnierz NSZ
kpt. Konstanty Kopf, Stanisław
Żółkiewicz. Organem wykonawczym komitetu jest ośmioosobowa Rada Komitetu, która
kieruje pracami komitetu i reprezentuje go na zewnątrz. Na
czele rady stoi Przewodniczący
Rady Marek Kulpa, osoba która, od 2014r. przygotowywała
rozbiórkę obiektu w Hruszowicach gromadząc, analizując,
opracowując i przygotowując
odpowiednie dokumenty które,
stały się podstawą do złożenia
na ręce Wójta Gminy Stubno
wniosku o rozbiórkę nielegalnego obiektu. Rozbiórka obiektu w Hruszowicach spotkała
się z szerokim poparciem społecznym, i ma jak się okazało ogromny wpływ na relacje
polsko-ukraińskie. Sprawa rozbiórki szeroko komentowana
była przez media we wschodniej części Europy a przede
wszystkim w Polsce. Stała się
przedmiotem rozmów na najwyższych szczeblach władzy
państw Polski i Ukrainy. Jak
podkreśla organizator rozbiórki Marek Kulpa akcja miała na
celu próbę przywrócenia normalności w relacjach polsko-ukraińskich. Jego zdaniem nie
muszą być poprawne lub niepoprawne. Powinny być normal-

ne. Społeczne działanie było
konieczne z uwagi na to że obie
strony nie były szczególnie zainteresowane dążeniem do stanu normalności. Tymczasem
wiele różnych środowisk ukraińskich a szczególnie jedno,
w wyniku działań nieznanych
osób zmierzających do oszpecenia tego obiektu, prowadziło
często kampanie oszczercze i
szkalujące dobre imię Polski
i Polaków. Taka sytuacja była
niedopuszczalna. Wyjście z tej
sytuacji było tylko jedno. Zlikwidować obiekt. Stało się to
26 kwietnia przy udziale społeczeństwa polskiego. Nie brakło
wśród uczestników rozbiórki
patriotów z organizacji narodowych, osób które od wielu
lat zwalczały gloryfikację UPA
w Polsce, a także mieszkańcy
gminy Stubno.
Komitet w swej działalności
stawia sobie tylko cztery cele
po zrealizowaniu których, samoczynnie się rozwiąże, mówi
przewodniczący Marek Kulpa.
Pierwszym i najważniejszym
celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkich
nielegalnych upamiętnień UPA
w Polsce. W obecnym krótkim
czasie, Komitet zwrócił się jak
na razie z wnioskami do trzech
gmin na Podkarpaciu o dostęp
do informacji publicznej o pięciu obiektach poświęconych
UPA. W jednym przypadku
zakończyło się zbieranie informacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek o likwidację
obiektu. W dwóch przypadkach
trwa zbieranie informacji ponieważ właścicielami terenów
na których, stoją nielegalne
obiekty. W czwartym przypadku Komitet próbuje rozwikłać
zawiłości prawne gdyż obiekt
został częściowo zaopiniowa-

ny pozytywnie przez gminę. W
piątym przypadku nie uzyskano
od włodarzy gminy żadnej odpowiedzi. Ponadto przygotowanych jest obecnie 28 wniosków
do gmin o dostęp do informacji
publicznej. Przy realizacji tego
celu Komitet współpracuje z
Patriotycznym Związkiem Organizacji Kresowych i Kombatanckich.
Kolejny cel który zostanie
zrealizowany to instalacja odnowionego krzyża w Hruszowicach. Krzyż był częścią nielegalnego obiektu który został
rozebrany. W momencie gdy
najważniejszy symbol chrześcijaństwa jest używany do legitymizacji zbrodniarzy z UPA
w nielegalnym upamiętnieniu
to trzeba powiedzieć że jest
to sytuacja haniebna. Zwraca
uwagę Marek Kulpa. Zamierzamy przywrócić krzyżowi Chrystusowemu należny wizerunek
i właściwą rolę. Krzyż który w
wyniku rozbiórki uległ uszkodzeniu został odnowiony, zostanie poświęcony Ukraińcom

którzy, nie bali się w latach
1943 – 1945r. ratować Polaków
od zagłady z rąk UPA – dodaje.
W tym celu do Wójta Gminy
Stubno złożyliśmy odpowiedni
wniosek o realizację tej inicjatywy. Mamy nadzieję że zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Poświęcenie krzyża odbędzie
się 8 lipca i będzie miało raczej
skromny charakter. Współautorem inskrypcji umieszczonej na
krzyżu jest pani Ewa Siemaszko. Inicjatywa zostanie sfinansowana ze skromnych środków
pochodzących od członków komitetu, przy współpracy ze środowiskami kresowymi.
Trzecia inicjatywa jaka jest w
planach to akcja STOP GLORYFIKACJI UPA W POLSCE.
Akcja zostanie przeprowadzana
w lipcu głównie na Podkarpaciu. Mimo skromnych środków
finansowych jakimi może dysponować Komitet i we współpracy z sympatykami z Małopolski udało się wyprodukować
dwa banery o wymiarach 2,5m
na 5m które przyczepione do
samochodu będą wożone na
specjalnej platformie po Podkarpaciu. Treści banerów informują o sprzeciwie społeczeństwa polskiego przeciwko
gloryfikowaniu UPA w Polsce
w postaci nielegalnych pomników i próbom ich zalegalizowania. Drugi baner informował
będzie o tym kto jest sprawcą
ludobójstwa na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej.
Ostatnią inicjatywą jak jest
przygotowywana przez komitet to obywatelska inicjatywa
ustawodawcza. Start tej inicjatywy planowany jest jeszcze na
wakacjach. Inicjatywa obejmie
swoim zasięgiem całą Polskę.
Komitet nie informuje na razie
o szczegółach. Jak na razie wiadomo będzie to inicjatywa ści-

śle związana z celami Komitetu
zmierzającymi do potępienia
UPA oraz zatrzymaniem prób
gloryfikacji tej zbrodniczej formacji w Polsce. Członkowie
komitetu liczą że poprzez tą
inicjatywę uzyskają osobowość
prawną.
Działacze komitetu z uwagi na
społeczny charakter nie dysponują praktycznie żadnymi środkami prócz tych które, pochodzą
od nich samych. Pozwala to na
skromne zaspokojenie potrzeb
polegających na wysyłaniu korespondencji do podkarpackich
samorządów. Sami wyszukują
ustawy, rozporządzenia i umowy którymi, mogą się posłużyć
przy swoich inicjatywach. O
zawodowych prawnikach i grafikach komputerowych nawet
nie myślą. Zakładają jednak że,
przy wsparciu społeczeństwa
polskiego uda im się kontynuować wszystkie podjęte inicjatywy. Jak sami zauważają zainteresowanie jest spore, a wielu
Polaków odnosi się do działań
komitetu życzliwie. Przewodniczący komitetu Marek Kulpa
podsumowuje że coraz więcej
organizacji patriotycznych i
kresowych chce współpracować. Rozmawiamy o tym jak
nasza współpraca mogłaby
wyglądać. Dodać warto że Komitet nie walczy z Ukraińcami
a gloryfikacją UPA w Polsce
którą dostrzec można mniej lub
bardziej jawnie. Po 26 kwietnia
rzeczywistość w tej dziedzinie
zmieniła się jednak wyraźnie.
Mam nadzieję że z pomocą
Bożą i uzyskaniem osobowości
prawnej uda nam się nasze cele
zrealizować – dodaje.
Marek Kulpa Przemyśl,
czerwca 2017r.

28
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Zbrodnie „bohaterów ukrainy” z pojednaniem w tle. Odpowiedź polskich
parlamentarzystów na apel ukraińskich prezydentów i intelektualistów
Dla KSI Aleksander Szumański

List, który został przygotowany
przez polskich parlamentarzystów, jest odpowiedzią na pismo
wystosowane przez byłych prezydentów Ukrainy i innych znaczących członków ukraińskiego społeczeństwa. Ukraińcy sugerowali
w nim zapomnienie wyrządzonych krzywd i nieprzypominanie
o ofiarach, jakie ponieśli polscy
obywatele na Kresach. Oto pełna
treść odczytanego listu:
Drodzy ukraińscy Przyjaciele,
dziękujemy za słowa skierowane również do nas – polskich
parlamentarzystów.
Dziękujemy za deklaracje przyjaźni i
wspólnoty celów w przyszłości.
Chcemy jednoznacznie rozwiać
obawy wyrażone w Waszym liście. W pełni uznajemy nie
tylko wartość obecnej ukraińskiej
państwowości, ale też odrębnej ukraińskiej myśli i czynu
niepodległościowego. Uznajemy
za słuszną i zrozumiałą wielowiekową walkę Ukraińców o
prawo do swobodnego rozwoju kulturalnego i państwowego.
Niepowodzenia Ukrainy, ale też
i Polski, w zmaganiach o niepodległość miały dramatyczne
konsekwencje nie tylko dla obu
naszych narodów, ale też dla całej
Europy. Różnica między nami
dotyczy jednak nie przeszłości,
lecz współczesnej polityki pamięci historycznej. Problemem
jest dzisiejszy ukraiński stosunek
do sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach w latach II
Wojny Światowej. W Polsce na
poziomie państwowym i samorządowym nie upamiętniamy ludzi, którzy mają na rękach krew
niewinnej
ludności cywilnej.
Boli wybór pamięci historycznej, w której otwarta deklaracja
sympatii do Polski idzie w
parze z gloryfikacją tych, którzy mają na rękach krew naszych
rodaków – bezbronnych kobiet i
dzieci. Nie możemy zaakceptować nazywania zaplanowanej i
zrealizowanej w okrutny sposób
akcji przeciw ludności cywilnej mianem polsko-ukraińskiej
wojny.
Widzimy heroizm walki z narzuconą po wojnie sowiecką władzą,
ale nie rozumiemy, dlaczego korzeni tej walki należy szukać
w
działaniach skierowanych
przeciw niewinnym kobietom
i dzieciom. Rozumiemy, że
Ukraina potrzebuje swojej historii i swoich bohaterów, ale
dla przyszłości nie jest obojętne,

jaką przeszłość wybieracie. Na
prawdziwy dialog w tej sprawie
nigdy nie było, nie ma i nie będzie dobrej pory.
Wielu przyjaciół Ukrainy milczało na ten temat, bo liczyliśmy,
i liczymy wciąż, że wzajemna
sympatia doprowadzi do przełomu i w tej kwestii.
Niech wyrażony w tych dniach
nasz głos w tej sprawie stanie się
elementem niezbędnej refleksji.
Z głębokim szacunkiem i zrozumieniem
traktujemy słowa
Waszych przeprosin, wierzymy
w ich szczerość, czując, że nie są
dla Was łatwe. W najbliższych
dniach polski Sejm upamiętni
ofiary ukraińskich nacjonalistów
na Wołyniu i na byłych terenach
południowowschodnich
województw II RP. Pragniemy
wyraźnie podkreślić, rozwiewając Wasze obawy wyrażone w
liście, że nie jest to rodzaj „niewyważonej deklaracji politycznej”,
ale wyłącznie sprawiedliwy hołd
oddany pomordowanym. Apelujemy do Was również o zgodę i
pomoc w spełnieniu chrześcijańskiego obowiązku, jakim
jest postawienie krzyża na
mogile każdej cywilnej ofiary,
niezależnie od jej narodowości,
zarówno na ternie Ukrainy, jak
również Polski, gdzie znajdują
się groby niewinnie pomordowanych Polaków i Ukraińców.
Fundamenty europejskiej cywilizacji, do której należą oba
nasze narody, opierają się na
wartościach
chrześcijańskich,
które z pamięci o ofiarach czynią
powinność etyczną. Nie możemy
akceptować ideologii i działań, które dopuszczają, w imię
nawet najwyższych celów – a do
takich bez wątpienia należy walka o niepodległość państwa –
mordowanie niewinnej ludności
cywilnej, w
tym kobiet i dzieci. Polacy pomagali, pomagają i chcą nadal
pomagać Ukraińcom i Ukrainie.
To polscy politycy jako pierwsi
stanęli obok Ukraińców na Majdanie, jednoznacznie popierając
ukraińską rewolucję godności.
W dramatycznych dla Ukrainy
dniach 2014 roku, kiedy cały
świat nie wiedział, w którym
miejscu uda się zatrzymać rosyjską agresję, to z Polski – zarówno
od władz państwowych, jak i od
zwykłych obywateli – wysyłano na Ukrainę pomoc. Robiliśmy to i chcemy robić nadal,
bo wiemy, że tak jak w 1920
roku pod Warszawą broniliśmy
nie tylko własnej niepodległo-

ści, tak dziś pod
Szyrokinem czy
Piskami ukraińscy
żołnierze chronią
również Europę.
Dlatego
apelujemy do Was o
szczery dialog i
niepodejmowanie
działań mogących
w
przyszłości
wznieść między
naszymi narodami
mur niezrozumienia i niezgody.
OSTRA
REAKCJA SZEFA
UKRAIŃSKIEGI
IPN NA LIST POSŁÓW PiS - ZAMIAST WZAJEMNEGO PRZEBACZANIA
MAMY DO CZYNIENIA Z
JEDNOSTRONNYMI OSKARŻENIAMI
Zamiast wzajemnego przebaczenia mamy do czynienia z jednostronnymi oskarżeniami – tak
skomentował szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz list
parlamentarzystów PiS „do ukraińskich przyjaciół” ws. polskiej
oceny zbrodni na Wołyniu. Poseł PiS Michał Dworczyk, który
(22 czerwca 2016 r.) odczytał list
parlamentarzystów na konferencji prasowej w Kijowie, powiedział (24 czerwca) PAP, że
nie zna jeszcze treści odpowiedzi
Wiatrowycza, jednak podkreślił,
że już o niej słyszał.- Z sygnałów, które do mnie docierają,
wiem, że to jest opaczna interpretacja tego listu, którego intencje
były zupełnie inne. Był on przygotowywany ze względu na szacunek do autorów apelu oraz
ze względu na przekonanie, że
dobre relacje polsko-ukraińskie
są bardzo ważne dla naszej formacji politycznej – oświadczył
poseł PiS.
Wiatrowycz opublikował na
ukraińskich portalach tekst, w
którym napisał, że polscy politycy „uparcie” nie chcą zrozumieć,
że szacunek wobec Ukraińskiej
Powstańczej Armii na Ukrainie
nie ma żadnych antypolskich
konotacji.- Ukraińscy powstańcy
uważani są za bohaterów nie za
sprawą ich udziału w konflikcie
polsko-ukraińskim, lecz z racji
zaciętej (...) walki przeciwko
reżimowi komunistycznemu –
napisał w odpowiedzi. Odniósł
się w ten sposób do odpowiedzi
posłów i senatorów PiS na opu-

/ Wiatrowycz-Dworczyk
blikowany na początku czerwca Polsce nie upamiętnia się „luapel dwóch byłych prezyden- dzi, którzy mają na rękach krew
tów Ukrainy, przywódców Ko- niewinnej ludności cywilnej”.
ściołów i intelektualistów, któ- – Tak nie jest. W Polsce na porzy w związku z nadchodzącą ziomie państwowym honorowa73. rocznicą zbrodni wołyńskiej ni są nie tylko żołnierze AK
wzywali do ustanowienia wspól- (niektórzy dowódcy i oddziały
nego dnia pamięci konfliktów uczestniczyły w zabijaniu cywilukraińsko-polskich na rzecz nych Ukraińców), ale także tak
wzajemnego pojednania.- Z sza- zwani żołnierze wyklęci, których
cunkiem odnosimy się do ukra- część cechowała się otwartym
ińskiej państwowości, jednak nie szowinizmem i uczestniczyła w
możemy zaakceptować polityki etnicznych czystkach Ukraińców
pamięci historycznej Ukrainy – – napisał.
napisali w odpowiedzi parlamen- Prezes ukraińskiego IPN oświadtarzyści PiS. Zdaniem Wiatrowy- czył, że Ukraińcy nie ingerują w
cza, list posłów PiS świadczy o to, jakie postaci szanowane są w
braku chęci zrozumienia sytuacji Polsce, lecz zaapelował, by zroUkrainy czy też porozumienia z zumieć, że zawsze będą istnieli
sąsiadami: „Jego głównym mo- „ludzie, którzy dla nas, Ukraińtywem było oskarżenie Ukraiń- ców, będą bohaterami, a w Polsce
ców o nieprawidłowe spojrzenie traktowani będą jak zbrodniarze,
na ukraińską historię. „Dziwna to i vice versa”. Zdaniem Wiatroteza, jeśli weźmie się pod uwagę, wycza, miejscem do dyskusji o
że jądrem tej polityki jest de- relacjach historycznych między
komunizacja” – zaznaczył. Wia- Ukrainą i Polską powinny być
trowycz oświadczył też, że Ukra- „katedry naukowe, a nie trybuny
ińcy są świadomi, iż w szeregach polityczne”. Wiatrowycz odnosi
UPA byli ludzie, którzy odpo- się do zgłoszonych w Sejmie prowiedzialni są za zbrodnie wojen- jektów w sprawie upamiętnienia
ne. „Zabijanie przez ukraińskich
wydarzeń na Wołyniu, w których
powstańców cywilnych Polaków – jak pisze – antypolskie akcje
jest właśnie taką zbrodnią, tak określane są mianem ludobójsamo jak zbrodnią jest zabijanie stwa. – Wykorzystywanie tego
cywilnych Ukraińców przez pol- terminu najwyraźniej podkreśla,
skie podziemie. Jednak istnienie jak nieszczere są zapewnienia,
takich faktów nie daje podstaw, że zadaniem polskich polityków
by nazywać UPA czy Armię Kra- jest upamiętnienie ofiar i potęjową formacjami zbrodniczymi pienie zbrodniarzy. Dlatego, że
– dodał.
ludobójstwo na Polakach ozna- Od tezy o potępieniu UPA jako cza zrzucenie winy wyłącznie na
formacji zbrodniczej zbliżamy Ukraińców. Takie podejście uniesię do tego, na czym swe wy- możliwia zrozumienie prawdzisiłki skupia Kreml: potępienia wej sytuacji, w której Ukraińcy i
walki wyzwoleńczej Ukraińców, Polacy byli jednocześnie wśród
a zatem delegitymizacji współ- ofiar, jak i wśród katów – podczesnego państwa ukraińskiego” kreślił prezes IPN Ukrainy.
– oświadczył Wiatrowycz Wiatrowycz podkreśla, że parla- „Kurier Galicyjski” 30 czerwca mentarzyści PiS napisali, iż w 14 lipca 2016
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Z prasy polonijnej
Stosunki rówieńskopolskie: Prawdziwie
bez wiz!
MONITOR WOŁYŃSKI
«Mamy bez wiz!» «Prawdziwie
bez wiz! Alleluja!» – takimi słowy witali się Ukraińcy w okresie
Wielkanocy, bo to właśnie wtedy
otworzyły się przed nimi szczelnie zabezpieczone wrota Unii
Europejskiej, strzeżone przez
oddziały urzędników pieczołowicie respektujących wyśrubowane
przepisy wydania wizy.

225 lat temu król Stanisław
August Poniatowski ustanowił
Order Virtuti Militari
MONITOR WOŁYŃSKI
22 czerwca 1792 r. król
Stanisław August Poniatowski dla uczczenia
zwycięstwa w bitwie
pod Zieleńcami, w czasie wojny w obronie
Konstytucji 3 Maja,
ustanowił Order Virtuti Militari, najwyższe
polskie
odznaczenie
wojskowe. Wręczenie
pierwszych medali odbyło się 25 czerwca 1792 r. w obozie wojsk polskich w Ostrogu na
Wołyniu.
Order Virtuti Militari jest najstarszym orderem wojskowym przyznawanym na świecie do chwili
obecnej. Pomysł ustanowienia orderu za zasługi wojenne zrodził się
w trakcie trwającej od 18 maja 1792
r. wojny polsko-rosyjskiej, zwanej
także wojną w obronie Konstytucji 3 Maja. Inicjatorem powołania
odznaczenia był król Stanisław August Poniatowski.
12 czerwca pisał on w liście do
swego bratanka, księcia Józefa Poniatowskiego: „Przyszło mi do głowy przesłać ci rodzaj medali owalnych, które z jednej strony mieścić
będą moje imię, a z drugiej napis
«Virtuti Militari». Będą to medale
srebrne dla szeregowych, a złote
dla oficerów”.
Pierwsze medale z napisami „Virtuti Militari” na rewersach (łac.
Cnocie Wojskowej lub Dzielności
Żołnierskiej) wybito 15 czerwca
w Warszawie. Na awersach medali
znajdował się napis „SAR” (Stanislaus Augustus Rex) oraz wizerunek korony królewskiej i dwóch
gałązek palmowych.
Trzy dni później wojska polskie
stoczyły z Rosjanami okupioną
ciężkimi stratami, ale zwycięską bitwę pod Zieleńcami. Było to pierw-

sze zwycięstwo oręża polskiego od
czasów odsieczy wiedeńskiej Jana
Sobieskiego w 1683 r.
Kształt sprzed II wojny światowej
Statut przewidywał utworzenie pięciu klas orderu: Krzyża Wielkiego
z Gwiazdą, Krzyża Komandorskiego, Krzyża Kawalerskiego, Medalu
Złotego i Medalu Srebrnego. Na
wzór Orderu Marii Teresy, odznaczenie uzyskało kształt krzyża, na
którym widniał rok „1792” oraz
herby Korony (Orzeł) i Litwy (Pogoń). Order miano nosić na błękitnej wstędze z czarnym obramowaniem.
Order odzyskał swój kształt sprzed
II wojny światowej dopiero po
upadku komunizmu w Polsce.
Przywrócono wówczas kapitułę orderu i ustalono, że będzie on nadawany wyłącznie w czasie wojny lub
maksymalnie 5 lat po jej zakończeniu. Po 1945 roku order przyznano
marszałkom Konstantemu Rokossowskiemu i Michałowi Roli-Żymierskiemu. Otrzymali go także
gen. Iwan Sierow, oficer NKWD
ponoszący współodpowiedzialność
za mord katyński, oraz sekretarz
generalny KPZR Leonid Breżniew.
Nominacje te wywołały powszechne oburzenie i zostały anulowane
przez pierwszego prezydenta III RP
Lecha Wałęsę

Kroniki Krzemienieckie: Wystawa o
Krzemieńcu
MONITOR WOŁYŃSKI
We wrześniu 1990 r. przyjechali
do Krzemieńca dwaj naukowcy z
Muzeum Fotografii w Krakowie
– Andrzej Rybicki i Mieczysław
Filimonowski. Przywieźli ze sobą
wystawę fotograficzną o zbrodni katyńskiej pt. «Katyń», która
przedtem była eksponowana w
Moskwie.

Ekspozycja została otwarta w
sali wystawowej Muzeum Krajoznawczego i trwała trzy tygodnie.
Krzemieńczanie licznie odwiedzali
wystawę. Dla wielu było to odsłonięcie zabronionego tematu – poznali prawdę o zbrodni w Katyniu
i nie tylko. Wielu usłyszało o tych
wydarzeniach po raz pierwszy.
Obywatele Związku Radzieckiego wprowadzani byli w błąd przez
sowietów, którzy powielali informację o zbrodni hitlerowców w
białoruskiej wiosce Chatyń, której
nazwa brzmi podobnie do nazwy
rosyjskiej wsi w obwodzie smoleńskim. Komisarz wystawy Andrzej
Rybicki, naukowiec Muzeum Fotografii w Krakowie, podarował wtedy dla przyszłego Muzeum Juliusza
Słowackiego w Krzemieńcu szereg
zdjęć dokumentalnych o sprowadzeniu prochów Wieszcza z Paryża
na Wawel w czerwcu 1927 r.
Podczas rozmów z naszymi gośćmi z Krakowa powstała idea zorganizowania wystawy o Krzemieńcu
– rodzinnym mieście Poety, przedstawionym w malarstwie i fotografii samych krzemieńczan. Miała
być pokazana w Krakowie, a jak
się potem okazało, oglądano ją w
wielu miastach Polski.
Jednym z punktów Statutu Towarzystwa Odrodzenia Kultury
Polskiej im. Juliusza Słowackiego jest opiekowanie się pamiątkami po Poecie i Jego rodzinie w
Krzemieńcu. Więc taka wystawa
jak najbardziej miała służyć upowszechnieniu wiedzy o rodzinnym
mieście Wieszcza oraz uszanowaniu tu Jego wiekopomnej postaci.
Zaczęliśmy zbierać i gromadzić
materiały do przyszłej wystawy.
Osobą odpowiedzialną została Jadwiga Gusławska. Na jej apel chętnie odezwali się malarze i fotograficy miasta. Uzbierało się mnóstwo
obrazów i zdjęć, z których wybrano
najlepsze. Zaprezentowano prace
malarzy-krzemieńczan: Bohdana
Romaniuka, Walentego Wieliczki,
Haliny Pokrowskiej, Róży Kuleszy, Anny Macegi, Olega Wartabediana, Mychajły Ternowego.
Przedstawiono również prace Niła
Zwarunczyka, Włodzimierza Stasiuka, Igora Pankowa. Zgłosili się
także tarnopolanie: Mikołaj Pazizin, Jarosław Omelan, Tamara Udi-

na, Eugeniusz Udin i Lena Udina,
rzeźbiarz Włodzimierz Prochorow.
Własny materiał fotograficzny
przedstawili krzemienieccy mistrzowie: Wiaczesław Hryszczuk,
Piotr Daniluk, Aleksander Malczeniuk, Włodzimierz Czumakiewicz,
Jarosław Majboroda, Małgorzata
Giecewicz.
Żeby wystawa była kompletna i
wszechstronna, zdecydowaliśmy
się na wyjazd do Polski, żeby odnaleźć w prywatnych zbiorach
obrazy malarzy polskich z okresu
przedwojennego o tematyce krzemienieckiej, zarówno krzemieńczan, jak i przybywających do
miasta na tzw. «Letnie Ogniska
Malarskie» organizowane przez
Liceum Krzemienieckie w latach
30-tych. Apelowaliśmy do naszych przyjaciół w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu i w Brzegu.
Zdobyliśmy 25 obrazów przedwojennych autorów. Wśród nich: Witold Miller, Stanisław Szczepański, Stanisław Sheybal, Bogusław
Szwacz, Bronisław Wołkowicz,
Jadwiga Siedlecka, Feliks Guzik,
Franciszek Żółkiewski, Roman
Dłubak.
Zgromadziliśmy unikatowe zdjęcia przedwojennego Krzemieńca,
odnalezione w Polsce. W Krakowie mieszkał wtedy wybitny artysta Henryk Hermanowicz, nestor
polskiej fotografii, który zaczynał
swoją błyskotliwą karierę fotografika w Liceum Krzemienieckim w
1937 r. Był znany w Europie dzięki swoim albumom o przyrodzie
Polski, jeden z pierwszych – o naszym mieście pt. «Miasto wielkiej
tęsknoty». Ze swoich zbiorów użyczył dla wystawy szereg fotosów
krzemienieckich. A w Warszawie
od Kazimierza Sheybala, syna profesora Liceum Krzemienieckiego
Stanisława Sheybala, ówczesnego
kierownika laboratorium fotograficznego, pożyczyliśmy piękne
zdjęcia naszych zabytków. Mieliśmy też do dyspozycji doskonałe

ujęcia wykładowcy Liceum Krzemienieckiego Ludwika Gronowskiego. Interesujące fotografie
Starówki naszego miasta przedstawił znany krakowski mistrz Adam
Wojnar.
Dzieła te miały nie tylko uzupełniać, ale i nadać wyższą rangę
temu przedsięwzięciu, w organizację którego włączyło się wiele
poważnych osób.
Tymczasem nasz wieloletni proboszcz Marcjan Trofimiak, pożegnał parafię, obejmując wyższe
stanowisko – sufragana kurii Lubaczowsko-Lwowskiej we Lwowie. Na jego miejsce przyszedł
młody i energiczny, chętny do
działania w życiu zarówno społecznym jak i parafialnym, ks.
Czesław Szczerba z Tomaszowa
Lubelskiego. Od razu zabrał się za
uporządkowanie dokumentacji Towarzystwa, przeobraził priorytety
działalności zrzeszenia, uczył nas
jak organizować życie społeczne
i tak zawładnął naszymi sercami,
że na następnym walnym zebraniu
Towarzystwa został wybrany na
jego Prezesa.
Z powodu ciągłej pracy przy organizacji wystawy i licznych wyjazdów do Polski Jadwiga Gusławska
przekazała księdzu także i zajęcia
w szkole sobotnio-niedzielnej.
Jednak w niedługim czasie Kuria
Lubaczowsko-Lwowska wyraziła
dezaprobatę na tak aktywne i wyczerpujące udzielanie się księdza w
działalność Towarzystwa. Wkrótce
też ksiądz Szczerba poważnie się
rozchorował i w 1993 r. opuścił
parafię ku wielkiemu żalowi nas
wszystkich. Nowym proboszczem
parafii został ks. Tadeusz Mieleszko z Polski. A następne walne
zebranie Towarzystwa wybrało na
prezesa Emilię Szulgan – Polkę,
nauczycielkę matematyki, osobę
szacowną i doświadczoną. Pewien
czas prowadziła ona również zajęcia w szkółce sobotnio-niedzielnej.
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Bohdan Piętka

Ze zdumieniem obserwuję to co
Unia Europejska i blisko związane z nią siły polityczne w Polsce
robią w związku z odmową przez
rząd Beaty Szydło zgodny na „relokację” tzw. „uchodźców”, czyli
przyjęcie imigrantów – w większości ekonomicznych – z muzułmańskich krajów Bliskiego i
Środkowego Wschodu oraz Afryki Północnej. Ze zdumieniem,
ponieważ zdałem sobie sprawę,
że Polska po raz pierwszy od
1939 roku stanęła w obliczu agresji. I to nie ze Wschodu – skąd
spodziewa się jej obóz polskiej
rusofobii – ale z Zachodu.
Nie można bowiem inaczej jak
agresją właśnie nazwać gróźb
padających ze strony Komisji
Europejskiej, przewodniczącego
Rady Europejskiej – pod którego
rządami jeszcze niedawno Polska
była „państwem teoretycznym”,
jak to określił jeden z jego ministrów – ekstrawaganckiego
prezydenta Francji i kanclerz
Niemiec, w której gabinecie wisi
portret Katarzyny II i której od
12 lat wydaje się, że jest carycą
Europy – oraz całej rzeszy mniejszych i większych polityków zachodnioeuropejskich.
Nie można inaczej jak agresją
nazwać potwornej nagonki medialnej, w którą zostały wprzęgnięte czołowe media zachodnioeuropejskie oraz powiązane
z nimi polskie – te które przez
ćwierć wieku popierały neoliberalną „transformację” i „prywatyzację” oraz zaciekle tępiły na każdym kroku „polski nacjonalizm”.
Nagonka ta osiągnęła szczyt po
wystąpieniu premier Szydło na
uroczystościach 14 czerwca w
Oświęcimiu, gdzie stwierdziła
ona, iż „Auschwitz to lekcja tego,
że należy uczynić wszystko, aby
chronić swoich obywateli”. Rozjuszone media liberalne zaczęły
krzyczeć, że premier Szydło „wykorzystuje pamięć o Holokauście,
by straszyć uchodźcami”. Nikt w
tych mediach nie zauważył, że
uroczystości 14 czerwca (rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz) nie były
poświęcone pamięci ofiar Holokaustu, ale pamięci Polaków deportowanych i zamordowanych
w KL Auschwitz – czyli pamięci
pierwszych chronologicznie ofiar
tego obozu i drugich liczebnie.
Poziom i skala tej nagonki również przeszły moje oczekiwania,
bo niemieckie media posunęły się
do absurdalnego oskarżenia narodu polskiego o udział w zagładzie
Żydów, a oskarżenie to natychmiast powielił rzecznik praw
obywatelskich Adam Bodnar. To
już nie jest zwykła nagonka me-

dialna, ale wojna psychologiczna. A wojna psychologiczna jest
zwykle częścią wojny rzeczywistej. Na razie Polsce grozi się
sankcjami ekonomicznymi, ale
nie jest to zapewne ostatnie słowo
Berlina i Brukseli zważywszy, że
Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania uruchomiły plan utworzenia sił zbrojnych UE, uśpiony
w Traktacie Lizbońskim. Wymowne też jest, że z niezwykłym
entuzjazmem na tę decyzję zareagował przewodniczący Rady
Europejskiej[1]. Czyżby liczył
na to, że siły zbrojne UE pomogą
mu objąć urząd prezydenta RP po
zakończeniu kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli
– mówiąc słownictwem jego środowiska – „uratują demokrację”
w Polsce?
Nie można nie zauważyć, że gdyby doszło do wdrożenia sankcji
ekonomicznych UE przeciw Polsce, to powstałaby bardzo ciekawa sytuacja polityczna. Polska
byłaby bowiem drugim obok Rosji – która jest poza strukturami
UE – państwem Europy objętym
przez UE sankcjami ekonomicznymi z przyczyn politycznych.
Oba te kraje – jako te przeciw
którym została skierowana agresja polityczna UE i globalistów –
znalazłyby się zatem na tej samej
płaszczyźnie. Czy ktoś w obozie
rządzącym to zauważył i potrafi
z tego wyciągnąć wnioski? Czy
ktoś ma tam świadomość, że
należałoby zastanowić się nad
prowadzoną przez PiS skrajnie
antyrosyjską polityką i filozofią
upatrującą
niebezpieczeństwa
agresji ze strony Rosji? Czy ktoś
w obozie rządzącym potrafi wyciągnąć wniosek, że należałoby
doprowadzić do deeskalacji stosunków z Rosją przynajmniej na
poziomie neutralnym, bo życzliwość Rosji może być przydatna
nie tylko w obliczu konfliktu z
Zachodem, ale także w obliczu
coraz bardziej agresywnych poczynań nacjonalistów ukraińskich. W polityce nie ma sentymentów i wiecznych wrogów, są
tylko wieczne interesy. Męża stanu rozpoznaje się właśnie po tym,
że o tym wie. Czy jest w Polsce
taki mąż stanu?
Przyznam, że go nie widzę. Obóz
rządzący przypomina swoich protoplastów z lat 1926-1939, którzy aż do marca 1939 roku mieli
opracowany tylko plan wojny z
ZSRR, gdy tymczasem pierwsze
uderzenie przyszło z kierunku
przeciwnego.
Znacznie gorzej jest z opozycją
liberalną, która w całości przyłączyła się do politycznej agresji
UE przeciw własnemu krajowi.

Schetyna, Lewandowski, Liberadzki, Frasyniuk, Cimoszewicz
i dziesiątki innych nazwisk. Tych
samych nazwisk, które przez
ostatnie ćwierćwiecze były wizytówkami kampanii i działań
osłabiających Polskę – tzw. „prywatyzacji”, wielu nieudanych i
szkodliwych „reform” oraz nieodłącznej walki z „polskim nacjonalizmem”. Ich wypowiedzi
nawet nie warto cytować, by nie
szarpać sobie nerwów. Obecnie
znów walczą z „polskim nacjonalizmem”. Teraz jednak chcą
zafundować narodowi coś znacznie gorszego niż „prywatyzację”,
strukturalne bezrobocie, pauperyzację i emigrację zarobkową.
Mają tego pełną świadomość, bo
trudno, żeby jej nie mieli, gdy
od 2015 roku islamiści dokonali
wielu zamachów terrorystycznych we Francji, Belgii, Holandii,
Niemczech, Szwecji, Włoszech i
Wielkiej Brytanii. Trudno, żeby
nie mieli świadomości co chcą
sprowadzić na Polskę po tym
jak informacje o aktach terroru
i przestępstwach kryminalnych
ze strony zalewających Europę
Zachodnią islamistów napływają
już niemal każdego dnia. Mamy
np. informację, że kierowca polskiego samochodu spłonął pod
Calais w karambolu, do którego doszło z powodu ustawienia
przez imigrantów na drodze blokady z pni drzew[2]. Ta informacja – jak i wiele jej podobnych
– nie robi jednak żadnego wrażenia na panu Lisie, Michniku, Cimoszewiczu, Schetynie i innych
uczestnikach kampanii na rzecz
przyjmowania „uchodźców”. To
jest rzeczywistość, jaką oni chcą
zafundować narodowi. No bo nie
sobie. Ich ta rzeczywistość przecież nie dotknie. Żyją bowiem w
oderwaniu od narodu polskiego
nie tylko w sensie politycznym,
ale także codziennym – mieszkając w bezpiecznych, chronionych
całodobowo rezydencjach, na
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zamkniętych i monitorowanych
osiedlach, poruszając się w pancernych limuzynach i jadając w
lokalach, do których „zwykli ludzie” nie mają dostępu. To nie oni
będą ginąć od wybuchów bomb
w metrze, pod kołami ciężarówek wjeżdżających w tłum na
chodniku, ciosów noża na ulicy i
strzałów karabinowych w restauracjach.

Zdumiewające jest również to, że
do unijnej kampanii na rzecz „relokacji” islamskich imigrantów w
Polsce dali się włączyć niektórzy
hierarchowie Kościoła katolickiego z arcybiskupem Wojciechem Polakiem na czele.
Z obecnego kryzysu politycznego wypływa jeszcze jeden bardzo
ważny wniosek. Zachód po raz
kolejny w historii pokazał swoje
nieprzyjazne Polsce i cyniczne
oblicze. Wszyscy tam przecież
wiedzą – od pani kanclerz Merkel
poczynając, a na sprzedawczyni
w supermarkecie kończąc – że
polityka otwarcia w 2015 roku
granic dla „uchodźców”, czyli imigrantów ze świata islamu,
była straszliwym błędem. Była
samobójstwem w sytuacji, gdy
od początku było wiadome, że
w morzu imigrantów przenikną
„żołnierze” tzw. Państwa Islamskiego i innych struktur rewolucyjnego islamu, by przenieść
„świętą wojnę” (dżihad) do Europy.
Gdy w połowie 2015 roku otwarto granice Europy Zachodniej dla
islamskich imigrantów, prof. Bogusław Wolniewicz nazwał ich
„nachodźcami”, ironicznie przekształcając nieadekwatne do skali
zjawiska słowo „uchodźcy”, oraz
stwierdził, że jest to zorganizowany najazd i bez rozlewu krwi
się nie obejdzie. Stało się tak jak
przepowiedział, chociaż za te
słowa Stowarzyszenie „Otwarta
Rzeczpospolita” nasłało na niego

policję i groziło mu sądem.
Nie tutaj miejsce, by rozważać
dlaczego caryca Merkel wpuściła masy islamskich imigrantów
do Europy. Czy była to realizacja
domniemanego planu George’a
Sorosa likwidacji państw narodowych poprzez stworzenie w
nich narodowościowej, kulturowej i religijnej mieszanki? Czy
raczej stały za tym oczekiwania
globalistów i ponadnarodowych
korporacji na dopływ taniej, tzn.
niewolniczej siły roboczej? To
wymaga głębszych studiów i dostępu do wiarygodnych źródeł
informacji. Faktem jest, że globaliści od dawna uważają państwo
narodowe za swojego głównego
wroga, a konieczność jego zniszczenia ideologowie globalizacji
zapowiadali już wielokrotnie.
Bez względu na to, jakie były
motywy działania pani, która jest
przekonana, iż stanowi współczesne wcielenie Katarzyny II, oraz
legionu jej podobnych polityków
zachodnich – oderwanych od rzeczywistości i wyalienowanych ze
swoich narodów – nie ulega wątpliwości, że Europa Zachodnia
znalazła się w sytuacji krytycznej. Jej społeczeństwa płacą teraz
straszną cenę za alienację swoich
liberalnych elit, a także za wcześniejsze stulecia kolonializmu
oraz dziesięciolecia neokolonializmu – wyniszczania krajów Trzeciego Świata przez neoliberalną
„doktrynę szoku” i „wojny o demokrację”.
Dlaczego jednak tę cenę mają
płacić Polska, Czechy, Słowacja
i Węgry? Dlaczego współczesna
Katarzyna II, zamiast przyznać
się do błędu i porażki oraz ustąpić z urzędu – co podobno jest
standardem liberalnej demokracji
– chce przerzucić skutki swoich
działań na kraje, które nie ponoszą winy za neokolonializm i neoliberalizm? Dlaczego dziwaczny
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prezydent Francji ultymatywnie
żąda od tych krajów zgody na
„relokację” głosząc przy tym, że
woli imigrantów islamskich od
polskich?[3]. Dlaczego wreszcie
przedmiotem ich ataku, wspieranego przez panów Schetynę,
Cimoszewicza, Lewandowskiego
i innych, są tylko kraje tzw. „nowej Unii”?
Przecież nie tylko Polska, Czechy, Słowacja i Węgry odmówiły przyjmowania imigrantów.
Uczyniły to także Izrael i Stany
Zjednoczone. Premier Netanjahu
oświadczył jesienią 2015 roku,
że Izrael jest państwem za małym
i przyjęcie imigrantów zagrozi
jego politycznej egzystencji. Czy
ktoś mu zarzucił rasizm i ksenofobię? Czy ktoś groził w związku
z tym Izraelowi sankcjami, organizował medialne nagonki, straszył politycznymi konsekwencjami?
Stanowisko rządu PiS wobec próby zmuszenia Polski do zgody na
„relokację” imigrantów nie tylko
powinno, ale musi zostać poparte
przez te środowiska patriotyczne, które z różnych względów
są wobec tego rządu krytyczne.
Dlaczego w ogóle rząd PiS zajął
stanowisko negatywne w kwestii
islamskich imigrantów? Dlatego,
że jest to stanowisko zdecydowanej większości narodu – także
wielu wyborców PO i SLD – i
nie ma obecnie w Polsce szansy
utrzymania się jakikolwiek rząd,
który by woli tej większości nie
uwzględnił. Po raz pierwszy od
1989 roku rząd zrobił coś zgodnie z wolą większości narodu i
to musi budzić jeszcze większą
wściekłość UE niż sam brak jego
zgody na „relokację”.
Dlaczego jednak Polacy nie chcą
u siebie islamskich imigrantów?
Dlatego, że są rasistami, plemiennymi nacjonalistami i zaściankowymi ksenofobami, jak głoszą to
media powiązane z Zachodem
politycznie, kapitałowo i ideologicznie? Nie. Nigdy w naszej historii nie odmawialiśmy pomocy
innym narodom będącym w potrzebie. Hasło „Za naszą i waszą
wolność” jest częścią polskiego
etosu narodowego. Ale przecież w
wypadku imigrantów islamskich,
których UE chce przerzucić do
Europy Środkowej, nie chodzi o
pomoc żadnym „uchodźcom” i o
tym wszyscy wiedzą.
Nie godzimy się na to, ponieważ chcemy zachować własne
państwo narodowe. Nie chcemy
mieć u siebie znaczącej liczebnie mniejszości narodowej, która
nigdy nie zintegruje się z polską
kulturą, która w naszym państwie
będzie stanowić element politycznie destrukcyjny, prowadząc
z nim ideologiczną i religijną
wojnę. Nie chcemy mieć u siebie ludzi po prostu nam całkowicie obcych i niejednokrotnie
nam wrogich, którzy będą dla nas
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fizycznym zagrożeniem i ekonomicznym obciążeniem. Nie
chcemy współobywateli, którzy
nie będą dla naszego kraju pracować i nie poniosą na jego rzecz
najmniejszej ofiary. Nie chcemy współobywateli, dla których
polska historia i kultura będą nie
tyle czymś obcym, co po prostu
fikcją. Nie chcemy, by nasze miasta wyglądały tak jak szwedzkie
Malmö, które opuściła duża część
szwedzkiej ludności, ci, którzy
pozostali boją się wychodzić ze
swoich domów, a policja przestała przyjmować zgłoszenia o przestępstwach popełnianych przez
gangi imigrantów[4]. Nie chcemy bać się chodzić wieczorem po
ulicach. Nie chcemy, by wyjście
w biały dzień na ulicę było – tak
jak podczas okupacji niemieckiej
– wyprawą w nieznane.
To nie jest rasizm i szowinizm. To
jest nasze być i mieć. To jest polska racja stanu. Polska bowiem
powinna trwać wiecznie – jak
nam przykazał Wincenty Witos.
O ile rząd PiS w kwestii „relokacji” imigrantów islamskich zajmuje stanowisko zgodne z polską
racją stanu, jak na razie dzielnie
przeciwstawiając się UE, to nie
można tego powiedzieć o jego
stosunku do imigracji ukraińskiej, która liczy już 1,4 mln osób
i rośnie. Ta cieszy się mianowicie
zdecydowanym poparciem rządu. Wynika to z dwóch przyczyn.
Z jednej strony mamy naiwne
przekonanie, że dzięki przyjęciu
imigracji ukraińskiej Bruksela
odpuści nam islamistów, a z drugiej strony mamy w tej kwestii
działania silnego w PiS (ale także
w PO i obozie liberalnym) lobby
ukraińskiego.
A przecież przyjęcie tej imigracji
również oznacza, że przestajemy
być państwem monoetnicznym,
czyli pozbawionym konfliktów
narodowościowych, co było
jednym z największych atutów
Polski po 1945 roku. Nie tylko przestaniemy być państwem
monoetnicznym, ale będziemy
mieli u siebie nawet wielomilionową mniejszość etniczną, która
może być równie niebezpieczna
jak mniejszość ukraińska w II
RP. Współczesny naród ukraiński
został bowiem zatruty rakiem tej
samej ideologii, którą zatruwała
go w latach 30. i 40. XX wieku
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Jej epigoni mają znaczące wpływy na pomajdanowej
Ukrainie i nie są oni bynajmniej
przyjaźnie nastawieni do Polski.
Tego niestety nie chcą widzieć
elity w Warszawie, wśród których
wciąż pokutują mity Giedroycia i
prometeistów, mrzonki o Międzymorzu i sojuszu z Ukrainą
przeciw Rosji.
Minęły już trzy miesiące od zamachu terrorystycznego na polski
konsulat Łucku, który polski establishment polityczno-medialny

tradycyjnie przypisał „rosyjskim
służbom”. Strona ukraińska obiecała szybkie wykrycie sprawców,
ale do dzisiaj tego nie uczyniła.
Czy aby nie dlatego, że sprawcy ci wywodzą się z dominującej na zachodniej Ukrainie opcji
neobanderowskiej? Od tamtego
czasu miała miejsce próba podpalenia polskiej szkoły w Mościskach, polityczna nagonka
neobanderowców na metropolitę
lwowskiego – arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – oraz
wstrzymanie przez stronę ukraińską na żądanie naobanderowców
ekshumacji ofiar ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego.
Skoro neobanderowcy mogą
dokonywać ataków na polskie
instytucje i miejsca pamięci narodowej na Ukrainie, to kto zagwarantuje, że przeniknąwszy w
masie imigrantów do Polski, nie
zorganizują tutaj zamachu terrorystycznego? Zwłaszcza, że PiS
daje im zielone światło rezygnując z ustawowego zakazu propagowania w Polsce banderyzmu
jako formy totalitaryzmu.
Na razie ze strony ukraińskiej
padają żądania wprowadzenia
ukraińskiego jako drugiego języka urzędowego we Wrocławiu[5].
Na razie utworzono w tym mieście tylko klub piłkarski (Dynamo Wrocław), dostępny wyłącznie dla Ukraińców[6]. Mówi się
też o klasach ukraińskich w szkołach w Krakowie[7]. Jutro padną
żądania postawienia w Polsce pomników Bandery i UPA, a Unia
Europejska je poprze, bo przecież
imigranci mają prawo do swojej
tożsamości.

niem pana Dutkiewicza Ukraińcy
mogą być „lekarstwem na polską
ksenofobię, która jest groźnym
zjawiskiem”[9]. Trzeba przyznać, że Ukraińcy już raz zwalczali „polski nacjonalizm” i „polską ksenofobię” – w latach 30. i
40. XX wieku, m.in. na Wołyniu i
w Małopolsce Wschodniej.
W wypowiedziach Dutkiewicza i
Talagi pobrzmiewa echo koncepcji „Ukrpolu”, wysuniętej swego
czasu przez Adama Michnika.
Tylko, że taki Ukrpol to już jednak nie będzie Polska. O ile to do
tego zmierza, bo może zmierzać
w kierunku znacznie bardziej niebezpiecznym.
Dlaczego bowiem Ukraińcy osiedlają się akurat we Wrocławiu i
na Ziemiach Zachodnich? Dlaczego właśnie tam mieliby też
być kierowani islamscy „uchodźcy” w ramach „relokacji”? Może
jednak polityka w sprawie imigrantów uprawiana przez grzejącą się w cieniu portretu Katarzyny II kanclerz Niemiec i carycę
Europy wcale nie jest taka bezmyślna, jak się może na pierwszy rzut oka wydawać. Może
kryje się za nią jakiś polityczny
projekt. Po 1989 roku nie udało
się w Polsce wykreować licznej
mniejszości niemieckiej, chociaż
czyniono w tym kierunku kosztowne zabiegi. Nie udało się też
stworzyć „narodowości śląskiej”,
mimo podjęcia zabiegów jeszcze
kosztowniejszych. Może więc to
o czym skrycie marzą niemieckie
elity, ale czego głośno nie mówią
i czego oficjalnie zdecydowanie
się wypierają, uda się osiągnąć
dzięki imigracji, zwłaszcza ukraińskiej. Szczególnie, że nacjonalizm ukraiński zawsze był proniemiecki.

Zagrożeń ze strony imigracji
ukraińskiej oficjalnie w Polsce
się nie dostrzega, ponieważ krytyczne spojrzenie na Ukrainę
jest tutaj tematem tabu i od razu
rodzi podejrzenie o „agenturalność” na rzecz Rosji. Ponadto
ze strony tych środowisk, które
popierają przyjęcie w Polsce imigracji islamskiej, padają w kwestii imigracji ukraińskiej propozycje wręcz zdumiewające. Tak
oto były wicenaczelny dziennika
„Rzeczpospolita” żąda, by dla
Ukraińców otworzyć „uczelnie
[ma na myśli stanowiska naukowe – przyp. BP], zarządy firm,
a nawet armię”, znieść dla nich
opłaty za studia i ułatwiać im
nabycie obywatelstwa. Zdaniem
pana Talagi „potrzebna jest bardzo odważna decyzja, żeby otworzyć nie tylko polski rynek pracy
dla Ukraińców, ale żeby w ogóle
Polskę otworzyć dla Ukraińców
i żeby otworzyć perspektywy
przyznawania obywatelstwa polskiego”[8].

Kiedy już imigranci z Ukrainy
opanują katedry polskich uczelni i zarządy firm, a nawet armię,
kiedy już uzyskają polskie obywatelstwo i własne szkolnictwo,
to niewątpliwie stworzą też ukraińskie stowarzyszenia i partie
polityczne, a ich przedstawiciele
zasiądą w Sejmie i sejmikach wojewódzkich. Może w którymś z
nich zdobędą większość. A wtedy
mogliby zażądać np. secesji województwa dolnośląskiego i przyłączenia go do Niemiec. Mogliby
nawet zorganizować w tej sprawie demokratyczny plebiscyt i go
wygrać, gdyby wcześniej nastąpiła daleko idąca zmiana struktury
etnicznej takiego województwa.
Unia Europejska by to gorąco
poparła, bo przecież w świetle jej
ideologii mniejszości narodowe
mają prawo do samostanowienia
o sobie. Casus Kosowa jest tutaj
precedensem.

Z kolei prezydent Wrocławia
w wywiadzie dla portalu Onet
ujawnił, iż jest szczęśliwy, że
w jego mieście mieszka już 100
tys. Ukraińców i ma nadzieję, że
pomogą mu oni w zwalczaniu
„polskiego nacjonalizmu”. Zda-

Odejście od monoetniczności,
które w Polsce właśnie się dokonuje – na razie na rzecz imigrantów z Ukrainy – zawsze niesie
zagrożenia i faktu tego nie zmieni żaden poprawny politycznie
bełkot.
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[1] Unia zrobiła kolejny krok ku
stworzeniu „niebieskich hełmów
z żółtymi gwiazdkami”, www.
wiadomosci.onet.pl, 23.06.2017.
[2] „Kierowca polskiego auta
spłonął pod Calais! Uderzył w
blokadę drogi ustawioną przez
imigrantów”, www.wpolityce.pl,
20.06.2017. Co ciekawe sprawcy prawdopodobnie nie poniosą
kary, bo nie posiadają dokumentów i twierdzą, że mają mniej niż
16 lat, zob.: „Calais: imigranci z
Erytrei, którzy przyczynili się do
śmierci polskiego kierowcy mogą
uniknąć kary”, www.pch24.pl,
22.06.2017.
[3] „Unijne elity dalej swoje…
Macron woli pseudouchodźców od ciężko pracujących imigrantów”,
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22.06.2017.
[4] K. Zuchowicz, „Szwedzi milczą i ustępują im miejsca. Ten
kraj niedługo się rozleci”. W
Malmö boją się. Miasto mocno
się zmieniło, www.natemat.pl,
25.01.2017. „Prawie co noc jest
strzelanina. Ich gangi ciągle mają
jakieś porachunki. Ciągle słyszymy o napadach na sklepy. Rozbijają się po mieście najlepszymi
samochodami, nie zatrzymują się
na wezwanie policji. Podpalają
samochody. Słyszymy, że ludzie
boją się wieczorami wychodzić
z domów. Nawet policja czasem
apeluje o niewychodzenie z domów – opowiada nam jeden z
mieszkańców (…). Malmö bardzo się zmieniło. Niedawno przy
wjeździe z Ystad stanął duży,
podświetlany meczet. Kupili ziemię w najlepszym miejscu, na
wzgórzu. I dziś ten meczet króluje nad Malmö (…). Jest niebezpiecznie, np. w grudniu zastrzelili
mężczyznę, który przez pięć lat
studiował w Polsce stomatologię,
a w Szwecji dopiero zaczął pracę. Jest też poczucie, że wszystko
imigrantom się należy i nic im nie
pasuje” – czytamy w artykule Katarzyny Zuchowicz.
[5] „Wrocław: ukraiński drugim językiem?”, www.kresy.pl,
13.06.2017.
[6] „We Wrocławiu powstał klub
piłkarski tylko dla Ukraińców”,
www.kresy.pl, 2.11.2016.
[7] M. Kursa, „W Krakowie powstaną dwujęzyczne, polsko-ukraińskie klasy”, www.wyborcza.pl, 17.06.2017.
[8] Talaga w „Rzeczpospolitej”:
otwórzmy nasze uczelnie i armię
dla Ukraińców, www.kresy.pl,
14.06.2017.
[9] „Dutkiewicz: Ukraińcy we
Wrocławiu są błogosławieństwem i lekarstwem na polską
ksenofobię”,
www.kresy.pl,
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CZAS APOKALIPSY - KTO ZAMORDOWAŁ
PROFESORÓW LWOWSKICH?
Aleksander Szumański dla KSI
W poniedziałek 4 lipca 2017
roku będziemy obchodzić 76
rocznicę kaźni profesorów lwowskich na zboczu Kadeckiej Góry,
obok ul. Wuleckiej, tzw. Wzgórz
Wuleckich we Lwowie.
Zbrodnia została popełniona 4
lipca 1941 roku, w której zginęło
45 profesorów lwowskich wyższych uczelni z profesorem Kazimierzem Bartlem - 5-cio krotnym
premierem rządu II RP. Zbrodni
dokonał ukraińsko - niemiecki
batalion „Nachtigall” (Słowiki).
W miejscu zbrodni gdzie istniał krzyż brzozowy postawiono skromny krzyż metalowy na
niewielkim betonowym cokole,
aby w terminie późniejszym, zamiast należytego upamiętnienia
męczeństwa
pomordowanych
naukowców właściwym pomnikiem, wykonać tablice z wyrytymi nazwiskami pomordowanych profesorów, nie rozumiem
dlaczego akuratnie w języku
ukraińskim, współwykonawców
mordu.
Każdego roku odbywa się w tym
miejscu krótkie nabożeństwo,
po którym jako część oficjalną
stanowią przemówienia. Nie ma
wspomnień rodzin pomordowanych, nie istnieją groby straconych profesorów, jako, że w
październiku 1943 roku nastąpiło
spalenie zwłok.
W 1943 roku na rozkaz Heinricha Himmlera utworzono
specjalne brygady, których zadaniem było niszczenie śladów
masowych morderstw oraz ostateczne likwidowanie obozów żydowskich.
Do dzisiaj, nawet pracami historycznymi chroni się ukraińsko niemiecki batalion „Nachtigall”
wykonawców tego zbiorowego
mordu dokonanego na 45 profesorach lwowskich wyższych
uczelni.
8 października 1943 roku jedna
z takich grup (tzw. Sonderkommando 1005, które tworzyli Żydzi z obozu Janowskiego, zwanego przez nich „Uniwersytetem
zbirów”, odkopała grób rozstrzelanych w 1941 roku lwowskich
profesorów.
9 października w święto Jom
Kipur (Sądny Dzień) w obozie
znajdującym się w lesie Krzywczyńskim podpalono kolejny stos
ponad dwóch tysięcy następnych
pomordowanych, po czym popiół
rozsiano po lesie i okolicznych
polach.
Więźniowie „Brygady Śmierci”
chcąc rozpoznać zwłoki, szukali dokumentów. Odnaleźli m. in.
przedmioty należące do profesorów Włodzimierza Stożka i Tadeusza Ostrowskiego.

Dane te podał Leon Weliczker,
jedyny któremu udało się zbiec
z „Brygady Śmierci” w spisywanym przez siebie pamiętniku.
Relacjonował on dalej:
„Ziemia była sucha, więc trupy
nie były rozłożone, ubrania mało
zbutwiałe. Z ubrań było widać, że
to ludzie z lepszej sfery. U jednego wystawał złoty kieszonkowy
zegarek z ładnym łańcuszkiem, u
innych wypadły złote pióra.
Zwłoki wywieziono do lasu
Krzywczyńskiego,
dorzucając
je do ogromnego stosu z innych
masowych grobów”.
Istnieje domniemanie, że w lesie Krzywczyńskim, spalono
zwłoki mojego ojca św.p.doc.
med. Maurycego Mariana Szumańskiego asystenta prof. Adama Sołowija na Uniwersytecie
Jana Kazimierza .
Mój Ojciec został aresztowany
przez Gestapo 4 listopada 1941
roku w swoim (naszym) mieszkaniu przy ul. Jagiellońskiej 4
we Lwowie i osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego wraz
z innymi lwowskimi intelektualistami.
Być może został rozstrzelany
w akcji „Nachtigall” w drugiej
egzekucji na dziedzińcu Zakładu Abrahamowiczów, a zwłoki
z tej egzekucji wywieziono ciężarówką za miasto, gdzie spalono je w pobliskim lesie, jak dwa
tysiące innych ofiar.
W ten sposób Niemcy, nauczeni
odkryciem stalinowskich dołów
śmierci w Katyniu, usiłowali
zatrzeć ślady własnych zbrodni. Podpalony stos, zawierający
około dwa tysiące zwłok, pochłonął ciała lwowskich uczonych i ich towarzyszy. Popiół
przesiany ze spalonych zwłok i
zmielone resztki kości rozrzucono na pobliskich polach.
Specjalistą w tuszowaniu tych
zbrodni batalionu „Nachtigall”
jest historyk niemiecki Dieter
Schenk, który w swojej pracy
„Noc morderców”, usiłuje udowodnić niewinność batalionu
„Nachtigall”, równocześnie podając:
„Jako Niemiec wstydzę się nie
tylko za zabijanie niewinnych
ludzi, ale także za sądownictwo
powojennych Niemiec, które
uczyniło wszystko, aby mordercy nie ponieśli kary”.
Jednak w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” red.
Aleksandrze Solarewicz „Nieukarani zbrodniarze” („RP”
03. 12. 2011 r.) Dieter Schenk
przyznaje iż zbrodni na Wzgórzach Wuleckich dokonali
Ukraińcy z Niemcami:

„RZECZPOSPOLITA”- KTO
ZIDENTYFIKOWAŁ
NAJWAŻNIEJSZYCH
SPRAWCÓW MORDU?
Dieter Schenk potwierdza: „Pani
Karolina Lanckorońska, została
aresztowana przez dwóch oficerów SS. Jednym z nich był Hans
Krüger. Powiedział do niej:
„Ci profesorowie to było moje
dzieło. Rozstrzelałem ich w jakiś
dzień tygodnia o czwartej”.
Jedynym, który przeżył „noc
morderców“, był profesor Franciszek Groër. Po wojnie w zeznaniach podał nazwiska sprawców
należących do SS, którzy uprowadzili go z mieszkania. Byli to:
Hacker, Köllner, Keller. Według
ustaleń Centrum im. Szymona
Wiesenthala, egzekucją dowodził
SS-Unterführer, Walter Kutschmann. Komando składało się z
pięciu folksdojczów – członków
SS oraz dwóch ukraińskich policjantów. Dwie osoby strzelające
SS to – jak miał ustalić Wiesenthal z pewnością byli bracia Johann i Wilhelm Maurer.
Egzekucji profesorów lwowskich
wyższych uczelni na Wzgórzach
Wuleckich dokonali żołnierze
ukraińsko-niemieckiego
batalionu „Nachtigall” pod dowództwem faszysty i nacjonalisty
ukraińskiego Romana Szuchewycza („Tarasa Czuprynki”).
Roman Szuchewicz „wsławił
się” m.in. strzałem w tył głowy w
1926 roku przy ulicy Zielonej we
Lwowie wykonując swój wyrok
śmierci na osobie kuratora ziemi
lwowskiej Stanisława Sobińskiego.
Stanisław Sobiński (ur. 12 czerwca 1872 w Złoczowie, zamordowany 19 października 1926 roku
we Lwowie) – polski pedagog,
społecznik, kurator okręgu szkol-

nego lwowskiego.
„Taras Czuprynka” sprawował
wówczas urząd referenta bojowego OUN-UPA. Był jednym
z organizatorów zamachów na
posła Tadeusza Hołówkę zamordowanego w Truskawcu w 1930
roku, Bronisława Pierackiego Ministra Spraw Wewnętrznych,
oraz szeregu policjantów.
Zabójstwo Bronisława Pierackiego, polityka sanacji, ministra
spraw wewnętrznych w rządzie
Leona Kozłowskiego miało miejsce 15 czerwca 1934 roku przed
budynkiem Klubu Towarzyskiego przy ulicy Foksal w Warszawie. Minister Bronisław Pieracki
został postrzelony przez członka
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Hryhorija Maciejkę. Przewieziono go do szpitala, ale zmarł tego samego dnia.
Poseł Tadeusz Hołówka zginął w Truskawcu zamordowany
przez nacjonalistów ukraińskich
(mordercy Dmytro Danyłyszyn
i Wasyl Biłas) z OUN. Decyzję
o zamachu podjęła trójka - Iwan
Gabrusewycz - Roman Szuchewycz - Zenon Kossak.
Na elewacji bocznej polskiej
szkoły im. św. Marii Magdaleny
(Szkoła nr 10) we Lwowie istnieje żeliwna płaskorzeźba - relief,
poświęcona mordercy OUN-UPA
Romanowi Szuchewyczowi „Tarasowi Czuprynce”, („W hołdzie
Romanowi
Szuchwyczowi”),
którą uważam za prowokację
uwłaczającą polskiej racji stanu.
Dyrektor szkoły nie protestował,
jak również władze Rzeczypospolitej do dnia dzisiejszego( lipiec 2016 roku).
Armia niemiecka wkroczyła do
Lwowa 30 czerwca 1941 roku
wypierając z niego pierwszych
sowieckich okupantów.
Niemcy witani byli gorąco przez

część Ukraińców i Żydów.
Już następnego dnia do miasta
weszło Einsatzkommando pod
dowództwem SS- Brigadenfurhera dr Eberharda Schongartha,
człowieka osławionego akcją
aresztowania profesorów krakowskich (Sonderaction Krakau), w dniu 6 listopada 1939
roku.
Równocześnie z oddziałami niemieckimi do miasta wkroczył
ukraińsko - niemiecki batalion
SS „Nachtigall” pod dowództwem Theodora Oberländera.
Grupa Schongartha rozpoczęła
swoją działalność już następnego
dnia po wkroczeniu do Lwowa,
ściśle według zaleceń Hitlera:
„Polacy będą mieli tylko jednego
Pana - Niemców. Dwaj panowie
obok siebie nie mogą, i nie powinni istnieć. Dlatego wszystkich przedstawicieli polskiej inteligencji należy zgładzić”.
Generalny gubernator Hans
Frank w przemówieniu do SS i
policji w dniu 30 maja 1940 roku
powiedział:
„ Nie da się opisać ile mieliśmy
zawracania głowy z krakowskimi
profesorami. Gdybyśmy sprawę
tę (Sonderaktion Krakau) załatwili na miejscu miałaby ona całkiem inny przebieg.
Proszę więc panów usilnie, by
nie kierować już nikogo do obozów koncentracyjnych w Rzeszy,
lecz podjąć likwidację na miejscu, względnie wyznaczyć karę
zgodnie z przepisami. Każdy
inny sposób stanowi obciążenie dla III Rzeszy i dodatkowe
utrudnienie dla nas. Posługujemy
się tutaj (Sonderaktion Lemberg)
całkiem innymi metodami, które
będziemy stosować nadal”.
Pierwszym aresztowanym wśród
inteligencji polskiej w dniu 2
lipca 1941 roku we Lwowie był
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pięciokrotny premier II Rzeczpospolitej Polskiej prof. Kazimierz
Bartel.
Niemcy posiadali imienne listy
osób przeznaczonych do likwidacji, sporządzone przez ukraińskich studentów-nacjonalistów z
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, dokonywane z książek telefonicznych na zlecenie ukraińsko
- niemieckich morderców z batalionu Nachtigall.
Aresztowani po rewizji, tzn. grabieży pieniędzy i wartościowych
przedmiotów przewożeni byli do
Bursy im. Abrahamowiczów na
szczycie Wzgórz Wuleckich.
Tam po krótkim przesłuchaniu
wprowadzani byli grupami na
pobliskie wzgórze Wuleckie i
rozstrzeliwani przez ukraińsko niemiecki batalion „Nachtigall”.
Zbocza wzgórza stanowią górną
część Góry Kadeckiej, powyżej
ulicy Wuleckiej.
Istnieją opisy świadków mordu
obserwujących egzekucję z okien
pobliskich zabudowań.
Wstrząsająca jest relacja prof.
Franciszka Groëra wybitnego
lwowskiego pediatry, który ocalał, dzięki temu, iż żona profesora była Angielką.
Franciszek Józef Stefan Groër
(ur. 19 kwietnia 1887 w Bielsku,
zm. 16 lutego 1965 w Warszawie)
- polski lekarz pediatra, profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, dyrektor Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie.
Oto fragmenty owej relacji:
„…brutalnie popychając wtłoczono nas do budynku i ustawiono w korytarzu twarzą do ściany.
Jeżeli ktoś się poruszył, uderzali
go kolbą lub pięścią w głowę.
Była może 12.30 w nocy, a stałem tak nieruchomo do godziny
2 00. Mniej więcej co 10 minut z
piwnicy budynku dobiegał krzyk
i odgłosy wystrzałów.
Wezwano mnie jako dziesiątego,
może dwunastego z rzędu. Jednym z zabitych w Bursie był młody inżynier Adam Ruff, zabrany

wraz z matką i ojcem z mieszkania profesora Ostrowskiego.
Gdy w trakcie przesłuchania doznał ataku epileptycznego, rozwścieczony oficer niemiecki bez
wahania zastrzelił go. Krwawiące zwłoki wynieśli później czterej profesorowie, prowadzeni na
własną egzekucję, a matce Ruffa i profesorowej Ostrowskiej
kazano zmyć krew z posadzki
Bursy…”
Około 3 rano 4 lipca 1941 roku,
w płaskiej wnęce na stoku wzgórza żołnierze batalionu „Nachtigall” wykopali prostokątny
dół. Miał on kilkanaście metrów
kwadratowych i był przedzielony
w poprzek nie przekopanym wałem.
Skazanych przyprowadzano z
Bursy im. Abrahamowiczów i
ustawiono na płaskiej części zbocza, prawdopodobnie tam, gdzie
obecnie znajduje się krzyż i tablice z nazwiskami pomordowanych.
Po obu stronach grupy stali żołnierze ukraińscy i niemieccy oficerowie z rewolwerami w ręku.
Skazanych sprowadzano kilkanaście metrów niżej do miejsca
egzekucji. Pluton egzekucyjny
składał się z 4 - 6 umundurowanych Ukraińców. Skazanych
czwórkami ustawiano na wale.
Po salwie plutonu wszyscy, przodem lub tyłem wpadali do dołu.
Wśród rozstrzelanych 4 lipca
były 4 kobiety i ksiądz. Ostatnią rozstrzelaną była kobieta w
długiej czarnej sukni. Schodziła sama, słaniając się.
Gdy przyprowadzono ją nad jamę
pełną trupów, zachwiała się, ale
oficer przytrzymał ją, żołnierz
strzelił i wpadła do jamy.
Po egzekucji żołnierze zdjęli
płaszcze, zakasali rękawy i łopatami zasypywali grób. Następnie
ubito ziemię. Robiono to ostrożnie, aby się nie zabrudzić, bo ziemia była silnie zbryzgana krwią.
Niektórzy skazani mogli zostać
zasypani żywcem, gdyż po salwie nie dobijano rannych. Za-

mordowano wtedy 40 osób,
a dzień później dalsze dwie.
Najstarszy (prof. Adam Sołowij) miał w chwili rozstrzelania
82 lata. Dopiero 26 lipca 1941
roku zgładzono prof. Politechniki Lwowskiej Kazimierza
Bartla - pięciokrotnego premiera Rządu II Rzeczypospolitej
Polskiej.
Aresztowany najwcześniej, bo
2 lipca, przebywał w więzieniu na Łąckiego do 26 lipca,
gdzie usiłowano zrobić z niego
konfidenta Gestapo. Profesor
Kazimierz Bartel oddał życie z
honorem.
Na Wzgórzach Wuleckich
ukraińsko - niemieccy zbrodniarze zamordowali 45 polskich uczonych.
Batalion „Nachtigall” wchodził
w skład Legionu Ukraińskiego,
utworzonego przez Niemców z
ukraińskich nacjonalistów.
Żołnierze batalionu „Nachtigall” rekrutowali się w pierwszym rzędzie z Ukraińców, którzy dostali się do niemieckiej
niewoli jako żołnierze armii
polskiej. Theodor Oberländer
był po części odpowiedzialny
za szkolenie wojskowe oddziału
, a także pełnił funkcję oficera
łącznikowego tej nowo utworzonej jednostki z pułkiem
„Brandenburg”, w którego
skład wchodził batalion „Nachtigall”.
Jednostka specjalna „Nachtigall” skladała się z 300 Ukraińców i 100 Niemców. Każda z
trzech kompanii składała się z
jednego niemieckiego i dwóch
ukraińskich plutonów.
Batalion ubrany był w mundury niemieckie, stąd dociekania,
iż byli to wyłącznie niemieccy
żołnierze.
Nie podlega żadnym wątpliwościom, że członkowie batalionu
„Nachtigall” brali udział w masowych mordach we Lwowie,
w tym w mordzie profesorów
lwowskich wyższych uczelni na
stoku Góry Kadeckiej - Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w
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dniu 4 i 26 lipca (prof. Kazimierz Bartel) 1941 roku.
Wbrew niedbale prowadzonym
postępowaniom prokuratorskim
jest oczywiste, że ukraińscy
członkowie batalionu „Nachtigall” ubrani w mundury niemieckiego Wehrmachtu, tworzyli
szpaler w więzieniu „Brygidki”
przy ul. Kazimierzowskiej we
Lwowie i bili przebiegających
środkiem Żydów kolbami karabinów i innymi przedmiotami.
Szpaler tworzyli oni również pod
więzieniem NKWD.
Świadek Goldberg relacjonował:
„Niemal wszystkich Żydów z
pierwszej grupy, którzy musieli
przebiec środkiem zakłuto bagnetami”.
W okresie poprzedzającym wojnę ze Związkiem Sowieckim batalion „Nachtigall” był specjalnie
szkolony do zadań sabotażu i dywersji w Neuhammer.
Szkolenia te nadzorował osobiście profesor niemieckiego
uniwersytetu im. Karola IV w
Pradze, dziekan wydziału nauk
politycznych, porucznik Abwehry - Theodor Oberländer.
Po zajęciu Lwowa przez Niemców nastąpił szczególnie okrutny pogrom ludności, zwłaszcza
żydowskiej. Na terenie Lwowa
działały niezależnie od siebie
- dwie grupy: jednostki Abwehry, wspomagane przez nacjonalistów ukraińskich z batalionu
„Nachtigall”, formacje Sicherheistdienstu, wspomagane przez
milicję ukraińską i oddziały Wehrmachtu.
Milicja ukraińska występująca
po cywilnemu, jedynie z żółto
- niebieskimi opaskami na ramionach stanowiła organ terroru
samozwańczego rządu Stećki,
powołanego do życia dekretem
wodza Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów, Stepana Bandery.
Po wybuchu wojny niemiecko sowieckiej Lwów został zajęty
przez Niemców jak wspomniałem 30 czerwca 1941 roku, lecz
już na 7 godzin przed zajęciem
miasta przez dywizję strzelców
alpejskich wkroczyła do miasta niemiecko-ukraińska grupa
Abwehry, pozostająca pod osobistym dowództwem Theodora
Oberländera.
W skład grupy oprócz oddziałów wojska i policji niemieckiej
wchodził również batalion ukraiński „Nachtigall” pod dowództwem Romana Szuchewicza
- „Czuprynki” i por. Herznera z
oficerami będącymi w ścisłym
kontakcie ze Stepanem Banderą,
Iwanem Hryniochem i Jurijem
Łopatynśkim, a także grupą cywilów z kierownictwa radykalnego skrzydła OUN: Jarosławem
Stećko, Iwanem Radłykiem, Stepanem Pawłykiem, Stepanem
Łemkowśkym, Dmytro Jaciwem.
Nastały straszne, tragiczne dni i
noce dla miasta. Ślepa nienawiść,
okrucieństwo, bestialstwo zaczęły prześcigać się w masowych
zbrodniach na bezbronnej, nie-
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winnej ludności Lwowa - wspomina tamte dni prof. Jacek Wilczur świadek tamtych wydarzeń.
Morderstwa pojedyncze i grupowe rozpoczęły się nazajutrz
po zajęciu Lwowa przez hitlerowców. Razem z Niemcami
wkroczyli do Lwowa Ukraińcy w
mundurach niemieckich.
Była to grupa wyjątkowo wrogo odnosząca się do w stosunku
do ludności polskiej i żydowskiej. Ich to właśnie nazywano
„Ptasznikami”(Słowiki). Nazwa
ta pochodziła od symboli ptaków
wymalowanych na jej wozach i
motocyklach.
Powszechnie wiadomo było, iż
grupy nacjonalistów ukraińskich,
ukraińska milicja i Niemcy dokonują aresztowań z uprzednio
przygotowanych list.
Aresztowano w pierwszych
dniach inteligencję - profesorów,
artystów, nauczycieli szkół powszechnych, młodych księży.
Aresztowanych wożono do gmachu Gestapo przy ulicy Pełczyńskiej, do Brygidek, do więzienia
przy ul. Łąckiego, lub więzienia
na Zamarstynowie. Osoby aresztowane już wieczorem 30 czerwca i w następne dni wywożono
do kilku miejsc i rozstrzeliwano.
Aresztowanych bito przed egzekucją.
Miejscami straceń były Winniki
pod Lwowem, Wzgórze Kortumówki, Żydowski Cmentarz,
ul. Zamarstynowska. Egzekucje
masowe (pogromy Polakow i Żydów) trwały do 2 lipca.
Później nadal trwały egzekucje
poszczególnych osób i grup. Mówiono, iż „Ptasznicy” mordowali
czterema sposobami: rozstrzeliwali, zabijali młotem, bagnetem,
bądź bili, aż do zabicia.
Od ludzi którzy byli świadkami
aresztowań zamieszkałymi przy
ul. Arciszewskiego, Kurkowej,
Teatyńskiej, Legionów i Kazimierzowskiej wiadomo było, iż
„Ptasznicy” w czasie aresztowań nosili mundury Wehrmachtu
kończy swą opowieść prof. Jacek
Wilczur.
A tymczasem ?
Nieopodal kościoła św. Elżbiety we Lwowie stoi pomnik ludobójcy i polakożercy Stepana
Bandery, ul. Leona Sapiehy
we Lwowie nosi nazwę Stepana Bandery, a b. prezydent
Ukrainy Wiktor Juszczenko
wyniesiony do prezydentury
przez TW „Bolka” Lecha Wałęsę - Lejbę Kohne i Aleksandra Kwaśniewskiego - Izaaka
Stolzmana TW „Alek” weteranom OUN - UPA przyznał prawa kombatanckie, przywożąc
wcześniej garść ukraińskiej ?
(- czytaj lwowskiej) ziemi która
urodziła Jacka Kuronia na jego
grób, równocześnie określając
Kuronia jako wielkiego Polaka
i wielkiego Ukraińca!
Aleksander Szumański „Głos
Polski” w Toronto
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Ludobójstwo przed ołtarzem
Stanisław Żurek

W dzisiejszym opracowaniu pragnę zaprezentować, ciągle aktualny i uzupełniany materiał dotyczący naszej narodowej historii
związanej z naszą wiarą, a nazywaną przez Ukraińców kościołem polskim. Dlatego dokonując
mordu na Polakach, tak często
czyniono to w kościołach i kaplicach wyznania rzymsko- katolickiego. Tak jak nie jesteśmy w
stanie policzyć naszych rodaków
pomordowanych na Kresach, tak
ciągle jest nie zamknięta liczba
napadów na kościoły. To co opublikowałem kilka lat temu nadal
badam i uzupełniam o nowe materiały i źródła.
Etymologia słowa „kościół”
wywodzi się z języka greckiego i oznacza „Dom Pana”, czyli
Dom Boga. Przechowywany jest
w nim Najświętszy Sakrament.
Dla chrześcijanina kościół, jako
świątynia, jest miejscem uświęconym, miejscem świętym. Profanacja świątyni, zarówno kościoła, cerkwi, synagogi czy meczetu, jest aktem barbarzyńskim.
Ataku na świątynię dokonywały
pogańskie, dzikie hordy tatarsko-mongolskie, „czerń” rusko-kozacka, bolszewickie żołdactwo i
faszystowscy kryminaliści Dirlewangera podczas Powstania Warszawskiego. W obecnych czasach
zamachu na „Dom Pana” dokonują tylko sfanatyzowani terroryści islamscy.
Kościoły na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej obróciła w ruinę w latach 1943 - 1945
barbarzyńska fala ukraińskiego
nacjonalizmu. Zagładzie uległy
nie tylko budynki, ale także kościół jako społeczność katolicka.
Ludność polska była mordowana
w okrutny sposób nie tylko w
swoich domach, zagrodach, podczas ucieczki i ukrywania się, ale
także w Domu Boga, we wnętrzu
kościoła, przed ołtarzem, w tym
podczas Mszy Świętej. A zbrodni nie dokonały jakieś średniowieczne hordy pogańskie, nie
bezbożne hordy bolszewickie,
ale „bracia chrześcijanie”, często
najbliżsi dotychczasowi dobrzy
sąsiedzi, tyle że narodowości
ukraińskiej (w tym w większości
świeżo po „inicjacji narodowościowej” z „rusińskiej” lub „tutejszej”) oraz wyznania greckokatolickiego lub prawosławnego.
W co najmniej kilkuset przypadkach mąż Ukrainiec zabijał swoją
żonę Polkę i ich wspólne dzieci.
Kto i co doprowadziło do takiego
upodlenia się tysięcy Ukraińców,
w tym chłopstwa, które pomogło
swoim „partyzantom” okrutnie
wyrizać swoich sąsiadów Lachów „od niemowlęcia w kołysce
po starca nad grobem”, zagrabić ich dobytek i domy spalić?

Przecież polska ludność wiejska,
obarczona większymi kontyngentami niż ukraińska i biedniejsza od niej, w niczym nie zagrażała „samostijności” Ukrainy i
nie miała żadnego wpływu na jej
granice. Nie miała na to wpływu
ani 27 Dywizja Wołyńska AK tocząca ciężkie walki z okupantem
niemieckim, ani Armia Berlinga,
ani Polska Armia na Zachodzie.
Nie miał na to wpływu Rząd Polski w Londynie, a tym bardziej
potem marionetkowy Rząd Lubelski.
Naród rosyjski zatruty został komunistyczną ideologią „walki
klas”, naród niemiecki nazistowską „wyższością rasy germańskiej”, narody arabskie zatruwa
fundamentalizm islamski. Część
narodu ukraińskiego zatruta została faszystowsko-rasistowską
ideą „integralnego nacjonalizmu
ukraińskiego” Doncowa, Ukrainy „czystej jak szklanka wody”.
A „samostijność” Ukrainie i
tak dała polska „Solidarność”.
Narasta tylko wątpliwość, czy
Ukraina potrafi z niej skorzystać,
bo nacjonal-faszyści ukraińscy
znów zatruwają Ukrainę.
We wrześniu 1939 roku w agresji na Polskę, przy boku wojsk
niemieckich, wziął udział Legion
Ukraińskich Nacjonalistów, który mordował wziętych do niewoli żołnierzy polskich. Po 17
września 1939 roku nacjonaliści
ukraińscy wsparli bolszewików
atakując posterunki policji państwowej, mordując grupki żołnierzy polskich i ludność cywilną. Ich barbarzyńska nienawiść
dosięgła także polskich świątyń
katolickich.
Już w nocy z 18 na 19 września
we wsi Szumlany pow. Podhajce doszło do profanacji kościoła
katolickiego. Bojówkarze ukraińscy wymordowali tutaj około 20 rodzin polskich. Bandzie
przewodził ukraiński ksiądz z
Trościańca, powiat Brzeżany. „W
liście wysłanym 17 grudnia 1941
r. przez polskiego rządcę z dworu w Szumlanach Jana Serafina
do Polskiego Komitetu Pomocy
w Brzeżanach, pisał on: „Mord
w Szumlanach rozpoczął się od
sprofanowania rzymskokatolickiego kościoła. Banda rozbiła
drzwi kościoła, z którego wyniesiono następnie obrazy, chorągwie, szaty liturgiczne i wszystko, co się w nim znajdowało. W
akcji brała udział młodzież męska i żeńska. Następnie pocięto
na części przedmioty, nadające
się na przeróbkę spódnic, chustek itp., przy czym przy podziale
dochodziło do bójek, a zwyciężał
silniejszy. Z kolei uformował się
pochód. Kilku z mołojców ubrało
się w niezniszczone jeszcze sza-

ty liturgiczne, wsiadło na konie
i wśród szyderczych okrzyków,
śmiechów i dzikiej wesołości
ruszono na wieś. Zabrano oczywiście kielichy, komunikanty i
inne świętości, które rozrzucano
po drodze. Nie należy zapominać, że zarówno świętokradcy,
jak cała zresztą wieś byli katolikami, a tylko obrządku greckiego. Ta profanacja trwała trzy dni,
żadnej władzy wtedy nie było. W
międzyczasie mordowano nocą
rodziny polskie i rabowano ich
dobytek” („Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943 – 1944”, wstęp i
opracowanie L. Kulińska i A. Roliński, Kraków 2003, s. 12 – 14).
Nacjonaliści ukraińscy ze szczególną zaciekłością „polowali” na
polskich księży katolickich. W
latach 1939-1947 z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło około
160 księży, 17 zakonników i 22
zakonnic, ponad 20 zostało rannych, a ponad 100 ratowało się
ucieczką przed niechybną śmiercią. Również z rąk SB-OUN i
UPA zginęło 10 ukraińskich duchownych (Henryk Komański,
Szczepan Siekierka: „Ludobójstwo dokonane na duchownych
obrządku łacińskiego przez
OUN-UPA oraz zniszczenia
obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach Południowo-Wschodnich 1939 – 1947”,
Wrocław 2008).
Z kolei prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz w artykule: „Lista
duchownych katolickich i prawosławnych zamordowanych przez
nacjonalistów ukraińskich lub
przy ich współudziale”, zamieszczonym w publikacji „Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Dawne
Kresy Południowo Wschodnie w
Optyce Historycznej i Współczesnej” (seria pod redakcją Witolda
Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle
2012) podaje, że bezpośrednio
nacjonaliści ukraińscy zamordowali 144 polskich księży katolickich, zakonników, kleryków
i sióstr zakonnych, natomiast z
udziałem Niemców oraz Sowietów (poprzez donosy lub aresztowania) 148 księży, 15 zakonników, 4 kleryków i 29 sióstr
zakonnych, czyli łącznie 196
rzymskokatolickich Sług Bożych
na Kresach.
Prawdopodobnie w lipcu lub
sierpniu 1941 roku we wsi lub
majątku Karasin pow. Kowel
Ukraińcy spalili kościół z dziećmi pierwszokomunijnymi i zamordowali księdza. „Ks. Andrzej
Kwiczała, proboszcz parafii w
Maniewiczach, opowiadał o parafianach, którzy oprowadzali

go po okolicznych lasach i pokazywali miejsca, w których zamordowana została cała rodzina
polska. „Kiedyś wzięli mnie na
Załazie, to , to taka wioska blisko
granicy z Białorusią, i pokazują:
tu leży nasza rodzina, tu zamordowani chłopcy z sąsiedztwa,
tam inni. Idą i po kolei stawiają
znicze – wspomina ksiądz, Nie
ma rady, do każdej z tych mogił
trzeba podejść i się pomodlić.
Jak tu ominąć miejsce w Karasinie, gdzie został spalony kościół
z dziećmi pierwszokomunijnymi,
a księdza wywleczono i zamordowano gdzie indziej. Nocą, po
kryjomu postawiłem tam krzyż.
Stoi do dziś, a miejscowi jeszcze
kwiatki przy nim położą.” („Żal
kresowych stanic”, w: „Nasz
Dziennik” z 23 – 24 października 2010 r.). Wieś i majątek Karasin pow. Kowel u W. i E. Siemaszko na s. 364 ma adnotacje,
że majątek w 1939 roku został
rozgrabiony przez Ukraińców,
natomiast we wsi, gdzie mieszkało kilka rodzin polskich, w
czerwcu lub lipcu 1941 roku, po
wycofaniu się Sowietów, banda
uzbrojonych Ukraińców napadła
na plebanię kościoła rzymskokatolickiego. Gospodyni udało
się uciec, a plebanię spalono.
Natomiast proboszcz o. Serafin
Kaszuba przebywał w tym czasie
w Ludwipolu pow. Kostopol. Odnośnie wsi Załazie pow. Dubno
podają na s. 70, że nie posiadają
żadnej informacji o losie mieszkających tutaj Polaków. (1)
Na początku 1943 roku we wsi
Drohowyże k. Mikołajowa pow.
Żydaczów banderowcy w nocy
zabrali z sierocińca siostry zakonne, zamknęli je w kościele,
który oblali benzyną i podpalili.
„Mieszkańców wsi obudził pożar kościoła i rozlegający się w
nim ludzki krzyk” (Na Rubieży nr
42/2000 oraz S. Jastrzębski .., s.
442; stanisławowskie). (2)
28 marca 1943 roku, w niedzielę,
„powstańcy ukraińscy” dokonują
napadu na kilkanaście polskich
wsi. W każdej z tych miejscowości mordowani byli Polacy,
często liczba ofiar nie jest znana. Jest bardzo prawdopodobne,
że Polacy ginęli podczas nabożeństw, albo po ukryciu się w
świątyni. W wielu przypadkach
nie ocalał żaden świadek. Z tych,
gdzie nieliczni zdołali uciec, nikt
do zniszczonej wsi już nie wrócił i wiadomo tylko, że kościół
także został spalony. Tak było
m.in. w kol. Annowola pow. Kostopol. Nocą z 22 na 23 kwietnia (z Wielkiego Czwartku na
Wielki Piątek) w osadzie Janowa
Dolina pow. Kostopol upowcy
oraz okoliczni Ukraińcy (w tym
dzieci i kobiety) dokonali rzezi
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co najmniej 607 Polaków, spalili
około 100 domów i kaplicę pw.
Chrystusa Zbawiciela. Mordów
dokonywali siekierami, widłami,
przywiązywali do drzew i podpalali, palili żywcem w domach itp.
Prawdopodobnie kilka osób zginęło w kaplicy. W czasie Świąt
Wielkanocnych w 1943 roku w
kol. Teresin pow. Włodzimierz
Wołyński:„Nagle podczas Mszy
Świętej zauważyłem na dole,
wśród wiernych jakieś poruszenie. Ludzie zachowywali się
dziwnie i niespokojnie, oglądali
się do tyłu i coś sobie szeptali
zamiast skupić się na modlitwie.
Jednak ksiądz Franciszek Jaworski, nasz proboszcz nie przerywał
modlitwy. Tymczasem po chwili
i ja na własne oczy zobaczyłem,
że do naszego Kościoła przyszło
około 15 uzbrojonych w karabiny Ukraińców. Ubrani byli w cywilne łachy, ale na plecach mieli
ostrą broń. Pomimo, że trwało właśnie najbardziej uroczyste nabożeństwo w całym roku,
Ukraińcy prowokacyjnie zaczęli
chodzić pomiędzy ludźmi, po całym kościele. Przeszkadzali w ten
sposób w spokojnej modlitwie,
nikogo jednak nie zaczepiali i z
nikim nie rozmawiali. Trwało to
przynajmniej 10 minut, w końcu
wyszli ze świątyni, powsiadali
na furmanki i odjechali gdzieś w
kierunku Kisielina” (Eugeniusz
Świstowski; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ; wspomnienia spisane przez Sławomira
Rocha).
W nocy z 4 na 5 maja 1943 roku
we wsi Kuty pow. Krzemieniec UPA oraz chłopi ukraińscy
przełamali obronę Polaków w
kościele i dokonali ich rzezi. Relacjonuje brat zakonny Cyprian:
„Przewielebny Ojcze, zdarza się
sposobność przesłania paru słów
przez osobę, która uchodzi przed
nożami Ukraińców. Co się tutaj
teraz dzieje, to brak słów na opis
tych rzezi i mordów, popełnianych
na polskich rodzinach. Opisy z
„Ogniem i Mieczem” Sienkiewicza lub „Pożogi” Kossak-Szczuckiej bledną wobec wypadków
obecnych. /.../ Zaraz po świętach w wioskach koło Szumska
wymordowano do 600 Polaków,
reszta schroniła się do Krzemieńca. Potem uderzono na Kuty, była
to najliczniejsza parafia w powiecie krzemienieckim (4 tys. dusz).
Gdy zaczęto mordować, ludność
schroniła się do kościoła wraz z
księdzem proboszczem. W kościele broniono się przez jedną noc,
w ciągu dnia kobiety z dziećmi
uszły do Krzemieńca, w kościele
zostali mężczyźni, by go bronić –
następnej nocy naszły liczniejsze
hordy, kościół zburzono, a 200
Polaków w nim wyrżnięto. Z całej parafii nie została ani jedna
dusza. Kościół licealny w Krzemieńcu obrócono na mieszkanie
dla tych uchodźców, potem Niemcy zabrali młodych do robót do
Niemiec, a starzy cierpią skrajną
nędzę. Z początkiem maja schro-
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niło się do nas dwóch księży proboszczów z Oleksińca i Kołodna.
W oleksińskiej parafii już prawie
wyrżnięto i zrabowano wszystkich Polaków, proboszcz, nie mając co robić, wyjechał wczoraj od
nas do Generalnego Gubernatorstwa, kołodeński – również. Prawie codziennie widać łuny – palą
osiedla Polaków, a tych, którzy
nie uciekli, mordują w bestialski
sposób. /.../ Uchodźcy wszyscy
uciekają do Wiśniowca, gdzie
w klasztorze żyją w opłakanych
warunkach i cierpią straszną nędzę. Aż serce się kraje na widok
tej nędzy i opowiadań o niej. Co
rano przychodzą wieści – tam zabito, tam zrabowano, tam znów
spalono dom wraz z ludźmi. I tak
dzień po dniu upływa w męce i
naprężeniu nerwów, bo nie ma
wątpliwości, że gdy załoga niemiecka opuści Wiśniowiec (zamek), to pierwszej nocy wszyscy
Polacy będą wymordowani. /.../
Jakie jest tutaj nasze życie, to z
tego opisu Wielebny Ojciec sobie wystawi – jesteśmy gotowi na
śmierć, bo trzeba by cudu Bożego
i szczególnej opieki Matki Boskiej, byśmy z tej pożogi unieśli
całe głowy. Bardzo więc prosimy
o święte modlitwy, by Pan Jezus
się zlitował i uspokojenie nastąpiło, bo naprawdę straszne przeżycia przechodzą tutejsi Polacy,
których całą winą jest to, że się
urodzili Polakami i są katolikami,
bo nawet tych Ukraińców, którzy
w czasach polskich przyjęli katolicyzm, mordują”. (Krzemieniec,
7 czerwca 1943 r. Brat Cyprian.
Za:
http://www.tygodnikprzeglad.pl/luny-nad-wolyniem ). W
nocy z 3 na 4 maja 1943 roku
we wsi Kąty (Kuty) pow. Krzemieniec na terenie kościoła św.
Izydora Oracza walkę ze zgrupowaniem upowców „Kruka” i
melnykowców „Chrina” stoczyła
grupa polskiej samoobrony.
W. i E. Siemaszko na s. 449 – 451
podają, że podczas tego ataku
nikt z obrońców nie zginął, natomiast we wsi Ukraińcy zamordowali 53 Polaków o ustalonych
nazwiskach oraz nieustaloną liczbę innych (Siemaszko..., s. 449 –
451). Nie wymieniają faktu, że
po ewakuacji ludności w kościele
pozostała grupa obrońców, która
w kolejnym ataku została wymordowana. (3)
W miasteczku Kołki pow. Łuck
tuż po 13 czerwca 1943 roku
Ukraińcy zgromadzili w kościele
p.w. Wniebowzięcia NMP rodziny polskie i podpalili - żywcem
spłonęło około 40 Polaków i 1
Ukrainiec, mąż Polki. (4)
W Kolonii Woronczyn pow. Horochów, parafia była erygowana
w 1936 roku , kościół (kaplica) murowany istniał od 1820
roku. W dniu 25 czerwca 1943
roku podczas napadu na Kolonię
Ukraińcy zamordowali wewnątrz
świątyni 40 Polaków, potem kościół spalili. (5)

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
11 lipca 1943 r. we wsi Chrynów
pow. Włodzimierz Wołyński UPA
napadła na ludność polską zgromadzoną w kościele. Wierni zostali ostrzelani z karabinu maszynowego i karabinów ręcznych. W
zakrystii upowcy zastrzelili ks.
Jana Kotwickiego z grupą kobiet.
W kościele i przy nim podczas
ucieczki zginęło około 150 Polaków. (6)
Tego dnia w miasteczku Kisielin pow. Horochów w kościele i
poza nim Ukraińcy zamordowali
ponad 100 Polaków. Spędzili do
nawy głównej część Polaków,
rozebrali do naga i rozstrzelali z
karabinu maszynowego, rannych
dobijali różnymi narzędziami,
najczęściej zakłuwali bagnetami. Jedna grupa przez kilka godzin skutecznie broniła się m. in.
rzucając w napastników cegłami,
zginęło 4 obrońców a 6 zostało
rannych, w tym ksiądz proboszcz
Witold Kowalski.(7)
We wsi Krymno pow. Kowel
upowcy zamordowali zgromadzonych w kaplicy na nabożeństwie około 40 Polaków. (8)
W miasteczku Łokacze pow. Horochów : „W niedzielę 11 lipca,
najpierw rzucili się na bezbronne
kościoły w Łokaczach, Kisielinie,
Porycku. Tam wymordowali w
Kisielinie 500 osób, a w Porycku 180 osób, a w Łokaczach jakoś się bronili z pałacu i niedużo padło osób” (Wspomnienia
Józefy Wolf z domu Zawilskiej;
w: http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/aleksandrowka-jozefa_
wolf.html). „Strup Józef, żona
Stanisława z d. Wójcik, dzieci:
Ryszard, Zbigniew 1939. Trzeci syn wraz z dziadkiem (Red.;
chyba wraz z... ojcem?) zginęli w
płomieniach w kościele. Stanisława z ocalałymi 2 synami uciekła
do Krasnegostawu” (http://www.
wolyn.ovh.org/opisy/lokacze-02.
html). W. i E. Siemaszko nie wymieniają napadu na kościół w Łokaczach (s. 142 – 143). (9)
W miasteczku Poryck pow. Włodzimierz Wołyński upowcy otoczyli kościół i zgromadzonych
tam na mszę na godz. 11.oo Polaków. „Po chwili od drzwi i z
okien posypały się kule z karabinów maszynowych w kierunku ołtarza, zabijając i raniąc
wewnątrz kościoła ludzi. Ksiądz
Szawłowski wyszedł z zakrystii i przemówił do wiernych, a
następnie odmawiał modlitwy.
Wówczas został postrzelony
przez Ukraińca, który wyszedł z
zakrystii. Mimo to nadal modlił
się i udzielał wiernym rozgrzeszenia, aż został drugi raz postrzelony. Siedzących w ławkach
wystrzelało dwóch Ukraińców (w
tym najprawdopodobniej Mykoła
Kwitkowśkyj – Ohorodniczuk),
którzy szli wzdłuż ławek i mierzyli dokładnie do każdej osoby. Następnie Ukraińcy chodzili po kościele i dobijali rannych. /.../ Po
zakończeniu mordu w kościele,

trwającego około 20 minut, kilku
upowców splądrowało zakrystię,
zabierając kielichy i monstrancje. Towarzyszyło temu wypicie
wina mszalnego i opowiadanie
wrażeń z przeprowadzonej akcji”. Upowcy wnieśli do kościoła
pocisk artyleryjski i zdetonowali. Wybuch zniszczył wnętrze i
część ołtarza kościoła z lat 1759
– 1774. Zginęło około 100 Polaków, w tym ksiądz Szawłowski
i trzech ministrantów. W Porycku (tej miejscowości już nie ma,
więc używa się nazwy Pawliwka, czyli wsi sąsiedniej) w lipcu
2003 roku nastąpiło „pojednanie”
prezydenta Polski A. Kwaśniewskiego z prezydentem Ukrainy L.
Kuczmą z okazji 60-tej rocznicy
ludobójstwa UPA na Wołyniu.
(10)
Także 11 lipca 1943 roku we
wsi Zabłoćce pow. Włodzimierz
Wołyński bandyci ze zgrupowania UPA Martyniuka z udziałem
miejscowych Ukraińców pod
komendą Iwana Kici przystąpili do mordowania Polaków. Do
kościoła, gdzie ksiądz odprawiał
poranną mszę wtargnęli upowcy, dopadli księdza i znęcając
się mówili: „niech ciebie polski
Bóg ratuje”. Chłopcu (Henryk
Serwetowski) rozerwali usta, bo
przed śmiercią krzyczał: ”Niech
żyje Polska”. Po 11 lipca 1943 r.
do cerkwi i stodół duchownego
prawosławnego Ukraińcy zwozili zrabowane polskie mienie.
Tak zginął proboszcz Józef Aleksandrowicz, lat 74, były więzień
bolszewików. W kościele i poza
nim Ukraińcy zamordowali 76
Polaków. Barokowy kościół pw.
Św. Trójcy z lat 1760-1773 został
przez UPA zniszczony. (11)
Rzezie dokonane 11 lipca 1943
roku w kościołach w Chrynowie,
Kisielinie, Porycku i w Zabłoćcach opisała (razem z relacjami
świadków) Ewa Siemaszko w
artykule „Zbrodnie przed ołtarzem”, opublikowanym 10 lipca
2008 roku na łamach „Rzeczpospolitej”.
W lipcu 1943 roku w miasteczku
Wyszogródek pow Krzemieniec
upowcy zamordowali 150 Polaków zgromadzonych w kościele,
głównie uchodźców z okolicy,
oraz miejscowego proboszcza
księdza Konstantego Turzańskiego, lat 44. Barokowy kościół
pw. Świętego Ducha sprzed 1726
roku wysadzili materiałami wybuchowymi. (12)
W tym miesiącu w miasteczku
Sokól pow. Łuck Ukraińcy napadli na kościół i zamordowali 12
Polaków, kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych z 1909 roku obrabowali i spalili. (13)
29 sierpnia 1943 roku we wsi
Przewały pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali 54
Polaków zgromadzonych w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP

z 1734 roku, spalili także kościół.
Na terenie wsi ofiar było znacznie więcej. „Jeden z Ukraińców
nadział dziecko polskie na widły
i podniósł w górę, krzycząc: dywyś, polski oroł” („podziwiajcie
polskiego orła”). Dziecko przeraźliwie piszczało z bólu i rozpaczliwie machało rączkami i
nóżkami. (14)
W sierpniu 1943 roku (prawdopodobnie 8 sierpnia) w miasteczku Włodzimierzec pow. Sarny
podczas ataku kurenia „Borystena” Polacy broniący się w kościele św. Józefa m.in. polewali
napastników kwasem solnym.
Upowcy zdetonowali minę, od
której zginęły 2 Polki: Anna hr.
Krasicka (w starszym wieku)
oraz jej córka hr. Prądzyńska. Od
rzezi uratował Polaków oddział
niemiecki, który przybył na odsiecz garnizonowi niemieckiemu,
liczącemu 8 żołnierzy. (15)
W sierpniu 1943 roku w kol. Wiszenki pow. Łuck upowcy ostrzelali przez drzwi kościoła zgromadzonych tam Polaków. Brak jest
informacji o ofiarach.
W 1940 roku władze sowieckie
przesiedliły ludność polską z
Krasiczyna oraz ze wsi Śliwnica and Krasiczyn pow. Przemyśl
do wsi Aleksandria pow. Równe.
Razem z nimi przesiedlony został
unicki ksiądz o nazwisku Baka, z
żoną i córką. Ponieważ nie było
tam księdza rzymskokatolickiego, na prośbę Polaków zgodził
się dla nich odprawiać oddzielne
Msze św. w miejscowym kościele rzymskokatolickim. W sierpniu 1943 roku, podczas napadu
bandy UPA, został zamordowany
przy ołtarzu, podczas odprawiania Mszy Świętej. Razem z nim
zginęło wielu obecnych w kościele Polaków. Tego dnia została zamordowana również żona i
córka ukraińskiego księdza. (16)
„We Włodzimierzu Wołyńskim
wymordowano w kościele w czasie nabożeństwa wszystkich znajdujących się tam Polaków. Mordowano nożami, siekierami, pałkami. Część okrutnie pokaleczonych, lecz uszłych z życiem dzieci
przewieziono do Lwowa” (AAN,
DR, sygn. 202/III/200, k. 32 –
35). „W powiatowym miasteczku
Włodzimierz, w kościele zginęło
około 1500 Polaków, w tym 18
księży rzymsko-katolickich. Ponadto, terrorystyczne bojówki
OUN-UPA mordowały wiernych
również w innych rzymsko-katolickich kościołach na Wołyniu,
na przykład w takich miejscowościach jak: Chrynów, Zabłotce,
Kuty, Szumbar, Wyszogródek,
Białozórka, Kołodno” (Aleksander Szumański: „Zapomniani duchowni męczennicy kościoła na
Wołyniu”; w: „Kresowy Serwis
Informacyjny” nr 3 z 2012 r.).
Informacje o ataku nacjonalistów
ukraińskich na kościół we Włodzimierzu Wołyńskim pojawiają
się w kilku relacjach świadków,
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podawane są daty sierpnia i grudnia 1943 roku oraz lutego i marca
1944 roku. Ze sprawozdania Delegatury Rządu wynika, że mord
musiał być dokonany w lipcu lub
sierpniu 1943 roku. (17)
Po rzeziach sierpniowych 1943
roku w miasteczku Białozórka
pow. Krzemieniec upowcy spalili i zburzyli kaplicę służącą
jako kościół. Aleksander Korman stwierdził, że zamordowano
wówczas w jego wnętrzu wiernych. (18)
Latem 1943 roku w miasteczku
Międzyrzec Korecki pow. Równe
podczas nocnego napadu upowcy
i chłopi ukraińscy zamordowali w kościele i suszarni chmielu
ukrywających się ponad 50 Polaków, uciekinierów z okolicznych
miejscowości. Zostali oni w tak
bestialski sposób zmasakrowani,
że ciał nie można było rozpoznać,
zwłoki miały m.in.,. powykłuwane oczy, kobiety poobcinane
piersi, kobiecie w ciąży rozpruli
brzuch. Pogrzebano ich na ulicy
pod kostką brukową, gdyż wokół
krążyły bandy zwane Ukraińską
Powstańczą Armią. (19)
Jesienią 1943 w kolonii Smołowa pow. Włodzimierz Wołyński:
„Do samoobrony we Włodzimierzu Wołyńskim wstąpiłem i ja, jesienią 1943 roku pojechałem z innymi żołnierzami polskimi i niemieckimi na akcję jako furman.
Naszym celem była wieś Smołowa, gdy dotarliśmy na miejsce
zatrzymaliśmy przy kościele katolickim i weszliśmy do środka,
ponieważ był otwarty. Naszym
oczom ukazał się makabryczny
obraz, na drewnianej podłodze
Kościoła znajdowało się dużo zaschniętej krwi, już wtedy byliśmy
prawie pewni, że tu nikt świni nie
szlachtował. Poza tym świątynia
znajdowała się w bardzo dobrym
stanie. W późniejszym czasie
nasze przewidywania się sprawdziły, kiedy dowiedzieliśmy, że w
Smołowej, w Kościele ukraińscy
nacjonaliści pomordowali bardzo
dużo Polaków. Świątynia stała
nieco na uboczu te wsi. /.../ Wiele
lat po wojnie, gdy po raz kolejny uczestniczyłem w Zjeździe 27
WDPAK, spotkałem jednego z żołnierzy naszej dywizji, mieszkańca
byłej polskiej kolonii Smołowa.
Niestety jego imienia i nazwiska
już dziś nie pamiętam, rozmawialiśmy jednak wtedy o tej krwi na
podłodze Kościoła, a on powiedział tak: „W naszym kościele w
Smołowej Ukraińcy wymordowali wielu Polaków podczas trwania mszy świętej!” Pamiętam, że
nawet wymieniał niektóre nazwiska ofiar, które znał ale niestety i
tych osób już dziś nie mogę sobie
przypomnieć”. (20)
W 1943 roku we wsi Klewny
na Wołyniu: „Klewny (300 ofiar
– siekierami podczas nabożeństwa, w tym dwóch księży)”
(Archiwum Państwowe w Lublinie, Związek Walki Zbrojnej
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– Armia Krajowa Okręg Lublin,
zesp. 1072; w: http://www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/
Wolyn-02.pdf ). Jednakże W. i E.
Siemaszko w ogóle nie wymieniają takiej miejscowości na Wołyniu. Być może chodzi tutaj o
miasteczko Klewań pow. Równe,
gdzie w sierpniu 1943 roku podczas napadu bojówek UPA Polacy bronili się w kościele. Zginęła
nie ustalona liczba Polaków, ale
do rzezi nie doszło m.in. dzięki
przybyciu oddziału węgierskiego. Kościół był punktem oporu
Polaków aż do wkroczenia wojsk
sowieckich (Siemaszko..., s. 686
– 687). (21)
5 grudnia 1943 r., we wsi Nieświcz pow. Łuck upowcy zaatakowali Polaków, którzy schronili się w kościele i bronili przez
kilka dni odcięci od żywności i
wody. Gdy kończyła się im amunicja spuścili na sznurze jednego
mężczyznę, który przyprowadził
w ostatniej chwili pomoc samoobrony z Antonówki Szepelskiej.
45 Polaków wyjechało, część została. Nie ma informacji o ilości
ofiar w kościele. We wsi upowcy
zamordowali 30 Polaków, natomiast w styczniu 1944 roku spalili kościół z lat 1612 – 1618. (22)
19 grudnia 1943 r., we wsi Potok
Górny pow. Biłgoraj Ukraińcy
z SS „Galizien’ oraz policjanci
ukraińscy z Tarnogrodu, Biszczy i Księżopola spalili 60 gospodarstw polskich i zastrzelili
co najmniej 58 Polaków. „Przed
kościołem wyprowadzono z szeregu księdza Błażeja Nowosada
i zabito go na strychu kościoła.
Widziałem zwłoki księdza. Górną część czaszki miał odstrzeloną
oraz całe ciało i ręce pokłute bagnetami”.(23)
„Nocą, w wigilię Bożego Narodzenia 1943r. bandy UPA zaatakowały wioskę Gnidawę, leżącą
nieopodal Łucka. Wymordowali
ludność, część została spalona w
kościele, część w swoich domach.
Pradziadek Felicjan przyszedł
tam rano, domy jeszcze się paliły, pomagał ratować ludzi. Ze
zgrozą wspominał obraz zniszczenia i bestialstwa dokonany
przez Ukraińców”.(„Ocalić od
zapomnienia”, w: Kresowy Serwis Informacyjny nr 6 z 2013 r.).
Wioska Gnidawa w książce W. i
E. Siemaszków występuje jako
przedmieście Łucka o nazwie
Hnidawa. W Wigilię 1943 roku
upowcy zamordowali tutaj 57
Polaków, autorzy nie wymieniają
jednak faktu spalenia grupy Polaków w drewnianym kościółku w
Hnidawie (Gnidawie). (24)
We wsi Tarczyn pow. Łuck w
Wigilię 1943 roku, w czasie pasterki (odprawianej bez księdza,
który już wyjechał) nacjonaliści
ukraińscy zaryglowali z zewnątrz
drzwi kościoła, polali go benzyną
i podpalili – wszyscy zgromadzeni zginęli (relacja nie publikowana); ( Lucyna Kulińska: Ludo-
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bójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich, nr 4.
Seria pod redakcją Witolda Listowskiego. Kędzierzyn-Koźle
2012). (25)
30 grudnia 1943 roku w mieście
Beresteczko pow. Horochów na
terenie kościoła, klasztoru, plebani i organistówki schroniła się
ludność polska atakowana przez
znaczne siły UPA. Polscy szucmani (16 polskich policjantów)
oraz naprędce zorganizowana
samoobrona w liczbie około 30
osób podjęli obronę, która trwała przez dwie doby. Po tygodniu
z Horochowa przybyły posiłki
żandarmerii. „W trakcie tego napadu zamordowani zostali: Rosjanin z Kijowa Andrzej Licholot,
jego żona Polka, Krystyna z d.
Wróbel oraz ich dwie małe córki
(przybici do desek łóżka i spaleni
żywcem)”. Prawdopodobnie były
ofiary wśród obrońców w kościele i klasztorze, jednakże nie
dotarłem do informacji, które by
to potwierdziły (Siemaszko...., s.
122, 1277).
16 stycznia 1944 r., w miasteczku Poryck pow. Włodzimierz
Wołyński do kościoła poszedł ks.
Stanisław Grzesiak, aby pomodlić się za zamordowanego tutaj
11 lipca 1943 roku ks. Szawłowskiego i został zastrzelony przez
Ukraińców. (26)
4 lutego 1944 r., w miasteczku
Łanowce pow. Krzemieniec upowcy wrzucili granaty i wdarli się
do kościoła p.w. Wniebowzięcia
NMP, gdzie schowały się 3 rodziny polskie, liczące 12 osób.
Zamordowali 11 osób: Leontynę
Wadas i jej dzieci: Tadeusza, Helenę, Stanisławę, Danutę, Anielę
oraz Ryszarda Andrzeja, który
był chrześniakiem marszałka
Edwarda Rydza Śmigłego (jej
mąż służył w legionach razem ze
Śmigłym). Ponadto zamordowali
dwa starsze małżeństwa. Ciała
ofiar wrzucili do pobliskiej głębokiej studni. Kościół ograbili
z rzeczy kościelnych, zrabowali mienie pomordowanych, po
czym kościół podpalili. Z empirowego kościoła z 1857 roku,
zbudowanego przez marszałka
Teodora Jełowickiego, uczestnika powstania styczniowego, pozostały tylko mury zewnętrzne,
które miejscowi Ukraińcy rozebrali w 1954 roku. Po zbrodni
w kościele miejscowe Ukrainki
chodziły w sukienkach zamordowanej Wadasowej. (27)
15 i 16 lutego w miasteczku Firlejów pow. Rohatyn banderowcy
oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi zamordowali ponad 80
Polaków, w tym 50 osób wyciągniętych z kościoła –głównie
kobiety i dzieci (Jastrzębski..., s.
309 – 310; stanisławowskie). „W
Śniatyniu podczas spotkań z Polakami uciekającymi z innych wsi
dowiedziałem się o zbrodniach w
innych wsiach. Tak jak w Firlejowie, gdzie podczas wychodzenia

Polaków z nabożeństwa z miejscowego kościoła uzbrojona w
kosy, siekiery banda Ukraińców
dokonała przed kościołem rzezi ponad 100 Polaków (kobiety,
dzieci i mężczyźni). Dalszej rzezi
zapobiegł przyjazd żandarmerii
niemieckiej” (Stanisława Janusz;
w: Siekierka..., s. 430; stanisławowskie).
26 lutego 1944 r., w miasteczku
Wiśniowiec Nowy pow. Krzemieniec upowcy wdarli się do
klasztoru i dokonali rzezi zgromadzonych tutaj 300 – 400 Polaków, głównie uciekinierów z
sąsiednich wsi. Zakonników powiesili na sznurach i ręcznikach
oraz wbili im w bok metalowe
pręty. (28)
We wsi Wiśniowiec Stary pow.
Krzemieniec upowcy wymordowali w kościele i organistówce
co najmniej 182 Polaków; około
100 osób spalili w kościele św.
Stanisława Biskupa Męczennika
z 1756 roku. „W chwilę później
banderowcy wdarli się na chór i
wymordowali wszystkich, których
tam zastali. Kilka osób zrzucili
na posadzkę w kaplicy. Do mnie
dochodziły krzyki, płacz, jęki
mordowanych, swąd palących
się ubrań i ciał. Widziałam jak
banderowiec bił kobietę w ciąży.
Kobieta była z małą dziewczynką,
cztero może pięcioletnią. Dziecko
strasznie płakało ze strachu. Na
jego oczach bandyta przebił matkę nożem. /.../ Na korytarzu leżał
zamordowany Franek Kobylański z Pankowic. Miał poobcinane uszy i nos, na czole wycięty
krzyż i ściągniętą skórę z palców
u rąk” (Maria Adaszyńska, Eugeniusz Zawadzki; w: Komański...,
s. 962). (29)
28 lutego 1944 r.,we wsi Huta
Pieniacka pow. Brody esesmani
ukraińscy z SS „Galizien”, upowcy oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi w sile kilku tysięcy
napastników dokonali rzezi 1100
– 1300 Polaków, duża polska
wieś przestała istnieć. „W tych
okolicznościach lekką śmierć
mieli ci, którzy od razu zginęli
od kuli, lecz bestialskie traktowanie ofiar dotyczyło większości.
Na przykład w kościele ukraiński
esesowiec wyrwał noworodka
rodzącej kobiecie i go rozdeptał,
a na oburzenie pomagającej jej
akuszerce odpowiedział rozstrzelaniem również matki dziecka”
(Ewa Siemaszko: Teraz wojna
– nie ma krewnych; w: „Nasz
Dziennik” z 28 lutego – 1 marca
2009). (30)
Wielu mordów popełnionych
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej wewnątrz
kościołów katolickich już nie da
się udokumentować, chociaż są
pewne.
W lutym 1944 r., we wsi Bednarów pow. Stanisławów upowcy
dokonali rzezi 150 – 200 Polaków, w tym wiele rodzin spalili

żywcem. Spalili także plebanię i
kościół parafialny; Michał Łucki ukrzyżowany został na placu
(Jastrzębski...., s. 60, stanisławowskie). We wsi Parchacz pow.
Sokal banderowcy oraz Ukraińcy
z SKW obrabowali i spalili polskie gospodarstwa oraz zamordowali 60 Polaków; zniszczyli
też kościół. 4 marca we wsi Huta
Stara pow. Buczacz Ukraińcy zamordowali 12 Polaków i spalili
kościół filialny. 8 marca we wsi
Sokołówka pow. Bóbrka banderowcy zarąbali siekierami 12
mężczyzn, zdemolowali kościół,
a ołtarz spalili. 12 marca we
wsiach Siemiginów i Zulin pow.
Stryj zamordowali około 50 rodzin polskich oraz „miejscowego
księdza, po odrąbaniu rąk i nóg,
spalono” („Biuletyn Informacyjny” nr 17 z 27.IV. 1944 r.) . Nocą
z 13 na 14 marca we wsi Bobulińce pow. Buczacz zamordowali
32 Polaków, w większości kobiety i dzieci. Wiele osób ostrzegł
ks. Józef Suszyński krzykiem
ze strychy plebani, zanim zginął
od serii z automatu. „Partyzanci
ukraińscy” mordowali za pomocą siekier, noży, bagnetów, przed
śmiercią torturowali, rozpruwali
brzuchy itp. Udusili niemowlę w
kołysce. 15 marca we wsi Machnówek pow. Sokal zamordowali
45 Polaków, spalili kościół, plebanię i większość gospodarstw.
17 marca we wsi Waręż pow.
Sokal zamordowali 11 Polaków
oraz spustoszyli kościół i plebanię. 23 marca we wsi Landestreu
(Mazurów) pow. Kałusz zamordowali około 100 Polaków i 5
Niemców, spalili gospodarstwa i
kościół. Nocą z 24 na 25 marca
we wsi Bełz pow. Sokal upowcy
z Wołynia obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie, plebanię
i kościół oraz zamordowali 104
Polaków. W marcu 1944 r., we
wsi Maziarnia Wawrzkowa pow.
Kamionka Strumiłowa banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie i kościół oraz
zamordowali 30 Polaków We wsi
Staje pow. Tomaszów Lubelski
Ukraińcy (w tym sąsiedzi) spalili
część zabudowań i kościół oraz
zamordowali ponad 40 Polaków.
We wsi Wasylów pow. Tomaszów
Lubelski „partyzanci ukraińscy”
z sotni „Jahody” razem z policjantami ukraińskimi obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie,
plebanię i kościół oraz w barbarzyński sposób wymordowali 141
Polaków. We wsi Kłodno Wielkie
pow. Żółkiew banderowcy spalili
80 budynków i kościół parafialny
oraz zamordowali co najmniej
40 Polaków. We wsi Perehińsko
pow. Dolina obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie i kościół
oraz zamordowali 10 Polaków,
w tym matkę z 3-letnią córką.
Uprowadzili do bunkra 25-letnią
Eugenię Czanerlę i jej przyrodnią
siostrę 19-letnią Józefę Raczyńską. Tam je trzymali przez kilka
dni i gwałcili, a następnie zamordowali (Siekierka..., s. 23, stanisławowskie). We wsi Żniatyn
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pow. Sokal w nocy spalili polskie
gospodarstwa, kościół i plebanie
oraz zamordowali 72 Polaków.
Nocą z 4 na 5 kwietnia we wsi
Turki pow. Kamionka Strumiłowa upowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie, szkołę i
kościół oraz zamordowali 15 Polaków. Nocą z 9 na 10 kwietnia
(z Wielkanocy na Poniedziałek
Wielkanocny) we wsi Tomaszowce pow. Kałusz banderowcy oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi w sile 2 – 3 tysięcy
napastników spalili 470 gospodarstw polskich, szkołę i kościół
oraz zamordowali 107 Polaków,
w większości kobiety i dzieci. W
kwietniu 1944 r., we wsi Dobrotwór pow. Kamionka Strumiłowa
banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie i kościół
oraz zamordowali 50 Polaków.
We wsi Horpin pow. Kamionka
Strumiłowa spalili gospodarstwa
polskie, kościół i ochronkę prowadzoną przez siostry zakonne
oraz zamordowali 31 Polaków.
We wsi Milatyn Nowy pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie
i kościół oraz zamordowali 27
Polaków. Nocą z 16 na 17 maja
we wsi Biała pow. Przemyślany
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie i kościół oraz zamordowali 30 Polaków. W maju 1944
roku we wsi Ostrów, pow. Stanisławów zamordowali przed kościołem ponad 50 osób, a zwłoki
ich spalili wewnątrz kościoła.
To tylko kilkanaście przykładów
z okresu luty – maj 1944 roku. W
latach 1943 – 1945 bandy OUN-UPA spaliły kilkaset świątyń katolickich, w większości podczas
napadów i rzezi. Głęboko religijna wiejska ludność polska zwykle uciekała pod opiekę Matki
Boskiej i chroniła się w kościołach. I wewnątrz świątyni Boga
była mordowana.
12 marca 1944 r., w miasteczku
Podkamień pow. Brody upowcy
oraz esesmani ukraińscy z SS
„Galizien’ wdarli się do klasztoru
i wymordowali ponad 600 Polaków, w tym 3 braci zakonnych i
1 księdza. Większość ofiar stanowili uciekinierzy z Wołynia;
Ukraińcy obrabowali i spalili
polskie domy, klasztor i kościół.
Rzeź trwała 5 dni, a 19 marca do
miasteczka wkroczyły wojska sowieckie. (31)
25 marca 1944 r., we wsi Szeszory pow. Kosów Huculski podczas
nocnego napadu banderowcy
spalili większość gospodarstw
polskich i kościół oraz zamordowali 102 Polaków, w tym 36 Polaków spalili żywcem w kościele.
„Cmentarza i mogił, gdzie pochowano pomordowanych Polaków
już nie ma, został całkowicie zdewastowany, a w tym miejscu jest
pastwisko dla bydła”. (32)
26 marca we wsi Rakowiec pow.
Lwów 38 banderowców na koniach napadło na Polaków pod-
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czas mszy w kościele, zastrzelili
kilku Polaków na chórze a resztę
wiernych wypędzili na zewnątrz.
Ustawili ich w trójki i skierowali w stronę lasu. Podczas próby
ucieczki zastrzeli 5 Polaków, w
tym matkę z dzieckiem. Na leśnej polanie drogę zastąpił im
ksiądz greckokatolicki Bereziuk
z Polany, sołtys, Ukrainiec, oraz
miejscowi Ukraińcy, wstawiając
się za Polakami. Banderowcy
zwolnili Polaków biorąc okup
w pieniądzach, koniach, saniach
i żywności; ocalonych zostało
około 90 Polaków. „Ojciec Zygmunta Jana Borcza (urodzonego
w 1931 roku) był kierownikiem
szkoły w Rakowcu, położonym
20 km od Lwowa. „W Niedzielę
Palmową w 1944 roku [pomyłka
świadka; zajścia, o których opowiada, miały miejsce 26 marca
1944 roku, czyli tydzień przed
Niedzielą Palmową] poszedłem
na sumę do kościoła. […] Ojciec
został z bratem w szkole, obudziły ich strzały. Pod oknem stał
człowiek z automatem i strzelał
do uciekających z kościoła ludzi.
Uciekli od razu do lasu. Ja byłem
w kościele, w zakrystii. Ksiądz
[Błażej Jurasz] mówił kazanie
i nagle zrobiło się cicho. Widzę,
jak ksiądz biegnie z ambony do
zakrystii. Odryglował drzwi na
zewnątrz, a ja za księdzem. I tam
stał na śniegu Ukrainiec i strzelił
do księdza. Ksiądz się wywrócił. Potem dowiedziałem się, że
ksiądz został ranny. Kościelny
złapał mnie za kołnierz i wrzucił z
powrotem do zakrystii. Pytam się
kościelnego: »Co się z nami stanie?«. A on mówi: »Nic. Zarżną
nas«. Zobaczyłem, że za ołtarzem
jest dziura, w której schowali się
ludzie, ja już się nie zmieściłem.
Ukraińcy stali przed głównym
wejściem za oszklonymi drzwiami z karabinami wymierzonymi
w ludzi, którzy leżeli na podłodze. Kobiety nosiły wtedy takie
duże chusty i wszystko leżało na
ziemi. W tym momencie zobaczyłem, że z chóru ludzie wchodzą jeszcze wyżej. Rozpędziłem
się, wbiegłem do przedsionku,
gdzie stali Ukraińcy, i otworzyłem drzwi na chór. Poleciałem do
góry. A tam już wciągali drabinę
i krzyczeli: »Wciągać drabinę, bo
banderowcy lecą za nim!«. Ktoś
jednak opuścił mi drabinę. Podskoczyłem, złapałem się, wciągnęli mnie wyżej. W taki sposób
znalazłem się na strychu. Ludzie
chowali się na belkach. Byłem
za mały, aby się wspiąć. Zauważyłem szczelinę między połacią
dachową, wszedłem w nią i podszedłem aż pod sam ołtarz. Był
tam jeszcze chłopak, który umiał
po ukraińsku. Ukraińcy weszli na
górę i strzelali do ludzi. Słychać
było strzał i pac! – uderzenie ciała o ziemię. Świecili latarkami i
chcieli wejść, a trzeba było tam
wejść na brzuchu. I ten chłopak
mówi po ukraińsku: »Mamy noże,
to gardła wam poderżniemy«”. I
nie weszli. W kościele, po tych
krzykach i wrzaskach, zrobiła się
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cisza. Po jakimś czasie, nie wiem
jak długim, usłyszeliśmy wołanie
jakieś pani: »Już nie ma Ukraińców, poszli do lasu z ludźmi«”.
(„Bery kosu, bery niż i na Lacha…”– relacje ocalałych z rzezi
wołyńskiej”; oprac. Rafał B. Pękała; w: http://www.zbrodniawolynska.pl/swiadkowie-mowia/beru?SQ_DESIGN_NAME=print;
Siekierka..., s. 628, lwowskie).
(33)
W marcu 1944 roku we wsi
Bruckenthal pow. Rawa Ruska
policjanci ukraińscy przebrani
w mundury niemieckie, upowcy
oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi wymordowali 230
osób: około 45 rodzin polskich,
tj. około 180 Polaków, oraz 10
rodzin niemieckich, tj. około 50
Niemców. Około 100 osób spalili w kościele i około 100 osób
w budynkach. W tej wsi Polacy i
Niemcy żyli w sąsiedzkiej przyjaźni (Siekierka..., s. 757 – 758;
lwowskie). „W sukurs umundurowanym bandytom przyszły liczne
zastępy mołojców z Domaszkowa, Sałaszy i Chlewczan. Ci byli
uzbrojeni w widły, siekiery i noże.
Zaczęły płonąć pierwsze domy.
Wśród zabudowań uwijali się
podpalacze i gromady chłopów
ukraińskich, grabiąc co się tylko
dało. Ulicami, w stronę kościoła,
szły tłumy ludzi, otoczone i popędzane przez gromadę żądnych
krwi bandytów. Inni buszowali
po piwnicach i strychach wywlekając stamtąd ukrytych mieszkańców, pastwiąc się nad nimi
i gwałcąc kobiety i dziewczęta.
/.../ Zabijano więc w płonących
domach, na podwórzach i ulicach, zarzynano dzieci i kobiety,
żywcem wrzucano w rozszalały
ogień gorejących stodół i szop. W
kościele już nie mieścili się skazańcy. Zabijano więc na miejscu.
/.../ Największą męczarnię przeżyli ci, których wrzucono do najgłębszej studni Bromerga. Konali
tam przez kilka dni. Szczelnie wypełniony ludźmi kościół zamknięto. Na jego drewniane ściany i
gontowy dach rzucono butelki
z benzyną. Cała budowla stanęła w płomieniach. Jęki i lament
żywcem palonych ludzi budził
grozę” (ks. Michał Danowski; w:
Siekierka..., s. 780 – 790; lwowskie). (34)
W marcu 1944 r., we wsi Lutowiska pow. Lesko banderowcy
wrzucili granaty do kościoła podczas mszy zabijając 15 Polaków.
(35)
We wsi Rybno pow. Kosów Huculski upowcy wymordowali 36
Polaków, osoby starsze zakłute
zostały nożami, dzieciom roztrzaskiwano głowy; „część ofiar
została zamordowana i spalona
w miejscowym kościele parafialnym” (Siekierka…, s. 289, stanisławowskie). (36)
We wsi Stefanówka pow. Kałusz
„partyzanci ukraińscy” wdarli się
do kościoła, w którym schroniła

się ludność polska i wymordowali 250 – 300 Polaków (Siekierka..., s. 161; stanisławowskie).
(37)
Nocą z 31 marca na 1 kwietnia
1944 roku (inni podają datę z 1 na
2 kwietnia) we wsi Dołha Wojniłowska –Ziemianka pow. Kałusz:
„ Z wypowiedzi mojej nieżyjącej
już matki wynika, że na początku
kwietnia (1 - 4?) 1944r w wieczornych godzinach, widząc z
oddali palący się kościół w Ziemiance, którego proboszczem był
ks. Błażej Czuba, ojciec mój udał
się tam chcąc zobaczyć co tam się
dzieje. Do domu już nie powrócił. Z wypowiedzi świadków tego
wydarzenia wynikało, że kościół
ten wraz ze zgromadzonymi tam
Polakami i proboszczem został
podpalony przez bandę UPA i
tam też najprawdopodobniej został pochwycony i zamordowany
mój ojciec” (Adam Urbaniak, w:
www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ). „W nocy z 1 na 2 kwietnia 1944 r., a była to palmowa
niedziela 1944 r., liczna banda
UPA otoczyła kościół i plebanie
oraz większość polskich zagród.
Podpalili je, oblewając naftą lub
benzyną, a kto próbował uciekać
do tego strzelano z karabinów.
/.../ Po napadzie nie było komu
pochować pomordowanych. Ci,
którzy ocaleli bali się zbliżać do
swoich domostw. Zwłoki pomordowanych pozostały w miejscach
śmierci, rozciągnięte przez dzikie
ptactwo i psy. Wszystkie polskie
domy zostały spalone, a ślady
po nich zrównane z ziemią. Dziś,
po 50 latach od tych tragicznych
wydarzeń, w tych miejscach stoją nowe domy pobudowane przez
Ukraińców. Po pomordowanych
nie ma żadnego śladu, żadnego
grobu czy krzyża w miejscu pogrzebania. Nawet stary cmentarz
został starty z powierzchni ziemi. Coś wewnątrz nas krzyczy i
podpowiada: Przecież świat nie
wie o tym co się stało w nocy z
1 na 2 kwietnia 1944 r. we wsi
Dołha Wojniłowska? Boże! Czy
sprawiedliwość Twoja dosięgnie
tych morderców?” (Bolesław
Kulbiola, Józef Kulbiola i Maria Magierecka; w: Siekierka...,
s. 203 – 204; stanisławowskie).
„Gdy miał 13 lat, matka z rodzeństwem uciekła z Ziemianki na Łukowiec do swojej siostry ok. 18
km. Siostra mamy była żoną Andrzeja Kosiora. Ojciec pozostał
aby pilnować gospodarki. Gdy
Ukraińcy zaatakowali Ziemiankę stracił życie razem z wieloma
mieszkańcami wsi, którzy schronili się w kościele i na plebanii.
Banderowcy spalili kościół i
plebanię z ludźmi w środku. /.../
Po spaleniu kościoła i plebani jedyną uratowaną osobą był Kata
Franciszek. Mój ojciec Stanisław
w czasie pożaru plebanii i kościoła próbował ratować ludzi,
Kacie Frankowi, Magiereckiemu
Bolkowi i jeszcze trzeciemu chłopakowi pomógł wydostać się na
dach płonącego kościoła. Dwóch

chłopców Ukraińcy na tym dachu
zabili strzelając do nich, a Katę
postrzelili licząc że śmiertelnie.
Kościół się palił i wydawało się
że nikt nie wyjdzie z tego pogromu żywy. Kata pod osłoną nocy
po rynnie, poraniony zsunął się
i jakimś cudem dotarł na Łukowiec. On jeden uratował się z
pogromu”. (Franciszek Burdzy:
Rozmowa z panem Antonim Lebiodą; w: Zeszyty łukowieckie,
nr 11 – 12 , Październik 2005 –
Grudzień 2006). UPA zamordowała 99 osób, w tym 61 dzieci.
Ksiądz Błażej Czuba zginął w
torturach, był przecięty piłą ciesielską, a następnie wrzucony w
płomienie i spalony. Zabytkowy
kościół z modrzewiowego drzewa upowcy zniszczyli. Obrabowali wnętrze kościoła, kielichy
ukradli, Najświętszy Sakrament
i komunikanty rozsypali po podłodze, zgarnęli szaty liturgiczne,
z których później rodziny terrorystów OUN-UPA szyły sobie
bieliznę. Kościół doszczętnie
splądrowano i spalono. (38)
We wsi Buszcze pow. Brzeżany:
„Urodziłem się 20 października 1927 roku w Kuropatnikach
powiat Brzeżany, w rodzinie
chłopskiej. /.../ W latach 19431945 dokonywano masowych
morderstw na ludności polskiej.
I tak w dniu 23-01-1944 r. w
miejscowości Buszcze powiat
Brzeżany dokonano morderstwa
na Polakach, którzy to szukając
schronienia ukryli się w kościele
i tam zostali wszyscy zamordowani. Odbyło się to w ten sposób że kościół został spalony z
osobami, które schroniły się w
kościele. Aktu tego bestialskiego mordu dokonali Ukraińcy. O
tym fakcie było głośno w kręgach
ludności polskiej.” (Marcin Horbacz: Wspomnienia Kresowian
- Osiecki Stanisław, 03 czerwca 2011; w: http://kresy.info.pl/
menu-serwisu/wspomnienia/71wspomnienia-kresowiakowosiecki-stanisaw ). „Z 22 na 23
stycznia 1944 roku odbyło się posiedzenie „Ukraińskiego Trybunału Wojskowego” koło Buszczy.
Udział brali w tym posiedzeniu
przedstawiciele OUN z różnych
miejscowości. Wiele wskazuje na
to że „Trybunał” ten wydał wyrok śmierci na ludność polską w
Kuropatnikach i innych wsiach
powiatu Brzeżany. Do realizacji
tego wyroku przystąpiono natychmiast. W nocy z 22 na 23 stycznia
UPA napadła na wieś Buszcze,
zamordowano 25 osób i 17 raniono. 24 stycznia stycznia odbył się pogrzeb Polaków pomordowanych przez nacjonalistów
ukraińskich. W pogrzebie udział
wziął między innymi ksiądz Franciszek Jastrzębski.” (http://www.
kresowianiezkuropatnik.republika.pl/okuropatnikach.html ).
Bartłomiej Taran 21.01.2012 na
stronie internetowej www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
podaje: „Piszę do państwa zwracając się równocześnie o pomoc
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w ustaleniu faktów dotyczących
rzezi w wiosce mojego dziadka
Mieczysława Dudzińskiego. Pochodził on z miejscowości Buszcze w dawnym województwie
Tarnopolskim. W tej chwili dziadziu nie żyje 16 lat. Opieram się
na przekazie babci i mojej mamy,
którym on opowiadał co się tam
działo. Z tego przekazu wynika,
że pradziadkowie Michał Dudziński i Anna Dudzińska z domu
Bartek, posiadali duże gospodarstwo rolne. Dziadek miał dwóch
braci: starszy brat Józef (miał
żonę - która zginęła w pogromach) oraz nieznanego z imienia
najmłodszego brata (zamordowany przez UPA w trakcie czystki, przebito go bagnetami gdy się
ukrywał). Wraz z bratem Józefem
w trakcie ucieczki rozdzielili się
i nigdy więcej się nie spotkali,
a próby odszukania przez różne
instytucje spełzły na niczym. Pradziadkowie wraz z większością
Polaków zamieszkujących wioskę
zostali zaprowadzeni do miejscowego kościoła, gdzie spłonęli po
podpaleniu tegoż kościoła. Z posiadanych wiadomości dokładam
fakt, że dziadziu był artylerzystą
w trakcie obrony Lwowa (1939
rok)”. ( Taranbartektbg@poczta.
fm ). „Po drugim, marcowym ataku na Polaków ukrywających się
w buszczeckim kościele przyszedł
kolejny atak. Tym razem w Wielki Piątek, 7 kwietnia 1944 roku.
Tego dnia podpalono wszystkie
polskie zabudowania Buszcza.
Podpalano także wszystkie żywe
zwierzęta. Ich przerażający krzyk
słychać było w najdalszych zakątkach miejscowości. Wtedy w
Buszczu musiało pozostać już
niewielu Polaków. W sobotę 8
kwietnia kolejny raz podpalono
kościół oraz plebanię. Spalił się
drewniany dach kościoła, dwie
wieże, a ogień stopił dwa dzwony. Przetrwały tylko potężne
mury mające około 2 metry grubości. Później okazało się, że cudem ocalał znajdujący się nadal
w środku obraz Matki Boskiej.”
(Stanisław Stadnicki; w: http://
raclawice.net/raclawice_slaskie
artykuly_historyczne9-.ordy_dokonane_na_ludnosci_polskiej_
zamieszkujacej_kresy_wschodnie_w_okolicy_miejscowosci_
buszcze_powiat_brzezany.html
). Z relacji świadków wynika,
że były trzy napady na Buszcze: 23 stycznia, w marcu oraz
7 i 8 kwietnia 1944 roku. Prawdopodobnie 8 kwietnia została
spędzona do kościoła ocalała z
poprzednich napadów niewielka
grupa Polaków i spalona razem z
kościołem. (39)
Około Wielkanocy 1944 roku, w
miejscowości Olesk pow. Złoczów: „Klasztor w Olesku spalony, zakonnicy wymordowani, z
Żydów, których tam umieściliśmy
ubiegłej jesieni, uratował się zaledwie jeden (Sikorski..., s. 237);
(...) a potem jak zobaczyłem na
wpół zwęglonych ojców, wuja
Micheasza, ciotecznego bra-
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ta Aarona, którego powiesili w
kruchcie na krzyżu, gwoździami
przybili ręce i nogi, a bok przedziurawili, klęczącego furtiana,
podpartego z przodu i z tyłu ławkami i trzymającego w złożonych
jak do modlitwy pacierza rękach
własną głowę, Dawida bez rąk
i nóg (jw., s. 239); (...) to hiwisi
wspólnie z wyrostkami z Zatorzec, wśród których był syn popa,
spalili klasztor. Podobno pop wyklął syna i przypłacił to życiem.
Hiwisi powiesili go w ogrodzie”
(jw., s. 243). (40)
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W kwietniu 1944 r., we wsi Witków Nowy pow. Radziechów
banderowcy spalili kościół oraz
w środku kilku Polaków. (43)

długonogie dziewczyny w ukraińskich strojach ludowych, którymi
dyrygowała ruda dama odziana
w fantazyjny żakiet prezentująca
dorodne ciało z bujnym biustem.
Na stoisku leżała mapa. Spojrzałem i zauważyłem, że jest bardzo
dokładna, bo znalazłem wieś
Żurów w powiecie rohatyńskim
w dawnym województwie stanisławowskim, w którym mieszkała
moja prababka, moja ciotka…
Popukałem palcem i mówię do
rudej damy - Tutaj mieszkała
moja rodzina. A ta mapę zaczęła
zwijać w rulon i mówi – Proszę,
to dla pana. - Nie dziękuję, jeszcze ktoś ją zobaczy i zacznie się
męka „utraconej ojczyzny”. Mam
ochotę zapytać tych z Tarnopola,
bo może wiedzą, kto dowodził oddziałami UPA napadającymi na
ów Żurów w 1943 i 1944 roku i
dlaczego musieli podpalić kościół wraz z ludźmi...” (internauta
o nicku „grba”: „Mam pytanie”,
w: Gazeta.pl. Forum; 18.08.09).
Sz. Siekierka. H. Komański i E.
Różański dokumentując morderstwa dokonane na Polakach we
wsi Żurów pow. Rohatyn (woj..
stanisławowskie) nie wymieniają
faktu spalenia kościoła z ludźmi.
Podają, że w styczniu 1944 roku
banderowcy zamordowali 8 Polaków NN, mieszkańców osiedla
Wierzbica oraz w kwietniu 1944
roku zamordowali 51 Polaków
NN, mieszkańców wsi Żurów
(Siekierka…, s. 417, stanisławowskie). (44)

W kwietniu 1944 roku we wsi
Żurów pow. Rohatyn banderowcy zamordowali 51 Polaków,
w tym nieznaną liczbę spalili
żywcem w kościele. 18 sierpnia
2009 roku Rada Obwodu Tarnopolskiego przyjęła uchwałę,
w której domaga się od Polski
„oficjalnych przeprosin za czystki etniczne dokonywane przez
Armię Krajową w latach II wojny światowej na etnicznych ziemiach ukraińskich”. Gazeta.pl.
w tej sprawie napisała, że Rada
skrytykowała uchwałę polskiego
Sejmu, gdyż „narodowowyzwoleńczą walkę OUN-UPA zakwalifikowano, jako czystki etniczne,
a odwieczne ukraińskie ziemie
Wołynia, jako kresy wschodnie.
Dlatego wymieniona uchwała
polskiego Sejmu nie odpowiada
prawdzie historycznej i może być
traktowana, jako zamach na integralność terytorialną Ukrainy”.
(„Ukraina: Rada obwodu tarnopolskiego żąda przeprosin od
Polski”; w: Gazeta.pl. Forum; 18
sierpnia 2009). Pod tekstem wypowiedział się internauta o nicku
„grba”: „Pojechałem kiedyś do
Opola, zaparkowałem przed Uniwersytetem i pieszo poszedłem na
spotkanie, a że miałem trochę czasu zajrzałem po drodze na Rynek,
a tam Ukraińcy ze Stanisławowa czyli obecnego Iwano-Frankowska. Zatrzymałem się przed
jednym ze stoisk z turystycznymi
przewodnikami, mapami i zobaczyłem cztery piękne, zgrabne i

Nocą z 9 na 10 maja 1944 r.,
we wsi Derżów pow. Żydaczów
banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali ponad 100 Polaków;
w tym w kościele 3 siostry zakonne szarytki oraz 20 innych
Polaków, spalili wnętrze kościoła i dach (Siekierka..., s. 755;
stanisławowskie). .Motyka (Od
rzezi wołyńskiej..., s. 249 – 250)
dokonuje konfrontacji dokumentu polskiego z ukraińskim. „W
polskim czytamy: „banda wymordowała 65 osób, przeważnie
starców, kobiety i dzieci. Mężczyźni bronili się zabijając 2 napastników. /.../ Około 20 osób i 3
siostry zakonne zamordowano w
kościele, przy czym spalono całe
urządzenie wewnętrzne kościoła”, w ukraińskim zaś: „Grupa
Jawora z miejscowej powiatowej
bojówki okrążyła wieś Derżów, w
której żyło wielu Polaków, żeby
rozpocząć czystkę polskiego elementu. Polacy zaczęli uciekać
do kościoła i tam się zamknęli.
Inni siedzieli po domach, ciężko
było dostać się do środka. Z tego
powodu zaczęto palić chaty, jak
również spalono kościół, gdzie
zamknęli się Polacy i nie można
było ich wziąć żywcem. Do uciekających Polaków strzelano./.../,
padło też kilku Ukraińców, którzy uciekali z Polakami. Podczas
akcji zastrzelono 60 Polaków”.
Kolejnych szesnastu Polaków z
Derżowa banderowcy zabili w
pobliskim lesie, gdzie próbowali

16 kwietnia 1944 roku we wsi
Petlikowce Stare pow. Buczacz
dwóch esesmanów ukraińskich
z SS „Galizien” oraz trzech upowców zastrzeliło wewnątrz kościoła 5 Polaków, w tym siostrę
zakonną Beatę Kogut oraz chłopców lat 13 i 15. Ciężko poranili
siostrę zakonną Kryspinę Walerię
Cnotę, którą uratowali przejeżdżający żołnierze niemieccy zabierając ja do wojskowego szpitala polowego. (41)
W kwietniu 1944 r., we wsi Dmytrów pow. Radziechów „partyzanci ukraińscy” nie mogąc dostać się do kościoła, gdzie schroniła się ludność, oblali go naftą
i podpalili, w płomieniach żywcem spaliło się 120 Polaków. (42)

się schronić”. (45)
We wsi Brzezina koło Chodorowa pow. Bóbrka: „Spalono ludzi w kościele a resztę wystrzelano, szczegółów brak.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie listy strat ludności
polskiej /.../. W: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom
8, Kędzierzyn-Koźle 2016, Za:
Ludobójstwo OUN-UPA tom 8 Stowarzyszenie Kresowian ). 22
maja 1944 roku we wsi Bryńce
Zagórne pow. Bóbrka banderowcy oraz miejscowi Ukraińcy i z
wiosek okolicznych spalili wieś
i kościół parafialny oraz wymordowali 145 Polaków, 25 zostało
rannych i poparzonych. Napad na
miejscowość nastąpił około godziny 5 rano. Wieś ta opisywana
też jest jako Brzezina. Siekierka, Komński i Bulzacki opisując
wieś na s. 15 – 18 (lwowskie) nie
wymieniają faktu spalenia ludzi
w kościele. (46)
We wsi Stara Sól pow. Sambor:
„W maju 1944 r. spalono w kościele 14 rodzin NN (prawdopodobnie 14 x 4 = 56 osób, co
najmniej).” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy
strat ludności polskiej /.../. W:
Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich.
Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle
2016. Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom 8 - Stowarzyszenie
Kresowian ). (47)
W czerwcu 1944 r., we wsi Hoczew pow. Lesko upowcy wrzucili podczas mszy do kościoła
granaty zabijając 10 Polaków
(inni: 8 Polaków). (48)
Latem 1944 „w jednej z polskich
wsi koło Bóbrki, w lecie roku
1944, wnętrze kościoła znajdowało się całe we krwi ludzkiej.
Ludność polska, która się tam
schroniła, została okrutnie wymordowana”. (49)
23 października 1944 r., we wsi
Trójca pow. Śniatyn upowcy z
sotni „Rizuna” spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
86 Polaków (głównie kobiety i
dzieci, ponieważ mężczyźni byli
powołani do WP), 1 Żydówkę,
którą ukrywali Polacy oraz 9
Ukraińców. „Widziałem leżącego
w przydrożnym rowie mojego kolegę, którego imienia i nazwiska
nie pamiętam. Leżał na plecach.
W twarz miał wbitą siekierę. Był
w moim wieku, miał 10 lat. Widziałem także na drodze klęczącą nago 18-letnią dziewczynę,
mieszkankę Trójcy. Nazwiska jej
nie pamiętam. Nie żyła, ale trwała w pozycji klęczącej. Miała wyłupione oczy oraz zerwaną skórę
z piersi i obu rąk od łokci do dłoni. /.../ Przed kościołem widziałem zwłoki kilkudziesięciu osób.
Zostały zamordowane siekierami,
nożami, łomami i innymi twardymi narzędziami. Nie byli zastrzeleni. Widziałem w wózku dzie-

cięcym zamordowana 2-letnią
dziewczynkę, córkę Grubińskich,
która miała wbity w brzuch nóż.
Po wejściu do kościoła zobaczyliśmy również wiele ciał zamordowanych ludzi. Dorośli mówili, że
ci w kościele zginęli od granatów
wrzucanych do środka przez bandytów. Zamknęli się przed atakującymi. Uciekłem z tego kościoła,
gdyż widok porozrywanych ciał
był straszny. Te widoki były tak
straszne, że przez wiele lat śniły
mi się ciała pomordowanych i
pościg bandytów za nami i noc w
noc budziłem się zlany potem”.
(50)
W grudniu 1944 roku, we wsi Tudorów pow. Kopyczyńce banderowcy wymordowali w kościele
40 Polaków, mieszkańców wsi, a
potem spalili ich ciała. (51)
W 1944 roku we wsi Brzezina pow. Bóbrka „nacjonaliści
Ukraińcy wymordowali ludność
polską, którą zapędzili do miejscowego kościoła, a następnie
żywcem spalili”. (IPN Wrocław:
Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej w
latach 1939 - 1945 na terenie
powiatów Lwów i Bóbrka, woj.
lwowskie; sygn. akt S 39/02/Zi;
lipiec 2012.). (52)
W 1944 roku, we wsi Stańkowa
pow. Kałusz banderowcy zamordowali ponad 206 Polaków:
w kościele ponad 200 Polaków,
uciekinierów ze wsi Strzałkowce
i innych okolicznych wiosek, a
ciała ich spalili razem z kościołem; oraz we wsi 6-osobową rodzinę. (53)
26 stycznia 1945 r., we wsi Majdan pow. Kopyczyńce upowcy
podczas drugiego napadu (w
marcu 1944 roku zamordowali
tutaj 35 Polaków), obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 118 Polaków,
głownie kobiety, dzieci i starców.
„Drugi napad, o wiele groźniejszy w skutkach, miał miejsce nocą
26 stycznia 1945 r. Wzięło w nim
udział znacznie więcej banderowców i został on dokładnie zorganizowany. Napastnicy nie ominęli
tym razem kościoła, gdzie zgromadziło się wielu mieszkańców.
Dokonali tam masakry kilkudziesięciu osób. Część ludzi znajdowała się na strychu i chórze. Masywne drzwi były zaryglowane.
Napastnicy po ich wyłamaniu zaczęli wrzucać do wnętrza granaty
oraz strzelać. /.../ Na chórze wraz
z księdzem Wojciechem Rogowskim, ukrytych było kilkanaście
osób. Banderowcy nie mogli się
tam dostać. Zaczęli więc wołać,
aby wszyscy zeszli, że nie uczynią nikomu krzywdy. Zagrozili
też podpaleniem kościoła. Ludzie początkowo się wahali, ale
za przykładem księdza skakali
z góry na rozłożone poduszki i
pierzyny. Niektórzy spuścili się
na sznurach zwiniętych z prze-
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ścieradeł. Kiedy wszyscy opuścili
chór, banderowcy pozwolili wyjść
na zewnątrz. Jedni przepuszczali, ale drudzy po chwili mordowali. Księdzu Rogowskiemu pozwolono wyjść i kiedy dochodził
do plebani, któryś z morderców
trzema strzałami ciężko go ranił.
Żył jeszcze kilka godzin, umarł z
upływu krwi. Wewnątrz kościoła zginęli: Paweł Ciemny z żoną
Jadwigą, którą zarąbała siekierą
Ukrainka Katarzyna Tytor. Ona
też zarąbała siekierą Stanisławę
Żywinę, żonę Mikołaja oraz Michalinę Żywinę, żonę Jana i jego
synka z pierwszego małżeństwa.
W kościele zostali także zamordowani: Michał Towarnicki z żoną
Anną i córeczką, Anna Nowacka z córką, Franciszek Dżumyk
i Leon Żywina. Obok kościoła
ukraińscy rezuni zatrzymali ojca
Grzegorza Ciemnego, ściągnęli z
niego odzież, buty i zarąbali siekierą. Obok mego ojca leżał Jan
Czarnecki, który zginął w podobny sposób. Na plebani banderowcy zastrzelili moich stryjów: Mikołaja Ciemnego, Filipa Ciemnego i Jana Ciemnego, razem z
żoną i córką” (Józef Ciemny; w:
Komański..., s. 745 – 747). „W tę
pamiętną noc na własne oczy widziałem zwierzęcą rozprawę banderowców z mieszkańcami wsi.
Krzyczeli ludzie, ryczało bydło.
W powietrzu unosił się zapach
ludzkiej krwi i pogorzelisk. Ludzie schronili się w kościele, ale
to nie powstrzymało bandytów.
Wrzucili do środka kilka granatów, weszli od strony ołtarza,
wyciągali ludzi i na miejscu zarąbywali siekierami. Widziałem
jak bandyci wrzucali do ognia
żywych mieszkańców: Dombę i
Katarzynę Żabielską. W kościele
zabili H. Towarnicką z 4-letnim
dzieckiem oraz 65-letnią Bocian
z trzema wnukami” (Jan Kinal;
w: Komański..., s. 751). „Z relacji świadków wynika, że w mordowaniu brała udział także grupa ukraińskich dziewcząt i kobiet
przebrana w męskie ubrania. W
tym dniu zginęło w kościele 118
osób, a 58 osób zostało zamordowanych na terenie wsi, w spalonych budynkach i została zastrzelona na polach podczas ucieczki.
Ogółem zginęło 178 osób” (Dionizy Polański; w: Komański..., s.
755). (54)
Nocą z 2 na 3 lutego 1945 roku
na miasteczko Czerwonogród
pow. Zaleszczyki napadło kilka sotni UPA; Polacy podjęli
obronę. Zginęło, bądź zostało
zamordowanych 65 Polaków, 20
zostało rannych, z których część
potem zmarła. „Po chwili poszukiwań napastnicy przystąpili do
rąbania drzwi od zakrystii. Tam
znajdowała się siostra przełożona z drugą siostrą. Gdy weszli do
środka, zaczęli się odgrażać, że,
jako Lachy, będą spalone. Zmuszono siostrę przełożoną, by powiedziała, gdzie są dzieci. Bito
ją. Naniesiono słomy do kaplicy
i podpalono ją, ale na szczęście
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słoma była mokra i tylko tliła się
unosząc po kaplicy smugi dymu.
Po tym wyprowadzono obie siostry na parter. Słyszałam cztery
strzały, które, jak później zobaczyłam, zmasakrowały głowę i
twarz siostry Klary Linowskiej,
a siostrze B. Bronikowskiej wbito
w plecy nóż. Gdy opuszczałyśmy
klasztor, aby zejść do Czerwonogrodu, zauważono naszą gromadkę z Nagórzan. Gdy zeszłyśmy,
powitali nas ludzie, donosząc o
śmierci księdza kanonika Jurasza” (Władysława – siostra zakonna; w: Komański..., s. 911).
(55)
Wymienionych wyżej 55 kościołów, w których mordowana była
ludność polska, a na pewno nie
dokumentuje wszystkich takich
przypadków.
W kilkunastu przypadkach kościoły stawały się punktami obrony. W lutym 1944 r., we wsi Kukutkowce pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 12 Polaków,
reszta schroniła się w kościele i
podjęła skuteczną obronę. Od 2
do 21 lutego we wsi Dederkały Wielkie pow. Krzemieniec za
murami kościoła Podwyższenia
Krzyża Św. i klasztoru reformatów chroniło się i broniło 370 Polaków, a dowództwo całej obrony objął ks. dr Józef Kuczyński,
który po wejściu Sowietów został
przez nich aresztowany w wyniku donosów Ukraińców. (Siemaszko..., s. 417 – 420). Nie dotarłem do informacji stwierdzających, czy wśród obrońców były
ofiary śmiertelne, aczkolwiek jest
to bardzo prawdopodobne.
W czerwcu 1943 roku we wsi
Ostrożec pow. Dubno „na terenie kaplicy miało miejsce starcie
polsko-ukraińskie”. Była to murowana kaplica z 1934 roku należąca do parafii w Jałowiczach.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Łuck: „1943 rok, parafia Chłonowiec koło Deraźnego (pow. Kostopol – przypis S. Ż.). Ludność
polską spędzono do kościoła,
zamknięto i podpalono. Wszyscy
zginęli przez bulbowców. 1943
r. kwiecień”. (Grzegorz Naumowicz: „Zarys historii rejonu samoobrony Huta Stepańska - Wyrka - Hały”; w: „Kresowy Serwis
Informacyjny”, nr 7/2013). Siemaszko..., s. 618 – 619 stwierdzają, że 28 marca 1943 roku,
w niedzielę, napad planowała
bojówka UPA Stacha”, ale dzięki ostrzeżeniu Ukraińca Hrycia
do kościoła poszło tylko kilka
starszych osób i upowcy z napadu zrezygnowali, zamordowali 3
osoby z rodziny Płacherskiego i
odeszli. W kwietniu zamordowali
5 przebywających tutaj polskich
rodzin liczących 18 osób. Nie podają, czy mord ten miał miejsce
w kościele.
Adolf Głowacki pisze: „Nie
rzadkie były wypadki mordowania ludzi zgromadzonych w
kościołach. Taki los spotkał Kołodno, Netrebę i Nowiki” (Adolf
Głowacki : Lata bezprawia, mordu i pożogi. Szczecin 2009). W
okresie luty – kwiecień 1944
roku w Małopolsce Wschodniej
Ukraińcy podczas napadów i rzezi zniszczyli te kościoły i prawdopodobnie zamordowali osoby,
które schroniły się wewnątrz. Zapewne dotyczy to także świątyń
we wsiach Kołodno i Netreba.
Polacy w kościele w Nowikach
obronili się i doczekali pomocy,
stąd nie wiadomo, czy chodzi o
zabitych w trakcie obrony, czy
też o tych, którzy pozostali we
wsi i podczas kolejnego napadu
zostali zamordowani w kościele.
W marcu 1944 r., we wsi Kłodno
Wielkie pow. Żółkiew banderowcy spalili 80 budynków i kościół
parafialny oraz zamordowali co
najmniej 40 Polaków.

nie przeżył. W pierwszych latach
wojny zamordowali go Ukraińcy. W jednej z polskich wiosek
na wschodzie zgonili wszystkich mieszkańców do kościoła
i kazali właśnie jemu podpalić
świątynię z ludźmi. Nie podpalił.
Został bestialsko zamordowany, a mężczyźni, kobiety i dzieci
zostali przez bandytów spaleni
żywcem w drewnianym wiejskim
kościółku” (Władysław Burzawa: „Kobieta ze Wschodu”, relacja Zofii Koniecznej, w: http://
www.niedziela.pl/artykul/58908/
nd/Kobieta-ze-Wschodu ). Nie
wiadomo, czy ten kościółek jest
wśród wymienionych wyżej, czy
też nie jest. Świadek Zofia Konieczna mieszkała we wsi Huta
– Poręby pow. Brzozów, „wioska
na wschodzie” zapewne znajdowała się na niedalekim Wołyniu
– wówczas może chodzić o Aleksandrię, Białozorkę, Kuty lub
Szymbar?

PRZYPISY
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(1) „Żal kresowych stanic”, w:
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(23) Jan Zabłotny, w: Jastrzębski
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– 1947”, Wrocław 2007, s. 74.
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W lipcu 1943 roku we wsi Żabcze
pow. Łuck upowcy spalili w cerkwi greckokatolickiej ks. Serafina Horosiewicza oraz 4 Polaków,
których miał ukrywać; potępiał
on w swoich kazaniach zbrodnie
dokonywane przez Ukraińców na
ludności polskiej (Siemaszko...,
s. 552).

(6) Siemaszko... s. 826

(28) Siemaszko…, s. 473 – 474

(7) Siemaszko… s. 160 – 162

(29) Siemaszko…, s. 475 – 476
oraz Maria Adaszyńska, Eugeniusz Zawadzki; w: Komański
Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie tarnopolskim
1939 – 1946; Wrocław 2004, s.
962.

Obecnie Cerkiew, zarówno greckokatolicka jak i prawosławna,
aktywnie uczestniczy w gloryfikacji zbrodniarzy, organizuje
uroczyste rocznie i wyświęca im
pomniki. Z wielką pompą obchodzi cerkiew prawosławna kolejne „rocznice burzenia cerkwi na
Lubelszczyźnie”, gdy rozebrano
kilkadziesiąt starych cerkwi postawionych przez administrację
carską w celu rusyfikacji ludności i gdzie nie zginęła ani jedna
osoba.

Latem 1943 roku w miasteczku
Mizocz pow. Zdołbunów na terenie kościoła św. Jana Nepomucena z XVIII w. miały miejsce
walki polskiej samoobrony z atakującymi bandami nacjonalistów
ukraińskich. i zapewne po stronie
polskiej jakieś ofiary były.

„Ponadto, terrorystyczne bojówki OUN-UPA mordowały wiernych również w innych rzymsko-katolickich kościołach na
Wołyniu, na przykład w takich
miejscowościach jak: Chrynów,
Zabłotce, Kuty, Szumbar, Wyszogródek, Białozórka, Kołodno”
(Aleksander Szumański: „Zapomniani duchowni męczennicy
kościoła na Wołyniu”; w: „Kresowy Serwis Informacyjny” nr 3
z 2012 r.). Odnośnie wsi Zabłotce
pow. Dubno, W. i E. Siemaszko
w swojej książce na s. 83 podają,
że brak jest informacji o losach
Polaków zamieszkałych w tej
wsi, zapewne więc chodzi o wieś
Zabłoćce , wymieniane też jako
Zabołotce lub Zabłotce, pow.
Włodzimierz (Siemaszko..., s.
838 – 839), Odnośnie wsi Szumbar pow. Krzemieniec, W. i E.
Siemaszko na s. 424 podają, że
kościół został spalony 30 lipca
1943 roku, a następnie rozebrany
– nie ma informacji o ofiarach.

Kościół katolicki w Polsce nigdy
nie obchodził rocznicy zburzenia
(spalenia) świątyń katolickich na
ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943 – 1945,
połączonego z okrutnym wymordowaniem około 250 tysięcy bezbronnej ludności polskiej, w tym
dokonanym we wnętrzu świątyni,
przed ołtarzem, w obecności Najświętszego Sakramentu, przed
obliczem Boga. Nie chce pamiętać o swoich kapłanach, którzy
ponieśli męczeńską śmierć za to
tylko, że byli polskimi kapłanami
katolickimi. Cerkiew czyni starania, aby błogosławionym został
ojciec jednego z największych
zbrodniarzy połowy XX wieku. Natomiast błogosławionym
został arcykapłan, który biernie
przyglądał się, jak jego greckokatolickie „owieczki” wyrzynają
ćwierć miliona polskich katolików. Który nie powstrzymał
swoich kapłanów przed podżeganiem do zbrodni ludobójstwa, ani
przed czynnym w tej zbrodni ich
udziałem.

We wsi Chołoniewicze pow.

Relacja świadka: „Tato wojny

STANISŁAW ŻUREK

W wielu opracowaniach pojawia
się informacja, że 11 lipca 1943
roku nacjonaliści ukraińscy mordowali ludność polską zgromadzoną na nabożeństwach w kościołach w kol. Swojczów (drewniany kościół Narodzenia NMP z
XVIII wieku „został zaatakowany
podczas nabożeństwa”) , w kol.
Dominopol, w kol. Orzeszyn, we
wsi Wyrka (18 lipca) – wszystkie
w powiecie włodzimierskim. 12
lipca 1943 roku we wsi Zagaje
pow. Horochów „została zaatakowana w czasie nabożeństwa”
kaplica z 1900 roku należąca do
parafii Drużkopol. Nie dotarłem
jednak do relacji świadków tych
zbrodni.
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wołyńskiej”; oprac. Rafał B. Pękała; w: http://www.zbrodniawolynska.pl/swiadkowie-mowia/beru?SQ_DESIGN_NAME=print;
Siekierka..., s. 628, lwowskie.
(34) Siekierka..., s. 757 – 758;
lwowskie oraz ks. Michał Danowski; w: Siekierka..., s. 780 –
790; lwowskie
(35) Żurek Stanisław: UPA w
Bieszczadach; wyd. II, Wrocław
2010, s. 18.
(36) Siekierka…, s. 289, stanisławowskie
(37) Siekierka…, s. 289, stanisławowskie
(38) Adam Urbaniak, w:www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl oraz: Bolesław Kulbiola, Józef
Kulbiola i Maria Magierecka; w:
Siekierka..., s. 203 – 204; stanisławowskie
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(39) Bartłomiej Taran 21.01.2012
na stronie internetowej www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl

na; w: Komański..., s. 911.

(40) Sikorski Franciszek: Iwa
zielona, Wrocław 1984, s. 237,
239, 243

/…/ „Przytaczając opis męczeństwa sióstr, chcemy pokazać do
czego zdolny jest człowiek, który
odrzuca Boga i Jego przykazania
i jak destrukcyjną siłą jest nienawiść. Ale równocześnie pragniemy budzić odwagę dobra,
która pomoże nam stawać się
znakiem sprzeciwu wobec wielorakich przejawów zła spotykanych we współczesnym świecie.
W „Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty” w punkcie 7 czytamy: „Nie zawahasz się popełnić
największego przestępstwa”, dalej w punkcie 8: „Nienawiścią i
podstępem będziesz przyjmował
wrogów swojej Nacji”. Ukraiński nacjonalizm jasno precyzował, kto jest wrogiem. /…/
Najnowsze badania wykazują,
że w społeczeństwie ukraińskim
wciąż ukrywana jest prawda
o tym dramacie. Szczególnie
wyraźnie widać to w zachodnich obwodach Ukrainy, gdzie
członków zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) zwłaszcza Ukraińskiej
Powstańczej Armii (UPA) kreuje
się na bohaterów. Imiona nacjonalistycznych zbrodniarzy nadaje
się ulicom, na ich cześć stawia
się pomniki i wiesza pamiątkowe
tablice. Nasza cywilizacja choruje w sposób mniej lub bardziej
ukryty więc potrzebna jest nam
odwaga, ale jeszcze bardziej potrzebna jest nam mądrość. /.../
Siostra Maria Zofia od Serca
Jezusowego - Stefania Matylda
Ustianowicz urodziła się 12 marca 1875 roku w Szczakowej koło
Chrzanowa. Jej ojciec - Szczepan
- pochodził ze spolonizowanej rodziny rusińskiej i był grekokatolikiem. Stefania była jedną z pierwszych wychowanek Niżniowa.
/.../ Rysem charakterystycznym
sylwetki duchowej s. Zofii była
„posługa jednania”. Jej siostry
Halina i Olena opowiadały, że:
„Siostra Zofia bardzo ubolewała
nad bratobójczą niezgodą między
Polakami a Ukraińcami; tak bardzo chodziło jej o to, by nastąpiła
zgoda i poczucie braterstwa między tymi dwoma narodami zmuszonymi przez geografię i historię
do życia na jednym terenie i przeżywania wspólnych dziejów. /…/
W nocy z 15 na 16 kwietnia 44
roku siostry przeżywają okrutny
napad bandy w Niżniowie. Po
tych dramatycznych wydarzeniach m. Zenona poleciła siostrom opuścić dom. Pozostała w
nim tylko s. Franciszka Kosio-

(41) Komański…, s. 165 – 166
(42) Komański..., s. 314
(43) Komański…, s. 326 – 327
(44) Internauta o nicku „grba”:
„Mam pytanie”, w: Gazeta.pl.
Forum; 18.08.09.
(45) Siekierka..., s. 755; stanisławowskie oraz .Motyka Grzegorz:
Od rzezi wołyńskiej do akcji
„Wisła”, Kraków 2011, s. 249 –
250.
(46) Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy strat
ludności polskiej /.../. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich. Seria
– tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016,
Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom
8 - Stowarzyszenie Kresowian .
(47) Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy strat
ludności polskiej /.../. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich. Seria
– tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016.
Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom
8 - Stowarzyszenie Kresowian .
(48) Żurek…, s. 21 oraz „Na Rubieży” nr 23
(49) Korman Aleksander: Piąte
przykazanie boskie: Nie zabijaj!
Nieukarane ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów w latach 1939-1945”, Londyn 1989.
(50) Zdzisław Krzywiński; w:
Siekierka..., s. 660 – 661; stanisławowskie
(51) Komański..., s. 247
(52) IPN Wrocław: Śledztwo w
sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich w celu
całkowitego wyniszczenia ludności polskiej w latach 1939 - 1945
na terenie powiatów Lwów i Bóbrka, woj. lwowskie; sygn. akt S
39/02/Zi; lipiec 2012.
(53) Siekierka..., s. 161; stanisławowskie
(54) Józef Ciemny; w: Komański..., s. 745 – 747 oraz Dionizy
Polański; w: Komański..., s. 755
(55) Władysława – siostra zakon-

SUPLENENT: „Mord na zakonnicach”.

rowska i trzy siostry Józefitki,
które przeniosły się do naszego
klasztoru. Matka Zenona obawiając się o los Niżniowa, zwróciła się do sióstr listem kolejnym,
szukając ochotniczek do pracy w
tej fundacji. Zgłosiło się kilka,
Matka wybrała s. Zofię, s. Teresę
i jedną siostrę szafirową. /…/
Siostra Zofia dotarła do Niżniowa 8 czerwca 1944 roku razem
z s. Marcelą. Zatroskana o los
klasztoru i miejscowej ludności,
przystępuje do pracy. Odwiedza
ludzi ewakuowanych tu z Jazłowca. Przygląda się ogromowi
zniszczeń. Pociesza tych, którzy
stracili domy i na pogorzeliskach próbują klecić jakieś tymczasowe schronienia. Miejscowi
cieszą się obecnością siostry, a
Ona witając się z nimi powtarza
„przyjechałam, by z wami pozostać”. Wśród tych nieprawdopodobnych zniszczeń snuje plany
na najbliższą przyszłość. Zastanawia się nad otwarciem szkoły
powszechnej, „bo trzeba chwytać lud, póki się garnie i póki
obce wpływy go nie odwrócą.”
Na dwa miesiące przed śmiercią,
dzięki pomocy dowódcy wojsk
węgierskich stacjonujących w
niżniowskim domu, udaje się Jej
dostać do Jazłowca. /…/ Ostatnia wiadomość od s. Zofii z Niżniowa pochodzi z 12 lipca 1944
roku, w tydzień później kontakt
między Jazłowcem a Niżniowem
urywa się całkowicie. W kronice
jazłowieckiej znajdujemy zapis,
iż jakaś nieznana siostrom kobieta, przejeżdżająca przez Niżniów,
powiadomiła siostry w Jazłowcu,
że s. Zofia wzywa ekonomkę - s.
Laetitię, bo jest bardzo chora.
S. LAETITIA od MIŁOŚCI BOŻEJ - MARIA WANDA SZEMBEK urodziła się 4 czerwca 1909
r. w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego. Pochodziła
ze starego rodu Szembeków, który dał Polsce biskupów i senatorów. /…/ Po długich wahaniach s.
Gabriela zgadza się na wyjazd s.
Laetiti do Niżniowa. A ponieważ
siostra nie zna języka ukraińskiego, a na dodatek jest młoda,
w podróży towarzyszy jej Kasia
Szczerbata - dawna pracownica
klasztoru. Wiezie je Antoni Blicharski, gospodarz z pobliskiej
Nowosiółki. Wyjazd nastąpił 21
sierpnia [1944 r.], powrót z s. Zofią przewidziany był na najbliższą
środę - 23 - sierpnia, a najpóźniej
w sobotę. Wiadomo, że obie siostry wyjechały z Niżniowa zgodnie z zapowiedzią we środę 23
sierpnia. W archiwum znajduje
się świadectwo Józefy Felsztyńskiej, wychowanki jazłowieckiej,

która pracowała w Koropcu w
Rejonowej Kasie Oszczędności,
w budynku usytuowanym przy
samej szosie. „Jestem ostatnią
z wychowanek, która widziała i
rozmawiała w 1944 roku z siostrami Laetitią i Zofią przed ich
męczeńską śmiercią. Przez okno
zobaczyłam furmankę i dwie
siostry w białych welonach. Jechały z Niżniowa do Jazłowca.
Wyskoczyłam i biegłam za nimi
aż do starej, drewnianej cerkwi. Tam się zatrzymały. Powiedziałam, że jestem wychowanką
Jazłowca i prosiłam, żeby nie
jechały przez Rusiłów, ale bezpieczniejszą choć dłuższą szosą
przez Zubrzew, Buczacz. Przez
Rusiłów jeździłam z Jazłowca
do domu. Jest to wieś ukraińska, pełna band w okolicznych
lasach. O napadach i mordach
słyszeliśmy już wtedy. Siostra
Laetitia powiedziała: „Co Bóg
da, niech będzie. Niech się stanie Jego Wola”. Pożegnały mnie
i pojechały. Siostry siedziały na
tylnym siedzeniu, obok furmana
jechała jakaś kobieta. Nie wiem,
kto to był. Dzień był słoneczny.
O męczeńskiej śmierci dowiedziałam się dopiero po wojnie.”
Drugim naocznym świadkiem
była p. Józefa z Sandeckich
Pastuszak. Kobieta ta widziała siostry na drodze leśnej koło
Rusiłowa. Droga prowadziła do
Jazłowca przez las i rzekę Strypę. Kasia zachęcała p. Józefę do
wspólnej podróży, ale p. Józefa
odpowiedziała, że jest aresztowana i nie może z siostrami jechać.
Tego samego dnia została jednak
zwolniona i wróciła do Jazłowca z wiadomościami, że widziała
siostry wracające z Niżniowa. Z
kolei nocny stróż doniósł, że we
środę słychać było strzały, a przez
las przechodziły wozy i konie. 29
sierpnia - kilka kilometrów od
Rusiłowa - odnaleziono w Strypie
w bestialski sposób zmasakrowane ciało woźnicy Blicharskiego.
Przez dwa miesiące siostry podejmowały różne działania, by
odnaleźć s. Zofię i s. Laetitię.
Poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów. Nadzieja topniała z każdym dniem.
Wreszcie 3 listopada przybiegła
do klasztoru wnuczka Tymka Michaleckiego (gospodarza jazłowieckiego domu jeszcze za czasów M. Marceliny) Bronia Hałabura z wiadomością, że zbierając
grzyby w lesie, w Rusiłowie napotkała leżące w zaroślach zwłoki,
a obok nich porzucone białe sandały. Dlatego natarczywie pytała,
w jakich bucikach siostra ekonomka pojechała do Nizniowa. S.
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Gabriela natychmiast sprawdziła
w celi i już nie było wątpliwości.
4 listopada odnalezione ciało
przywieziono do klasztoru, zmasakrowane szczątki owinięte w
prześcieradło złożono tymczasowo w pace. W niedzielę, gdy
trumna była otwarta, odkryłyśmy prześcieradło. „Dopiero
wtedy - relacjonuje s. Gabriela
- zobaczyłyśmy, co zostało z tej
drogiej Siostry, która wyjechała
z domu zdrowa, silna, pełna żywotności, a wróciła niepodobna
do siebie’’. Siostra miała złamaną nogę, prawą rękę wyrwaną ze
stawu czy złamaną, na plecach
widniały ślady uderzeń, na głowie trzy rany zadane prawdopodobnie nożem. Pogrzeb s. Laetiti
odbył się 6 listopada 1944 roku.
W kilka dni potem - relacjonuje
kronika jazlowiecka - gospodarz
jadący przez Rusiłów wycinał w
lesie pręt na bat, który mu się
popsuł i spostrzegł w zaroślach
część habitu i część zwłok. Zwłoki
s. Zofii były jeszcze w straszniejszym stanie, bo przez pół przecięte. Obok leżały resztki stroju zakonnego: rękawy, niebieski fartuszek, welon, poszarpany habit...
trochę dalej głowa i kołnierz.
Prawdopodobnie górna część tułowia została spalona. Pogrzeb s.
Zofii odbył się w sobotę 11 listopada tak samo prowadzony przez
ks. Proboszcza. /…/ Po zamordowaniu s. Zofii w Niżniowie pozostała - wraz z trzema siostrami
Józefitkami, które się tu schroniły
- tylko s. Franciszka Kosiorowska. (zafurtowa). Początkowo
zwane siostrami tercjarkami,
później zafurtowymi, a od koloru
noszonego habitu popularnie siostrami czarnymi. Klauzura w początkach istnienia Zgromadzenia
przez obie Założycielki pojmowana była dość surowo. Dlatego
zadaniem sióstr zafurtowych była
praca charytatywna i apostolska
na zewnątrz. One to odwiedzały
chorych, leczyły, przygotowywały
do sakramentów świętych, uczyły
dzieci wiejskie, zwłaszcza chłopców, którzy nie mogli uczęszczać
do klasztornych szkółek. /…/
7 marca 1945 r. siostra Franciszka Kosiorowska została w okrutny sposób zamordowana przez
bandę ukraińską w Niżniowie.
Razem z s. Leokadią - Józefitką
zostały oblane przez banderowców benzyną , a potem podpalone. W ten sposób stały się żywym płomieniem” (m. M. Nina
od Zmartwychwstania: „Mord
na
zakonnicach”;Szymanów
23.09.2007r.; www.niepokalanki.
pl).

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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Cmentarz Janowski we Lwowie
Redakcja

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że ukazała się długo
oczekiwana monografia Cmentarza Janowskiego. Trzy lata pracy
dobiegły końca. To dwa tomy,
prawie 1200 stron. Pierwsza
tak szczegółowa monografia tej
lwowskiej nekropoli.
Z recenzji ks. prof. dr hab. Józefa
Wołczańskiego:
Trzeba bezstronnie uznać wysiłek
twórców recenzowanego dzieła
za wręcz heroiczny. Polegał on w
pierwszym rzędzie na dotarciu do
archiwaliów przechowywanych
we Lwowie, ale z reguły nieudostępnianych polskim badaczom
(…) Poza tym przeprowadzono
solidne badania terenowe in situ,
pozyskując dokumentację wszystkich zachowanych dziś obiektów
sepulkralnych na janowskiej nekropolii (…) Żmudna kwerenda
zaowocowała gruntownym studium odsłaniającym genezę, dzieje i współczesność wspomnianej
nekropolii. Trud i determinacja
Autorów przysporzyły polskiej

nauce i kulturze pomnikowe dzieło o trwałych walorach poznawczych. Publikacja zasługuje na
pełne uznanie, ponieważ uratowano w niej setki życiorysów osób
wcale nie z tzw. pierwszej ligi życia społecznego Lwowa, ale godnych szacunku z tytułu pełnionych
niekiedy prozaicznych funkcji,
bez których życie codzienne nie
może się obejść. Ukazano nadto
bogatą panoramę wydarzeń polityczno-wojskowych, epizodów
ze świata kultury i nauki, sportu
i rekreacji, Kościoła katolickiego,
w których uczestniczyli ludzie
pochowani po śmierci na Cmentarzu Janowskim. Nie pominięto
bynajmniej obrazów odnoszących
się do tragedii rodzinnych, czy
ofiar tzw. wypadków losowych.
Niemało miejsca poświęcono bohaterom narodowym walczącym
o wolność Ojczyzny w różnych
epokach historycznych.
Tom I - 622 ss. + 92 strony z ilustracjami,
Tom II - 440 ss.+ 16 stron z ilu-

stracjami.
Nakład jest mały - tylko 500 egzemplarzy.

W przypadku braku możliwości
zakupu publikacji „Cmentarz Janowski we Lwowie” za pomocą

sklepu internetowego, proszę o
kontakt:
mail: wydawnictwo@zapol.com.
pl, tel. +48 91 4 35 19 44

Narracja, która nas obraża
i poniża
Bożena Ratter

W 1672 r. pod Komarnem rozegrała się bitwa Sobieskiego z Tatarami. W 1801 r. klucz dóbr komarnickich nabył hr. Antoni Józef
Lanckoroński, marszałek regionu
galicyjskiego, do którego należało
też Rumno. Parafia, założona w
1472 r., największa w archidiecezji lwowskiej, miała początkowo
kościół drewniany a murowany
powstał w latach 1620-1621. W
okresie międzywojennym hr. Karolina Lanckorońska (która przekazała prywatną kolekcję Lanckorońskich do Zamku Królewskiego)
z siostrą Adelajdą przeprowadziły
tam prace konserwatorskie. Kościół ten po wojnie spotkał ten sam
los co setki innych zabytkowych
obiektów I i II RP pozostałych na
zabranych ziemiach. Cudowny
wizerunek Matki Boskiej - wykonaną w 1644 r. kopię obrazu z
rzymskiej bazyliki Santa Maria
Maggiore wywieźli ocaleli z pogromu mieszkańcy do Nowolesia
koło Strzelina na Dolnym Śląsku.
Natomiast kościół w Komarnie
Sowieci przerobili na magazyn.
Potem była w nim cerkiew, a obecnie stoi zamknięty i powoli zmienia się w ruinę, chociaż stanowi
wspaniały zabytek sztuki baroku
(mógłby wyglądać jak bazylika w
Krzeszowie, uważana przez Niemców za perłę baroku europejskiego
i chętnie przez nich odwiedzana).
W ciągu wieków kolejne pokole-

nia magnatów i szlachty budowały
twierdze, wsie i miasteczka. Podnosiły z ruin i upiększały tę ziemię
po najazdach Tatarów, Turków,
Kozaków czy Moskali. Zawsze
znajdowały się polskie ręce, które zniszczenia usuwały, ponownie
zaprowadzały ład i orały pola, aby
tamtejsze czarnoziemy dawały
obfity plon. Polscy artyści odtwarzali spalone kościoły, zdobili je,
tworzyli nowe wartościowe dzieła kultury. Agresja Niemców i
Rosjan w 1939 roku zmieniła tę
krainę bezpowrotnie. Bolszewizm,
nacjonalizm niemiecki, nacjonalizm ukraiński doprowadziły do
eksterminacji zamieszkałej tam od
wieków ludności polskiej. Zabytki dawnej świetności kultury polskiej, które tam przetrwały - zamki, pałace, świątynie są bezczeszczone, niszczone do fundamentów,
starte spychaczami z powierzchni
ziemi, już ukraińskiej ziemi. W
najlepszym przypadku wrogowie
Polski pozwalają zmieniać się zabytkowym kościołom w ruinę, jak
na przykład w Komarnie, by zatrzeć ślady przynależności owych
terenów do Polski. Temu celowi
służy też obecnie budowa ogromnych cerkwi, by nadać krajobrazowi cechy bizantyjskie, a zlikwidować ślady kultury łacińskiej,
która razem z Polską i z Polakami
powinna zniknąć z ziemi ruskiej
leżącej na wschód od Bugu. Na

Kresach Wschodnich utraciliśmy
tysiące wsi i miasteczek oraz setki
miast. Ale niewiele z nich ma tak
dobrze udokumentowane (efekt
kilkuletniej pracy z dokumentami
źródłowymi i świadkami ks. Tadeusza Patera) dzieje najnowsze
i losy Polaków tam mieszkających
w XX wieku jak wieś Rumno.
(prof. dr hab. Maria Pawłowiczowi- Wprowadzenie do opracowania ks. Tadeusza Patera „Rumno.
Księga rodzin polskich”. IPN Rzeszów).
Rumno, wioska duża, ponad
750 gospodarzy-rolników o różnej zamożności. Gospodarze w
znacznej większości musieli być
wystarczalni, głównie gdy szło o
zaopatrywanie się w podstawowy sprzęt rolniczy, pługi, brony,
koła do wozu i do pługa, okucia
przy wozie, obręcze - od dostawców kupowało się jedynie sierpy
i kosy. Potrzebni byli kołodzieje,
stolarze i kowale. Kilku ich było
w Rumnie. O przywiązaniu rumnian do ziemi świadczy również
to, że nie było znaczącej migracji
za chlebem, zaledwie jednostkowe
przypadki. Codzienne życie scalało ludzi na każdym kroku: w drodze do pracy na pole, do sklepu, do
cerkwi i kościoła, do urzędu, młyna, mleczami, a dzieci - do szkoły;
w poniedziałki w drodze na targ do
Komarna. Polacy i Rusini zgodnie
wybierali się na sołtysów we wsi.

Wszyscy pełnili obowiązki gromadzkie. Głębszym wymiarem
integracji społecznej były małżeństwa mieszane. Folwark w Rumnie należał do większych i dobrze
prosperujących, a to dzięki bardzo
urodzajnej ziemi - sam czarnoziem - oraz dobremu zarządzaniu
majątkiem. Funkcję rządcy pełnił
pan Abczyński. Miał oczywiście
pomocników w podziale pracy i
pracowników na polu oraz w gospodarstwie hodowlanym: sezonowych i stałych. Folwark dawał
możliwości pracy i uzyskania
środków na utrzymanie rodzin.
W domu państwa Michała i Katarzyny Bryneckich, z ramienia
Rady Sołeckiej Rumna, w roku
1939 na czas żniwny była prowadzona dla dzieci półkolonia - pod
opieką wychowawczyni pani z
Pohorców z ziemi naddniestrzańskiej. Była to nowość, radość i
poważna pomoc dla mieszkańców
na czas nasilonych prac żniwnych.
Przed wojną Rumno stawało się
ośrodkiem działalności oświatowej wśród kresowej ludności. Z
różnych stron Polski przybywali tu
nauczyciele, by prowadzić pracę
dydaktyczną i-co należy podkreślić - pracę integracyjną między
Polakami i Rusinami, których z
czasem opanowała ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, doprowadzając do zbrodni ludobójstwa
na Polakach. Pani Wanda Kacz-

kowska przez szereg lat uczyła w
Rumnie
(i jeszcze przez rok po zamążpójściu). Mąż Józef dojeżdżał ze
Lwowa. Dzieci ukraińskie uczyły
się w języku ukraińskim, polskie w języku polskim.
Tak było do pamiętnej nocy 2 na
3 czerwca 1944 r., kiedy Polacy,
mieszkańcy Rumna, zostali napadnięci, wymordowani, obrabowani,
a ich dobytek pochłonęła pożoga.
Wtedy i w najbliższych dniach
zginęło czterdzieści osób, wśród
których były malutkie dzieci. Ci,
co ocaleli po ukraińskiej zbrodni,
musieli uciekać, by ratować życie.
W spustoszonym Rumnie zamarła
radość. Zniszczone zostało życie
sąsiedzkie. Zapanowała podejrzliwość i nieufność. Śmierć wyglądała zza węgła każdego budynku.
Co krok ukazują się mocne potwierdzenia dokumentalne pozytywnych relacji – kontynuuje ks.
Tadeusz Pater- międzywyznaniowych stron rzymskokatolickich i
greckokatolickich, czyli między
Polakami i Rusinami (Ukraińcami). Aż trudno zrozumieć, że te
tak liczne zażyłości rodzimie w
krótkim czasie przemieniły się w
nienawiść, tragiczną mściwość
- czym stal się czerwiec 1944 r.,
kiedy sąsiad Ukrainiec (obywatel polski) wyszedł z narzędziem
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zbrodni na sąsiada Polaka. Te czasy ukształtowała wszak świadoma
ingerencja człowieka. A i dzisiaj
brak woli uznania winy - popełnionej z niecnych pobudek szowinizmu przez formacje UPA zbrodni
ludobójstwa.
„ Widziałam również na własne oczy rodzinę Wandyczów (6
osób), którzy uciekali na własne
pole i nie zdążyli. Ukraińcy otoczyli ich na koniach na łączce i zamordowali. Widziałam, że któraś z
kobiet miała obcięte piersi, głowę
rozbitą jakimś narzędziem metalowym, ubrania mieli na sobie porozrywane, w garści mieli ziemię i
nagarniętą trawę- zapewne z bólu
ją rwali” (Anna Dżugar z Rumna ).
„Tuż za gumienkami w łanie koniczyny leżała wymordowana cała
rodzina Wandyczów. Leżeli w kole
wydeptanym końskimi kopytami,
zakrwawieni i obłoceni, zmasakrowani. Byli to:
Katarzyna Wandycz, moja ciotka,
ze zmasakrowaną twarzą, ze zwisającym z ust wyciętym językiem,
głową zakrwawioną;
Marysia Wandycz, jej córka, w
piersiach miała wielką dziurę, a
obok leżało wydarte z jej piersi
serce;
Anna Wandycz, również jej córka
23-letnia, z rozpołowioną głową, z
rozbryzganymi kawałkami bielącego się mózgu i dużą ilością krwi
po całym ciele;
Zofia Drapała, z d. Wandycz, następna córka, która miała bardzo
zmasakrowane piersi i dziury w
brzuchu;
Michał Wandycz, starszy ode mnie
o dwa lata, który miał zmiażdżoną
głowę, z 2-ma dziurami na skroniach;
Stanisław Wandycz, wujek, leżał
w ogrodzie, z bardzo dużą otwartą
raną pod brodą a w zastygłej ręce
trzymał garść ziemi” (Antoni Gąsior z Rumna).
„Nikt nie wiedział, że gospodyni
- Lucja ukrywała dwóch Żydów.
Dopiero wyszło na jaw, gdy płonęły zabudowania. Żydzi uciekali
przez pastwisko koło Olearczyka.
Jeden został na pastwisku zastrzelony, a drugiemu udało się ujść z
życiem. Lucja napad przeżyła w
błotnym grzęzawisku pod korzeniami wierzby, Wydobyto ją dopiero w godzinach porannych, całą
zdrętwiałą - po długich poszukiwaniach”.
Kto był sprawcą? „Znał ich prawie
wszystkich, bo byli to w większości mieszkańcy Rumna, młodzi synowie ukraińskich rodzin, których
rodzice byli jego rówieśnikami, z
którymi chodził do szkoły, z którymi nieraz jako młody chłopak grał
w »pikura« na błoniach rozciągających się wzdłuż potoku. Na pewno
w mgnieniu oka w jego świadomości przemknęła historia jego życia,
które w tej chwili wisiało na przysłowiowym włosku. [...] Nagle poczuł silny cios siekierą zadany mu
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w głowę. Przed oczyma zawirowały mu gwiazdy, a krew chlusnęła
mu na twarz. To potężne uderzenie
ostrym narzędziem rozpołowiło
jego głowę. Ręce i nogi osłabły,
całe ciało obsunęło się na ziemię,
a krew jego zlała się z krwią jego
żony i córeczki,, które przed nim
podzieliły jego los. Leżał we krwi
i w nieopisanym bólu i śmiertelnych konwulsjach uchodziło jego
życie. Stojący nad nim oprawcy
stwierdzili, że leżący przed nimi
człowiek jest już martwy i nie stanowi zagrożenia dla nich, ani dla
ich samostijnej Ukrainy.”
„Cerkiew była zamknięta. Nabożeństwo majowe się nie odprawiało, bo tam mieli (Ukraińcy) skład
broni. Poszli (Polacy) z tą kartką
do popa [chodzi o spis Polaków,
którzy mieli być zaatakowani
przez Ukraińców - red.] i mówią:
„Co to ma znaczyć?”. A pop odpowiedział: A to jakiś durak napisał - to jest nieprawda”. A jednak
za tydzień czasu zrobili co chcieli
(Anna Dziduch z Rumna)
Co czuli świadkowie zbrodni.
„Córka Andrzeja i Katarzyny - Antonina, doznała szoku psychicznego na skutek wydarzeń w nocy
2 na 3 czerwca 1944 r. Ich zabudowania sąsiadowały przez drogę
z tymi, które się paliły razem z
dobytkiem - byli zabici i spaleni.
Dziewczęca psychika nie wytrzymała, zbuntowała się. Brak informacji o dalszych jej losach. Był to
kolejny przypadek utraty zdrowia
lub życia w wyniku brutalnej napaści banderowców. W takich sytuacjach serce nie wytrzymywało
i następował zgon, jak u Wacława
Gerusa „Wacławko”, lub odebranie równowagi psychicznej na szereg miesięcy, prawie do zgonu- jak
w przypadku Jana Gersua, albo
utraty mowy – Michał Pańczyszyn. Takie owoce niosły tamte
czyny, które jakoby miały zrodzić
wolność – jak się dziś twierdzi,
szukając dla nich chybionych uzasadnień”.
Józef Dżugaj został wywieziony
na Sybir. Było to ostatnie spotkanie z żoną, malutkim dzieckiem
Danusią i rodzicami, przeżył - ale
nigdy już do domu nie wrócił. Z
rodzicami spotkał się na Ziemiach
Zachodnich. Jego żona Anastazja
Dżugaj-Podibka pozostała w Rumnie przy rodzicach. Mimo usilnych
starań ze strony męża, Józefa - dostarczane dokumenty na wyjazd
- stanowczo odrzucała możliwość
opuszczenia rodzinnej wioski z
obawy przed swoimi braćmi nacjonalistami, którzy ściągnęliby
ją z wagonu i zabili za to, że się
opowiada za mężem, Polakiem sybirakiem.
Ks. Tadeusz Pater ocalał i dzięki
temu znamy losy Polaków zamieszkałych w Rumnie, jednej z
tysięcy wsi, w których dokonano
ludobójstwa na sąsiadach tylko
dlatego, że byli Polakami. W tomie 8 - Ludobójstwo OUN UPA na
Kresach Południowo – Wschodnich/2016 -prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz podaje uzupełnienie
do listy duchownych katolickich

i prawosławnych zamordowanych
przez nacjonalistów ukraińskich
lub przy ich współudziale, liście
powstałej dzięki wysiłkom Szczepana Siekierki, H. Komańskiego,
L. Popka, M. Dębowskiej. Śmierć
z rąk zbrodniarzy UPA poniosło
208 księży. Dlaczego o pamięć o
nich Kościół nie zatroszczył się do
dzisiaj?

sformowany przez Abrama Bauma
„Bunia” spośród Żydów ukrywających się w Hanaczowie. Na odsiecz pospieszył też z Przemyślan
ze swoimi ludźmi tamtejszy komendant Rejonu AK, sierż. pchor.
Tadeusz Nowy „Granat”. Zginęło
według różnych ocen od 58 do 85
osób. (Jerzy Węgierski, W Lwowskiej Armii Krajowej).

W Hanaczowie jako pierwszy padł
ofiarą UPA w połowie października były nauczyciel, ppor. rez.
piech. mgr Stanisław Weiss z 73.
pp, zatrudniony w tym czasie jako
brakarz w lesie. Podczas wydawania drzewa podeszło do niego kilku Ukraińców. Odczytali mu wyrok w imieniu „Samostijnej Ukrainy” i zabili strzałem z pistoletu w
tył głowy. Świadkiem tego zdarzenia był jeden z Polaków ukryty za
drzewem. Te pierwsze wypadki
mordów na Polakach nakazywały
zwrócić uwagę przede wszystkim
na zapewnienie bezpieczeństwa
ludności polskiej. (Jerzy Węgierski, W Lwowskiej Armii Krajowej).

A jak wyglądała ewakuacja ocalałych z pogromu w Hanaczowie?
Świadek wydarzeń, Józef Worobiec w powieści „Ziemia” opisał
ewakuację wsi, której pierwowzorem była ewakuacja Hanaczowa:

Był wieczór 2 lutego. Zbliżała się
godzina 21. Nagle cisza została
przerwana wystrzałem rakiety. Na
ten sygnał Hanaczów został napadnięty jednocześnie z kilku stron.
Jedna z atakujących grup uderzyła z północy od strony cmentarza,
druga od wschodu, a najsilniejsza
od południowego zachodu, ówczesne meldunki i sprawozdania
oceniały siły atakujących bardzo
różnie — od 300 do 1000 ludzi,
w tym około 20 uzbrojonych policjantów ukraińskich. Część napastników miała na sobie mundury
niemieckie. Uzbrojone placówki
polskie rozpoczęły walkę obronną; z tych pierwszych obrońców
wielu poległo. Wachm. „Głóg” ze
swym oddziałem dyspozycyjnym
rzucił się do walki na odcinku
południowym, a na inne odcinki
wysłał plutony samoobrony. Atakujący ominęli położone na północ
od wsi przysiółki Podkamienną i
Zagórę, a także położoną na południu i graniczącą z Hanaczowem
Hanaczówkę. Chcieli widocznie
dotrzeć do centrum wsi i je zniszczyć. Udało się im opanować
domy na obrzeżach samej wsi;
napastnicy wpadali do nich, rozprawiali się z kobietami, starcami
i dziećmi, podpalali gospodarstwa.
Kto znajdował się na widocznym
miejscu, ginął od kuli, noża lub
siekiery. Podczas obrony domów
miały miejsce liczne wypadki bohaterstwa cywilnej ludności. W
jednym z budynków Magdalena
Nieckarzowa, kobieta już po pięćdziesiątce, rozpłatała siekierą głowę jednemu z napastników i walczyła dopóki nie przecięto jej serią
z automatu. Na zabarykadowanej
plebanii obronę zorganizowali
brat zakonny Damian (Franciszek
Bratkowski „Hojny”) razem ze
Zbigniewem Dietrichem, studentem medycyny ze Stanimirza. Najmłodszy z OO. Franciszkanów, o.
Szczepan (Józef Krajewski), nie
patrząc na kule, udzielał rozgrzeszenia umierającym. W walce
wziął udział, ponosząc straty, również żydowski oddział partyzancki

„Przez Witwice szedł, a raczej
wlókł się zbitą gromadą straszny pochód. Mężczyźni, kobiety,
dzieci, jedna krowa i kilka psów.
Szli w milczeniu, obdarci, brudni, pokrwawieni. Krowa ryczała,
ludzie tylko jęczeli. Niektórzy szli
wsparci na ramionach towarzyszy,
niektórych niesiono na plecach,
dzieci na rękach. Twarze, ręce,
nogi okrywały krwawe szmaty,
wielu było na pół ubranych, jeden mężczyzna szedł w bieliźnie.
Nieśli jakieś zawiniątka lub przedmioty naprędce porwane. Z twarzy
poznawało się, że są śmiertelnie
znużeni. Gdy tylko dotarli do pagórka, pod figurą Matki Boskiej
rozłożyli się na trawie. Pousiadali
lub pokładli się blisko siebie. Po
chwili jednak rozbili się na większe lub mniejsze grupki, otoczone
witwiczanami. Rozgwarzyli się,
rozpłakali Opowiadaniom nie było
końca. Tak... napadli w nocy... zaczęli podpalać chałupy... wyciągali
ludzi i mordowali... Siekierami,
nożami, orczykami.. Otoczyli wieś
i nie można było uciec”.
Ewakuacja nie była jednak sprawą łatwą. Aby się wydostać trzeba
było przejechać przez sąsiednie
wsie ukraińskie a tam wszędzie
czekał wróg. Wróg czekał również
w miastach.
„ W samym Lwowie policjanci
ukraińscy rozpoczęli akcję legitymowania w godzinach wieczornych młodych ludzi i w przypadku
zatrzymania Polaka mordowali go
na miejscu strzałem w tył głowy.
Policjanci zabierali przy tym dokumenty ofiar, być może z zamiarem podszywania się pod Polaków
w wypadku nadchodzącej już,
oczywistej i ostatecznej, klęski
Rzeszy. Szczególnie wstrząsnęła
społeczeństwem polskim Lwowa wiadomość o śmierci w dniu
11 marca Jerzego Suchary, syna
profesora Politechniki; zastrzelił
go policjant ukraiński pod oknem
narzeczonej (Jerzy Węgierski, W
Lwowskiej Armii Krajowej).
2 tygodnie temu prof. Andrzej Nowak zwiedzał w Brukseli, otwarty
w maju, Dom Europejskiej Historii przy parlamencie UE, wybudowany za 52 miliony euro. To ma
być wzorzec dla europejczyków,
jak mają pamiętać historię swojego kontynentu. Nie ma miejsca ani
na naukę ani na technologię ani na
kulturę (ani na historię a tylko na
ideologię). Muzeum ma 5 pięter,
pierwsze to ogólne wprowadzenie,

1 lipca 2017 - strona 21
krótko o chrześcijaństwie jako religii, która zdominowała złowrogo
ten kontynent ale na szczęście już
ustępuje, podobnie krótki i krytyczny komentarz poświęcony narodom, które pojawiły się niedawno czyli w ostatnich 200 latach i
odpowiadają za wiele nieszczęść
w dziejach Europy. Podany został
konkretny przykład 2-ch nowych
narodów, które wyłoniły się w ciągu tych 200 lat z ruin imperiów
- Polska i Grecja. XIX wiek to
czas złowrogiego kapitalistycznego wyzysku i kolonializmu i tu
występuje Karol Marks, przedstawiony jako autor ideologii płomiennego, szlachetnego protestu.
Schemat wystawy jest prosty:
przed 1957 rokiem Europa była
piekłem, próbę walki z tym złem
podjął komunizm, który na szczęście nie zginął i jest ideą, która ma
przyszłość. Na drugim piętrze akcent polski, jest Sienkiewicz i jego
Trylogia ale jako książka, która
uczy nienawiści, biblia nacjonalistycznego zaślepienia a jako
słuszna odpowiedź na wyzwania
sienkiewiczowskiego nacjonalizmu -Manifest Komunistyczny.
Rewolucja w Rosji - tu zdjęcie pozytywnego Polaka – Feliksa Dzierżyńskiego. Okres międzywojenny
- szaleją nacjonalizmy i autorytaryzmy i jako symbol faszyzującego autorytaryzmu figurka Józefa
Piłsudskiego.
Wstrząsająca seria zdjęć cierpiących cywilów: Niemcy jako poszkodowani , niemiecka rodzina
biedna wymizerowana, białoruscy
partyzanci, jeńcy armii czerwonej
a na ostatnim zdjęciu młoda, elegancko ubrana Polka wychodząca
z obozu dla przesiedleńców.
Sala poświęcona holocaustowi –
na jednej ścianie pamięć wzorcowa, niemiecka, na drugiej ścianie
- kłopoty z pamięcią, Polska, Francja, Ukraina jako współsprawcy
holocaustu. Słowa Kwaśniewskiego : przeprasza za naród, który
nie rozumie swojej winy. Główny
eksponat to ”Sąsiedzi” Tomasza
Grossa, który słusznie przypomniał Polakom holocaust. Włodzimierz Borodziej, prorektor UW,
syn pułkownika IW, jest autorem
tej wystawy. Jest wykonawcą politycznego zamówienia z sąsiedniego budynku czyli UE . UE chce
relokować ten wzór pamięci. Jest
to stan świadomości lewicowych
elit niemieckich.
A jaki jest stan świadomości Polaków i obecnie rządzących elit
jeśli chodzi o promowany przez
lobby ukraińskie wzorzec pamięci
o ludobójstwie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej? Czy zamiana
rolami ofiary i kata choćby w wizerunku cierpiących cywilów nie
przypomina narracji lobby ukraińskiego w odniesieniu do Polaków,
ofiar ludobójstwa dokonanego
przez sprawców spod znaku OUN
UPA? O ile za narrację niemiecką
współtworzoną przez polskie, ale
wyraźnie wrogie Polsce gremia
(sterowane przez ojca imperium
medialnego) płacą Niemcy, o tyle
za narrację ukraińską płacę ja, po-
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datnik. A ja się z nią nie zgadzam.
Kończy się Polska Ludowa i nagle
okazuje się, jak wielu Polaków
odkrywa w sobie gen ukraiński –
słusznie zauważył prof. Czesław
Partacz podczas konferencji w Kędzierzynie –Koźle. Zajmują miejsca w rządzie, sądach, lasach, organizacjach, instytutach naukowych
(historycznych, nauk społecznych,
stosunków międzynarodowych) i
tworzą nową narrację historyczną
niczym Niemcy. Czy ktoś sprawdza ilu z nich doszło do stanowisk
bazując na polskich papierach? Jerzy Janicki dokładnie widział, kto
posłużył się dokumentami z biurka
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rodziny. W Niemczech sprawdza
się pochodzenie do piątego pokolenia a tymczasem były premier
zakazał zatrudniać w policji Polaków a preferować Ukraińców by
mieć wierny elektorat. Dziwne, że
to rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Roman Duda wspólnie z
panem Wielowiejskim zaproponował przyjęcie uchwały potępiającej operację Wisła. Banderowiec
złapany z bronią w ręku, który
ma na rękach krew matek, z których piersi wyjmuje serce a z łona
dziecko to represjonowany przez
reżim komunistyczny? Czy można
porównać przesiedlenie obywateli

polskich narodowości ukraińskiej
z drewnianych chat w Bieszczadach do murowanych poniemieckich gospodarstw na Ziemiach
Odzyskanych, przesiedlonych tam
z wywiezionym na furmankach z
domów majątkiem, z otrzymaną
od państwa bezzwrotną pożyczka na zagospodarowanie a nawet
otrzymaną za czasu Gomułki rekompensatą za spaloną chatę, z
wypędzonymi z domowych zgliszczy, okaleczonymi, w bieliźnie,
mieszkańcami Hanczowa? Czy
efektem działania silnego lobby
ukraińskiego jest brak wsparcie
dla Polaków na Ukrainie? Oni

pozostali na ziemi ojczystej, to my
od nich odeszliśmy w wyniku decyzji Niemców i Rosji. Przekazujemy sporą pomoc finansową naszym sąsiadom, przyjmujemy ich
w Polsce oferując godne warunki
życia, otrzymują tu mieszkania,
znajdują partnerów a w zamian
nie jesteśmy zapewnić godnych
warunków egzystencji naszym
rodakom? Mniejszości narodowe
rządzą w Polsce jak sycylijska
mafia – jest faktem współdziałanie
mniejszości narodowych , usiłowanie tworzenia wspólnego frontu. Ile polskości jest jeszcze w naszym rządzie i samorządach, czy
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prowadzone są takie badania w
instytutach naukowych? Kiedy doczekamy się zmian w placówkach
dyplomatycznych byśmy mieli
pewność, że reprezentują polską
rację stanu i mniejszości polskiej
zamieszkałej w innych krajach a
nie ideologię obcego państwa czy
lobby LGTB lub tylko interes własnego konta? 11 lipca to kolejna
rocznica ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów OUN UPA
na Polakach, którzy wciąż cierpią.
Zjednoczmy się i wesprzyjmy ich
naszą obecnością.
Bożena Ratter

Niedługo zaczną nas zabijać...
Jarosław Gryń

Sytuacja polskiej ludności na
Ukrainie zaczyna wyglądać coraz gorzej. Kilka dni temu podpalono polską szkołę w Mościskach, miejscowości położonej
w obwodzie lwowskim, zaledwie
kilkanaście kilometrów od naszej granicy. Nieznani sprawcy
wybili w szkole okna i wrzucili
do środka pojemniki z łatwopalną substancją oraz płonący
materiał. Na szczęście w budynku nikogo nie było i obyło się
bez ofiar.
Według relacji tamtejszych mieszkańców Polacy nie mają tam wrogów. Od wielu lat istnienia szkoły
nie odnotowano podobnych incydentów, ciężko więc jest wskazać
sprawcę. Strona ukraińska jak
zwykle zrzuca winę na „stronę
trzecią”, czyli Rosję.
Moim zdaniem Rosja stała się bardzo wygodnym kozłem ofiarnym,
którego zarówno ukraińskie, jak i
polskie władze mogą obwiniać o
wszystko, co stoi w sprzeczności
z ich wizją zgodnej koegzystencji naszych narodów. Obie strony starają się usilnie stworzyć
wrażenie, że nie ma powodów
do obaw i że relacje polsko-ukraińskie układają się jak najlepiej. Niestety nie jest to prawdą,

o czym każdy zainteresowany
może się przekonać odrywając się
na chwilę od ekranu telewizora
i szukając informacji na własną
rękę, choćby w internecie. Zarówno polska telewizja rządowa,
jak i polskojęzyczni nadawcy komercyjni omijają temat szerokim
łukiem, a w każdym napomknięciu o incydentach skierowanych
przeciwko Polakom na Ukrainie
musi się znaleźć wyraźna sugestia
udziału straszliwych Rosjan i ich
wszędobylskich tajnych służb.
Rosjanie są najwyraźniej głupi i
nie dostrzegają wszechmocnego
polsko-ukraińskiego braterstwa,
próbując usilnie skonfliktować ze
sobą związane historyczną „przyjaźnią” narody.
Ruscy muszą mieć duże ciśnienie, bo podobnych incydentów
nie brakuje. Co chwilę organizowane są prowokacje z Banderą w
tle. Raz atak na konsulat, innym
razem zdewastowana polska nekropolia. Teraz podpalili szkołę,
a jutro może kogoś zabiją… Winę
zrzucają jak zwykle na ukraińskich „patriotów”. Patriotyzm to
nic złego i powinniśmy zdawać
sobie sprawę z faktu, że każdy
naród ma takich bohaterów na
jakich zasłużył. Nie powinniśmy
kwestionować
patriotycznych

zapędów ukraińskiej młodzieży.
Jednak godnym potępienia jest
zwyrodniały kult przemocy, który
motywuje Ukraińców do nienawiści do wszystkiego co polskie.
Poza tym fałszywa narracja głoszona przez oficjalne czynniki
polskie i ukraińskie wprowadza
w błąd oba społeczeństwa, co
do prawdziwego obrazu dwustronnych stosunków. Głosi ona
potrzebę wymazania z pamięci
męczeństwa naszych rodaków na
Krasach Wschodnich Rzeczypospolitej. Zastąpienia jej nową historią, bardziej „przyjazną” i użyteczną we wzajemnych relacjach,
nastawioną na bezwarunkową
i bezrefleksyjną „współpracę”.
Prawda jest jak widać zarzewiem
konfliktu i zakłóca spokój decy-

dentom, traktującym nas jak bezduszną siłę roboczą, pożyteczną
w procesie osiągania coraz większych zysków. Zakłamywanie
historii i rzeczywistości, to stara
jak świat metoda stosowana dla
„dobra ogółu”. Pieniądze i siła
robocza muszą przepływać nieskrępowanie i budować dobrobyt
„elit”, kosztem zwykłych ludzi.
Wszelkie dysonanse muszą być
zdławione w zarodku, a Polacy
nie powinni obawiać się milionów
Ukraińców zalewających nasz
kraj, bo to podobno nasi „bracia”.
Dla niektórych to przecież czysty biznes. Oni wysyłają kasę do
kraju, a my nie mamy problemu z
brakiem rąk do pracy i nie musimy obawiać się ewentualnej podwyżki wynagrodzeń z tego powo-

du. Ukraińskie władze plują nam
w twarz, a my udajemy, że to pada
deszcz. Bo kto w końcu pluje? No
przecież to Ruscy, powie polski
polityk i wróci spokojnie do procederu żerowania na własnym
narodzie. A my pogrążymy się
w błogiej nieświadomości, ukojeni nową wizją świata, w której
wróg jest jednoznacznie określony i z gruntu zły, a „przyjaciele”
nigdy nas nie zawiodą. Na koniec
powiem wszystkim ukrainofilom
tylko jedno, pokażcie dowody na
to, że to nie Ukraińcy są sprawcami antypolskich ataków, bo póki
co poszlaki prowadzą właśnie do
nich.
Jarosław Gryń

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ

Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:
„ zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich „ obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach
Południowo - Wschodnich „ wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego ofiarom nacjonalizmu
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
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O co tak naprawdę chodziło z
UCHWAŁĄ z dnia 22.07.2016 r.?
Andrzej Łukawski
Uchwała w sprawie oddania
hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich na obywatelach II
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945
To już niespełna rok jak sejm najjaśniejszej podjął tą uchwałę więc
pokuszę się na pewien bilans będący konsekwencją uchwalenia
tego dokumentu a konkretniej, to
komu przyniósł rzeczone zyski a
komu straty.
Uchwalenie tego dokumentu w
11 dni po 73. rocznicy Krwawej
Niedzieli na Wołyniu kładzie się
cieniem w jej skuteczność i wątpliwej jakości szczerości w oddaniu hołdu ofiarom ludobójstwa bo
to tak jakby podano „musztardę
po obiedzie”. Wygląda to fatalnie i tak jakbyśmy np. Sylwestra
obchodzili w połowie stycznia.
Komu więc ta uchwała ma służyć
i jakie konsekwencje mają z niej
wynikać nie wiem i jedynie mogę
spekulować, że ten legislacyjny
gniot niesie za sobą jakieś bliżej
nieokreślone przesłanie.
Na końcu dokumentu podpisanego przez Marszałka Sejmu: M.
Kuchcińskiego znajduje się pewna deklaracja z którą jako niepoprawny nie mogę się zgodzić.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyraża solidarność z Ukrainą
walczącą z zewnętrzną agresją
o zachowanie integralności terytorialnej. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej wyraża przekonanie, że
jedynie pełna prawda o historii
jest najlepszą drogą do pojednania oraz wzajemnego wybaczenia. Jak mówił w 2001 roku we
Lwowie św. Jan Paweł II „Niech
dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą
stawiać wyżej to, co jednoczy, niż
to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej
współpracy i autentycznej solidarności”.
Uważam za wysoce niestosowne
i nieetyczne przemycanie tego
rodzaju deklaracji do uchwały
mającej oddać hołd ofiarom ludobójstwa a odwoływanie się do
autorytetu J.P II za niepoważne.
Jakie podejście do historii ma kijowska junta wszyscy wiemy a
gloryfikowanie przez szefa junty
Poroszenkę „bohaterów” spod
znaku tryzuba na czerwono-czarnej szmacie budzi niesmak i stawia mur uniemożliwiający wspomnianą „solidarność. Za taką
konstrukcją uchwały zagłosowało
432 posłów, a 10 wstrzymało się
od głosów.
Wróćmy zatem do początku
uchwały w której czytamy:

Ziemie dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej szczególnie mocno zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Na tych terenach ścierały
się dwa największe totalitaryzmy
XX wieku: III Rzesza Niemiecka i komunistyczny Związek Sowiecki. Działania niemieckich i
sowieckich okupantów stwarzały
sprzyjające warunki do budzenia
się nienawiści na tle narodowościowym i religijnym, a podejmowane próby osiągnięcia porozumienia przez przedstawicieli
Polskiego Państwa Podziemnego
z ukraińskimi organizacjami nie
przyniosły rezultatu.
Dlaczego uchwała nie oddaje
hołdu ofiarom ludobójstwa systemów totalitarnych na „mocno
doświadczonych” Polakach nie
wiem. Dlaczego ustawa obejmuje
tylko lata 1943-1945 też nie wiem
i te fakty wzbudzają mój niepokój
bo najwyraźniej widzę nieuprawnione wartościowanie śmierci a
co się z tym wiąże wartościowanie ofiar i pamięci.
Na mocy tej ustawy oddaje się
hołd ofiarom śmierci zadanej
przez ukraińskich nacjonalistów
a nie pamięta się już o ofiarach
nazizmu i nacjonalizmu: niemieckiego, sowieckiego, białoruskiego czy litewskiego. Termin Kresy
Wschodnie to nie tylko Wołyń
i o ile każdy Wołyniak jest Kresowianinem, to nie każdy Kresowiak jest Wołyniakiem i o tym
zdaje się zapomnieli „mędrcy”
którzy wymyślili tak krzywdzącą
Kresowian i ofiary ludobójstwa
uchwałę. Wszystkie akty ludobójstwa na Polakach z Kresów rozłożone były w czasie i przestrzeni
i tak:
Sowieckie wielkie deportacje
(czystki etniczne) Polaków do Kazachstanu odbyły się w latach latach 1934–1936 oraz 1940–1941
a pochłonęły dziesiątki tysięcy
ofiar. Druga deportacja to już
bestialskie ludobójstwo bowiem
w wagonach zwanych „Białymi
Krematoriami” deportowani zamarzali żywcem. Ciała zamarzniętych wyrzucano z wagonów na
tory a więc ich szczątki do dzisiaj
roznoszone są przez wiatr i zwierzęta. Nierzadko też dokonywano
przy tych wagonach egzekucji.
Deportacje z lat 1934-1946 objęły
Polaków z zapomnianych dzisiaj
części Kresów zwanymi Kresami
dalszymi. To ta część Polski która po początkowych zdobyczach
w ramach odtwarzania przez Piłsudskiego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej została utracona na
rzecz Sovietów w wyniku Traktatu Ryskiego.
Na Kresach dalszych Operacja
Polska NKWD to kolejne co najmniej 100-150 tysięcy straconych
Kresowian w ramach czystek

etnicznych Stalina, których wykonawcą był Ludowy Komisarz
NKWD Nikołaj Jeżow.
Niemiecki i Sowiecki system totalitarny jaki zapanował podczas
następujących po sobie okupacji
przyniósł kolejne akty ludobójcze
których liczby ofiar nie sposób
zliczyć. Katyń znamy ale czy znamy wszystkie akty ludobójstwa i
terroru dokonywane przez kolaborujących z Hitlerem nacjonalistów z Białorusi i Litwy.
Czy wszyscy znamy zbrodnie żydowskiej „partyzantki” działającej na Litwie i Białorusi w ramach
partyzantki sovieckiej.
Tu muszą paść takie nazwy jak
Koniuchy, Naliboki… czy też
zbrodnia w podwileńskich Ponarach gdzie w latach 1941–1944
masowo mordowano polskich
obywateli. Zbrodni tej dokonali
oddziały SS, policji niemieckiej
i kolaboracyjnej policji litewskiej
w której skład wchodzili litewscy
strzelcy - szaulisi. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami (czasem transportami pieszymi), rozstrzeliwano i grzebano w
niedokończonych zbiornikach paliwa dla powstającego do VI 1941
r. lotniska sowieckiego.
Kolaborujący z okupantami nacjonaliści wywodzący się mniejszości II RP to bliżej nieokreślona
liczba wywiezionych Polaków
na wschód i na zachód do przymusowej pracy lub bezpośrednio
do miejsc zagłady. Ta służalcza
wobec Hitlera policja składająca
się ze wspomnianej mniejszości
była panem życia i śmierci ochoczo uczestnicząc w selekcjach
do transportów Polaków a nie -co
zrozumiałe- swoich pobratymców.
Uchwała ogranicza przestrzeń
czasową do lat 1943-1945 a przecież na podstawie powyższych
faktów należałoby tą czasową
przestrzeń poszerzyć do faktów
rzeczywistych czego niestety nie
wiedzieć dlaczego nie zrobiono.
Nie można też przymykać oczu na
przywiezione przez Hitlera bataliony śmierci: Roland i Nachtigal
złożone przez bezpaństwowców
nazywających siebie ukraińcami
którzy siali terror wśród Polaków
i aktywnie brali udział w mordach
m.in. profesorów lwowskich i stanisławowskich.
Po zakończeniu w roku 1945
działań wojennych, nie zakończyło się banderowskie ludobójstwo
Polaków które na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu trwało do roku
1947.

Powyższe okropności jakich doświadczyli Kresowianie stanowią
zaledwie cześć olbrzymiej całości
ludobójczego okrucieństwa zwanego Golgotą Kresów i dlatego
uważam, że pamięć i oddanie
hołdu ofiarom powinno być takie
samo dla wszystkich Kresowian
i odbyć się w jednym dniu, dniu
symbolu.
Uchwała tego nie jednak nie przewidziała a jej twórcy, zwłaszcza
narodowa frakcja z Kukiz ’15
wraz z „wisienką na torcie” posłem Winnickim stwierdzili, że
środowiska kresowe mogą sobie
ustalić oddzielne dni czczenia
pamięci „swoich” ofiar. To i boli
i bulwersuje bo jak można żądać
od 80-90 latków, by u schyłku
żucia dopominali się i walczyli o
kolejne i kolejne święto.
Polska Kresowa ma jednak dzień
który nader krwawo zapisał się w
historii i ten dzień da się przypisać konkretnej dacie. Ten dzień
to 11 lipca 1943, dzień apogeum
ludobójstwa dokonanego przez
OUN-UPA na Wołyniu, dzień
który od wielu lat stanowi symbol
dla wszystkich zbrodni na Kresach. Dlaczego więc ta uchwała i
to w sposób brutalny pomniejszyła rangę tego symbolicznego dla
WSZYSTKICH KRESOWIAN
dnia prześledźmy wspólnie odnosząc się do faktów i zdarzeń zalewie sprzed kilku lat.
Przez całą poprzednia kadencję sejmu jako Ruch Społeczny
Porozumienie Pokoleń Kresowych zbieraliśmy podpisy pod
obywatelskim projektem ustawy
obejmującej pamięcią ofiary ludobójstwa z CAŁYCH Kresów i
od czasu uzyskania przez Polskę
niepodległości. Robiliśmy to najpierw w wersji elektronicznej a
widząc olbrzymi odzew przerwaliśmy tą formę i zbieraliśmy podpisy na listach spełniając warunki
KIE czyli Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej jak zapisano w
stosownej Ustawie. W trzech
podejściach zbierania podpisów
zobaczyliśmy przy okazji, jaką
wielka pustkę historyczną wyrządziło w głowach Polaków wieloletnie zamiatanie Kresów pod dywan. Brak podstawowej wiedzy
historycznej w zakresie polski
kresowej powalał z nóg. Zebraliśmy niecałe 100 tys. podpisów a
to za mało by sejm pochylił się
nad podpisami i zajął się procedowaniem projektu
Nazwa obywatelskiego projektu
USTAWY a nie uchwały brzmiała
„Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian” a więc nazwa która od
wielu lat funkcjonowała i nadal
funkcjonuje w kresowych środowiskach. Identycznie brzmiącą
nazwę święta zgłosiły jako inicjatywę poselską PSL, PiS, SP i
SLD. Niestety, większością gło-

sów PO sprawa święta została
uwalona cokolwiek miałby ten
kolokwializm znaczyć.
Nie poddawaliśmy się. W nowej
kadencji sejmu, zaraz po zaprzysiężeniu posłów zwróciliśmy się
na piśmie dla nowopowstałych
kół i klubów parlamentarnych o
pomoc w ustanowieniu tego święta. W lutym 2016r. poseł Dworczyk ogłosił, że m.in. wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniu Kresowian na takie święto złożył do
laski marszałkowskiej stosowny
projekt ustawy o ustanowieniu
NARODOWEGO Dnia Pamięci
Męczeństwa Kresowian. Wyraz
NARODOWY został dodany do
nazwy o jaką latami zabiegaliśmy
w sejmie.
W kilka godzin po tym briefingu, część kresowian popierających narodowców z Kukiz ’15
rozpoczęła krucjatę przeciwko
PiSowi, Dworczykowi i Bóg wie
komu jeszcze wysyłając listę
mailingową w której pisano o jakiejś zdradzie, kłamstwie i takich
tam innych niedorzecznościach.
Oszczerstwo, goniło oszczerstwo słowem kresowe piekiełko
zawrzało ze zdwojoną mocą. Zawrzało też na FB gdzie jedni Kresowianie zaczęli banować innych
Kresowian – słowem horror. W
sejmie ruszyła giełda projektów
zgłaszanych bądź to przez ugrupowania bądź to indywidualnie
przez posłów a wszystko po to,
by „uwalić” projekt Dworczyka.
Pisałem wówczas, że źle się stało że to Dworczyk zgłosił projekt
ale jeżeli już jest, należało go poprzeć, „dopieścić” poprzez naniesienie poprawek i nie rozmieniać
się na drobne. W sieci pojawiła
się już nowa kartka z kalendarza
z naniesioną poprawką do nazwy
projektu Dworczyka: Narodowy
Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian.
Procedowanie rokującego nadzieję na raz a dobrze załatwienie tego
o co latami ubiegali się Kresowianie -oczywiście z obowiązkowymi poprawkami- do dzisiaj nie zostało wznowione i mrozi się.
„Para poszła w gwizdek” i zamiast
Ustawy mamy jakąś okolicznościową uchwałę która niczego
twórczego nie wniosła i wnieść
nie może bo jest tylko uchwałą.
Kto na tym stracił…???? Ano
ofiary ludobójstwa dokonywanego na kresowych Polakach od
uzyskania przez Polskę niepodległości do roku 1947.
Zwyciężyła opcja sejmowych narodowców którzy spłycili święto
ograniczając winnych sprawstwa
oraz skandalicznie zawęzili przedział czasowy w których działy
się te potworności.
Źle się stało, że zaspokajanie politycznych ambicji wzięło górę nad
zdrowym rozsądkiem.
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Beatyfikacja umęczonego
bestialsko duchowieństwa
Bożena Ratter

Część druga zbioru ( 260 dokumentów) ….pozwala na dokonanie oceny, zgodnie z którą:

mordowała 80 000 Ukraińców,
którzy nie przyjęli entuzjastycznie nacjonalistycznej ideologii)

*Działalność UWO-OUN w
okresie międzywojennym skierowana była wyłącznie przeciwko Polsce i w żadnej mierze nie
poszerzyła się na terytorium radzieckiej Ukrainy;

*Dokument nr 49 i 50 wskazują na metody działalności OUN
Bandery od lipca 1941 roku, w
szczególności na mobilizowanie
opinii publicznej dla poparcia
tej frakcji.

*OUN była członkiem “międzynarodówki faszystowskiej”;

*Z dokumentu nr 52 wynika przekształcenie utworzonej
przez OUN w lipcu 1941 roku
milicji ukraińskiej w ukraińską
policję w służbie niemieckiej.

*OUN w swych działaniach nie
miała poparcia mas ukraińskich,
w szczególności odnosi się to do
okresu okupacji hitlerowskiej;
*Tzw. Ukraińska Powstańcza
Armia nie była ruchem powstańczym narodu ukraińskiego… w swej masie UPA w co
najmniej 60% składała się z terrorem zmobilizowanych do niej
chłopów ukraińskich Wołynia;
w około 30% z chłopów ukraińskich Wołynia, którzy w następstwie terroru niemieckiego
uciekli “do lasu” i tam ich “zagospodarowała” OUN Bandery zmuszając całość do dokonywania zabójstw masowych. Trzon
dowódczy UPA stanowili członkowie OUN Bandery z reguły
Haliczanie, w szczególności policja ukraińska oraz b. żołnierze
batalionów “Nachtigall” i “Roland”. Wobec tego, że UPA nie
stanowiła formacji ochotniczej,
nie można jej zaliczać do ruchu
powstańczego, a wobec tego, że
OUN Bandery nie miała uprawnień do wykonywania władzy
państwowej, nie miała ona też
prawa “mobilizować” Ukraińców, a więc UPA nie stanowiła
też ruchu partyzanckiego.
*Tylko w niewielkiej mierze
OUN-UPA występowała przeciwko partyzantce radzieckiej
i uzbrojonej administracji niemieckiej i to tylko celem zdobycia broni, sprzętu, zapasów
żywności co wyklucza lansowaną przez OUN Bandery tezę
o „jednoczesnej dwufrontowej
walce OUN-UPA przeciwko siłom niemieckim i rosyjskim”.
*Dążenie ruchu OUN Bandery do zbudowania ukraińskiego państwa nacjonalistycznego (typu faszystowskiego) nie
usprawiedliwia zakwalifikowania go do narodowowyzwoleńczego albowiem naród ukraiński nie dążył do zbudowania
państwa faszystowskiego i nie
popierał stosowanych przez
OUN UPA metod budowania
takiego państwa.(OUN UPA za-

*Ważna jest ocena OUN dokonana w 1940 roku przez działacza NSDAP Schikeldanza:
„zwróciliśmy uwagę admirała
(Canarisa - W.P.), że OUN w
żaden sposób nie może pretendować do zwiększenia politycznego uznania. Ona jest niczym
innym, jak tylko małą grupą
terrorystyczną o specyficznym
halickim zabarwieniu (dok. nr
35). (Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukraiński w dokumentach część 2).
Jednak ta mała grupa
terrorystyczna dokonała bestialskiego ludobójstwa na co najmniej 120 000 sąsiadach tylko
dlatego, że byli Polakami. Mordy masowe na ludności polskiej
miały charakter doktrynalny,
planowy, zorganizowany, metodyczny i były dokonywane z
rozkazu OUN Bandery.
Zbliża się dzień 11 lipca. W
1943 roku, w drugą niedzielę
lipca, duchowni i wierni zgromadzeni na modlitwie podczas
niedzielnej mszy św. zostali zaatakowani w ponad 100
miejscowościach na Wołyniu
zgodnie ze zbrodniczym planem
eksterminacji ludności polskiej
podjętym przez OUN UPA.
Banderowcy i czerń wiejska na
Kresach południowo-wschodnich zamordowali, często w
barbarzyński sposób 148 księży
katolickich, 15 zakonników,4
kleryków,29 zakonnic, czyli 196
duchownych i zakonnic narodowości polskiej oraz 26 księży
greckokatolickich czyli często
swoich rodaków o innych poglądach. W 2009 roku biskup ordynariusz diecezji łuckiej na Wołyniu powiedział : nie chcemy
rozdrapywać ran, nie chcemy
tez powstania nowych ale zapomnieć też nie można. To jest niedopuszczalne, to jest nie do pomyślenia. Chcemy się modlić za
tych, którzy zginęli. Będę zawsze

to powtarzał, chcemy dokończyć
sprawowanie tych mszy świętych, które niegdyś zostały przerwane i pozostają niedokończone. Ginęli ludzie w kościołach i
ginęli księża przy ołtarzach. Czy
mamy prawo o tym zapomnieć?
Mówiąc słowami psalmu: Czy
mogę zapomnieć o tobie Jeruzalem? Gdybym zapomniał o
tobie, to niech uschnie moja
prawica i język przyschnie mi do
podniebienia. Słowa te zostały
umieszczone we wprowadzeniu
do wystawy noszącej znamienny
tytuł: Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologia duchowieństwa wołyńskiego, ofiar
zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Wystawa przygotowana
została w Roku Kapłańskim
(2010) by przywołać w ramach
obchodów, sylwetki duchownych, męczenników rzezi wołyńskiej i oddać hołd dziesiątkom tysięcy niewinnych ofiar,
których szczątki nie doczekały
się chrześcijańskiego pochówku
i godnego upamiętnienia. Wystawa wędrowała po polskich
miastach w latach 2010 -2011.
Ukazywała ona min. że podczas
sprawowania mszy świętej w
Zabłoćcach, pow. Włodzimierz
Wołyński, został zamordowany 11 lipca 1943 roku wraz ze
76 parafianami ks. Józef Aleksandrowicz, podobnie ks. Jan
Kotwicki w Chrynowie, powiat
Włodzimierz Wołyński, ze 150
parafianami. Również ks. Konstanty Turzański z Wyszogródka, pow. Krzemieniec, został
zamordowany podczas odprawiania mszy świętej wraz ze 150
wiernymi w lipcu 1943 roku.
Szczególnie okrutną śmierć
zgotowali banderowcy księdzu neounickiemu Serafinowi
Jarosiewiczowi z Żabcza pow.
Łuck. Został on spalony wraz z
4 wiernymi w cerkwi greckokatolickiej, za odmowę przejścia
na prawosławie. Taką śmierć
przez spalenie wraz ze 150-200
wiernymi neounitami, za odmowę powrotu na prawosławie
spotkał siostrę Marię Ossakowską i siostrę Jadwigę Gano w
Lubieszowie, diecezji pińskiej,
miejscu nauki szkolnej Tadeusza Kościuszki. Natomiast ks.
Karol Baran ze Stężarzyc, pow.
Włodzimierz został 12 lipca
1943 roku uprowadzony przez
banderowców do lasu, związany
pomiędzy deskami i przerżnięty piłą. W ostatnim czasie trwa
proces beatyfikacyjny męczennika, ks. Ludwika Wrodarczy-

ka, lekarza, zielarza, niezwykle
pomagającego ludziom. Został
on nocą z 6/7 grudnia 1943 roku
porwany z kościoła w Okopach,
pow. Sarny i przewieziony do
ukraińskiej wsi Karpiłówka. Po
brutalnym biciu (krew męczennika była widoczna na ścianach
po wielu latach i nie można było
jej zamalować), męczennik został wywleczony na dwór. Tam
Ukrainki trzymały go za ręce i
nogi a banderowiec rozciął ciało i wyrwał drgające serce. Oto
serce Lacha, krzyczał bohaterski banderowiec.! Tego typu
okrutnych zbrodni, popełnionych na polskich kapłanach, inteligencji, chłopach oraz inaczej
myślących i czujących Ukraińcach, czyli po prostu chrześcijanach było wiele, bardzo wiele.

stosunku do podstawowych kanonów wiary i miłości do Boga
i Człowieka,czyli sensu | chrześcijaństwa. W monografii tej
świadkowie opisują aż 14 księży greckokatolickich i dwóch
alumnów z ziem województwa
stanisławowskiego. Trzech z
nich święciło noże, służące do
mordowania Polaków. Byli to:
ks. Bodak z Doliny, ks. Wołodymyr Stemiuk , ks. Zakrzewski z
Kut (później pierwszy działacz
z Kanady i pracownik Radia
Swoboda). (Ludobójstwo OUN
– UPA na Kresach Południowo
– Wschodnich tom 7 pod red.
Witolda Listowskiego)

Tak więc przez strach, przerażenie i wręcz niedowierzanie
spowodowane tymi nieludzkimi
zbrodniami nasuwają się pytania. Kto i jak, dlaczego, z jakiego powodu mógł dopuścić się
tak potwornych zbrodni z piekła
rodem?

„Okres organizacyjny pracy na
terenie Wolnego Miasta Gdańska za czas mego pobytu - pisze
A. Fedyna - był na tyle żywy i
wielostronny, że zajmuje on odrębne miejsce w historii OUN.
Do Gdańska na spotkania organizacyjne przybywali, i to
niejednokrotnie, Bandera, Stećko, Janiw (rektor ukraińskiego
uniwersytetu w Monachium),
Kołodzinśkyj, Kordiuk i szereg innych członków Krajowego Przywództwa, z drugiej zaś
strony Sciborśkyj, Senyk, Martyneć i inni. Przez Gdańsk bez
przeszkód przejeżdżała w jedną
i w drugą stronę na wyszkolenie
do Prus Wschodnich grupa bojowców. Od 1929 do 1934 roku
ośrodek w Gdańsku był najważniejszym punktem operatywnym
OUN w drodze do Kraju i z Kraju. W tym czasie przez Gdańsk
przeszły tysiące “Surmy” i
innych wydań rewolucyjnych
do Kraju, dlatego, że wszystkie inne drogi, zwłaszcza przez
Karpaty, były trudne, kosztowne
i jeszcze bardziej niebezpieczne... Transport wydań dokonywał nie jakiś specjalnie do
tego celu przeszkolony sztab,
ale ludzie, którzy traktowali tę
robotę jako swój narodowy obowiązek i nie doszukiwali się w
tym szczególnego bohaterstwa
... Do usług w transportowaniu
literatury podziemnej stawali
nawet członkowie ówczesnej
Reprezentacji Parlamentarnej…
ojcowie rodzin, wiekiem i doświadczeniem poważni obywatele, postawieni wówczas
na najbardziej odpowiedzialne
stanowiska naszego życia społecznego i politycznego. Jeszcze
do dziś z szacunkiem schylam
czoło przed tymi, bez wątpienia,

Pewną rolę odgrywała pamięć o
hulaniu Lachami podczas wojny 1918-1919 o Lwów i Galicję
Wschodnią. Zbrodnie żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej
(UHA) nie zostały w pełni ukarane. A bezkarność rodzi następne- jeszcze potworniejsze zbrodnie. Dlatego zapewne dochodziło w latach II wojny światowej
do bezpośredniego udziału kapłanów greckokatolickich (często byłych oficerów UHA), ich
dzieci i najbliższych krewnych
w mordach. Były to przypadki
na tyle częste, że po wojnie organizacje podziemne próbowały
przeprowadzić ankietę wśród
ocalałych z rzezi kresowian na
ten temat. Jak podaje Aleksander Korman, niektórzy historycy ukraińscy nazywają księży
unickich cementem lub spoiwem bohaterskiej UPA. Jeżeli
przeanalizujemy tylko jedną z
wielu monografii Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu pt: Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w województwie
stanisławowskim
1939-1946 autorstwa Szczepana Siekierki, Henryka Komańskiego i Eugeniusza Różańskiego, to możemy na konkretnych
przykładach zobaczyć skrajny
stosunek niektórych parochów
greckokatolickich diecezji stanisławowskiej do Polaków, ich

A o tym, od kiedy i jak przygotowywano się do tej zbrodni mówi
dokument 28- poniżej urywki.
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wyjątkowymi
przedstawicielami naszej starszej generacji .
Godzi się podkreślić, że między
nimi byli też członkowie naszego stanu duchownego. Przez
Gdańsk przechodziły wszystkie
pieniężne przesyłki z zagranicy
do Kraju i nie było ani jednego
przypadku, aby jakaś przesyłka
nie dotarła na miejsce przeznaczenia. Odnoszę wrażenie, że
polska policja do dziś nie zna
drogi, którą myśmy do tego celu
wykorzystywali. Oddział miejscowy miał wpływ i trzymał
palec na pulsie wszystkiego,
zarówno kulturalno-oświatowego, jak organizacyjnego życia
naszych studentów. O wszystkich zasadniczych sprawach w
ówczesnym życiu naszych studentów decydowaliśmy na zebraniach Oddziału. Kluczowe
stanowiska o szczególnym charakterze w ogólnostudenckim
organie “Osnowa” z reguły obsadzane były nacjonalistami lub
ich sympatykami. Podczas gdy
wobec Polaków stosowano numerus clausus, to znaczy ograniczenia w przyjmowaniu na politechnikę, to każdego Ukraińca
przyjmowano bez jakichkolwiek
trudności. Potrzebującym naszym studentom udzielano, jako
jedynej grupie narodowej, stypendiów z funduszu Humboldta.
My osiągnęliśmy to, że ukraińskie studenckie korporacje
“Czornomore”, “Zarewo” i “Hałycz” zostały “bijącymi” korporacjami z pełnym prawem dawania i otrzymywania satysfakcji.
Zhorlakewycz, Baczynśkyj i ja
przez długi czas prowadziliśmy
rozmowy z przedstawicielami
niemieckich studentów i osiągnęliśmy to, że wszystkie wspomniane studenckie korporacje
zostały przyjęte do tzw. Waffenringu,to znaczy “Zbrojnego
Koła”, a przez to samo zostały
one zrównane z niemieckimi
korporacjami”.
    Dokument 29 to „sprawa Wasyla Stepana Nycza, 22-letniego
studenta w Gdańsku, rodem z
Winnik koło Lwowa, który został aresztowany gdy w 1933
roku wracał ze studiów i wiózł
ze sobą pakiet „Surmy” i „Rozbudowy Nacji”. Został zatrzymany przez komisarza Jerzego
Ciesielczyka „Jurewicza”, następcę zabitego przez UWO
Czechowskiego i wypuszczony.
Student zobowiązał się zabić
Jurewicza, z którym umówił się
na spotkanie na odludziu. Spudłował, został skazany na 10
lat więzienia. Po wojnie złożył
zeznanie. (Wiktor Poliszczuk,
Nacjonalizm ukraiński w dokumentach część 2).
    Smutne, metropolita warszawski otwiera jednostronnie korytarze, odwołuje się do naszego
miłosierdzia by weszli nimi
Ukraińcy i muzułmanie. Nie dopomina się o miłosierdzie dla

umęczonego bestialsko duchowieństwa a więc o jego beatyfikację, o odszukanie szczątków, chrześcijański pochówek
i godne upamiętnienie tych,
którzy nie zdążyli ujść spod
noży morderców. Nie ma miłosierdzia dla uchodźców z ziemi
ojczystej, którym udało się uniknąć śmierci, których przyjęły
inne rodziny w ciężkich, powojennych czasach, którzy co noc
widzą mordowanych bliskich i
nie mogą zapalić świeczki na ich
grobie. Nie ma miłosierdzia dla
Polaków, którzy ziemi ojczystej
nie opuścili i jako mniejszość
na tych zabranych ziemiach nie
mają praw i wsparcia takiego,
jak mniejszości w Polsce. Od
kilku dni w metrze reklama:
Warszawa za aborcją, Warszawa
za „in vitro”. Ciekawe, czy to
stanowisko wszystkich stanów
w Warszawie?
„Kresy to świat, którego właściwie już nie ma”, „o którym pamięć wygasa”, „obszar tęsknot
i marzeń”, a pamiętają o nich
nieliczni już „świadkowie życia
kresowego”, „potomkowie kresowian” – takie słowa wkładają w usta rządzących ukraińscy
doradcy. A Kresy Południowo
Wschodnie to Polska, to realne
50% Polski czyli ziemi, ludzi, dziedzictwa kulturowego,
to polskie ziemie zabrane nam
w imię interesu naszych wrogów. Od wieków mieszkali w tej
części Polski nie „świadkowie
życia kresowego” ale Polacy (w
tym polscy Żydzi, Rusini, Wołosi, Czesi itp.) bez których nie
byłoby polskiej nauki, sztuki,
kultury, edukacji i wychowania,
medycyny, architektury, rolnictwa, przemysłu itp. I każdy inteligent o tym wie. Potomkowie
tej części narodu polskiego to
też Polacy, tak jak żyjący Żydzi
to część narodu żydowskiego,
którego holocaust odbył się w
tym samym czasie co holocaust
narodu polskiego. Do Auschwitz
i do muzeum POLin w Warszawie codziennie przylatują samolotami przedstawiciele narodu
żydowskiego (który mieszkał w
krajach Europy , min. obywatele niemieccy, dla transportu
których została wybudowana
bezpośrednia linia kolejowa
Berlin - Auschwitz), którzy
tamten świat postrzegają bardzo realnie, tak realnie, że jego
materialną realność w Polsce
wycenili na 60 mld dolarów. A
przyjeżdżają by się dowiedzieć,
by wciąż przypominać, pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom aż do czasu nadejścia
Mesjasza. Ich pamięć nie wygasa. Chyba, że jest to pamięć
o sprawcach shoah, w Yad Vashem nie ma ani słowa na temat
Niemców jako sprawcach. Jacyś
naziści.
Bożena Ratter
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Czy Tramp potępi heroizację
nazistowskich kolaborantów
na Ukrainie?
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk
Czy Tramp potępi heroizację
nazistowskich kolaborantów na
Ukrainie?
Donald Trump ma kolejną szansę
odparcia zarzutów, że jest miękki,
jeśli chodzi o walkę z antysemityzmem. Miejmy nadzieję, że ją
wykorzysta.
We wtorek prezydent Trump
odbył rozmowę z prezydentem
Ukrainy Petrem Poroszenką w
Waszyngtonie. Ukraiński przywódca powiedział po spotkaniu,
że Kijów „otrzymał silne wsparcie od Stanów Zjednoczonych”
dla suwerenności, integralności
terytorialnej i „niepodległości naszego państwa”. Dla Ukrainy spotkanie było sukcesem, ponieważ
Poroszenko odwiedził Biały Dom
przed prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dla Trumpa, wygląda na to, była to stracona szansa zdobycia kapitału politycznego
u siebie w domu.
Trump powinien był wypowiadać się przeciwko wywołującej
u wielu zaniepokojenie gloryfikacji kolaborantów nazistowskich. Poroszenko, oczywiście,
jest skoncentrowany na rosyjskiej
okupacji Krymu i poparciu dla
separatystów w regionie Donbasu. Trump powinien rozszerzyć
tematykę spotkania i zwrócić
uwagę Kijowa na jego oficjalną
państwową politykę uhonorowania kontrowersyjnych postaci II
wojny światowej.
Najnowszy przykład: władze lokalne w stolicy niedawno zagłosowały za zmianą nazwy dużej
ulicy na cześć nazistowskiego
kolaboranta i antysemity o nazwisku Roman Szuchewycz. Szuchewycz kierował UPA, organizacją odpowiedzialną za masowe
morderstwa Polaków i Żydów w
czasie wojny. Nawet na Ukrainie
zmiana nazwy jest uważana za
krok kontrowersyjny, wywołał
on w ostatni piątek protesty, które
zostały zaatakowane przez ultra-nacjonalistów z neonazistowskiego ugrupowania „C14”.
Ta zmiana nazwy nie jest jednostkowym incydentem. W 2015
roku Ukraina przyjęła ustawę
wysławiającą OUN i jej militarne skrzydło UPA. Od tego czasu
inne ulice także zostały nazwane na cześć tej organizacji i jej
przywódców. Ukraiński Instytut
Pamięci Narodowej opracowuje
ustawę zmierzającą do pośmiertnego zrehabilitowania członków
OUN-UPA skazanych za mordowanie cywilnej ludności polskiej i
żydowskiej w trakcie i po wojnie.
Podczas inwazji hitlerowskiej na
Związek Sowiecki milicja OUN
odegrała znaczącą rolę w pogromach na zachodniej Ukrainie.
Zabito w nich dziesiątki tysięcy
Żydów. Wielu członków OUN
wstąpiło do ukraińskiej policji pomocniczej, gdzie współpracowali

z nazistami w zabijaniu Żydów
na zachodniej Ukrainie w latach
1941-1942. UPA eksterminowała
również od 70 do 100 tysięcy Polaków na zachodniej Ukrainie w
latach 1943-1944 i prześladowała
Żydów – ofiary Holokaustu.
Amerykańskie organizacje, takie
jak Muzeum Holokaustu i Centrum Szymona Wiesenthala oraz
żydowskie organizacje Ukrainy
skrytykowały decyzję Ukrainy
o gloryfikacji OUN-UPA. Szef
Centrum Wiesenthala Efraim
Zuroff powiedział, że gloryfikacja kolaborantów „przekształca
siepaczy hitlerowskich w bohaterów”; Naczelny rabin Ukrainy w
Kijowie nazwał decyzję o nazwaniu ulicy imieniem Szuchewycza
„niemoralną propagandą”.
Nie jest tajemnicą, że wielu Ukraińców uważa UPA głównie za bojowników w walce o niepodległą
Ukrainy, dzielnie prowadzonej
przez UPA przeciwko ZSRR w
latach 1950. Ale, podczas gdy
szef [Wiatrowycz] UINP nazwał
krytykę przywódców OUN-UPA
i ich liderów propagandą, dokumenty historyczne mówią coś
wręcz przeciwnego.
Wywyższaniu OUN-UPA towarzyszy rosnąca liczba antysemickich incydentów na Ukrainie.
Wiele miejsc pamięci Holokaustu
– w tym Babi Jar, gdzie zostało
zamordowanych przez hitlerowców ponad 33 tysięcy Żydów –
zostało zniszczonych lub sprofanowanych antysemickimi graffiti
lub swastykami.
Ukraińscy urzędnicy państwowi również są winni niektórym
z ostatnich wybryków. Emerytowany generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wezwał do
eksterminacji ukraińskich Żydów,
członek parlamentu zaproponował Ukraińcom używanie obelżywej nazwy „ż_d” [na Ukrainie poprawnie mówi się Jewrej],
ukraiński urzędnik nazwał Dywizję SS „Galizien” – utworzoną
przy poparciu Heinricha Himmlera – bohaterami, administracja
prezydenta Poroszenki odznaczyła Orderem Wolności autora
dwóch otwarcie antysemickich
książek.
Trump ma dobry powód, aby wypowiadać się przeciwko alarmującej „polityce pamięci” na Ukrainie. Najważniejsza jest okazja do
przeciwstawienia się wrażeniu, że
jest zbyt tolerancyjny dla antysemityzmu. Chociaż Trump wspiera
rząd Izraela i dwoje jego najbardziej wpływowych doradców –
córka Ivanka Trump i zięć Jared
Kushner – to Żydzi, wielu Amerykanów uważa, że Trumpowi nie
udało się pozbyć neonazistowskich ekstremistów, wspierających jego kampanię prezydencką.
Jeszcze bardziej niepokojące były
re-tweety Trumpa adresowane do

zwolenników supremacji białych
podczas kampanii w 2016 roku,
a także tweety – uważanych za
antysemickie – memów o Hillary
Clinton.
Po wyborze Trump nie śpieszył
się z potępieniem profanacji
żydowskich cmentarzy i gróźb
wobec żydowskich ośrodków
społecznych w Stanach Zjednoczonych. Wywołuje zaniepokojenie także fakt, że w oficjalnym
oświadczeniu Białego Domu
w dniu pamięci Holokaustu nie
wspomniano o sześciu milionach
żydowskich ofiar.
Organizacje żydowskie są również zatrwożone doniesieniami,
że administracja Trumpa może
nie mianować specjalnego przedstawiciela Departamentu Stanu
do spraw monitorowania i zwalczania antysemityzmu. Choć
jednocześnie niektórzy uważają
samego Trumpa za wyznawcę antysemickich poglądów, potępienie działań Kijowa może pomóc
rozwiać wrażenie, że nie poświęca on wystarczająco dużo uwagi
zachowaniom antyżydowskim.
Oprócz osobistych powodów
skłaniających Trumpa do wyrażenia sprzeciwu, gloryfikacja OUN-UPA podważa cele i zadania polityki zagranicznej Waszyngtonu
na rzecz poparcia demokratycznej Ukrainy związanej z Zachodem. Kult OUN-UPA na Ukrainie
szkodzi także Ameryce za granicą
– państwowy kanał telewizyjny
Rosji RT stale twierdzi, że USA
wspiera „faszystów” na Ukrainie.
Amerykańscy politycy nie potrzebują w Kijowie ulicy przemianowanej na cześć nazistowskiego
kolaboranta.
Historyczny rewizjonizm może
również zaszkodzić szansom
Ukrainy na wstąpienie do NATO
i Unii Europejskiej. W Polsce,
gdzie istnieje silne poparcie dla
niepodległości Ukrainy, decyzja
o gloryfikacji przywódców OUN
rozgniewała rodziny ofiar UPA i
została przyjęta uchwała określająca rzeź Polaków przez UPA na
Wołyniu – ludobójstwem. Były
wiceminister spraw zagranicznych Polski powiedział, że pod
flagą UPA Ukraina „nigdy nie
przystąpi do UE”. Jak zauważył
jeden z niemieckich komentatorów, honorowanie kolaborantów
takich jak Szuchewycz we współczesnych Niemczech „jest wykluczone”.
Jest oczywiście możliwe, że na
spotkaniu we wtorek Trump podniósł tę kwestię w prywatnej rozmowie z Poroszenką. Jeśli tak, to
powinien powiedzieć to publicznie.
Dla dobra własnego i Ukrainy.
https://www.reuters.com/article/us-cohen-antisemitism-idUSKBN19B2SS
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Śmierć w zasadzce
Wiesław Hop

Pogodny, marcowy dzień chylił
się ku końcowi. Dobre, dające
poczucie bezpieczeństwa słońce,
przycupnęło za wierzą okazałej
cerkwi, która pierwsza rzucała
długi cień na najbliższe ulice.
Cień ten wydłużał się, rozszerzał
i przynosił ze sobą uczucie strachu, strachu przed nocą i tęsknotę
za dniem jutrzejszym.
Około dwieście metrów dalej
na północny wschód, na wysokim, górującym nad otoczeniem
wzniesieniu, błyszczał w słońcu
blaszany dach niemniej okazałego kościoła. W pobliżu kościoła
rósł stary dąb z wielką dziurą w
pniu u podstawy, którego olbrzymi pień wyraźnie rysował się
na tle jasnego jeszcze nieba. W
miasteczku, które nazywało się
Bircza, mówiono że dąb ten został zasadzony 1410 roku z okazji
zwycięstwa Polski w Bitwie pod
Grunwaldem.
Do kościoła chodzili Polacy, a do
cerkwi Ukraincy, która teraz stała
pusta, bo pop poświęcił noże, zezwolił, a nawet nakazał wiernym
zabijać Polaków i uciekł do lasu,
do band UPA.
W połowie drogi pomiędzy cerkwią a kościołem stał budynek
żydowskiej bożnicy, który miał

zabite deskami drzwi i okna, gdyż
Żydów, zaraz na początku wojny,
Niemcy wystrzelali na pobliskiej
Kamiennej Górce.
Miasteczka przed ukraińskimi,
nacjonalistycznymi
bandami
UPA broniło wojsko, milicja i tak
zwana samoobroną. Dzięki temu
zdołało skutecznie odeprzeć już
kilka ataków.
Tuż po zapadnięciu zmroku
na wieży kościelnej zaczął bić
dzwon na trwogę, gdyż daleko
na horyzoncie, gdzieś od strony
Rudawki pojawiła się olbrzymia
łuna. Banderowcy napadli na
wieś, zabijali napotkanych ludzi
i palili domy.
Tej nocy poszła w tamtym kierunku i długo nie wracała kompania rozpoznawcza.
Porucznik Zbigniew Bojanowski pełnił obowiązki dowódcy
służby wartowniczej. Mimo młodego wieku wyglądał poważnie.
Twarz miał skupioną, miejscami
pooraną małymi zmarszczkami,
a włosy zaczynały mu za wcześnie siwieć na skroniach. Zaraz
po zakończeniu wojny, gdy liczył, że wróci do domu, został,
wraz z cała jednostką, rzucony w
Bieszczady i skowany do walki z
ukraińskimi nacjonalistycznymi
bandami. I już przez dwa lata go-

nił wiatr; przeprowadzał wypady
do popalonych, opustoszałych
wsi, przeczesywał lasy i ścigał,
zapadające się pod ziemię, bandy.
Patrzył, jak całymi dziesiątkami
ginęli wytrawni, zaprawieni w
bojach, frontowi żołnierze, którym udało się szczęśliwie przeżyć wojnę.
W tym czasie nauczył się myśleć
kategoriami miejscowej ludności.
Wykonywał rozkazy, sam rozkazywał i miał jedną zasadę, od
której nie odstępował. Nigdy,
jeżeli nie musiał, nie zwierzał się
nikomu ze swoich planów. Dzięki temu nieraz udało mu się ocalić głowę. Teraz spodziewał się,
że niedługo nadejdzie koniec tej
walki, i na żniwa, najpóźniej na
jesień wróci do domu.
„Banderowcy nie mogą wiecznie
ukrywać się w lasach, palić wsi i
zabijać. Niewiele już ich zostało”
– myślał. „Na wiosnę zrobi się z
nimi ostateczny porządek.”
W ostatnim liście do rodziców
podzielił się z nimi tymi spostrzeżeniami. Teraz, przemykając
się w nocy pomiędzy, oświetlonymi bladym światłem księżyca,
domami , był rad, ze tak postąpił.
Chciał ich uspokoić, zapewnić,
że nic mu nie grozi i nie ma powodu do zamartwiania się o niego. Zresztą sam
czuł się także
już bezpieczny.
Udało mu się
przeżyć najgorsze dwa lata.
Nawet nie został ranny, więc
nie spodziewał
się zginąć teraz,
gdy wróg został
już prawie rozbity.
Tego dnia podjął
ostateczną decyzję. Postanowił
zaraz po powrocie do koszar napisać do Kasi.
„Niech
się
przygotuje”
–
myślał.
„Ślub
weźmiemy
w
maju. Wcześniej
pułkownik nie
da mi urlopu.
Ostatecznie ktoś
tutaj musi być i
kontrolować, te
cholerne posterunki”.
Obok niego spokojnym,
równym
krokiem
szedł st. sierż.
Tadeusz Bednarek, prawdziwy
szczęściarz. Pochodził z Żywca i był żonaty.
Niedawno pokazywał porucznikowi zdjęcie
młodej kobiety,

trzymającej na rękach dwuletniego chłopczyka. Ożenił się jeszcze
w 1944 roku i było to jedno z tych
jędrusiowych wesel pod bokiem
okupanta.
Porucznik lubił tego zawsze
uśmiechniętego chłopca, z twarzą
o wiele za młodą nawet dla dwudziestopięciolatka.
Kilka kroków za nimi, zachowując wskazaną względami bezpieczeństwa odległość, maszerowali
dwaj całkiem jeszcze zieloni szeregowcy z ostatniego uzupełnienia. Ciężkie karabiny maszynowe
zwisały im luźno z ramion.
Łagodny mróz związał rozmiękłe
w słońcu resztki zalegającego ulice śniegu, który teraz skrzypiał i
chrzęścił pod butami, kroczących
środkiem ulicy żołnierzy.
Pomimo chłodu powietrze pachniało już wiosną. W niektórych
oknach oszczędnie paliły się jeszcze lampy.
Bojanowski czuł się odpowiedzialny za te słabe światła, za życie powierzonych mu chłopców,
których po raz pierwszy prowadził na patrol. Obaj z sierżantem
przez dwa lata nauczyli się żyć
w tutejszych warunkach, przewidywać grożące w każdej chwili
niebezpieczeństwo. Spać w butach, z bronią w ręku gotową
do strzału. Nauczyli się chodzić
przydrożnymi rowami, jarami
górskich potoków. Wiedzieli, że
śmierć niekiedy wychodzi spod
ziemi, z zamaskowanego bunkra,
na którym rośnie kępa krzaków.
Innym razem spada z drzewa,
czasem z dachu wiejskiej chałupy
prosto na głowę, albo kosi długimi seriami spod osłony najbliższego lasu.
Szeregowi Tadeusz Matuszewski i Józef Pakuła przyjechali z
ostatnim uzupełnieniem. Nocne,
rozświetlające niebo łuny pożarów wzbudzały w nich starach,
ale i ciekawość niewidocznego
wroga. Wierzyli jeszcze, że wystarczy dobra broń, aby szybko
rozgromić, grasujące w okolicy,
upowskie sotnie.
Banderowcy po ostatnim nieudanym ataku na Birczę z 6 na 7
stycznia 1964 roku, w ich wigilię
Bożego Narodzenia, w którym
stracili sporo ludzi, nie odważyli
się ponownie zaatakować. Krążyli dookoła, jak sępy. Robili zasadzki na mniejsze oddziały, ale
głównie palili wsie i w nieludzki
sposób mordowali ludność cywilną.
Tutaj, w miasteczku por. Bojanowski czuł się bezpiecznie, ale
nie zaniechał środków ostrożności.
Gdzieś daleko cicho zaterkotał
karabin maszynowy.
- Parszywy los. Znowu chyba kogoś rozwalili – powiedział Bednarek i splunął na ziemię. – Jak
długo, to jeszcze potrwa?
Matuszewski zacisnął ręce na
magazynku broni. Pakuła z upo-
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rem wpatrywał się w ciemność,
tak jakby chciał zobaczyć grożące im niebezpieczeństwo. Tylko
porucznik nie zareagował i kroczył wolno przed siebie, więc pozostali ruszyli za nim.
- Jak tylko wiosna nadejdzie,
rozpoczniemy przeczesywanie
lasów – powiedział porucznik. –
Trzeba wykurzyć ich z tych ziemnych bunkrów i pozbawić oparcia
wśród miejscowej ukraińskiej
ludności. Bo teraz niektórzy w
dzień udają przyjaciół, a w nocy
palą i topią noże w plecach swoich polskich sąsiadów.
- Dosyć mam już tego wojowania.
Czas wracać do domu – powiedział Bednarek. – Byle tylko nie
zginąć na dzień przed końcem.
Niespodziewanie zerwał się ostry
wiatr i poruszył gałęziami starych
dębów. A w kościele płonął kaganek żywego ognia. Jego delikatny
blask padał na witraże wysokich
okien.
Wszędzie panował spokój. Wartownicy czuwali. Więc porucznik
postanowił dojść do mostu prowadzącego na nowy cmentarz i
zawrócić do koszar. Jednakże,
gdy znajdowali się około stu metrów za kościołem, pobliżu przepływającej dołem rzeki, zza pnia
jednego z drzew wychyliła się jakąś postać i strzeliła krótką serią
w ich stronę. Prawie jednocześnie, z różnych stron, rozszczekało się kilka innych karabinów.
Banderowcy potokiem przedostali się poza linię warty i przygotowali zasadzkę.
Bojanowski zerwał z ramienia karabin maszynowy, otworzył ogień,
ale nie zdołał osłonić, idących
za nim żołnierzy, bo przeciwnik
otaczał ich z trzech stron. Zaraz
na początku został kilkakrotnie
trafiony w brzuch. Padając na
ziemię, zauważył jeszcze, prowadzącego ogień z pozycji leżącej,
st. sierż. Bednarka. I w tej chwili
przypomniał sobie, że nie powiedział mu o czekającym go w koszarach urlopie na Święta Wielkanocne, który prawdopodobnie
nie będzie mu już potrzebny.
Przycisnął rękę do poszarpanego
brzucha i poczuł ciepłą i lepka
krew, która ciekła mu pomiędzy
palcami i barwiła biały śnieg.
Szeregowi z ostatniego uzupełnienia padli od pierwszych serii.
Bednarek wytrwał najdłużej, ale
i on został trafiony zanim nadeszła pomoc i swoją młodzieńcza
krwią zbroczył birczańską ziemię. Umierając nie czuł bólu, tylko paliła go złość, że przeżył to
bieszczadzkie piekło od samego
początku, a teraz , przed końcem,
pozwolił się zabić we własnym
obozie. Myśląc o tym, widział,
jak jeden z banderowców, w
mundurze esesmana, skierował w
stronę jego głowy lufę niemieckiego karabinu maszynowego i
nacisnął spust. Kula rozpruła mu
głowę, przerywając długie marzenie o żonie i dwuletnim synku.
Banderowcy natomiast, zanim
nadbiegł zaalarmowany pluton
bojowy, omijając wysunięte posterunki, potokiem wycofali się
pod osłoną nocy do najbliższego
lasu.
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To bandyci, a nie żadni partyzanci ...
Bogusław Szarwiło
W 74 rocznicę „Ludobójstwa”
należy nadal przypominać o fali
zbrodni jaka przetoczyła się przez
Wołyń w 1943 r. i rozlała się później na sąsiednie południowowschodnie województwa II RP.
Od kilku lat w każdą kolejną rocznicę publikujemy na łamach KSI
wspomnienia i relacje świadków.
Jest to aktualne szczególnie teraz,
kiedy kult UPA na Ukrainie sięga
zenitu .A prawda jest taka, że UPA,
to nie była żadna armia walcząca
z rzeczywistym wrogiem, a banda
sadystycznych morderców. W tym
artykule przypomnę mniej znane
wspomnienia mieszkańców Wołynia którzy zapamiętali tamte wydarzenia na całe życie. Natomiast
ofiary ciągle oczekują na prawne
osądzenie zarówno inspiratorów
ludobójstwa i bezpośrednich wykonawców.
Irena Bylińska z miejscowości: Wydymer kolonii w gminie
Antonówka, powiecie Sarny w
województwie łuckim.” Sielanka
skończyła się w dramatycznych
okolicznościach 9 lutego 1943
roku. (...) Siedzieliśmy wspólnie
z mamą i rodzeństwem w ciepłej
kuchni. Ojciec poszedł na tzw.
wieczórki, czyli pogaduszki do
sąsiada. Nagle usłyszeliśmy ujadanie psów, mama akurat odmawiała różaniec i przez okno zobaczyła, że pod lasem zaroiło się od
ludzi z furmankami i końmi. Kto
to? Co się dzieje? Może to partyzanci? Do mieszkania weszli trzej
uzbrojeni mężczyźni, na czapkach
mieli gwiazdki. Ich twarze były
zmęczone, spocone i brudne. Jeden powiedział: zdrastwujtie, kuda
chaziaj, nam drogu pokazał. My
ruskie partyzanty. Mama odpowiedziała, że nie wie, kiedy mąż
wróci. A ja, piętnastoletnia dziewczyna, patrzyłam im w oczy, nieco
przekrwione i rzucające błysk strachu. Stali tak i spoglądali na nas
w milczeniu”. Po chwili „goście”
powtórzyli, że są partyzantami i
będą bić Niemców. Gdy rzekomi partyzanci wyszli, mama pani
Ireny, która znała język rosyjski
stwierdziła, że nie byli to Rosjanie,
a ojciec, który miał kontakty z partyzantami, nie mógł się nadziwić,
że to niby partyzanci, a okolicznych lasów nie znają. Rodzina tej
nocy nie przespała. Złe przeczucia
niestety się sprawdziły. Rankiem
przyszła ranna kobieta i powtarzała: „Idźcie, zobaczcie na Paroślę,
tam same trupy, mój mąż, moje
dziecko”. Kobieta mdlała. Po opatrzeniu opowiedziała, co się stało.
Rankiem przyszli uzbrojeni mężczyźni, przedstawili się jako ruscy partyzanci, na czapkach mieli
gwiazdki. Zachowywali się spokojnie, zażądali jedzenia i picia.
Na zakończenie - jak powiedzieli
w zamian za gościnę - zaproponowali mieszkańcom, aby powiązali się w domach sznurami. Po to,
aby Niemcy, gdy się dowiedzą,
że gościli partyzantów, krzywdy

im nie zrobili. A oni wyślą na koniu posłańca do Antonówki, który
zawiadomi Niemców i powie, co
paroślanom zrobili „partyzanci”.
Mieszkańcy Parośli uwierzyli. Po
kilku minutach bandyci rozeszli
się po domach i siekierami rozpoczęli rzeź. To była jedna z pierwszych na wołyńskiej wsi. Pani Irena relacjonuje opowieść kobiety:
„Mój mąż rozwiązał się i próbował bronić, bez skrupułów rozszczepili głowę na połowę, a moje
trzyletnie dziecko uderzyli deską. Ja schowałam się pod łóżko.
Oprawcy byli pijani. W naszym
domu odbywały się spotkania AK
i słyszałam, jak Józio Jankiewicz
prosił - nie zabijajcie mnie siekierą, jestem żołnierzem AK, zastrzelcie mnie. Słyszałam krzyki z
pobliskich domów, gdzie bandyci,
a nie żadni partyzanci, zabijali ludzi. Nie wiem, ile to trwało,
zemdlałam”. Ojciec pani Ireny z
wujkiem pojechali do Parośli. Po
kilku godzinach przywieźli pierwszych rannych. Służącą rodziny
Żołądziejewskich, która słyszała,
jak najpierw na oczach rodziców
zamordowano pięciu ich synów, a
na końcu pozbawiono życia. Dziesięcioletnia Danusia, córka sołtysa
z Parośli, otrzymała cios siekierą
w policzek... - Kolejnym razem
przywieźli Józia, mojego kuzyna,
z wnętrznościami na wierzchu,
zastrzelony - wspomina pani Irena. Dlaczego? Miał studiować we
Lwowie... Nie mogłam uwierzyć,
może to zły sen...? Opowieść pani
Ireny obfituje w drastyczne opisy.
Wtedy także dowiedzieli się, jak
niewiele brakowało, aby ich spotkał ten sam los. Oto watażka innej bandy miał zrobić to samo w
Wydymerze. Odmówił i... powiesili go kumple z tego samego «oddziału». Gnębiła ich świadomość,
że «partyzanci», którzy byli w ich
domu, byli najprawdopodobniej
mordercami wracającymi z Parośli. Ludzie w Wydymerze potracili
głowy, jedni jechali do Parośli po
swoich bliskich, inni chcieli uciekać. Rozpoczęło się nocowanie po
domach, w większych grupach,
z wystawionymi strażami. Nocami na niebie widać było łuny
płonących sąsiednich wsi, docierały wieści z Dębowej Góry,
Zarzeczycy. Gdy jakiś chłop zaczął wygrażać Polakom, ludzie w
popłochu zaczęli uciekać do lasu.
We wsi postawiono pięć krzyży z
napisem «Jezu ratuj nas!». Była
to ofiara dla odwrócenia nieszczęścia. Mężczyźni strzegli dobytku,
kobiety na noc przenosiły się do
Antonówki... W takim przerażeniu
żyją do lipca. Tworzy się samoobrona, co chwilę alarmy o tym,
co dzieje się w sąsiednich wsiach,
Hucie Stepańskiej, Wyrce i wieści,
że «ofiar niedużo, bo nasi bronili
się dzielnie». 30 lipca napady na
Perespę, Sunię, Kolonię, Prórwę,
Załawiszcze... W sumie 30 wiosek
zostało spalonych i zrównanych z
ziemią. 31 lipca był też napad na

Wydymer. Nikt nie zginął, obronili się. Banderowcy nie spodziewali
się oporu, zostawili ciała dziesięciu swoich. Niestety wycofując się
podpalili wieś pociskami zapalającymi. Pozostały tylko zgliszcza.
(1)
Mieczysław Jankowski Dnia
22 maja, w biały dzień, z samego
rana, grupa uzbrojonych bandziorów spod znaku UPA rozpoczęła
okrutną krwawą rozprawę z Polakami zamieszkałymi w Jaroławiczach. Rozpoczęli od gospodarstwa mego stryja Jankowskiego
Mikołaja, który mieszkał na końcu wsi, przy drodze prowadzącej
do Czekna. Przyjechało ich około
dziesięciu na dwóch furmankach,
wjechali na podwórko, wpadli do
mieszkania i zaczęli okrutnie bić
domowników. W domu była stryjenka, córka Zosia lat 20 i syn Antoni lat 18. Stryja me byto w tym
czasie w obejściu, bo byt akurat
u sąsiada Ukraińca, z którym żył
w wielkiej zgodzie. W pewnym
momencie stryj usłyszał okropny krzyk i zobaczył jak z domu
wybiega stryjenka, a za nią pada
strzał, następnie wybiegli Zosia t
Tosiek, którzy również zostali zastrzeleni. Stryj w szoku zwrócił się
do tego sąsiada z zapytaniem, co to
się dzieje, a on chwycił go za rękę
i zaczął krzyczeć, „chłopci siuda”,
na szczęście nte usłyszeli. Stryj się
wyrwał z rąk „dobrego sąsiada”
i co sił w nogach uciekł w pole i
schronił się w pobliskim lesie.
Kiedy trochę ochłonął, lasami i polami przeszedł do odległej o 5 km
wsi czeskiej Krupa Granica. Tam
przenocował, a następnego dnia
przysłał do nas znajomego Czecha, Żeby nas zawiadomił o tym,
co się stało i że banda wie, gdzie
my jesteśmy, i że nas tam wykończą. Sam zaś schronił się w Łucku.
Ciała pomordowanych stryjenki, Zosi i Tośka upowskie zbiry
wrzucili do studni. Po krwawym

rozprawieniu się z rodziną stryja
bandyci pojechali do położonej
bliżej wsi zagrody Żukowskiego
Feliksa. Okrążyli dom, wpadli do
mieszkania, gdzie zastali Feliksa,
jego żonę i córkę Anię lat 16. Żukowski, potężny mężczyzna, stanął w obronie żony i córki, bronił
się dzielnie, lecz nie mógł sprostać
okrutnym bandytom. Wszyscy troje zostali zarąbani siekierą, a ciała
ich wywleczono z domu i wrzucono na furmankę. Ten okropny
widok oglądał ze stodoły ich syn
Staszek lat 19, po czym uciekł w
pole i poleciał w szalonym obłąkaniu polnymi drogami 4 km do szosy Łuck-Dubno. Tam wzięli go do
samochodu żołmerze niemieccy i
zawieźli do Dubna, gdzie mieszkaf
brat ojca Boleslaw, który byt podoficerem zawodowym w 43 pp.
Banda z trzema okrutnie
porąbanymi ciatemi Zukowskich podjechata do leżącego
juz w środku wsi gospodarstwa Kwiatkowskich. Rodzina
Kwiatkowskich skfadała siç z
dwojga staruszków, syna Józefa (inwalidy) i córki z mężem i
czteroletnią córeczką. Szybko
okrążyli cale obejście, wywlekli
wszystkich
na
podwórko,
powiązali im ręce do tytu i
władowali na furmanki. Kulawego Józia przywiązali sznurem
do wozu i pojechali polną drogq
poza wsią, prowadzącą do traktu, wiodącego z Jarosławicz do
Targowicy. Jôzek w strasznych
męczarniach biegł dopóki mógł
za wozem, w końcu padł i tak
go wlekli drogą dalej, aż do lasu
położonego na końcu wsi, w pobîizu traktu targowickiego. Tu na
skraju lasu przygotowany był dół
i miejsce kaźni. Szybko rozprawili się z przywiezioną rodziną
Kwiatkowskich, rąbiąc ich siekierami i wrzucając do wykopanego
dołu. Nastçpnie przyjechali do do

potożonego w centrum wsi mtyna
wodnego, ktôry dzierżawiła rodzina Jachemków, składająca siç z
piçciu osób. Kiedy podjechali pod
mały domek, stojqcy w pob!iżu
młyna nad rzeczką, zastali w nim
tylko Stasię Jachemkową lat 18,
śliczną, miłą dziewczynę. Jak
dzikie bestie rzucili siç na nią i
zaczçli po kolei gwałcić. Na koniec, na wpół żywą wywlekli na
podwôrko, przywiązali sznurem
za nogi do belki i głową w dół zanurzyli do wody w studni. Później
powrócili do młyna, w którym
mełł chtopom zboże starszy brat
Stasi, Stefan lat 21. W młynie też
przebywał w tym czasie kolega
Stefana Kazik Żukowski i kiiku
starszych Ukrairtcôw. Bandyci
rzucili siç na Stefana i Kazika,
wywiązała się walka, bo byli to
chtopcy bardzo silni, lecz nie zdotali się obronić przed rozwścieczoną. i żądną krwi zgrają.. Na
wpół żywych skrępowali sznurami i usiłowali żywcem wkręcić
w tryby młyńskiego kola, Iecz to
im się nie udato, więc dobili ich
siekierą. Załadowali ich ciata na
furmankę, wyciqgnęli ze studni
zwtoki Stasi, też wrzucili na wóz
i odjechaii. Po drodze w pobliżu
cerkwi mieszkato dwoje staruszków o nazwisku Suk. Załadowali
ich na furmankę i pojechali na
miejsce kaźni. Po zamordowaniu staruszków i wrzuceniu
wszystkich ciał do dołu, pojechati za rzekę do gospodarstwa
Przewłockich.Tu zastali calą
rodzinę w komplecie, a mianowicie p. Przewtocką staruszkç lat 70,
jej côrkę Jadzię lat 30 oraz syna z
żoną i córką Lucią lat 18. Byl tam
również p. Dobrowolski, który
mieszkał z żoną i dwojgiem dzieci
w pobliżu. Dobrowolski byl przez
kilka lat urzçdnikiem w gminie
Jarosławicze. Wszystkim sześciu
osobom skrępowali ręce do tylu i
powiezli do lasu na miejsce zbrodni. Kiedy tam zajechali, zaczęli
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potworną orgię z Jadzią i Lucią,
gwałcąc je zbiorowo na oczach
wszystkich. Ten moment rozpasania banderowców wykorzystai
p. Dobrowolski, skoczył niepostrzezenie pomiędzy drzewa i co
sił w nogach zaczął uciekać w
stronę domu odlegtego o 2 km
od tego miejsca. Kiedy wbiegł na
polną drogę, spotkał na niej staruszka Ukraińca, który ze łzami w
oczach rozwiązał mu ręce i przeżegnawszy go powiedział „uciekaj bracie jak najdalej, gdzie oczy
poniosą bo tu dzieją się rzeczy
bardzo straszne”. Dobrowolski
co sil w nogach dobiegł do domu,
złapał żonę i dzieci, zawiadomił
jeszcze mieszkającą. tam również
p. Kamińską z dwojgiem dzieci i
tak jak stali, cała siódemka, pobiegli polami, miedzami do odległej
o 3 km szosy Dubieńskiej. Tam
wzięli ich Niemcy na samochód
i zawieźli p. Kamińską z dziećmi
do Młynowa, a Dobrowolskich
do Dubna. Dobrowolscy zgłosili
się zaraz całą rodziną na wyjazd
do Niemiec. Gdy za kilka dni pojechałem do Młynowa, żeby się
spotkać z Dobrowolskim, juz ich
w Dubnie nie było. O tej okropnej
przygodzie opowiadała mi szczegółowo p. Kamińska.
Ze zbrodni w dniu 22 maja
wyszła też z życiem p. Jachemkowa z dwojgiem małych dzieci,
ponieważ w tym dniu od rana była
w czeskiej wsi Krupa Granica.
Tam doszła do niej wiadomość
o okrutnym morderstwie córki
Stasi i syna Stefana, oraz innych
Polaków ze wsi. Do Jarosławicz
nie wróciła, a Czesi odwieźli ją
do Łucka. (...) Tak więc dzień
22 maja 1943 roku zapisał się
w dziejach rodzin polskich w
Jarosławiczach bardzo tragicznie i okrutnie. Zginęło łącznie
z rodziny Jankowskich 3 osoby,
Żukowskich 6 osób, Kwiatkowskich 6 osób, Jachemków 2 osoby, Suk 2 osoby, Przewłockich 5
osób, Dwadzieścia cztery osoby
zamordowano w okrutny sposób,
w biały dzień, w imię walki UPA o
„samostijną Ukrainę’’. (2)
Kazimiera Marciniak, która
jako 13-letnia dziewczynka była
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świadkiem ludobójstwa: - Spaliśmy wygodnie, a tu nagle ktoś
zapukał do okna. Mamusia zapytała: „Kto tam?” „To ja, Aleksander Hłamazda. Chcę was ostrzec,
proszę wpuścić.” Był to znajomy
Ukrainiec. Powiedział, żebyśmy
w następną noc już nie spali w
domu. Dodał, że jeśli będzie nas
bronił, to banderowcy zamordują
jego wraz z rodziną. Wiadomość
szybko rozeszła się po osadzie.
Dzięki temu większość Polaków
zdążyła uciec z Jagiellonowa.
Dwie osoby zdecydowały, że
pozostaną na miejscu. - Kowal
Górski powiedział, że nigdzie nie
wyjedzie. „Jestem stary. Co ja
komu jestem winien?” - mówił.
Później słyszałam, że banderowcy
widłami wrzucili go do płonącego
domu. Staruszkę Pitakową też spalili żywcem - wspomina pani Kazimiera. Trzecią ofiarą był Janusz
Kwietniewski, którego Ukraińcy
wrzucili do studni. Osada została
spalona. Rodzina pani Kazimiery
uciekła do Kadyszcz, a następnie
do Ołyki, gdzie zjeżdżali się uciekinierzy. - W nieczynnym ratuszu
mieszkało nas kilkadziesiąt osób.
W jednym pokoju ok. 10 rodzin relacjonuje Kazimiera Marciniak.
Wkrótce jednak i samo miasteczko zostało napadnięte. Zginęły
42 osoby. Polaków przed dalszą
rzezią uchronili... niemieccy okupanci. - Jednemu z mężczyzn
banderowcy kazali trzymać świecę w czasie, gdy mordowali jego
rodzinę. Później kazali się położyć i chcieli odrąbać mu głowę,
ale po ciemku tylko go drasnęli.
Gdy się ocknął, pobiegł do sztabu i prosił, by ratować Polaków,
bo bandy ukraińskie mordują.
Niemcy wyszli, zaczęli strzelać i
wtedy Ukraińcy ustąpili - wspomina pani Kazimiera. Następnego
dnia widziała sceny, których nie
zapomni do końca życia. - Razem
z koleżanką zajrzałyśmy do domów, gdzie byli pomordowani. W
jednym z nich na kanapie leżało
dwóch chłopców, w wieku ok.
8 - 10 lat (byli to synowie pana,
który poszedł do Niemców). Mieli
odrąbane głowy. W innym domu
widziałyśmy zasztyletowaną ciężarną kobietę. W pobliżu stała
kołyska, a w niej może półtora-

roczne dziecko. Miało wydłubane
oczka i powykręcane palce, ucięty i wyciągnięty język. Leżało tak
na beciku, wkoło wszystko było
zakrwawione. W innym domu
mężczyzna nie chciał otworzyć
bandytom drzwi. Leżał posiekany
siekierami. W rękach nadal trzymał te drzwi - opisuje Kazimiera
Marciniak. Kiedy Niemcy opuścili Ołykę, uciekinierzy chronili
się w zamku Radziwiłłów, gdzie
do niedawna znajdował się niemiecki sztab. Wtedy nastąpił kolejny napad UPA. Polacy bronili
się, lecz zaczynało brakować im
amunicji. Na szczęście z odsieczą przyszły oddziały polskiej
samoobrony z Przebraża, które
wezwano na pomoc. Po odparciu
ataku uciekinierzy przenieśli się
do Przebraża. Jednak nawet w
tamtych okolicach Polacy nie mogli czuć się do końca bezpiecznie.
Kazimiera Marciniak: - Poszłyśmy razem z koleżanką do kościoła. Po nabożeństwie banderowcy
napadli ludzi, którzy wychodzili.
Kilka osób zabili. Ledwie uciekłyśmy. (3)
Roman Baraniecki : 27
marca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali księdza
Wacława Majewskiego, ostatniego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Józefa w Mielnicy.
Msze odprawiał od tej pory proboszcz sąsiedniej parafii Hołoby.
Część rodziny ojca z pobliskich
miejscowości przeprowadziła się
dla bezpieczeństwa do majątku
w Mirynie, prowadzonego po deportacji Jana Baranieckiego, przez
Henryka Dobrowolskiego i mojego dziadka. Rodzina otrzymywała
ostrzeżenia od sąsiadów, że ukraińscy nacjonaliści przygotowują
się do akcji przeciwko Polakom.
Przed wojną stosunki z miejscową
ludnością ukraińską rodzina miała
dobre, i może ten fakt sprawił, że
czuli się pewniej. Jednak w końcu
po debacie rodzinnej, jak opowiadał tata, postanowiono przenieść
się do Mielnicy, gdzie była samoobrona. Spakowani byli już w sobotę, 10 lipca 1943, ale ostatecznie odłożono podróż do niedzieli,
następnego dnia. Część rodziny

była już w Mielnicy. Mój ojciec
spał, razem z braćmi i innymi
dziećmi rodziny, w stodole. Niektóre deski w ścianach obszernej
stodoły były od strony gruntów
ornych wybite. O świcie do majątku weszli banderowcy. Na podwórzu, przed wejściem do domu,
ustawili armatę przeciwpancerną
i zaczęli nawoływać do wyjścia z
domu. Nie czekali długo. Wkrótce po pojawieniu się pierwszych
mężczyzn na podwórzu zaczęli
mordować. Pozostali członkowie
rodziny ratowali życie, biegnąc
w stronę lasu. Bandyci spod znaku UPA zastrzelili stryja Henryka
Dobrowolskiego i wujka Ksawerego Dziadka. Tata nie uciekał.
Stał przerażony za rogiem stodoły
i modlił się o życie bliskich. Widział, jak wujek Tomasz Pietrzak,
unikając banderowskich kul, przeskoczył wóz drabiniasty. Jednak
on też nie zdołał uciec. To, co tata
zobaczył w chwilę później, zapamiętał na całe życie. Mój dziadek
upadł twarzą do ziemi, a spomiędzy palców zaciśniętych pięści
wystawała zielona trawa. Po chwili przestał się ruszać. Dopiero wtedy ojciec pobiegł do lasu, gdzie
odnalazł braci i innych ocalałych
członków rodziny. Tam spędzili
noc. Następnego dnia wszyscy
ocaleni przybyli do Mielnicy.
Wujek Dobrowolski opowiadał
mi, że jeszcze wieczorem ktoś z
rodziny pobiegł do pobliskiej gajówki, aby ostrzec mieszkających
tam Polaków. Była tam rodzina z
dziesięciorgiem dzieci. Znaleziono dwanaście głów na podwórzu.
Banderowcy zastrzelili również
Mykołę, ukraińskiego sąsiada, który próbował ostrzec moją rodzinę.
Tego jednego dnia, 11 lipca 1943
roku, na całym Wołyniu w wyniku ludobójczych mordów zginęło
kilkanaście tysięcy Polaków. W
sąsiedztwie Miryna, w Podryżach,
zamordowano 97 Polaków, w
Wielicku 47, w kolonii Piaseczno
94. Spalono kilkaset wsi, płonęły kościoły z wiernymi w środku.
Rzeź trwała dalej. Rodzina długo
w Mielnicy nie została. Przeniosła
się na zachód, do Rejowca. Tym
razem zdążyli. 29 sierpnia 1943
roku banderowcy z Ukraińskiej
Powstańczej Armii zamordowali
około stu Polaków w Mielnicy.
Ofiary zbrodni pochowano w zbiorowej mogile.(4)
Mirosława Bacławska:
Wieś
Doszno, o której piszę, oddalona
jest od Kowla o 27 km i sąsiaduje
z gminną wsią Datyń i kolonią Wilimcze. (...) 27 sierpnia, w wigilię
ukraińskiego święta Matki Boskiej
Zielnej, wieczorem na ziemi Bolesława Rubinowskiego zebrała
się polska młodzież. Przy ognisku
grano i śpiewano do późna w nocy.
Napadu ze strony band ukraińskich nie spodziewano się, gdyż
dwaj mieszkańcy wsi : Stanisław
Chrapczyński, który bywał na
zebraniach banderowców i Iwan
Kosiński zw. Jwanko”, który nawet prawdopodobnie brał udział w
mordach, zapewniali, że nic złego
bać się nie trzeba, bo przecież oni
sami na czas w razie czego uprze-
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dzą. Niestety, świt następnego dnia
miał się okazać potworny.
Relacja mojej babci Ani:
„Mój mąż Bolesław wrócił do
domu gdzieś koto szóstej rano.
Zawsze sam gonił krowy do pastucha, ale tym razem zbudził mnie
i powiedział - pogoń krowy Anka,
bo zmarzłem i coś się źle czuję.
Nasz pastuch Michałko uprzedził,
że tego dnia nie przyjdzie, bo jest
chory. Zawsze krowy pędziło
się drogą nad lasem, na Datyń,
ale kiedy otworzyłam chlew,
krowy jak zwariowane pobiegły
same nad jezioro i nie dawały się
zawrócić. Pogoniłam je więc tak
jak chciały nad jezioro. Kiedy je
przypędziłam, pastuch Ukrainiec był mocno zdziwiony. Droga
biegła od Datynia. Tędy szła
banda do Doszna. Wracałam tą
samą drogą i byłam już niedaleko
domu, kiedy z trzcin wypadł nagle
zakrwawiony Florek, krzycząc:
„Anka, uciekaj! U ciebie już nikt
nie żyje . W domu był i mąż i
córka Janina, druga córka mężatka Frania z wnuczką od pewnego
czasu mieszkały u teściów córki.
Nie wiem jak długo kryłam się w
trzcinach, w końcu poszłam do
domu. Doszłam do rogu gumna,
które stało najdalej ze wszystkich
zabudowań. Patrzyłam jak bandyci ładują na furmanki świnie, wydzierają pszczołom miód, strzelając do uli, wynoszą z domu różne
rzeczy. Odwróciłam się i odmawiając różaniec. juz nawet nie
kryjąc się, wróciłam nad jezioro.
Prosiłam tylko Boga, żeby strzelili mi w plecy, żeby nie męczyli.
Przeleżałam cały dzień w oczerecie nad jeziorem. Nie czułam ani
pragnienia, ani łaknienia.”
Relacja mojej, matki Franciszki Kosinskiej : „Tej nocy mqż
mój z młodszym bratem, jak to od
kilku dni już byto, spał w stodole. W domu byli teść, teściowa j
trzy siostry męża. Było już dobrze
widno, kiedy z dzieckiem na ręku
podeszłam do okna. Zobaczyłam
jak wzdłuż jeziora biegnie Józef
Sawicki, a za nim goni na koniu
banderowiec z wyciągniętą szablą
w dłoni. Kiedy koń już wyprzedzał Sawickiego, banderowiec
machnął ręką i głowa ściganego
zawisła na plecach. Trup z wiszącą głową biegł jeszcze kawałek
drogi. To trwało sekundy. Z dzieckiem na ręku przeskoczyłam polną dragą obok chaty i znalazłam
się w życie. Byto już chyba południe, kiedy córka mocno wtulona
w moją szyję szeptała - mamusiu
pić. Na wsi jak mi się wdawało panowała już; cisza. Weszłyśmy do
chaty Ukraińca. Jeszcze nie zdążyli podać mi wody, kiedy przed
dom zajechała banda na koniach.
Może 30, może 40 ludzi. Do domu
wszedł jeden i od progu zapytał:
„hde tu Polaczka Frania ?“ Stałam
na przeciw niego patrząc pitnie w
jego oczy. Odparłam po ukraińsku
- a jeżeli to ja Polaczka Frania, to
nie wolno mi żyć ? Dziecko przyczepione do mojej szyi szeptało :
„nie mów po polsku, nie mów po
polsku...“ Modliłam się, patrząc
mu w oczy, których nigdy nie
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zapomnę. Modliłam się do Matki Przenajświętszej, żeby mnie
skryta choćby pod skrawek swego płaszcza. Modliłam się całą
swoją duszą każdą cząstką ciała.
Widziałam ten Płaszcz i niemal
widziałam jak z dzieckiem chowam pod jego połą. Mój gospodarz tymczasem przekonywał
Ukraińca, że tu nie ma żadnej
Polaczki Frani, a ta, to „niespełna
rozumu“. „A gdzie ona brała ślub
?” - dopytywał się tamten. „No
jak gdzie ? W cerkwi, a gdzie mogła brać. Przez cały czas bandzior
nie spuszczał ze mnie oka, ani ja z
niego. W końcu klepnął nahajem
po cholewach, machnął ręką i powiedział: „chaj żywe !” Wyszedł
przed dom, podano mu konia,
machnął ręką przy wsiadaniu i
bandyci zaczęli odjeżdżać. Zauważyłam tylko siekierę przytroczoną do konia. Nagie usłyszałam
za sobą jakiś łomot. To gospodarz
próbując usiąść na krześle zwalił
się na podłogę?. Dostałam jakichś
drgawek, ząb nie trafiał na ząb.
Próbowałam pomóc wstać, ale nie
z tego nie wyszło. Reszta domowników stała jak zahipnotyzowana.
Ile czasu tak upłynęło, tego nie
wiem. Cały czas byłam skupiona
na modlitwie. Wszedł inny sąsiad,
Ukrainiec i powiedział: rnu, wże
rezunów ne ma”.
Wybiegłam z domu i wpadłam do obok stojącego dużego
dwurodzinnego budynku moich
stryjów, mieszkających z rodzinami i babunią Ewą. Moi stryjowie
Florian i Piotr Rubinowscy i nasz
kuzyn Kazimierz Jedynowicz leżeli twarzami do ziemi, przybici
do podłogi bagnetami. Pod jabłonią tuż koto progu leżały stryjenki
z dziećmi. Gienia trzymała najmłodsze dziecko w objęciach. Ona
i jej synek mieli rozrąbane głowy.
Sabina, stryjenka miała rozrąbaną głowę i odarta była z odzieży.
Przy dwóch piersiach Ieżały dwa
bliźniaki, jej ośmiomiesięczne
dzieci. Zobaczyłam babunię, która stała lekko pochylona, tyłem do
mnie, oparta o dom. Myślałam, że
żyje. Była przybita bagnetem do
domu i tak skonała stojąc. Jak
oszalała biegałam od domu do
domu i w końcu dobiegłam do
moich rodziców na kolonii. Ojciec leżał koło łóżka w bieliźnie
tez przybity bagnetem do podłogi,
twarzą do ziemi, z narzuconym
ściągniętym z łóżka siennikiem.
Siostra Janina była ubrana w białą
świąteczną sukienkę, uczesana z
roz- puszczonymi włosami przepasanymi niebieską wstążką skulona leżała w pokoju pod stołem.
Zginęła od strzału w serce. Nie
znalazłam trupa matki. Biegałam po zabudowaniach szukając
jej. Pobiegłam dalej na kolonię
do trzech ciotek, starych panien
„Cyrylanek”, tak nazywanych od
imienia ich ojca Cyryla. Nie byto
w domu nikogo. Michalinę znaleziono później niedaleko na polu
kartofli z odrąbanymi rękami i nogami. Stasię i Hanię zamordowano we wsi. W spiżarni znalazłam
zmasakrowane, ze związanymi
drutem kolczastym rękami zwłoki ciotki Karoliny Jedynowicz, jej
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syna Tadeusza i pasierbicy Józefy. Drugi jej pasierb Bronisław
mieszkał z żoną i trojgiem dzieci
osobno. Wyprowadzono wszystkich do stodoły i tam znalazłam
nie do opisania zmasakrowane
ich ciała. Żona Kazimierza Jedynowicza Maria na widok ludzi
na podwórku wujenki Karoliny
poszła zobaczyć co się dzieje. W
tym czasie najstarszy syn wyniósł
jedno z dzieci kalekich, które nie
chodziło na podwórze. Na widok
matki wracającej i popychanej
przez nieznanych ludzi dzieci pobiegły na podwórze sąsiada Ukraińca. Wkrótce potem rnatkę wraz
z dzieckiem kaleką znaleziono
okrutnie pomordowanych. Trójka
ocalałych dzieci przesiedziała do
wieczora u sąsiada, który dał im
na drogę chleb i słoninę i wskazał
drogę do Wilimcza do ich babci.
(...) Na podwórzu siostry matki
Pauliny Rubinowskiej znalazłam
dwa zmasakrowane trupy kobiet,
Byty to ciotka Paulina i jej córka
Antonina. Nie byto syna \Madzia.
Tak biegałam przez cały dzień z
dwuletnią córką na ręku od domu
do domu, od rodziny do rodziny.
Nie płakałam, nie mogłam płakać,
tytko czułam piasek w oczach.
Dopiero nad wieczorem mąż odciągnął mnie z dzieckiem do lasu
koto cmentarza. Tu, kiedy byto
juz ciemno, mąż przyprowadził
moją matkę, a następnie znalazła
się przy nas córka siostry mojej
matki Jadzia. Zaopiekowali się
nami Ukraińcy z Wilimicza, którzy przynieśli mleko dla dziecka i
jedzenie. Przez około 10 dni ukrywaliśmy się w lesie. Opiekowali
się nami wciąż ci sami Ukraińcy
z Wilimcza. Ukrainiec Sawiuk
najpierw wziął moją matkę i Józię i przeprowadził je do Ratna,
a w parę dni później drugi Ukrainiec, którego nazwiska nie znam,
a tytko przezwisko „Hrypuczy
Romanko”, przeprowadził mnie
z dzieckiem, męża i jego stryjecznego brata również do Ratna.
Pamiętam jak raniutko przyszedł
z siekierą, na której widok krzyknęłam, ale on wyjaśnił, że będzie
szedł pierwszy, niby zaciosywać
drzewa do wyrębu. Córka jego
Maria przyniosła bochenek chleba i klinek sera na dragę, żegnajqc
nas z płaczem. W Ratnem wszystkimi uciekinierami z Doszna
zajmował się i bardzo pomagał
Ukrainiec Kozioł oraz jego żona.
(...)
Relacja Aliny Brdąk z domu
Rubinowskiej : „Wieczorem
przed tym tragicznym dniem poszłam spać na siano nad chlew,
do mojej koleżanki, z którą się
bardzo przyjaźniłam - była moją
kuzynką. Był z nami jej brat Janek. Rankiem zbudził nas okropny krzyk. Nie mogliśmy nic zobaczyć, bo strzecha była bardzo
gruba. Kiedy się wychyliłam, zobaczyłam w otwartych drzwiach
domu kuzynki, stojącego tam
mężczyznę. Jej brat Janek nie pozwalał nam zejść, nakazał ciszę i
spokój mimo, że słyszałam krzyki
mojej matki i rodzeństwa mordowanych na naszym podwórku.
Po długim czasie, kiedy wszystko

ucichło, zeszłyśmy na dół. Matka
Antoniny leżała na progu cała zakrwawiona, nie dając znaku życia.
W pewnej chwili otworzyła oczy
i powiedziała : „uciekajcie”. Zabroniła mi iść do domu, wyszeptała : „ patrz, koło waszego domu
stoi Ukrainiec”. Stał tyłem do nas.
Antonina pierwsza pobiegła za
dom, na łąkę. Pobiegłam za nią.
Schowałyśmy się w takim głębokim, zarośniętym szuwarami
dole z wodą. Okropnie nas gryzły
pijawki. Odrywałyśmy je od siebie, siedząc po szyję w wodzie,
która powoli zabarwiała się naszą
krwią. Kiedy wychyliłam głowę,
zobaczyłam stojące furmanki już
załadowane dobytkiem Polaków.
Miałam 9 lat, a Antonina była o
rok starsza. W pewnej chwili w
naszą stronę zaczął jechać jeden
z wozów. Szybko ze strachu postanowiłyśmy udawać, że myjemy nogi. Dziś myślę, że i tak nikt
by nam nie uwierzył, Ze o piątej
rano dwie dziewczynki wybrały
się myć nogi. Kiedy ponownie
wychyliłam głowę, koń byt już
blisko i chyba dlatego spłoszył się
i poniósł furmankę wraz z woźnicą. Byłyśmy uratowane. Kiedy
wszystko ucichło, wyszłyśmy z
tego dołu. Koniecznie chciałam
do domu, ale Antonina pociągnęła
mnie do swego. Byto pusto, nikogo me byto. Kiedy podeszłyśmy do mego domu, zobaczyłam
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pod jabłonią m.in. moją mamę,
czworo rodzeństwa i ciotkę. Nie
patrzyłam długo, bo Antonina zaczęła nagle biec w stronę naszego
lasu. Pobiegłam za nią. Siadłyśmy
pod sosną i wykręciłyśmy swoje
ubrania i nadal mokre ubrałyśmy je. Suszyłam się, siedząc na
słońcu. Przyszli do nas Janek i
Władek Rubinowscy. Janek powiedział, że musimy uciekać do
miasta. Zaczęłam głośno płakać
i krzyczeć, że idę do matki i ojca.
Raptem w naszym kierunku posypały się strzały. Zaczęliśmy
uciekać. Janek skręcił w prawo
i to nas uratowało. Antonina w
pewnym momencie dostała kolki i nie mogła biec. Ciągnęłam
ją za rękę. Byliśmy na bagnach.
Wieczorem Janek i Władek poszli
do Wilimcza. Przynieśli chleba i
sera. Do Ratna szliśmy całą noc.
Było bardzo zimno. Pamiętam jak
nie mogłam powstrzymać stukających zębów. W Ratnem Antonina zaprowadziła nas do swoich
ciotek. Tam przyszedł Kozioł,
czy Kozłowski, dokładnie nie pamiętam, dawny sąsiad z Doszna.
On to zajął się moim losem i powiedział, że zaopiekuje się mną
pewna rodzina. Byli to państwo
Stachurscy. Mój później przybrany ojciec byt z zawodu leśnikiem.
Tak znalazłam przybranych rodziców i rodzin?. (5)
Autorka powyższych wspomnień

opatrzyła je znamiennym tytułem:
DLACZEGO? To pytanie nurtuje
bardzo wielu ludzi, dlaczego dawni sąsiedzi mordowali Polaków w
tak sadystyczny sposób? Wielu badaczy stara się znaleźć odpowiedź
na to pytanie, ale jak do tej pory
nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1)
http://plus.gazetalubuska.pl/
kresy/woj-wolynskie/a/koniec-raju-w-wydymerze,7436845
2) Fragment wspomnień Mieczysława Jankowskiego opublikowanych w książce „Świadkowie
Mówią”
3) Fragmenty wspomnień: Kazimiery Marciniak http://www.
nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/a/dramat-wolyniawidzialam-dzieci-z-odrabanymiglowami,10413716/
4) Fragmenty wspomnień rodzinnych, za http://www.goniec.net/
goniec/inne-dzialy/reportaze-gonca/wspomnienie-o-wo%C5%82yniu.html
5) Fragmenty wspomnień
świadków spisanych przez Mirosławę Bacławską opublikowane
w książce „Świadkowie mówią”,
zatytułowane „Dlaczego?”
/ Red:
Użyte w artykule fotografie pochodzą z zasobów KSI

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
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Z cyklu wyciągnięte z szuflady UB.

Wspomnienie o 27 WDP AK
Bogusław Szarwiło
Instytut Pamięci Narodowej w
2004 r. wydał pamiętnik: Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”
żołnierza AK z Lubelszczyzny,
który znajdował się w zasobach
lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Zdzisław Broński urodził się 24
grudnia 1912 r. w Radzicu Starym
w gminie Ludwin .W 1934 r. pełnił służbę wojskową w 23. pp we
Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie
ukończył szkołę podoficerską i
otrzymał stopień plutonowego. W
1939 r., uczestniczył w kampanii
wrześniowej w szeregach 50 pp.
jako dowódca plutonu ckm. Trafił
do niewoli niemieckiej, z której
zbiegł jesienią 1940 r. Powrócił w
rodzinne strony, gdzie rozpoczął
działalność konspiracyjną pod
pseudonimem „Uskok”. Został
dowódcą plutonu terytorialnego,
który wszedł w skład I Rejonu w
Obwodzie AK „Lubartów”, części Inspektoratu AK „Lublin”. Na
przełomie lat 1943 i 1944 zorganizował grupę partyzancką, która
w maju 1944 r. stała się formalnie
oddziałem lotnym zgrupowania
8. Pułku Piechoty Legionów AK.
Działał w okolicach Lublina i Lubartowa, w rejonie lasów zawieprzyckich, walcząc z okupantem.
W czerwcu 1944 r. w ramach
akcji „Burza” jego oddział został przydzielony do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
W pamiętniku kpt. Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” opisującego dzieje akowskiego i poakowskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie
w latach 1939–1956 znajdujemy
wspomnienia o wołyńskiej dywi-

/ Hieronim Dekutowski Zapora (po lewej) i Zdzisław Broński Uskok (Zdjęcie zamieszczone w/w książce.)

zji.
‚W czerwcu [19]44 r. rozeszły się
u nas wieści, że zza Bugu przechodzą w nasz teren jakieś liczne
oddziały Armii Krajowej. Jakie
to oddziały? Wkrótce już wiemy. Jest to 27. Dywizja [Piecho-

ty AK], partyzancka (zwana też
Wołyńską). Po wykrwawieniu się
i osiągnięciu licznych pięknych
sukcesów w walkach z Niemcami, Ukraińcami i Sowietami
na terenach Wołynia i Polesia,
nie mogąc znaleźć odpowiedniej płaszczyzny porozumienia ze

zbliżającą się Armią Czerwoną,
zmuszeni są przejść na tę stronę
Bugu. Przeprawa przez Bug miała miejsce w okolicach Włodawy.
Na dłuższe kwatery dla odpoczynku i nabrania sił do dalszych walk
rozlokowano się w trzech powiatach: włodawskim, chełmskim

/ Żołnierze z I plutonu 1. kompanii I batalionu 43. pp, którzy przebili się za Bug, stoją od lewej kpr. Józef Żaba „Żak”, szer. Tadeusz Gularowski „Promień”, kpr. Władysław Piasecki
„Przybysz”, szer. Jan Weremko „Kalina”, szer. Józef Dobrzyński „Prędki”, szer. Adela Struś „Lika”, plut. Michał Struś „Pocisk”, dowódca kompanii por. Ryszard Markiewicz „Mohort”,
dowódca batalionu por. Kazimierz Filipowicz „Kord”, ppor. Stanisław Kardaś „Narbut”, kpr. Franciszek Dyczko „Łuska”, szer. Jakub Matyszczuk „Żbik”, szer. Jerzy Hurkało „Wiktor”,
szer. Bednarz „Komarczewski”, kpr. Stanisław Rudzki „Ryś”, klęczą szer. Piotr Dobrzyński „Piotruś”, szer. Stanisław Szczygieł „Słowik”, szer. Piotr Waluch „Róża”, szer. Stefan Kapys
„Sosna”, szer. Jakub Tołysz „Mewa”, Jan Matyszczak, szer. Antoni Mordacz „Śmiały”, szer. NN „Sowa”, NN, szer. Józef Rudzki „Błyskawica”, siedzą szer. Władysław Prokopczuk
„Jodła”, szer. Mikołaj Krawczuk „Buk”, szer. Andrzej Weremko „Polana”, szer. Józef Macegoniuk „Róg”, szer. Franciszek Kozioł „Sęp”, st. szer. Władysław Rudzki „Bomba”, Uścimów, czerwiec 1944, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń

i lubartowskim. Nie podejmuję
się opisywać dziejów 27. [WDP
AK]. Podadzą to inni i niewątpliwie wystawią piękną kartę do
historii walk o niepodległość. Od
siebie mogę tylko podać wrażenia
z zetknięcia się z tą imponującą
jednostką. Imponowała ona swą
siłą i sprężystością żołnierską
każdemu prawemu Polakowi.
Kilka tysięcy ludzi owianych duchem idei czysto polskiej, zdyscyplinowanych i zaprawionych
w bojach, niosło Polakom wiarę
w dobrą przyszłość. Widzieliśmy
w nich (żołnierzach 27. [WDP
AK]) Polskę kresową, wschodnią,
nieugięcie o swe prawa wolności
walczącą. Deptaną i szarpaną
już w tej wojnie przez Sowietów, Niemców i Ukraińców i [d]
przez Sowietów zagrożoną. Oni
bili już wszystkich: Niemców za
Oświęcim, Majdanek, Dachau.,,
Ukraińców za mordowanie swych
własnych rodzin i palenie wiosek
polskich. I Sowietów za Syberię i
Katyń. Zwłaszcza Sowietów, których poznali wcześniej od nas. Na
polecenie komendanta obwodu
nawiązałem kontakt z 27. [WDP
AK], Było to konieczne, gdyż mój
teren operacyjny graniczył z nimi.
Pierwsze spotkanie miałem z dowódcą baonu por. „Jastrzębiem”.
Był to przedwojenny oficer rezerwy , sympatyczny pan o siwych
oczach, nad swój wiek poważnie
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wyglądający. Stateczność, trzeźwość i niezachwianą odwagę
czytałeś w jego ruchach i twarzy. O przeszłych trudach mówiły
zmarszczki na czole i brak kilku
palców u rąk. „Jastrząb” był jednym z założycieli 27. [WDP AK].
Już w [19]42 r. chodził z bronią
i chłopcami. Po załatwieniu formalności służbowych w kancelarii
baonu (działo się to w Rudce Kijańskiej, gm. Ludwin, w domu pp.
Laszczków, u których sam niejednokrotnie przedtem i potem kwaterowałem), w której był i telefon
połowy, sekretarka stukająca na
maszynie rozkaz dzienny zajęć
baonu, i dwóch gońców, i oficer
służbowy, nawiązaliśmy rozmowę
z por. „Jastrzębiem” w słowach:
Co skłoniło 27. [WDP
AK] do opuszczenia swego rodzimego terenu?
Zmuszeni byliśmy wycofać się przed następującą Armią
Czerwoną. Stosunek Sowietów do
nas, żołnierzy AK, okazał się wrogi, a co gorsza,podstępny. Gdy
Sowieci byli jeszcze daleko, robiliśmy wszystko, by osłabić potęgę
Niemców. Dywersja nasza paraliżowała ruchy wojsk niemieckich,
Ukraińców, budujących krwawymi sposobami Ukrainę pod protektorami Hitlera, widzieliśmy.
Zrzutowa partyzantka sowiecka
otrzymywała od nas zorganizowaną, wydatną pomoc. Jednym
słowem żołnierz 27. [WDP] AK w
ogóle nie żałował trudów i krwi,
walcząc dla Polski, a przez to
samo ułatwił Sowietom pokonanie Niemców. Sowieci zbliżyli się
do granic Polski. Nawiązać łączność z Armią Czerwoną i opracować współdziałanie przeciw
Niemcom to było nasze zadanie.
Początkowo Sowieci przyjęli nasze propozycje niby przyjaźnie.
Przyrzekano dać nam pewien
odcinek frontowy, gdzie występowalibyśmy jako jednostka polska,

podporządkowana
dowództwu
sowieckiemu. Omówiono nawet
szczegóły i dowództwo dywizji
wysłało do Sowietów nasz oddział
z tysiąca kilkuset ludzi, z tym, że
następne, po bojowym zorganizowaniu, także dołączą do Armii
Czerwonej. Łączność miała być
stale utrzymywana, a los wysłanych oddziałów miał być dowództwu dywizji wiadomy. Jednak stało się inaczej, a to, co się stało,
wywołało przed nasze oczy krwawą wizję Katynia. Nasz oddział
wysłany do Sowietów... przepadł.
Załatwiono się z nim tak po sowiecku. Nikt nie wiedział, co się
z nim stało. Może na ich grobach
znów sosenki posadzono, jak w
Katyniu, a może posłano „na białe niedźwiedzie”. Oczekiwano na
następnych Polaków. Jednak następni tym razem nie poszli. Pomścić jeszcze na Sowietach krew
swych braci i może ginąć przyjdzie, bo wrogów za wiele, ale honor Polaków [trzeba] ratować. I
przez kilka następnych miesięcy
kropiliśmy , ile się dało, aż wreszcie ustępując przed zbliżającymi się Sowietami i opędzając się
Niemcom, przeszliśmy Bug.
Jakie zadania, panie
poruczniku, otrzymała 27. [WDP
AK] w tym terenie?
Walka z Niemcami i
propaganda antykomunistyczna
wśród Polaków. Żadnych wystąpień wojskowych przeciw Sowietom.
- Czy za Bugiem w partyzantce sowieckiej, o której pan wspominał,
trafiali się Polacy?
Jednostki tylko. Byli to
wrogowie swej ojczyzny. Komuniści, którzy mówili, że do Bugu
Polski nie ma wcale, a za Bugiem będzie, ale taka, jaką zrobią
oswobodziciele sowieccy.
-

A co mówią o Polsce

sami Sowieci?
Mówili, że gdy Polskę
oswobodzą, pozostawią ją wielką
i niezależną. Granic jednak nie
określili. Podkreślali jednak, że
Polska ta ma być oparta na sojuszu z Sowietami.
A co mówili o rządzie
polskim w Londynie i o Związku
Patriotów Polskich w Moskwie?
[‚] Rząd londyński nazywają rządem obszarników i w
ogóle mówią o nim jak najgorzej.
Związek Patriotów [Polskich] w
Moskwie z Wandą Wasilewską-Korniejczuk i Berlingiem na
czele nazywają prawowitym rządem polskim. Mówią też i [m] o
jakimś wojsku, które idzie z Armią Czerwoną. Za Bugiem jednak
tego „wojska polskiego” nie spotkaliśmy.- Czy tutaj wśród grup
partyzanckich komunistycznych
dużo spotyka się tych Polaków
od Wasilewskiej? - Owszem, tutaj
można ich spotkać w każdej niby
to polskiej grupie. Noszą polskie
mundury i czapki rogatywki z
„kwoką” zamiast orzełka. Mają
kędzierzawe czarne łby i garbate
nosy. Mówią językiem żydowsko-polsko- -rosyjskim. Inni znów, w
takim samym umundurowaniu,
mają skośne ślepia nosy jak kartofle, mówią czysto po polsku:
„zdrastwuj, dierży, brasaj, Wańka, Griszka itp.” Jedni i drudzy
są mózgiem całej grupy, w której
tkwią. Nie noszą oznak ani stopni, ale komendant grupy, Polak w
stopniu majora czy innego oficera (nawiasem mówiąc skończony
drań), nie decyduje o niczym bez
ich wiedzy. Tak wygląda to „polskie wojsko” Wandy Wasilewskiej.
A jaką propagandę uprawiają tutaj komuniści? - zapytał
por. „Jastrząb”.
Przeklinają i różnymi
oszczerstwami obrzucają rząd

londyński i całą emigrację zachodnią. W kraju, im bliżej są
Sowieci, tym bardziej wrogo ustosunkowują się do AK, nazywając ją wojskiem panów. Mówią o
wielkiej i niepodległej Polsce w
sojuszu z Sowietami. O granicach
nie mówią nic. A nawet gorzej
niż nic, bo gdy w pewnej dyskusji z Polakiem komunistą zapytałem go, co myśli o wschodnich
granicach Polski, odpowiedział:
„Wielka przyjaźń i jednolitość polityki ZSRR i Polski czyni tę kwestię mało ważną”. Czyli że granica między Sowietami a Polską jest
zbyteczna. O Andersie mówią, że
splamił [n] Sowietów swoim wyjściem z ZSRR na Bliski Wschód,
choć dla nas jasne jest, że Anders
zdołał w ten sposób wyprowadzić
przynajmniej część Polaków z
czerwonego piekła.
Nastała chwila milczenia, po
czym zapytałem por. „Jastrzębia”:
Mając już tyle doświadczenia z Sowietami, co pan sądzi
o ich stosunku do nas, gdy przyjdą
tutaj?
[°] Popatrzył mi w oczy w zamyśleniu i rzeki:
Sądzę jak najgorzej. Ledwo się zachwiał gniotący Polskę
tyran hitlerowski, a już zawisły
nad nami chciwe macki czerwonego polipa ze wschodu. I znów
walka - a kiedy wolność?
Na to pytanie nie musieliśmy dawać sobie odpowiedzi. Zapytałem
o co innego:
Czy o wszystkich naszych
doświadczeniach z Sowietami wie
zagranica, rząd emigracyjny?
Tak, wiedzą o wszystkim.
Informowaliśmy Londyn bezpośrednio drogą radiową. Może
więc świat, znając nasze wysiłki,

/ Oficerowie 27 WDP AK, stoją od lewej ppor. Jerzy Neuman „Hańcza”, por. Zdzisław Zołociński „Piotr”, por. Roman Romaszkan „Maria”, pchor. Jan Popowski „Podkowa”, pchor.
Mieczysław Żabicki „Pokrzywa”, pchor. Stanisław Zołociński „Doman”, kleczą por. Marek Szamański „Czarny”, rtm. Józef Ostoja-Gajewski „Tomek”, ppor Edward Krasicki „Zołza”,
Ostrów Lubelski, lipiec 1944, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń
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ofiary i doceniając udział Polaków w wojnie na wszystkich
frontach oraz znając przeszłość
naszych wrogów, nie pozwoli nam
zginąć.
Miejmy nadzieję, że tak
będzie, ale to jest rzecz tych, co
tam polityku ją, a nam pozostaje
jedno - walczyć!
Tak. Będziemy walczyć
z każdym, kto okaże się wrogiem
Polski! Czołem panie poruczniku!
-

Czołem.

Obecność 27. [WDP AK] w terenie wpływa hamująco na rozwój
PPR. Komuniści położyli uszy po
sobie. Popularność dywizji i AK w
ogóle urosła wśród społeczeństwa
do wielkich rozmiarów. Można się
było przekonać, że nawet tam,
gdzie przedtem PPR miało swoje
siedliska (okolice Ostrowa Lubelskiego i Lubartowa), ludzie zaczęli się od nich odwracać, kierując
swoje sympatie do czysto polskich
oddziałów AK. Było to dowodem,
że komuniści, mając przedtem
swobodę działania, oddziaływali
na ludność terrorem i podstępem.
Gdy jednak nie mogli uprawiać
swoich niecnych praktyk, spotykali się z pogardą.Niestety, szybkimi krokami zbliżała się chwila
nowego przełomu, której oczekiwano u nas z radością, nadzieją i
dreszczem niepokoju zarazem. Sowieci się zbliżali. Butny Niemiec,
dobrze zorganizowany nie dał po
sobie poznać, że wkrótce wiać będzie do swego „Vaterlandu”, zostawiając wszystko po drodze, a
najczęściej opasłe cielska swych
żołnierzy w rowach przydrożnych
. Wszyscy jednak wiedzieli, że
„fryce” już niedługo u nas zabawią, a po nich przyjdą „dziegciarze”, jak popularnie zwano Sowietów. „Czy będzie lepiej, czy
gorzej?” - to pytanie było na
wszystkich ustach za wyjątkiem,
oczywiście, komunistów, którzy
oczekiwali Sowietów jak zbawienia. Dnia 15 lipca [19]44 r. odbyła się doroczna uroczystość 27.
[WDP AK] w miejscowości] Rudka Kijańska, na którą i mnie wraz
z całym oddziałem zaproszono.
Piękny niedzielny dzień lipcowy
zgromadził masę okolicznej ludności, która w przebiegu uroczystości dała gorące wyrazy uznania dla żołnierzy AK. Po mszy
polowej i pięknym przemówieniu
ks. kapelana, odebrano przysięgę
od nowo zaciągniętych żołnierzy.
Następnie mjr „Kowal”, pełniący
funkcję dowódcy dywizji, odebrał
defiladę kilku oddziałów. Maszerowali też moi chłopcy i przyznać
muszę, [że] otrzymali masę oklasków i uznanie pana majora, co
było dowodem, że spisali się
dzielnie. Po zakończeniu defilady
i krótkim żołnierskim przemówieniu majora „Kowala”, dowództwo dywizji zaprosiło wszystkich
na żołnierski bankiet pod gołym
niebem. Przy stołach przemówienia, śpiewy, deklamacje, wreszcie
tańce po murawie. Czarne oczęta
H[anny] były przy mnie. Mówiono o wszystkim i mówiono swobodnie. O niemieckim najeźdźcy i
o czerwonym niebezpieczeństwie.
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Co to jest PPR i co to jest AK. Kto
to jest Wanda Korniejczuk-Wasilewska i dlaczego AK jest podporządkowane rządowi emigracyjnemu w Londynie. Śpiewano i
deklamowano o żołnierzach leśnych z białymi orłami, o ich życiu tułaczym. O losie „chmurnym,
lecz górnym”. W oczach żołnierskich i cywilów widniały łzy. Na
zapytanie: „Dlaczego płaczesz?”,
odpowiadano - „Bo Polskę widzę”. O godzinie 6.00 wieczorem
przyszły pierwsze meldunki, że
nad Wieprzem od strony Lublina i
Lubartowa pojawiły się silne oddziały niemieckie i zdążają w kierunku północno-wschodnim, a
więc w naszą stronę. Niezbyt
spiesznie, lecz stanowczo, zarządzono nam stan pogotowia [‚].
Przerwano uroczystość i usunięto
ślady po niej. Ja ze swoją grupą
odjechałem do Rozkopaczewa i
Zezulina, a więc bliżej nieprzyjaciela, w celu rozpoznania jego
siły i zamiarów. Meldunki otrzymane w ciągu nocy i następnego
dnia (poniedziałek 16 lipca [19]44
r.) dały nam obraz następujący:
Niemcy w sile czterech dywizji z
artylerią, czołgami i samolotami
przeprowadzają pacyfikację obejmującą tereny między linią kolejową Warszawa-Chełm, a rzeką Bugiem. Dążą do spędzenia grup
partyzanckich] w okolicę lasów
parczewskich i wykończenia ich .
Sytuacja była poważna. Należało
myśleć o wyjściu z kotła bez podejmowania walki z wrogiem wielekroć silniejszym. Nocą z 16 na
17 lipca przybył do 27. [WDP AK]
pułkownik „Twardy”[Jan Kotowicz ] , przysłany przez Komendę
Główną AK dla objęcia dowództwa nad dywizją. Równocześnie
otrzymałem rozkaz swego obwodu
dołączenia do 27. [WDP AK] na
okres pacyfikacji. Taki sam rozkaz
otrzymał dowódca młodej grupki
partyz[antów] w Lubartowskiem
ppor. „Faun” [,Aleksander Łagoda plut. pchor./ppor. rez. AK, żołnierz ZWZ-AK, dowódca plutonu
w 2. Rejonie Obwodu AK Lubartów którego później aresztowało
NKWD i wywiozło do Rosji]. We
wtorek 17 lipca płk „Twardy” zarządził odprawę oficerów celem
omówienia akcji obrony przed pacyfikacją. Odprawa miała miejsce
we wsi Uścimów. Niemieckie oddziały pacyfikacyjne] docierały
już do miejscowości Kaznów,
Brzostówka, Zezulin, Nadrybie,
Wola Wereszczyńska i Brusz kierunku południowego oraz Niedźwiada i Czemierniki z kierunku
północno-zachodniego, spędzając
przed sobą nasze oddziały. Z kierunku
północno-wschodniego
brak było meldunków szczegółowych, jednak było wiadomym, że
okolice [w] Radzynia [Podlaskiego], Łukowa i Włodawy są objęte
pacyfikacją. Na odprawie postanowiono natychmiast ściągnąć w
lasy parczewskie, po czym w odpowiednim momencie przebić się
przez niemiecki pierścień w kierunku zachodnim na Kock-Czemierniki, co na razie zachowano
w tajemnicy. Dołączyłem do batalionu „Jastrzębia” i jako oddział
miejscowy miałem dawać wskazówki z terenu oraz przewodni-
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ków. Przez całą noc i do południa
dnia następnego trwał zaciąg poszczególnych oddziałów dywizji w
miejsce koncentracji na południowym skraju lasu parczewskiego.
Niektóre z oddziałów miały już
potyczki z Niemcami. O g o d z .
2.00 w nocy byłem już na miejscu
ze swoimi ludźmi i z samego rana
zaintrygowani byliśmy odgłosami
strzelaniny karabinowej i wybuchami artylerii. Jak przekonaliśmy się później, były to odgłosy
walki nie tylko naszych ludzi. AL,
wojsko żydowsko-sowiecko-polskie robiło też swoją koncentrację
i... właśnie w lesie parczewskim.
Jeszcze w nocy i zaraz rano spotykaliśmy tych rycerzy spod znaku
sierpa i młota , głoszących perfidnie, że walczą pod wezwaniem
„Jeszcze Polska nie zginęła...”
Około godz. 9.00 rano mieliśmy
okazję dokonać „przeglądu”
przeciągających „sztabów” gen.
Satanowskiego i gen. Baranowskiego. Pierwszy z nich to typowy
kacap o grubych kształtach i tępej
fizjonomii. Zrzutek sowiecki. Drugi to Żyd o czarnym kędzierzawym
łbie, z żabimi oczami, garbatym
nosem i mięsistymi czerwonymi
wargami. Udekorowany był do
śmieszności różnymi łańcuszkami,
blaszkami, gwiazdkami i przyborami zagadkowego przeznaczenia. Jednym słowem, parodia generała. Skąd się taki wziął? Nie
wiem. Pytałem o niego alowców,
lecz dawali odpowiedzi wymijające. Ciekawy to był widok, ta Armia Ludowa w marszu, w obliczu
niebezpieczeństwa, co widocznie
mocno wpłynęło na psychikę dowódców i żołnierzy. Nie było tam
porządku wojskowego. Wszystko
szło i jechało dosłownie kupami.
Mieli masę taboru, tj. wozów, bryk
i koni wierzchowych. Wśród koni
moi chłopcy poznawali konie zrabowane gospodarzom w okolicy.
Na wozach wśród pierzyn, tobołków, waliz i garnków siedziały
całe rodziny żydowskie [?]. Żydówki stare i młode oraz starsi i
młodzi Żydkowie, jedni umundurowani i z bronią, inni na cywila.
Tutaj znaleźli schronienie przed
gettem i masakrą. Obok nich ciągnęły też wozy z prowiantem, przy
których szamotały się uwiązane za
rogi chłopskie jałówki, a spośród
worków mąki i chleba sterczały
ćwiartki cielęce i wieprzowe z
„rekwizycji” u polskiego gospodarza. Brykami jechali „wodzowie” oraz umundurowane Żydówki, Sowietki i kilka Polek.
Najparadniej wyglądali ci na koniach. Żydkowie i Sowieci mieli
siodła lepsze, ale ich sposób trzymania się i kierowania koniem
przyprawiał naszych chłopców o
paroksy[zm] śmiechu. Jedzie sobie na kobyle taki Josek Bergman
„Czarny Sęp”, porucznik z medalami. Buty cokolwiek za duże, bo
„rekwirowane”. Z jednego zwisa
onuca, na drugim sterczy zardzewiała ostroga. Polski mundur za
ciasny i dlatego niezapięty. Pas
obciążony pistoletem i granatami
opadł poniżej brzucha. Na plecach dynda się mapnik wyładowany słoniną, cebulą i chlebem. Na
głowę on sobie potrzebował włożyć oficerską rogatywkę, przy któ-

rej otok własnego pomysłu ozdobił czerwoną szmatą, a na szmacie
przypiął „kwokę”. Kobyla jego
łechtana po boku zardzewiałą
ostrogą i szarpana cuglami pokwikuje, wierci ogonem i tuli uszy.
Wreszcie przechodzi w świńskiego
kłusa. W tym momencie pośladki
„Czarnego Sępa”, odbijając się
od siodła i opadając na nie, wydają głośne plapnięcia. Wszystko na
nim trzęsie się i skacze: pas, pistolet, granaty, pepeszka przewieszona przez pierś, mapnik z prowiantem i czapka. Aby przytrzymać
spadającą czapkę, „Czarny Sęp”
chwyta ją rękami i zwalnia cugle.
Kobyła chuda, głodna, nie czując
szarpań, staje. „Czarnego Sępa”
to zdenerwowało: „Cholera na
ciebie! Wio!” I znów cugle i ostrogi poszły w ruch. „Czarny Sęp”
patrzy tylko przed siebie. Błyskawice jego ce- bulastych oczu - to
groźne, marsowe spojrzenia boga
wojny. Od czasu do czasu krzyknie
tylko na przechodzących alowców: „Z drogi chłopaki”. On jest
polski partyzant Kościuszkiewicz,
przepraszam
Kóściuszkowicz.
Staramy się wejść w rozmowę z
tymi „chłopakami”, Polakami
idącymi pieszo. Jak się czują? Kto
jest dowódcą ich pododdziału,
gdzie się znajduje? Czy nie są
głodni? itd. A więc czują się nie
bardzo. Wiedzą o obławie,co tu
dużo gadać, mają trochę „pietra”. Są przy tym głodni, bo na
posiłek „nie ma czasu”. Ich dowódcy to „sztab”. Nic więcej o
organizacji pododdziałów powiedzieć nie umieją. Nic dziwnego, że
są zdezorientowani i głodni.
„Sztab” za nich myśli i „sztab” za
nich zjada zdobyte przez nich prowianty. Oficerów u nich jest dużo,
ale wszyscy tkwią przy „sztabie”!
Nie mogą się przecież hańbić obcowaniem z prostakami. Do żadnych poważniejszych rozmów między 27. [WDP AK] a alowca- mi
nie doszło. Z naszej strony nie
było najmniejszej racji angażować się w porozumienia i współdziałanie. Wprawdzie z AL przyjeżdżało do nas paru oficerów w
tej kwestii, lecz odjechali z niczym. Na czele tych paru był niejaki kapitan „Zbyszek”, ciemny
typ, którego parokrotnie już przedtem spotkałem. Przed wojną był
podoficerem w Wojsku Polskim.
Początkowo, za okupacji niemieckiej, wcisnął się do AK w Lublinie.
Chorował na wielkość, a że w AK
nie mógł się „wybić”, poszedł do
AL. To jego przejście miało charakter jak nąjpodlejszy. Miał pewne znajomości na terenie gminy
Wólka i rzucił tam fałszywe hasło
między nieuświadomioną ludność,
a zwłaszcza młodzież, że AK łączy
się z AL i że wszystką młodzież
werbuje się do partyzantki. Podziałało to na niektóre młode, łatwo zapalone umysły i „Zbyszek”
zebrał w ten sposób grupkę ludzi,
wykonał parę rabunków w terenie
dla zaopatrzenia się w tabor i pociągnął to wszystko na manowce
pod egidą AL. Tam od razu został
kapitanem. Nie jeden z zawiedzionych chłopców przeklinał go później [b] siarczyście, gdy to połączenie okazało się jednym z
podstępnych chwytów stosowa-

nych często przez agentów PPR.
Do wieczora zbierano wiadomości i robiono wywiad o nieprzyjacielu. Na noc (z 18 na 19 lipca
[1944 r.]) zarządzono przebijanie
się przez pierścień obławy. Zarządzono, by wyjście odbyło się możliwie spokojnie, z unikaniem walki.Sprawnie uformowano oddziały
w porządku marszowym. Choć
było parę tysięcy ludzi i większy
tabor - nie słyszałem żadnych głosów rozgardiaszu. Tak dowódcy,
jak i żołnierze rozumieli się na skinienie. Maszerowałem ze swoimi
ludźmi przy czołowym batalionie.
Pod pokryciem nocy doszliśmy do
toru kolejowego Lubartów-Parczew-Łuków naprzeciwko wsi
Brzeźnica Książęca. Okazało się,
że Niemcy obsadzili na noc tor
gniazdami karabinów maszynowych, a linię kolejową patrolował
pociąg pancerny. Walki [c] uniknąć nie można. Po półgodzinnej
strzelaninie, bez żadnych ofiar,
przejście przez tor było wolne.
Nawet pociąg pancerny, choć
przybył natychmiast, nie zbliżył
się [bardziej niż] na 500 metrów.
Zajście na torze spowodowało
rozciągnięcie i przerwanie kolumny, wskutek tego, gdy jedna połowa dywizji przeszła szosę Lubartów-Parczew i doszła do lasu
czemierskiego, druga połowa
osiągnęła szosę już w dzień i zmuszona była stoczyć walkę z kilkunastoma samochodami Niemców
przybyłych od strony Lubartowa.
W walce na szosie zginęło czworo
ludzi z dywizji. Straty Niemców
byty znaczne, zwłaszcza dużo zginęło Kałmuków. O godzinie 9.00
rano (19 lipca) wszyscy byliśmy
już w lesie czemierskim. O g o d z .
12.00, 27. [WDP AK] wyruszyła
dalej w kierunku lasów lubartowskich, ja natomiast zameldowałem
pułkownikowi „Twardemu” o
swoim odłączeniu i pozostałem na
miejscu dla nawiązania kontaktu
ze swoim dowództwem. Zakwaterowałem przy lesie (leśniczówka
Ludwinów) i oczekiwałem zapowiedzianego przybycia komendanta Obwodu „Okonia” [Roman
Jezior, od marca 1944 r. komendant Obwodu AK Lubartów].
Przez czwartek, piątek, sobotę, od
strony lasów parczewskich słychać było odgłosy artylerii, ukazały się tam dymy i łuny pożarów.
To Niemcy kropili się z alowcami.
Jak się później okazało, zginęło
tam około 400 alowców.W sobotę
(21 lipca) - z przybyciem kom[endanta] „Okonia” na moją kwaterę - przyszły pierwsze wieści o
Sowietach. Sowieci już dochodzą
do nas. Dzisiejsze odgłosy od strony Parczewa - to gorący benefis,
jaki Sowieci wyprawili całej niemieckiej wyprawie pacyfikacyjnej.
Niemcy wieją od nas aż się kurzy.
27. [WDP AK] zajęła rejon między lasami kozłowieckimi a lu[bartowskimi] i wyłapuje Niemiaszków. […] W następnych
dniach przenieśliśmy się na teren
gm. Samoklęski, gdzie miała się
odbyć koncentracja 8. ppLeg
[AK], Liczono wówczas na możliwość współdziałania AK z Sowietami przeciw Niemcom. Dowództwo 27. [WDP AK], dysponując
już jednostką zorganizowaną, pro-
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wadziło właśnie pertraktacje z sowieckim dowódcą odcinka frontowego. Zdawało się, że z Sowietami
można będzie dojść do ładu. Okazało się to jednak złudzeniem.
Zdradzieckie ręce tych, którzy potem weszli do PKWN w Chełmie,
poruszyły odpowiednie sprężyny
w mechanizmie komunistycznym i
Sowieci wykazali swoją właściwą,
wrogą postawę w stosunku do nas.
Sowieckie dowództwo oświadczyło, że pragnie dokonać przeglądu
27. [WDP AK] i w tym celu dywizja ma się stawić w Lubartowie w
pełnym swym składzie i uzbrojeniu, gdzie po dokonaniu przeglądu i wydaniu rzeczy] otrzyma odpowiednie
zadanie.
Nie
przewidując podstępu, (...) 27.
[WDP AK] była w marszu na Lubartów. Ponieważ w terenie była
armia sowiecka, nie zwracano
zbytniej uwagi na wielkie ilości
tego wojska przy szosie, lecz
wkrótce przekonano się o celowości tych manewrów sowieckich. W
miejscowości] Skrobów (4 km
przed Lubartowem) na dywizję
oczekiwało kilku sowieckich sztabowców, którzy oświadczyli, że do
Lubartowa ma jechać tylko dowódca dywizji ze swoim pocztem,
a wojsko ma pozostać na miejscu i
czekać na dalsze zarządzenie. Wyglądało to już dość podejrzanie,
jednak dowódca zdecydował się
pojechać z kilku oficerami. W
sztabie sowieckim padły słowa,
które ostrzem sztyletów wbiły się
w serca biednych Polaków. 27.
[WDP AK] złoży natychmiast
broń i sprzęt wojskowy na ręce
wydelegowanej już komisji sowieckiej. Dywizję należy całkowicie rozwiązać. Z ZSRR nadciąga
już armia polska pod dowództwem
gen. Berlinga i wszyscy żołnierze
27. [WDP AK] mają się zgłaszać
w najbliższych dniach do punktów
werbunkowych tej armii. Łatwo
sobie wyobrazić, co działo się w
sercach naszych tułaczy kresowych. Żadne słowa już nie padły.
Sprzeciwianie się temu zarządzeniu prowadziłoby w następstwie
do rozlewu krwi. 27. [WDP AK]
była już otoczona planowo przez
Sowietów. Po powrocie do dywizji
i krótkiej, bo leśnej, odprawie oficerów, każdy z dowódców wydał
rozkaz złożenia broni swym żołnierzom. Tylko partyzant, który z
narażeniem życia zdobywał każdą
sztukę broni czy amunicji, zrozumieć potrafi tragedię takiej chwili.
Broń jednak złożono i żołnierze
27. [WDP AK], żołnierze-tułacze,
rozeszli się spod Skrobowa we
wszystkich kierunkach świata.
Nieraz jeszcze o nich usłyszymy.
Te same zdradzieckie ręce i mózgi,
które doprowadziły do rozbrojenia
27. [WDP AK], skazały później na
zagładę kochaną Warszawę, nie
dopuściwszy do udzielenia pomocy powstańcom. Dla swych szatańskich celów politycznych zeszli
na najniższy stopień spodlenia.
Wiadomość o rozbrojeniu 27.
[WDP AK] rozeszła się z szybkością błyskawicy. Praca w AK stanęła. Stanęliśmy wobec dwóch
możliwości: podzielić los 27.
[WDP AK] lub likwidować się we
własnym zakresie i ratować ?
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Moje Kresy.

Józef Julian Jamróz cz.1
Eugeniusz Szewczuk

i rekreacyjno – sportowych urządzanych przez miejscowych
ułanów i jako dziecko brałem w
nich udział razem z moją rodziną.
Międzywojenne województwo
wołyńskie liczące w latach trzydziestych ponad 2 miliony ludności było bardzo zróżnicowane
pod względem narodowościowym i religijnym. Dominowali
rdzenni mieszkańcy tych ziem
prawosławni Rusini, dopiero
później zwani Ukraińcami. Była
to w większości ludność wiejska,
stanowiąca około 70 procent całej ludności Wołynia. Drugą pod
względem liczebności, najbardziej zróżnicowaną grupą byli

Polacy. Myśmy stanowili około
16 procent mieszkańców dawnego województwa wołyńskiego. Byli to żyjący w miastach
urzędnicy, inteligencja, służby
mundurowe, nauczyciele, właściciele ziemscy, potem służba
folwarczna i ludność wiejska.
Ci którzy zamieszkiwali wieś
wywodzili się z trzech głównych fal polskiej kolonizacji
Wołynia. Trzeba przyznać, że
większość Polaków znalazła się
tutaj w wyniku przemian i migracji. Pierwszą grupę tworzyła
głównie drobna szlachta, która
dotarła na Wołyń już w XVI i
XVII wieku. Drugą grupę stanowili osadnicy zwani potocznie

„mazurami”, gdyż dotarli tu jako
siła robocza do osad leśnych pod
koniec XVIII i na początku XIX
wieku. Ostatnią grupę stanowili osadnicy wojskowi, których
wspominałem już, że byli osiedlani na gruntach parcelowanych
majątków ziemskich w latach
dwudziestych ubiegłego wieku.
Dwie pierwsze grupy miały w
swoich szeregach takich przedstawicieli, którzy w wyniku rusyfikacji zaczęli przechodzić na
prawosławie, posługując się przy
tym na co dzień językiem ukraińskim, czyli raczej „tutejszym”,
ale z całą powagą deklarowali
polską narodowość i starannie
przechowywali stare dokumenty

/ Józef Julian Jamróz

Należę do wrocławskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej. Jestem też członkiem Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej
we Wrocławiu, Koło TMKK w
Brzegu na Opolszczyźnie. Od
wielu lat angażuję się w działalność społeczną, gdyż przez całe
swoje życie czuję się i czuć będę
chłopakiem z Wołynia. Wołyń to
moja ziemia rodzinna, początkowo kraina średniowiecznej
Rusi, dawnej Rzeczypospolitej,
carskiej Rosji, międzywojennej
Polski i obecnej Ukrainy. Dzisiaj
trudno precyzyjnie określić granice tej krainy, ale generalnie jest
to obszar położony na wschód od
górnego Bugu, leżący pomiędzy
Polesiem na północy i Podolem
na południu. Terytorium Wołynia składa się z dwóch głównych
obszarów o zasadniczo odmiennym krajobrazie, różnych od
siebie pod względem wyglądu
i urody, to Polesie Wołyńskie w
części północnej i właściwy Wołyń w części południowej. Jakby
niewidoczna linia graniczna obu
tych części biegnie mniej więcej
wzdłuż linii kolejowej Luboml
– Kowel – Równe, następnie
wzdłuż szosy Równe – Korzec.
Polesie Wołyńskie to równina
płaska, pokryta błotami i lasami,
którą przecinają płynące równolegle ku północy dopływy Prypeci. Zgoła odmienny charakter
ma Wołyń właściwy, ziemia tu
urodzajna dwojakiego rodzaju, pagórkowata, w niektórych

częściach nawet górzysta. W tej
części znajdują się ważniejsze
miasta, zamki, zabytki, to najpiękniejsze okolice Wołynia.
Tu leżą powiaty włodzimierski,
dubieński, ostrogski i krzemieniecki oraz w swych południowych częściach powiaty łucki i
rówieński. Mniej tu lasów, gdyż
większość terenu to pola uprawne. Tam też leży moje niezapomniane i ukochane miasteczko
Międzyrzec Korecki, dzisiaj
ukraińska miejscowość Wielkie
Międzyrzecze.
Województwo
wołyńskie ze stolicą w Łucku
utworzono w 1921 roku. Polskie
władze państwowe przeprowadziły parcelację wielu majątków,
głównie tych, które przed wojną
należały do Rosjan. Osadzono
w nich osadników wojskowych
przybywających tutaj z terenu
całej Polski. Ziemię nadawano
na mocy ustawy sejmowej za zasługi w walkach o niepodległość
Polski. Wzdłuż polskiej granicy wschodniej rozmieszczono
strażnice po utworzeniu w 1924
roku Korpusu Ochrony Pogranicza. Jedna z nich znajdowała w
dawnym dworze Małyńskich w
Niewirkowie gmina Międzyrzec
Korecki, mieszczącą komendę
szwadronu KOP – u, której dowódcą był mjr Wacław Kryński
herbu Przeginia. Międzyrzec
Korecki i Niewirków leżą na pograniczu czarnoziemnego Wołynia i lesistego Polesia. Strażnica
w Niewirkowie była miejscem
wielu uroczystości państwowych

/ Międzyrzec Korecki 1935r. barokowy kościół św.Antoniego
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potwierdzające ich szlachectwo.
O szlacheckich korzeniach wielu
mieszkańców Wołynia świadczy
także genealogia mojej rodziny.
Urodziłem się w Międzyrzeczu Koreckim powiat Równe z
woli Boga i moich rodziców w
… roku? Tato oznajmił mi, że
było to 31 maja 1931 roku, ale
podczas chrztu proboszcz parafii
w Międzyrzeczu niby pomylił
się i do akt kościelnych wpisano mi datę 22 maja 1932 roku.
Tak więc na papierze jestem o
rok młodszy. Poza tym mama
koniecznie chciała abym nosił
imię po wieszczu Słowackim,
czyli Juliusz, ale w końcu przystała na Julian z tym, że moje
pierwsze imię to Józef, Julian
Jamróz. Tato Jan, mama Maria
zd. Jaroszewicz. Dziadek Andrzej Jaroszewicz był leśniczym
u hrabiego Jana Steckiego z Międzyrzecza Koreckiego. Majątek
dziadka stanowiły 3 domy, jeden
w Międzyrzeczu, drugi w Błudowie, trzeci we wsi zamieszkałej
głównie przez Holendrów noszącej nazwę Horodyszcze, pod
Korcem. Dziadka nie znałem,
bowiem wcześnie zmarł na początku 1920 roku, na długo przed
moim urodzeniem. Babcię zadźgali bolszewicy także w 1920
roku, gdy broniła przed rabunkiem pamiątkowy sztucer mojego dziadka, wykładanego masą
perłową i srebrną blachą. Była
to pamiątka rodzinna, bowiem
dziadek tenże sztucer otrzymał
od księcia Lubomirskiego w
podziękowaniu za udane polowanie. Babcia dzielnie broniła
sztucera, drugi żołdak dźgnął ją
bagnetem w piersi i skończyła

się obrona. Oboje są pochowani
na cmentarzu w Korcu. Rodzice taty pochodzili natomiast z
Dynowa nad Sanem. Wieś leżała w województwie lwowskim,
dopiero po wojnie stanowiła
mała cząstkę województwa rzeszowskiego, potem przemyskiego, obecnie podkarpackie. Po
drugiej stronie w zakolu Sanu
leżała wieś zamieszkała w większości przez Ukraińców o nazwie Pawłokoma, w której to w
wyniku walk polsko – ukraińskich w dniu 3 marca 1945 roku
została dokonana zbrodnia przez
oddział Józefa Bissa i polskiej
samoobrony z okolicznych miejscowości na ukraińskiej ludności
Pawłokomy. W jej efekcie zginęło, według różnych obliczeń,
najprawdopodobniej od 150 do
366 osób. Rodzice ojca to Michał
Jamróz, chłop z Dubiecka i Józefa zd. Kędzierska pochodząca z
zubożałej szlachty. Mieszkali w
Dynowie i wychowali dziesięcioro dzieci, w tym mego ojca
Jana. Obok za płotem jak filmowy Pawlak z Kargulem, mieszkał
mój wujek Ignacy Stankiewicz.
Przed i w czasie trwania wojny
byłem jeszcze dzieckiem, ale
bardzo dobrze zapamiętałem
swoje rodzinne miasteczko –
Międzyrzec Korecki. Było ładnie
położone na wzgórzu nad rzeką
Stawy. Liczyło prawie 5 tysięcy
mieszkańców, w tym 3,5 tysiąca Żydów, którzy nadawali mu
ton. Polaków przed samą wojną
w Międzyrzeczu było chyba z
ośmiuset. Resztę stanowili Ukraińcy zamieszkujący międzyrzeckie przedmieście zwane Nowym
Miastem, a także przedstawicie-

le innych narodowości. Wśród
nich było kilku Niemców, Czesi,
nawet na tzw. kolonii mieszkali
Holendrzy wzorowo prowadzący swoje gospodarstwa rolne.
Wszyscy mieszkańcy, różnych
narodowości żyli ze sobą w całkowitej zgodzie, nie było między
nimi poważniejszych kłótni i
spięć. W urzędach funkcje pełnili przedstawiciele wszystkich narodowości, gdyż każdy utożsamiał się z państwem polskim, ale
na pierwszym miejscu stał jednak Polak. W rzeczywistości Polakami obsadzano zdecydowaną
większość stanowisk w administracji państwowej. W dodatku
urzędnicy, policjanci, a także
nauczyciele ściągani na Wołyń
z terenów całego kraju nie znali
miejscowych stosunków, przez
co łatwo było o drobne konflikty
i zadrażnienia z Ukraińcami. Posiadłości ziemskie już wcześniej
były przeważnie w polskich rękach, a ziemię z parcelacji majątków przejętych od Rosjan nadawano wyłącznie Polakom. W
efekcie powstały liczne polskie
kolonie, porozrzucane wśród
ukraińskich wsi. Stwarzało to
korzystny grunt dla działalności
politycznych organizacji ukraińskich o skrajnej orientacji. Aktywistów już wtedy przed wojną poddawano represjom, byli
więzieni w utworzonym w 1934
roku obozie internowania w Berezie Kartuskiej. Trzeba jednak
potwierdzić fakt, że wołyńscy
Ukraińcy w porównaniu na przykład do Galicji cieszyli się w
międzywojennej Rzeczypospolitej stosunkowo dużymi swobodami. Bez przeszkód rozwijała
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/ Ołtarz główny w kościele św.Antoniego w Międzyrzeczu Koreckim 1935r.

się ukraińska spółdzielczość, organizacje polityczne, społeczne i
kulturalne, także szkolnictwo.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał ; Eugeniusz Szewczuk

Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach, nabyć moją książkę pt.
„Moje Kresy” ze słowem wstępnym prof. St. Niciei, proszone są
o kontakt ze mną tel.607 565 427
lub e-mail pilotgienek@wp.pl

Zbrodnia w Złoczowie - rocznica
Aleksander Szumański
Rocznica zbrodni w Złoczowie.
Najpierw połamali mu palce.
Potem zmasakrowali plecy setkami uderzeń nahajki. Wreszcie usłyszał sentencję wyroku
śmierci i został zawleczony
pod mur egzekucyjny. Z oddali dobiegały odgłosy wojny. Na
gruzach dawnych imperiów nowopowstałe państwa toczyły ze
sobą śmiertelne boje. O panowanie nad Małopolską Wschodnią walczyły wówczas zaciekle
siły zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej i Zachodnioukraińskiej
Republiki Ludowej. Jednak
Ludwik Wolski nie nosił żołnierskiego munduru. Był poetą,
okrutna kaźń spotkała go za...
napisanie wiersza.
KREW POBRATYMCZA
Wojna polsko-ukraińska lat 19181919 była okrutnym konfliktem.
Krew lała się nie tylko na polach
bitew. Nienawistna kampania antypolska polityków ukraińskich
prowadzona od szeregu lat teraz
wydawała krwawy plon.
Już podczas walk o Lwów w listopadzie 1918 r. popełniono liczne
zbrodnie na jeńcach i ludności cywilnej. Mieszkańcy lwiego grodu
ze zgrozą przekazywali sobie in-

formacje o wyrżnięciu obrońców
miasta wziętych do niewoli przez
„kozaków” atamana Dołuda, o
wymordowaniu rodziny Michalewskich, o masakrze w hotelu
„Esplanade”, o torturowaniu i zabijaniu sanitariuszek, o ostrzelaniu szpitala na Politechnice...
Również w listopadzie Ukraińcy
puścili z dymem Biłkę Szlachecką, zabijając 28 jej mieszkańców. Jeszcze większe rozmiary
przybrała grudniowa rzeź w Sokolnikach, gdzie liczba zamordowanych przekroczyła 50. W
Brzeżanach od kul plutonu egzekucyjnego zginęło 17 osób. W
Stanisławowie mord na 7 małoletnich aresztantach poprzedziły
makabryczne tortury – chłopcom
wykłuto oczy, wyrwano języki
i obcięto uszy. Nie mniejszą inwencją wykazali się oprawcy z
Chodaczkowa Wielkiego, którzy
wyjątkowo okrutnie okaleczyli
cztery młode Polki (następnie zamordowane), z Wiśniewa, gdzie
pogrzebano żywcem katolickiego
księdza, oraz wielu innych miejscowości.
Szczególnie brutalne traktowanie
przetrzymywanych Polaków odnotowano w więzieniach i obozach, poza wspomnianym już
Stanisławowem, również w Tar-

nopolu, Kołomyi, Mikulińcach i
Czortkowie. Na tej ponurej liście
znalazł się także Złoczów (woj.
tarnopolskie).
TREBA ZNYSZCZYTY
Ukraińcy opanowali Złoczów
już w listopadzie 1918 r. Swoje
rządy rozpoczęli w sposób nader
charakterystyczny, mianowicie
od... zdewastowania pomnika
Adama Mickiewicza. Wkrótce
dotychczasowych patronów ulic
(Sobieskiego, Kilińskiego, Kopernika, Mickiewicza, Potockiego i in.) zastąpili nowi, uznani przez nowych włodarzy miasta za stosowniejszych (m.in.
Chmielnicki, Petlura, Nordau,
Mendelsohn, rzucała się też w
oczy sympatyczna nazwa ulicy
Szulem Alejchem).
Zabroniono używania języka polskiego w miejscach publicznych
(również w szkole). Miejscowa
gazeta „Zołocziwskie Słowo” niemal w każdym numerze piętnowała rzekome zbrodnie polskie i
polski imperializm, domagając się
zemsty i zdecydowanej rozprawy
z wrogami Ukrainy (A ukrainśkyj
narod, mimo cych wsich prowokacyj, terpeływo mowczyt. Ałe
koneć jeho terpciu, koneć joho

pobłażływosty! Ciu ohnennu żmiju treba znyszczyty ohnem! Treba
znyszczyty, szczob ślidu ne buło,
de żyw wirołomnyj pidstupnyj
Polak!” – „ZS” 4 grudnia1918).

Rządy ukraińskie w Złoczowie
nabrały charakteru iście gangsterskiego. Przeprowadzano aresztowania dziesiątków miejscowych
Polaków pod zarzutem niecnego
spiskowania. Następnie zatrzymanym przedstawiano oferty
uwolnienia w zamian za uiszczenie wysokiej kaucji. Niestety, ku
konsternacji „śledczych”, uwięzieni zaczęli solidarnie odmawiać
zapłacenia haraczu, dobrowolnie
godząc się na wielotygodniowe
uwięzienie.
PODSZEPTY WROGA
Trzeba przyznać, że choć władze
ukraińskie uciskały miejscową
społeczność polską, zarazem
przykładnie
współpracowały
z tutejszymi Żydami. Sielanka
trwała aż do 5 marca 1919 r.,
kiedy to zdemoralizowane żołdactwo ukraińskie przypuściło
szturm na żydowskie sklepy.
Dowództwo garnizonu złoczow-

skiego w końcu powściągnęło
jakoś swych podkomendnych,
a następnie poszukało winnych wśród... Polaków, których
„podszepty” miały spowodować
orgię rabunków. Jak ogłoszono
w oficjalnej odezwie: „Wielka
część złoczowskiego garnizonu, podburzona przez naszych
narodowych wrogów, Polaków,
samowolnie wyszła na miasto i
dopuściła się tutaj rabunków na
ludności żydowskiej. [...] Niestety nasz naród często słuchał
podszeptów wroga [...]”.
Wkrótce zdecydowano się zaostrzyć terror wobec „podstępnych Polaków”. W przewidywaniu oporu komendant
garnizonu, ataman Łyśniak
zapowiedział bez ogródek: „[...]
za zranienie 1 żołnierza ukraińskiego będzie rozstrzelanych 5
Polaków bez względu na wiek i
płeć, a za zabójstwo 1 żołnierza
10 Polaków. W wypadku zamieszek każę zdziesiątkować całą
polską populację.”
ZABIĆ POETĘ
Wśród aresztowanych był młody,
zaledwie 24-letni Ludwik Lubicz
Wolski, były asystent przy katedrze botaniki w Dublanach, ko-
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misarz rolniczy przy starostwie
zborowskim.
Ludwik od dzieciństwa wychowywany był w atmosferze
patriotycznej. W dniu swego
chrztu otrzymał od babki, Wandy Młodnickiej z domu Monné
(ongiś muzy Artura Grottgera),
dwa grottgerowskie kartony „Na
chórze” i „U grobu Kościuszki”,
zaś ojciec chrzestny Ludwika,
Władysław Bełza, dedykował mu
swój słynny „Katechizm polskiego dziecka”.
Ludwik, będąc świadkiem poczynań budowniczych ukraińskiej
państwowości w Złoczowie, dał
wyraz swoim odczuciom w wierszu satyrycznym „Ukraina”:
Byli Niemcy i Moskale,
Człowiek siedział u komina.
Dzisiaj siedzi w kryminale,
Bo woskresła Ukrajina.
Autor poświęcił stosowny fragment włodarzom złoczowskim
oraz ich oryginalnej metodzie łatania „dziury budżetowej”:
Biedak czy też gruba ryba,
Wszystkich pod klucz się zamyka,
Wkrótce internują chyba
Co drugiego nieboszczyka.
I nie wpuszczą go do nieba,
Aż da okup zań rodzina,
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Bo „na wijsko hroszi treba,
Gdy woskresła Ukrajina.”
Wśród wydarzeń uwiecznionych
w utworze nie zabrakło opisu zdewastowania pomnika wieszcza:
W sposób zgoła barbarzyński
Obalili Mickiewicza
Znak, że Naród Ukraiński
Do kulturnych się zalicza.
Rękopis wiersza znaleziony w
trakcie rewizji wywołał wściekłość złoczowskich kacyków.
Rychło postanowili udowodnić
młodemu rymopisowi „kulturny”
charakter ukraińskich rządów.
ZŁOCZOWSKA GOLGOTA
Kilkudziesięciu Polakom przetrzymywanych w więzieniu w
Złoczowie postawiono zarzut
zbrodniczej konspiracji przeciw
Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej.
Aresztantów próbowano zmusić do przyznania się razami
nahajek (niektórzy otrzymali
po 500 plag!). Wspominał Józef
Rajmund Schmidt, emerytowany zastępca prokuratora i były
poseł na Sejm Krajowy: „Mimo
moich protestów porwali mię
owi żołnierze i po krótkiej obronie z mojej strony przemogli
mnie, rzucili na ławkę, jeden

z żołnierzy siadł mi na karku,
drugi na nogach, a dwaj poczęli mię okładać bykowcami, aż
do utraty przytomności. Kiedy
przytomność odzyskałem, żądano ode mnie, abym wymienił
nazwiska skonspirowanych, a
gdy to było bez skutku, bito mię
po raz drugi i trzeci, za każdem
razem do utraty przytomności.”
W wyjątkowym bestialstwem
potraktowano Ludwika Wolskiego. Więziona wtedy również pisarka Maria Jehanne
Wielopolska-Janowska zeznała
potem przed władzami polskimi: „[...] sprowadzono p. Wolskiego do konfrontacyjnego
przesłuchania - tenże przyznał
się do autorstwa tego wiersza.
Zauważyłam, że p. Wolski był
wówczas już bardzo skatowany
– zmieniony nie do poznania i
opuchnięty. Rozglądnąwszy się
po pokoju, w którem to przesłuchanie miało miejsce, zauważyłam, że cały był zbryzgany
krwią i zdawało mi się jakby
kawałki ciała na ścianie tkwiły,
na podłodze leżała szmata cała
skrwawiona”.
Towarzysze z celi zapamiętali
„zmasakrowane ciało” poety;
„że nie ma skóry na grzbiecie”;
„zobaczyliśmy, że ciało miał
czarne jak węgiel”; „był tak
okropnie skatowany, że po kilku
godzinach od bicia wykazywał
już na całej powierzchni stan
ropienia”...

>>Dobyj!<< i silne uderzenia
kolbami w głowy nieszczęśliwych” – wspominał polski więzień.
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Jak już wspomniano, zbrodnia
w Złoczowie nie była jedyną
w owym czasie. Popełnionych
okrucieństw nie da się wytłumaczyć czynami poszczególnych
zdemoralizowanych jednostek.
Antypolska propaganda ukraińskich czynników oficjalnych
przybierała na zajadłości do
ostatnich dni konfliktu. Bij lacką swołocz! [...] Ukraiński żołnierzu! Bij lackiego gada, gdzie
dopadniesz!” – wzywało pismo

27 marca 1919 r. koło cmentarza
w Złoczowie żołnierze ukraińscy
wykopali dwa wielki doły. Tego
samego dnia wieczorem w więzieniu rozpoczęło się zabijanie
Polaków – domniemanych konspiratorów.
„Naraz wstrząsnął nami huk silnej
salwy karabinowej, po której nastąpiło 13 pojedynczych strzałów.
[...] Słyszeliśmy nawoływania:

Strzelano z odległości zaledwie
trzech kroków, używając kul
dum-dum, które powodowały
straszliwe rany. Tego wieczora
uśmiercono dziewięciu więźniów.
W następnych dniach doszło do
nowych egzekucji. Ogółem zamordowano 22 osoby.
Ludwik Wolski zginął (wraz z
trzema towarzyszami) w dniu 1
kwietnia. Spowiednika poprosił o
przekazanie informacji rodzinie,
że oddał życie „jak dobry Polak”.
Zamordowano go trzema strzałami w twarz, oddanymi z najbliższej odległości.
Jego współtowarzyszowi w męczeństwie, inżynierowi Marianowi Nieciowi pozwolono napisać
list do żony: „Dziecino moja,
pamiętaj o naszych dzieciach,
wychowaj ich w pamięci o ojcu,
który zginął tak tragicznie. [...]
Szczególnie Jerzyk będzie trudny do prowadzenia. Zosieńka będzie zawsze grzeczna. Jerzyka nie
karz, gdyż ma dobre serce, tylko
żywy bardzo. Tak bardzo pragnę
wiedzieć, jakie będzie maleństwo,
ale trudno. [...] Żegnaj, moja Najdroższa Istoto, żegnajcie moje
dzieci – bądźcie uczciwymi ludźmi. Z myślą o was umieram.”
MROCZNY TESTAMENT
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Armii Halickiej „Striłec”.
Ulotka kolportowana wśród
żołnierzy ukraińskich głosiła:
„Pamiętaj, ukraiński żołnierzu,
że tylko cham i niewolnik może
mówić o miłosierdziu i łagodności wobec Lachów [...] póty nie
będzie spokoju i dobra na ukraińskiej ziemi, póki będzie tu żyć
lackie nasienie. [...] Pamiętaj, że
Lach to najgorsza gadzina, jaka
istnieje w Europie [...] Kobieto
ukraińska, skoro tylko twoje
dziecię nauczy się pierwszych
słów, mów mu razem z modlitwą, że jego obowiązkiem będzie szkodzić lackim gadom zawsze i wszędzie, i wiązać się ze
wszystkimi wrogami Polski. Nie
zamkniesz oczu na łożu śmierci,
póki tego nie przekażesz swojemu synowi jako swą ostatnią
wolę matczyną.[...]”
Dzisiaj wspomnienie o polskich
ofiarach z lat 1918-1919 zostało przesłonięte koszmarem
czerwonych nocy na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej
w latach II wojny światowej,
rozmiarami potwornej rzezi
dokonanej przez Ukraińską
Powstańczą Armię oraz przez
policję ukraińską w służbie Hitlera. Jednak nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że to właśnie u
świtu niepodległości Rzeczypospolitej, w katowniach Złoczowa, Stanisławowa i Tarnopola,
na zgliszczach Biłki Szlacheckiej i Sokolnik, w krwiożerczych odezwach ukraińskich
wojskowych i polityków – że to
właśnie wtedy rodziło się krwawe monstrum, które ćwierć stulecia później pokaże światu swe
odrażające oblicze.
Dokumenty, źródła, cytaty:
Andrzej Solak
http://www.pch24.pl/rocznica-zbrodni-w-zloczowie,13643,i.
html

Sprawiedliwy człowiek
Wiesław Hop

Będzie to historia prawdziwa,
która wydarzyła się w Polsce – w
Cisowej nieopodal Birczy, w powiecie przemyskim. Przez wiele
lat opowiadał ją mój dziadek Franciszek, a po jego śmierci ojciec
Józef. Teraz zaś przyszła kolej na
mnie, bo taka jest moja powinność.
Wrzesień roku 1945 dobiegał
końca, ale dni były nadal pogodne i gorące jak w środku upalnego
lata; a powietrze tak przejrzyste,
że ze szczytu Krukowej Góry, gołym okiem, można było dojrzeć,
oddalone o dwadzieścia siedem
kilometrów, miasto Przemyśl, a
nawet, rzucone nieco bardziej na
południowy wschód, mieniące
się w promieniach słońca, kopuły
Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.
W jeden z takich dni, wczesnym
popołudniem Franciszek, z dziesięcioletnim synem Józefem, zaprzęgiem konnym, wracał z targu
w Przemyślu, gdzie sprzedał ciele,
do rodzinnej Huty Brzuskiej. Dro-

ga była trudna - przecinając wsie,
wiła się pomiędzy polami uprawnymi a lasem i już za Krasiczynem
rozpoczynały się wysokie górki –
i niebezpieczna, gdyż w lasach i
ukraińskich wsiach działały bandy
Ukraińskiej Powstańczej Armii,
które nocami napadały na polskie
wsie i osady, paliły domy i mordowały ludzi. Dlatego Franciszek
śpieszył się, aby zmierzch nie zastał go w drodze...
- No, Siwy! Nie ociągaj się!
Jeszcze trochę wysiłku i niedługo
będziemy w domu. A tam na nas
czeka kolacja, a na ciebie obrok w
żłobie i odpoczynek – powiedział
do konia i dla dodania mu animuszu przeciął batem powietrze. Ale
Siwy, który odznaczał się tym, że
miał prawie ludzki rozum i bez
tego wiedział, co ma robić.
Wysoko na błękitnym niebie,
nad skąpaną w promieniach popołudniowego słońca górą Kopystanką, krążyły dwa jastrzębie i
gdzieś daleko w dolinie, od strony
Olszan, które minęli dobre pół godziny wcześniej, ryczało pasące

się nad Sanem bydło.
Franciszek spojrzał na syna, pogłaskał go po głowie i przekazał
mu lejce i bat.
- Trzymaj mocno i gdyby coś się
działo – jacyś ludzie wyszli z lasu
i próbowali nas zatrzymać, to na
mój znak, strzel Siwego batem po
zadzie i rwij do przodu co koń wyskoczy, aż ci powiem, że możesz
zwolnić – powiedział, bo akurat
zbliżali się do miejsca zwanego
Mordownią. W ostatnim latach
wielu powracających z miasta
ludzi zostało tutaj napadniętych,
obrabowanych, a nawet zabitych,
dlatego chciał mieć wolne ręce,
aby w każdej chwili mógł sięgnąć
po, ukryty w skrytce pod siedzeniem, pistolet i bronić się.
Chłopak rozumiał o co chodzi.
Mocno chwycił wodze i uśmiechnął się zadowolony. Ojciec potraktował go jak dorosłego mężczyznę
- obdarzył zaufaniem, którego nie
mógł zawieść.
Franciszek był odważnym człowiekiem, obytym z wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, więc

nie bał się, ale zdobyte na wojnie,
a szczególnie teraz, gdy w okolicy panoszyły się podstępne bandy UPA, doświadczenie mówiło
mu, że ostrożności nigdy nie jest
za wiele. Musiał być ostrożny, bo
w domu, pod opieką, młodszej od
niego o siedem lat żony, Marysi
i najstarszego, piętnastoletniego
syna, Jakuba, pozostało jeszcze
czworo małych dzieci...
Na szczęście nic się nie wydarzyło. Spokojnie minęli Mordownię i
wyjechali z lasu na Wysokie Pola,
skąd widać już było, rozrzucone
po zboczach gór, kryte strzechą
pierwsze zabudowania Cisowej.
Teraz mieszkali w niej sami Rusini, bo Polacy – stanowiący tutaj
zdecydowaną mniejszość i rodziny mieszane - porzucili swoje
gospodarstwa i uciekli do Huty
Brzuskiej, gdzie działała silna polska samoobrona, do Birczy, Krasiczyna lub Przemyśla, pod opiekę
milicji i wojska. Wiadomo było
powszechnie, że wieś ta współpracuje z bandami UPA, a wielu
jej mieszkańców, dobrowolnie lub

pod przymusem, wstąpiło w ich
szeregi, ale w dzień – może dlatego, że leżała blisko Birczy – nadal
można było bezpiecznie przez nią
przejeżdżać.
Tym razem jednak okazało się,
że jest inaczej: Około południa
do Cisowej wszedł duży oddział
UPA. Banderowcy otoczyli wieś
szczelnymi, niewidocznymi z
zewnątrz posterunkami. Wartownicy, bez zatrzymywania i niepotrzebnego hałasu, wpuszczali
wszystkich, którzy chcieli wejść
lub wjechać do wsi, ale nikogo z
niej nie wolno im było wypuścić. I
Franciszek wpadł w potrzask.
O tym, że tak się stało zorientował się dopiero, gdy zbliżył się
do pierwszej zagrody i kątem oka
spostrzegł, że z mroku otwartych
na oścież wrót stodoły bacznie
mu się przygląda dwóch striłciów
i lufa, ustawionego na trójnogu,
niemieckiego karabiny maszynowego. Błyskawicznie ocenił sytuację – było już za późno na odwrót
- więc nie widząc innego wyjścia,
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jakby nic nie zauważył i nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia,
spokojnie ruszył w głąb wsi. Miał
nadzieję, że uda mu się dotrzeć do
gospodarstwa swojego znajomego, Mikołaja, z którym przeszło
dwadzieścia lat temu służył w
Przemyślu w wojsku. Liczył na to,
że Mikołaj nadal jest tym samym
człowiekiem, co dawniej i nie odmówi mu pomocy.
W głębi wsi banderowcy byli
wszędzie. Siedzieli przed domami, śpiewali piosenki, gościli się
i zabawiali z odświętnie wystrojonymi na tę okazję mołodyciami.
Najwięcej jednak zgromadziło się
ich na placu przy budynku szkoły,
gdzie stacjonowało dowództwo.
Paliło się tam kilkanaście ognisk,
a broń stała ustawiona w kozły.
Widać było, że ufają w swoją siłę
i czują się pewnie. Gotując strawę,
szykowali się do wieczornej zabawy z muzyką i tańcami, w czasie
której będzie można do woli poswawolić z kobietami.
Franciszek spojrzał na syna,
przygarnął go ręką do siebie i pogłaskał po bujnej, płowej czuprynie.
- Spokojnie Józiu! Nie bój się!
Wydostaniemy się stąd i wszystko
będzie dobrze – powiedział, myśląc, że dziesięć lat życia, to stanowczo za wcześnie na umieranie.
Nogi mu zmiękły w kolanach,
ale zapanował nad tym i nie dał
po sobie poznać, że strach ścina
mu krew w żyłach. Bez pośpiechu, jakby był jednym z tutejszych
chłopów i wracał do własnej chałupy, minął szkołę. Za kapliczką
skręcił na drogę prowadzącą do
przysiółka Zagony i po ujechaniu
jeszcze około pół kilometra, nie
niepokojony przez nikogo, zajechał w otwartą na oścież bramę
Mikołaja.
Mikołaj patrzył przez okno, rozpoznał starego znajomego i chociaż nie wiedzieli się już kilka lat,
nie ucieszył się z jego wizyty, ale
wyszedł mu na spotkanie.
- Co tutaj robisz? – zapytał.
- Wracam z chłopcem z Przemyśla. Z jarmarku... Poradź coś!
Pomóż, bo widzisz, co się dzieje...
- Widzę. Źle się stało, że akurat
dzisiaj się tutaj znalazłeś. – Mikołaj z zafrasowaniem podrapał się
po głowie. – Zostaniesz u mnie
na noc – zdecydował. - Nie widzę
innego wyjścia. Inaczej zgubisz
siebie i dziecko. Do rana ze wsi
nikogo nie wypuszczą...
- Dobrze – zgodził się Franciszek. – Dziękuję ci, że robisz to
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dla mnie. A tobie to nie zaszkodzi?
- O to się nie martw. Znam tutaj
wszystkich i jakoś dam sobie radę.
- W porządku. Nie zapomnę ci
tego.
Mikołaj pomógł Franciszkowi
wyprzęgnąć konia od wozu. Razem zaprowadzili go do stajni, a
później wprowadził nieproszonych gości do domu i kazał żonie
przygotować kolację. W sytuacji
jakiej się znalazł nie mógł być
zadowolony z odwiedzin swojego starego kumpla – rzucało to na
niego niebezpieczne podejrzenie,
że jest przyjacielem Polaków – ale
nie potrafił odmówić mu pomocy.
Byłoby to równoznaczne ze skazaniem go na śmierć.
Tymczasem we wsi zagrała muzyka i rozległy się chóralne śpiewy przy ogniskach. Wydawało się,
że wszystkich ogarnął jakiś szał
radości i ogólne rozpasanie. Banderowcy, korzystając z pozwolenia starszyzny, tęgo pili, śpiewali
i tańczyli z wystrojonymi odświętnie na tę okazję pannami i młodymi mężatkami. A co bardziej niecierpliwi, krewcy i nie znoszący
sprzeciwu, już teraz, nie czekając
na noc, ciągnęli swoje partnerki do
stodół i ogrodów...
Franciszek miał nadzieję, że nikt
go nie rozpoznał, a jeżeli nawet, to
nie będzie o nim pamiętał i spokojnie doczeka świtu u Mikołaja.
A gdy banderowcy odejdą do lasu,
bezpiecznie powróci z synem do
domu. Jednakże, gdy się ściemniło, ktoś załomotał do drzwi. Gdy
Mikołaj otworzył okazało się, że
na podwórku stoi kilku, groźnie
wyglądających, uzbrojonych i pijanych mężczyzn.
- Dawaj Lacha! – rozkazał ten,
który trzymał w ręku siekierę i nie
czekając na odpowiedź próbował
wedrzeć się do środka chałupy, ale
Mikołaj odważnie zagrodził mu
drogę.
- To żaden Lach, tylko mój gość.
Dlatego nikogo dzisiaj stąd nie zabierzecie.
- Dawaj! bo jak nie, to razem z
nim zadyndasz na starej gruszy.
Jednak Mikołaj nie uląkł się i nie
ustąpił, ale dwaj banderowcy zaszli go z boków, chwycili za ręce,
próbując wyciągnąć na zewnątrz.
Powstało zamieszanie i harmider,
bo żona Mikołaja zaczęła krzyczeć
ze strachu.
„Boże dopomóż!” – pomyślał
Franciszek i dotknął palcami paciorków różańca, który zawsze
nosił przy sobie i uważał, że za-

wdzięcza mu szczęśliwy powrót z
wojny i niemieckiej niewoli. A teraz, wyglądało na to, że tylko cud
może wyprowadzić go z tej matni, tym bardziej, że popełnił błąd,
pozostawiając pistolet w skrytce
w siedzeniu wozu. I cud taki się
wydarzył. W tym czasie, na drodze pojawił się jakiś znaczniejszy
banderowiec z dowództwa sotni.
Zwabiony hałasem, wszedł na podwórko Mikołaja.
- Co się tutaj dzieje? – zapytał
ostrym głosem.
Na jego widok banderowcy puścili Mikołaja.
- Ten skurwysyński had ukrywa
Lachów i nie chce nam ich wydać
– powiedział mężczyzna z siekierą. – A my mamy ochotę dzisiaj z
nimi sobie trochę pohulaty.
Mikołaj nabrał otuchy, bowiem
przybyły okazał się jego dalekim
krewnym po stronie matki, z którym zawsze łączyły go dobre relacje.
- To mój gość! – powiedział jeszcze raz. – Nie pozwolę mu zrobić
krzywdy. Żeby go zabrać, musicie
zabić najpierw mnie.
- Uspokój się, Mikoła! Nikt nie
ma zamiaru cię zabijać – rzekł
tamten. - A wy – przeniósł wzrok
na podpitych banderowców – wynoście się stąd! Mikołaj to dobry
Ukrainiec. Każdego kto, bez mojego wyraźnego rozkazu, śmie tknąć
go palcem własnoręcznie obedrę
ze skóry!
Gdy tamci odeszli, powiedział do
Mikołaja:
- Masz szczęście, że się tutaj znalazłem. Inaczej już by było po tobie. Chcesz bronić Lacha – twoja
sprawa. Mam u ciebie stary dług,
dlatego ci pomogłem. Gdyby nie
to, to wiesz, co by się działo... Teraz jesteśmy kwita. Ale uważaj,
bo jak się jeszcze bardziej popiją
i przyjdą tutaj w większej liczbie,
to nawet ja nie będę mógł nic poradzić... Zginiecie wszyscy, a chałupa pójdzie z dymem. Dlatego,
dobrze wam radzę: Zamknijcie
wrota od podwórka i drzwi domu.
Pogaście światła i siedźcie cicho
jak myszy pod miotłą, żeby nikogo nie prowokować.
Mikołaj zastosował się do rad
swojego znajomego. Zamknął bramę i drzwi. Pogasił światła i razem
z Franciszkiem, kurząc cygary,
siedzieli po ciemku w pokoju, w
milczeniu, bo rozmowa jakoś im
się nie kleiła. Mały Józef natomiast ukrył się pod stołem. Chwilę
się zdrzemnął, ale spał niespokoj-

nie, z duszą na ramieniu. Jednak
nie wiadomo, czy – gdyby nie
szczęśliwy los, który tej nocy po
raz drugi się do nich uśmiechnął –
udałoby im się doczekać rana, bo
na wsi robiło się coraz głośniej i
w każdej chwili rozpasana, pijana
tłuszcza mogła przyjść, wywarzyć
bramę i drzwi, i upomnieć się o
Lacha i jego pomiot...
Zbieg okoliczności sprawił, że
niedługo po północy, od strony
Birczy, do Cisowej zbliżył się duży
oddział wojska. Zaskoczeni banderowcy ostrzelali go z karabinów
maszynowych i bojąc się bezpośredniej konfrontacji z wojskiem i
okrążenia, w popłochu uciekli do
lasu, a ich wygrzane miejsca przy
dogasających ogniskach na placu
przed szkołą zajęli żołnierze.
Franciszek, gdy zorientował się
w sytuacji, podziękował Mikołajowi za uratowanie mu życia i
gościnę. Po czym – nie czekając
na słońce – zaprzągł Siwego do
wozu i wyjechał na ulicę. Chciał
jak najszybciej powrócić do domu,
bo wiedział, że Marysia usycha z
niepokoju, spodziewając się najgorszego. Żołnierze zatrzymali go
na placu przed szkołą i skierowali
do dowódcy.
- A ty, co tutaj robiłeś między
tymi banderowcami? – zapytał oficer i nie czekając na odpowiedź,
zanim Franciszek zdążył się zameldować i wyjaśnić sytuację, w
jakiej się znalazł, dwa razy uderzył
go ręką w twarz. Był zdenerwowany, bo w wyniku ostrzału wycofującego się nieprzyjaciela stracił
dwóch ludzi. Jednak, gdy Franciszek wylegitymował się, wytłumaczył mu kim jest i w jakie popadł
tarapaty, przydzielił mu ochronę
złożoną z dziesięciu żołnierzy. W
ich asyście, równo ze słońcem,
Franciszek z synem, szczęśliwie
– drogą przez Panieński Szcząb –
dotarł do Krukowej Góru – granicy Huty Brzuskiej, gdzie nad bezpieczeństwem żyjącej tam ludzi
dniem i nocą czuwała, dowodzona
przez sołtysa, mocna polska samoobrona.
- Mówię wam i przestrzegam,
żebyście zawsze o tym pamiętali:
Nie ma nic gorszego na świecie
niż fałszywy, zarażony nienawiścią, żądny krwi człowiek. Nigdy
nie można mu zaufać i trzeba się
go strzec jak ognia. A takimi niebezpiecznymi, zaślepionymi ludźmi, w tamtym czasie byli banderowcy – tymi słowami dziadek zawsze przystępował do zakończe-
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nia swojej opowieści. – A my, w
Hucie Brzuskiej, popełniliśmy ten
błąd. Daliśmy się oszukać, podejść
jak dzieci. I wszyscy zapłaciliśmy
za to wysoką cenę.
Niedługo później, w jesieni, banderowcy – aby uśpić naszą uwagę
i osłabić obronę wsi - przysłali
do Huty Brzuskiej emisariuszy,
którzy oświadczyli, że nic do nas
nie mają, chcą żyć z nami w pokoju i zgodzie, i przyrzekli, że nie
będą już więcej na nas napadać.
Sołtys zwołał zebranie i ogłosił to
publicznie. A tydzień później, na
Andrzeja - gdy w wielu domach
odbywały się imieninowe przyjęcia, bo ludzie uwierzyli w ich
obietnice, przestali się pilnować,
cieszyli się i bawili, bo uważali,
że najgorsze czasy mają już poza
sobą – zaskoczyli na nas nocą
przeważającymi siłami. Wartownicy nie zdołali ich odeprzeć, więc
ze wszystkich stron wdarli się do
wsi, ograbili ją i spalili, zabijając
tych, którzy nie zdążyli się ukryć.
Rano, gdy dogasły pożary, aby
ocalić głowy, musieliśmy uciekać.
Ja wywiozłem rodzinę do Przemyśla, ale straciłem dwóch synów,
chociaż nie zginęli bezpośrednio
od siekiery, czy kuli banderowca...
Najmłodszy, jeden z bliźniaków,
jeszcze niemowlę w pieluszkach,
nie przetrzymał trudów tej nocy.
Najstarszy natomiast, Jakub, pomagał młodszym jak mógł, a
później, razem ze mną, bo był już
prawie mężczyzną, przez pół dnia,
biegł obok wozu. Ale, gdy przeprawiliśmy się przez San i szczęśliwie dotarliśmy do Nienadowej,
dostał raptownego zapalenia płuc i
nie było dla niego ratunku.
Jednak dzisiaj – pozostawiając
historii osąd tamtych ciężkich
czasów- mogę uczciwie powiedzieć, że spotkałem na swojej drodze sprawiedliwego, odważnego
Ukraińca – Rusina, jak się ich wtedy nazywało, który tamtej nocy w
Cisowej mnie i mojemu synowi
uratował życie. Nie wiem, co się
z nim później stało. Nigdy więcej
go nie widziałem. Może zginął,
a może udało mu się przetrwać.
Może został wywieziony na Ziemie Odzyskane i żyje tam jeszcze
ze swoją rodziną. Mogę jednak
zaświadczyć, że w tym morzu nienawiści i zła, które przywlekli na
nasza ziemię banderowcy, trafił
się uczciwy człowiek – jednego z
tych, których w biblijnych czasach
zabrakło w Sodomie i Gomorze.
Wiesław Hop
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Rozbrojenie 27 wołyńskiej dywizji
Armii Krajowej
Marian „Śpioch” Tchórzewski
Po rzęsistej nocnej ulewie obudził
się piękny słoneczny dzień 24 lipca
1944 roku. Był to 1488 dzień wojny, a mój 74 dzień w partyzantce.
Nie był to specjalnie długi okres,
ale w tym czasie zginęło 3 moich
kolegów: Kazik Dołgan, Andrzej
Kostarski i Rysiek Kostecki. W
tym dniu nasza Dywizja wyzwoliła Lubartów. Radość ze zwycięstwa przyćmił przykry incydent,
do budynku szkolnego gdzie pełnił
służbę oficer operacyjny Dywizji,
wszedł generał Korczyński z kilkoma uzbrojonymi partyzantami
zażądał kategorycznie opuszczenia
Lubartowa przez Dywizję i zabronił sprzedawania Dywizji chleba.
Zastanawialiśmy się kto i kiedy
zrobił go generałem. Nie chcąc
rozdrażniać sytuacji, Dywizja wycofała się do Kamionki, małego
miasteczka pod Lubartowem.
W Kamionkach na ulicy spotkaliśmy dwie polki, zaprosiły mnie i
Ryśka Kosteckiego na obiad. Zaproszenie przyjęliśmy z radością,
krępował nas nasz ubiór, który był
raczej podobny do żebraczego niż
żołnierskiego. Pani Cyfrowiczowa
przyjęła nas bardzo serdecznie,
pod dużym orzechem ustawiła stół,
przykryła białym obrusem, położyła sztućce i postawiła talerze z zupą
wiśniową z kluseczkami. Obiad
był skromny, ale my nie pamiętaliśmy kiedy jedliśmy przy stole nakrytym białym obrusem i używali
sztućców. Do dzisiejszego dnia
pamiętam ten wspaniały obiad. Na
odchodne pani Cyfrowiczowa dała
nam po dużym kawałku chleba i
słoniny. Na terenie Kamionki byli
już wtedy żołnierze sowieccy. Byli
to młodzi chłopcy, unikali rozmów
z Polakami, a z nami partyzantami w ogóle nie chcieli rozmawiać.
Widocznie mieli taki rozkaz. Dowództwo 27 Dywizji planowało
wziąć udział w wyzwoleniu Lublina, ale uprzedzili nas sowieci.
Dowódca Korpusu wyznaczył na
godzinę 11 spotkanie.
W spotkaniu wziął udział również
gen. Korczyński ze swoimi kilkoma partyzantami.
Spotkanie miało bardzo burzliwy
charakter, a oficerowie sowieccy nie mogli zrozumieć dlaczego Polacy kłócą się między sobą.
Nie znali zawiści politycznej w
Polsce w tym okresie. Ustalono,
że Lubartów będzie zajęty przez
Armię Ludową. Polacy ustalili,
że na razie trzeba bić Niemców,
a sprawy polityczne zostawić na
potem. Skończyło się na tym, że
Dywizja będzie oczekiwała dalszych rozkazów od dowództwa
Korpusu sowieckiego. Generał Bakanow wyraził życzenie spotkania
się z oficerami Dywizji, i że pododdziały Dywizji wezmą udział
w defiladzie w Lubartowie przed
Dowódcą Korpusu. Po powrocie
ze spotkania zwołano w Kamionce
odprawę, na której przedstawio-

no wyniki rozmów z sowietami.
Wieczorem do Kamionki przyjechało kilku sowieckich oficerów
i zaprosili polskich oficerów do
Dowódcy Korpusu. Po prezentacji
obu stron, sowieci stwierdzili, że
brakuje majora Kowala. Posłano
po niego. Dowódca Dywizji znając nieufność majora Kowala do
sowietów, napisał do niego wiadomość, wzywając na spotkanie. I
dopiero wtedy major zdecydował
się przyjechać. Na spotkaniu tym
generał Bakanow zażądał złożenia
broni przez żołnierzy 27 Dywizji
AK. Wśród oficerów zapadło grobowe milczenie. Było to dla nich
kompletne zaskoczenie. Starano
się przekonać generała, że to może
pomyłka i proszono o sprawdzenie
informacji. Generał okazał się bardziej żołnierzem niż politykiem,
połączył się z Moskwą lecz usłyszał „NIET”. Trzeba przyznać, że
generał zachowywał się poprawnie
w stosunku do polskich oficerów.
Jednak zdania nie zmienił. W tym
czasie oddziały Dywizji maszerowały w kierunku Lubartowa, gdzie
miała odbyć się defilada. Po drodze
pojedynczy żołnierze sowieccy salutowali nam. Ale trochę dziwił nas
widok gniazd karabinów maszynowych ustawionych wzdłuż drogi.
Zatrzymaliśmy się w Lubartowie
na wprost baraków, w których
poprzednio stacjonowali Niemcy.
Wieczorem przyszli nasi oficerowie i przekazali smutną wiadomość
– Dywizja będzie rozbrojona. Nikt
nie przewidział tego. Gorycz powszechna. Dowódcy przemawiali

do żołnierzy, dziękując za wysiłek
i poświęcenie. Apelowali o zachowanie pełnej dyscypliny, uznali,
że wszelki opór w tej sytuacji jest
bezcelowy. Kapitan Jastrząb zebrał grupę żołnierzy, sprawdził
czy można się wymknąć. Wrócił
po kilku godzinach. Dywizja była
szczelnie okrążona. W tym czasie
na terenie obozu żołnierze składali broń. Różnie rozstawali się z
bronią. Jedni ją całowali i kładli na
stos z szacunkiem, inni po prostu
rzucali i odchodzili ze spuszczonymi głowami. Żołnierze przechodzili przez drogę do zagajnika, siadali
w grupkach i dyskutowali co dalej.
Przypominano rozbiory i powstania krwawo stłumione, wojnę bolszewicką 1920 i 17 września 1939.
Wkroczenie wojsk bolszewickich,
Katyń i dzień dzisiejszy.
W tym momencie kompletnym
zaskoczeniem dla nas był śpiew
dziewcząt z plutonu łączności.
Okazało się, że śpiewem maskowano działalność radiostacji, z której otwartym tekstem podawano do
Londynu wiadomość o rozbrojeniu
Dywizji. Rano zarządzono zbiórkę,
Dowódca zwolnił żołnierzy z przysięgi i przemówił do nas bardzo
ciepło. Dostaliśmy po 500 złotych,
serdeczny uścisk dłoni, głębokie
spojrzenie w oczy i przestaliśmy
być żołnierzami. Oficerowie radzili by jak najszybciej oddalić się z
tego miejsca, bo nie było wiadomo
co jeszcze sowieci mogą z nami
uczynić. Wyszliśmy z zagajnika
nie wiedząc, w którą stronę iść.

Wziąłem ze sobą Adama Wasilewskiego i doszliśmy do szosy biegnącej w kierunku Chełma. Po drodze mijaliśmy domy i wioski, lecz
nikt nam w” lufy karabinów nie
wtykał gałązek jaśminu”, a raczej
patrzono na nas nieżyczliwie. Widać propaganda bolszewicka znalazła wielu zwolenników. Dziewczyna, która niechętnie patrzyła na
nas zaproponowała kupno kubka
mleka i kromki chleba. Podała mi
ulotkę sowiecką: jak przeczytam i
przetłumaczę to mi sprzeda mleko i
chleb. Uświadomiłem sobie, że już
nie jestem żołnierzem i niczego od
nikogo nie mogę oczekiwać. Zrobiło mi się smutno.
Doszliśmy do szosy, jakiś wojskowy samochód zabrał nas do
Chełma. Tu ten sam widok. Ludzie
stoją przy płotach patrzą na nas
obojętnie. Nawet nie próbowaliśmy kupić czegoś do jedzenia. Ruszyliśmy w kierunku Zawadówka.
Na polu rozwinęliśmy snopek żyta
i położyliśmy się spać. Wcześnie
rano zbudził nas kukuruźnik. Pilot
pomachał ręką i odleciał. Ruszyliśmy w stronę Zawadówka. Szosa
była całkowicie pusta, ani żadnego
wojska ani samochodu. Kompletna
cisza. Dochodzimy do wiaduktu
nad torami i w pewnej chwili zatrzymuje nas krzyk po rosyjsku.
Okazuje się, że wiaduktu pilnował
sowiet. Wziął nas za Niemców,
podpuścił nas bliżej żeby strzał był
pewny. Gdy byliśmy blisko porozmawiał z nami mówiąc, że miał
nas na muszce. Kilkaset metrów
dalej spotkaliśmy kobietę pasącą

krowy, spytałem czy mieszkają
gdzieś tutaj Tchórzewscy. Powiedziała, że pierwszy dom za lasem.
Na podwórku tego domu rozlokowała się jakaś sowiecka jednostka
sanitarna. Po podwórzu uwijali się
żołnierze i cycate sanitariuszki. W
domu wszyscy jeszcze spali, tylko
ojciec nie był w łóżku. Gdy mnie
zobaczył wyskoczył na ganek
krzycząc: Matka, Marian wrócił!
Rozpoczęło się powitanie pokropione łzami radości. Jedna z sanitariuszek spytała mamę co się stało.
Gdy dowiedziała się, że syn wrócił
z partyzantki przyniosła dwie konserwy mięsne na powitanie powracającego z partyzantki syna. I tak
w ciągu kilku godzin widziałem
dwa oblicza sowietów. Wieczorem
generał sowiecki rozbrajał Dywizję, a rano sowiecka dziewczyna z
własnej nieprzymuszonej woli dała
matce konserwy .
Marian „Śpioch” Tchórzewski żołnierz 27 wołyńskiej AK
Od redakcji: autor tych wspomnień
niestety już nie żyje, ale co spisał
pozostało. Dlatego publikujemy
to w 73 rocznicę zdradzieckiego
rozbrojenia największej jednostki wojskowej Polskiego Państwa
Podziemnego. Warto przy tym
wspomnieć, że 27 WDP AK walczyła najdłużej ze wszystkich
jednostek kresowych, biorących
udział w Akcji „Burza”. Dziś niestety zapomniano o tej dywizji i
poświęceniu jej żołnierzy.
(B.S)
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STANISŁAW OSTROWSKI OSTATNI
PREZYDENT POLSKIEGO LWOWA
DNIE POHAŃBIENIA
-Aleksander
WSPOMNIENIA
Z
LAT
1939-1941
Szumański
BITWA O LWÓW
Dla zrozumienia stosunków panujących w mieście liczącym przed
II Wojną Światową
ok. 400 tys. mieszkańców, należałoby naświetlić sytuację polityczną i gospodarczą miasta, które
było poniekąd stolicą dużej połaci
kraju położonego w południowo wschodniej części Polski.
Niepodobna wdać się w szczegóły
tego zagadnienia, wypada jednak
podkreślić, że Lwów był siedzibą dwóch narodowości: Polaków
i Ukraińców, przy czym niemałą
rolę, zwłaszcza o znaczeniu gospodarczym odgrywał element
żydowski. Stosunek ludnościowy
we Lwowie przedstawiał się mniej
więcej tak: 65% Polaków, 25%
Żydów, 10% Ukraińców.
Równocześnie Lwów był siedzibą
trzech arcybiskupów katolickich:
rzymskokatolickiego, ormiańskokatolickiego i greckokatolickiego
obrządku. Jednocześnie Lwów
był siedzibą pięciu uczelni akademickich, 15 średnich szkół państwowych oraz około 60 szkół powszechnych (podstawowych).
Ludność wybierała na okres pięcioletni Radę Miejską, złożoną z
72 radnych. Rada Miejska wybierała zarząd miasta złożony z prezydenta, trzech wiceprezydentów
oraz 12 ławników.
Zarząd miejski wraz z Radą miasta Lwowa tworzyły ciało samorządowe, oparte na odpowiedniej
ustawie samorządowej. Do czynności tego ciała należało uchwalanie i pobieranie samorządowych
podatków, utrzymywanie szkół
powszechnych, opieka społeczna,
łącznie z rozbudową mieszkań
dla pracowników miejskich i bezrobotnych. Ponadto zarządzanie
elektrownią, gazownią. wodociągami i życia miejskiego.
W roku 1934 byłem wybrany
pierwszym wiceprezydentem miasta, zaś w roku 1936 prezydentem
miasta. Z chwilą pojawienia się
pogłosek o możliwości wybuchu
wojny z Niemcami, z urzędu przejąłem czynności związane z obroną przeciwlotniczą i przeciwgazową Lwowa. W żadnym wypadku
stanowisko prezydenta miasta nie
miało charakteru politycznego.
Zadanie to bowiem wykonywały
czynniki inne, oparte na ustawach
państwowych.
W dniu 1 września 1939 roku, spadła pierwsza nawała bomb, kruszących domy i kościoły. Wojna rozpoczęła się. Okres ten był ciężką
próbą dla Zarządu miasta z uwagi
na nieprzygotowanie zaprowiantowania miasta w żywność dla
ludności na wypadek oblężenia.

Powstało drugie nieoczekiwane
zagadnienie; napływ uciekinierów
z zachodniej części Polski. Nastąpiło podwojenie ilości mieszkańców i potrzeba rozmieszczenia ich
i wyżywienia.
W dniu 12 września pojawiły się
na zachodnich krańcach miasta
oddziały niemieckich samochodów pancernych, które zaskoczeniem miały zająć i sparaliżować
miasto. Zaczęty się nowe trudności w zaopatrzeniu, gdyż zostawały tylko wschodnie i północne drogi dopływu środków żywnościowych. Z uwagi na chęć rozłożenia
moralnej odpowiedzialności na
liczniejsze ciało, utworzyłem jako
ciało doradcze, Radę przyboczną,
złożoną z członków Zarządu Rady
Miejskiej i ekspertów w dziedzinie ekonomii i wyżywienia. Rada
przyboczna zbierała się codziennie
raz lub dwukrotnie na posiedzenia.
Podejmowano doraźne zarządzenia regulujące życie miasta.
W dniu 11 września powstało
Dowództwo Obrony Lwowa,
które ograniczało się do czynnika wojskowego oraz organizacji
byłych wojskowych. W okresie tym odbywały się przejazdy
czynników państwowych przez
Lwów w kierunku wschodnim.
W wyniku konferencji odbytej
z wojewodą dr. Alfredem Biłykiem , postanowiliśmy w dniu 13
września wygłosić przemówienie
przez radio, nawołujące społeczeństwo do spokoju i darzenia
zaufaniem władz państwowych
i samorządowych. Ogłosiłem
moje postanowienie: „Zostaję z
wami na dolę i niedolę”. Muszę
stwierdzić, z dużą przyjemnością, że przez cały okres walk,
społeczeństwo lwowskie zachowało się wzorowo pod względem
dyscypliny społecznej, ponosząc
przecież ciężkie ofiary w zabitych i rannych, stratę majątku
osobistego jak i mienia publicznego.
Coraz gęściej padały pociski artylerii, niszcząc domy prywatne,
budynki publiczne i kościoły.
Na żądanie i w wyniku uchwały Rady przybocznej, udała się
w dniu 14 września delegacja
do dowódcy Korpusu, będącego
równocześnie dowódcą frontu
bojowego, z prośbą o podanie
przewidywań i planów w związku z dalszym rozwojem wypadków wojennych. Uważano, wydaje mi się, że słusznie, iż tworzenie z otwartego miasta, twierdzy, może przynieść w skutkach
na dalszą metę, jedynie zniszczenie majątku i historycznych
pamiątek miasta. Wydawało mi
się, że przedpola miasta dzięki

układowi i warunkom terenowym, nadają się do przesunięcia
ciężaru obrony miasta na odcinki bardziej właściwe pod względem taktycznym i strategicznym. Sytuacja ogólnowojskowa
w całym państwie, nie pozwoliła
na zmianę systemu obrony miasta. W ten sposób, walki obronne
trwały niezmienione po dzień 17
września, w którym radio moskiewskie ogłosiło o marszu na
wschodnie dzielnice Polski.
W dniu następnym, 18 września,
w rozmowie z dowódcą Korpusu, zapytałem o dalszy rozwój
wypadków, było to po ogłoszeniu przemówienia Mołotowa.
Wiadomości o zwycięstwie armii
dowodzonej przez gen. Sosnkowskiego , niedaleko pod Hołoskiem, budziły nadzieję, że może
nastąpić odwrócenie wojennych
losów na naszym odcinku.
Zapowiedź sowiecka była równoznaczna z nożem zadającym
śmiertelny cios w plecy armii
polskiej. Odpowiedź dowódcy
Korpusu upewniła mnie, że nie
można prowadzić walk na dwa
fronty i że odda miasto wojskom

sowieckim, jako armii słowiańskiej.
W dniu 19 września, dowództwo wojsk niemieckich rzuciło
z samolotów ulotki, wzywające
dowódcę Korpusu oraz mnie do
stawienia się w ustalonych punktach, celem oddania miasta w
posiadanie Niemcom. Poza innymi warunkami (ustalającymi np.
ruch ludności) w przypadku odmowy kapitulacji, Niemcy ustalali dzień 21, jako dzień zrównania miasta z ziemią. Wobec
tego udałem się na rozmowę z
dowódcą Korpusu dla ustalenia
postępowania w związku z nowo
wytworzoną sytuacją. Doszło do
uzgodnienia. że żaden z nas nie
uda się na rozmowy z dowództwem niemieckim. Postanowiono pertraktować, by nakłonić
dowództwo wojsk niemieckich
do zezwolenia opuszczenia miasta przez mieszkańców, o ile zechcą je opuścić, z uwagi na zamierzone bombardowanie.
Po odesłaniu odmownej odpowiedzi i zawiadomieniu społeczeństwa o niemieckiej groźbie,
ilość opuszczających miasto była

znikoma. Trzeba dodać, że prócz
zwykłego ostrzeliwania miasta z
dział i nalotów lotniczych, do wykonania zapowiedzi niemieckiej
nie doszło. Od 19 września, od
strony północnej i wschodniej, na
obrzeżach miasta, stanęły czołgi
i wojska sowieckie, zwiększając
stale swą liczebność.
21 września, o godz. 11.30 w nocy,
zostałem zaproszony na konferencję do dowódcy Korpusu. Dłuższy
czas czekałem na rozmowę, ponieważ odbywała się w tym czasie
konferencja wyższych dowódców
wojskowych i szefów sztabu. Kiedy oficerowie opuszczali salę posiedzeń, widziałem w ich oczach
smutek i przygnębienie. Zrozumiałem, że nadchodzi kres naszej
wolności i początek równocześnie
nowej okupacji sowieckiej.
KAPITULACJA
Na konferencji z dowódcą Korpusu, któremu towarzyszył pułkownik, późniejszy generał Bronisław Rakowski i płk Antoni
Szymański były nasz attache
wojskowy w Berlinie, zasiadłem
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wraz z zastępcą komendanta policji wojewódzkiej i z nowo mianowanym starostą grodzkim.
Dowódca Korpusu rozpoczął
swoje przemówienie od tego, że
nie jest w stanie prowadzić walki
na dwa fronty. Że nie może iść
z pustymi rękami przeciw czołgom, i że wobec tego „na żądanie Rady miejskiej” ma zamiar
oddać Lwów armii. W obronie
prawdy historycznej, zaprotestowałem stanowczo przeciwko
twierdzeniu, jakoby ktokolwiek
spośród członków Rady miejskiej lub członków Zarządu gminy miasta Lwowa, kiedykolwiek
wystąpił z myślą lub projektem
poddania miasta komukolwiek.
Spraw uzupełnień, czy zdolności do walki z wrogiem i mojego
oświadczenia w tej sprawie nie
poruszam dlatego, że nie wiąże
się z późniejszymi moimi losami.
Po konferencji, która skończyła
się ok. 1-ej w nocy dnia 22 IX,
udałem się do Zarządu, by zawiadomić członków Prezydium
i ławników o zbliżającym się
nieszczęściu. O godz. 3-ej zostałem ponownie zaproszony do
dowódcy Korpusu dla ustalenia
warunków kapitulacji miasta
Lwowa na rzecz wojsk czerwonych. Tym razem udałem się na
konferencję z moim zastępcą, dr
praw Janem Weryńskim. Dowiedziałem się, że przy współpracy profesora lwowskiego
Uniwersytetu Ludwika Ehrlicha
, ułożono warunki kapitulacji ze
strony wojska. Chciano dodać
też potrzeby samorządu. Postanowiłem, jako warunki, które
zostały spisane protokolarnie:
utrzymanie autonomii władz
miejskich na podstawie obowiązujących ustaw polskich, prawo
zarządzania i utrzymania szpitali, szkolnictwa, sierocińców, domów starców i wszystkich zakładów miejskiej opieki społecznej,
zarządzanie i utrzymanie przez
samorząd miejski wszystkich
zakładów użyteczności wraz z
elektrownią, gazownią, wodociągami i środkami komunikacyjnymi. Domagałem się utrzymania języka polskiego jako urzędowego, z dopuszczeniem języka
ukraińskiego jako pełnoprawnego w urzędowaniu, wolności wyznania, uszanowania kościołów i
zakonów oraz domów modlitwy
wyznań chrześcijańskich jak i
innych.
O godz. 6-ej opuściłem gmach
dowództwa Korpusu. Dowódca
Korpusu z towarzyszącym oficerem wsiadał wtedy do samochodu z białą chorągwią na przedzie
wozu.
Zaczęła się katastrofa osobista i
narodowa. O godz. 2-ej po południu udałem się do dowódcy
Korpusu z zapytaniem o wyniki konferencji kapitulacyjnej.
Dowiedziałem się, że odrzucono
warunki zarządu miejskiego,
zasłaniając się tym, że czas wojenny nie pozwala na zajmowanie się władzą, komu innemu
niż wojsku sowieckiemu. Zrozumiałem wtedy, że jest to koniec
naszej wolności. Na odchodnym
postawiłem dowódcy Korpusu
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pytanie, co ma zamiar zrobić ze
sobą? Odpowiedział mi, że dostał prawo przebywania w mundurze na terenie miasta Lwowa.
Kiedy wychodziłem, ku mojemu
zdziwieniu zobaczyłem masy
oficerów, wszystkich rodzajów
broni i służb, od najwyższych
do najniższych stopni, zebranych na podwórzu zabudowań
dowództwa Korpusu. W ilości
dwóch, może więcej tysięcy, oficerów służby stałej i rezerwowych, którzy pomaszerowali
ulicą Łyczakowską na katyński
szlak.
Spotkałem tam moich kolegów z
ławy szkolne] oraz lekarzy, którzy stawiali mi pytania co mają
robić. Wypowiedziałem przekonanie, że gdybym był w mundurze, miejsce moje nie byłoby
tutaj.
INWAZJA SOWIECKA
Wróciłem do Zarządu miejskiego.
Wkrótce ulicami miasta zaczęły
nadjeżdżać pokazowe duże czołgi
sowieckie. Nadciągnęła piechota,
która zajęła wszystkie przejścia,
schody, drzwi dużego gmachu Zarządu miejskiego, a mnie uczyniła
poruszającym się więźniem, pod
strażą oficera NKWD z rewolwerem w ręku. Z relacji urzędników
i członków Rady przybocznej
dowiedziałem się, że w mieście
panuje na ogół spokój, jedynie
gwałtownie przeprowadza się rozbrajanie żołnierzy, zbiórkę broni i
amunicji. A tu i ówdzie tylko sporadyczne wypadki napadania na
bezbronnego żołnierza, jako przejaw prawdopodobnie „samoistnej”
ludowej rewolucji.
Tego dnia oddział z czołgami,
który wjechał do zabudowań elektrowni miejskiej, zastrzelił dyrektora miejskich Zakładów Elektrycznych, dr Kozłowskiego. Wieczorem tego dnia dano mi znać,
że sowieckie wojsko dokonuje na
peryferiach miasta rabunków domów i gwałci niewiasty, tego dnia,
późnym wieczorem zjawił się u
mnie sowiecki dygnitarz z gwiazdą czerwoną na ramieniu, wobec
którego zaprotestowałem przeciwko mordowaniu pracowników i
przeciwko rabunkowi mienia i ludzi. Spotkałem się z odpowiedzią,
że przecież to wojna, „a medycyna
nie znalazła dotąd lekarstwa na
wszystkie boleści”.
Mieszkanie moje, które znajdowało się w gmachu Zarządu miejskiego, obstawione było wojskiem.
Nie wolno mi było opuścić biura, ani przejść do mieszkania bez
straży z bronią w ręku. Wojskowi
odebrali ode mnie i moich współpracowników pieczęcie, kasę zawierającą w gotówce około 3 miliony złotych, archiwum miejskie i
inne agendy bez żadnego potwierdzenia, mimo uporczywego mego
domagania się. Około godziny 11
wieczorem dnia 22 września, przy
obecności sowieckiego dygnitarza, zjawiło się dwóch osobników.
Jeden z czerwoną opaską na ramieniu, drugi nieogolony w ubraniu żołnierza polskiego, z karabinem w ręku, żądając udania się do
dowódcy Korpusu na konferencję.

Wiedziałem, że dowódca Korpusu
przestał urzędować. Zrozumiałem,
że był to podstęp dla wywabienia
mnie na zewnątrz. Ponieważ nie
ukończone było jeszcze zdawanie
miejskich walorów, dostałem polecenie pozostania na miejscu. W
ten sposób prawdopodobnie uniknąłem losu innych działaczy społecznych. Około godz. 1-ej dostałem pozwolenie udania się na spoczynek, z poleceniem zjawienia
się ponownie o godzinie 8-ej rano.
Zrozumiałem, ze praca pod lufą
rewolweru nie może być ani
owocna, ani długo do wytrzymania. Pożegnałem się z żoną, mając podświadome przekonanie, że
więcej Jej nie zobaczę.
Przed południem 22 września, o
godzinie 10-ej odbyło się ostatnie
posiedzenie Rady przybocznej.
Na posiedzeniu tym uchwaliliśmy
odezwę do społeczeństwa, uspakajającą, przedstawiającą zmienione
warunki. Odezwę, która miała
ochronić społeczeństwo przed ruchem inspirowanych szumowin,
wywołujących na zamówienie
„ludową rewolucję”. Znamienną
dla tego rodzaju postępowania
i charakterystyczną rzeczą było
otwieranie więzień dla przestępców kryminalnych, jako pierwszy
dar „oswobodzenia”. Z natury bowiem rzeczy świat przestępczy był
drugim elementem terroru ze strony władz okupacyjnych.
ARESZTOWANIE I ŚLEDZTWO
W czasie korekty drukarskiej
„Odezwy do ludności”, wspólnie
z przedstawicielem PPS, byłym
posłem inż. Hausnerem, do gabinetu mojego weszło trzech wojskowych sowieckich, od których
dopiero później dowiedziałem się,
że byli oficerami NKWD. Zapytali, który z nas jest przełożonym
miasta. Po moim zgłoszeniu się,
wezwali mnie do udania się z nimi
do dowódcy frontu generała Timoszenki , który wyraził życzenie
poznania mnie i omówienia toku
pracy Zarządu miasta. Kiedy z
uwagi na porę jesienną sięgnąłem
po zarzutkę, uspokoili mnie, że zabieranie okrycia nie potrzebne, ponieważ najdalej za 15 minut wrócę
do pracy.
Wyszedłem tedy z nimi i na dole
u wejścia uderzyło mnie zainteresowanie tych osobników moim autem. Ponieważ podwórzec ratusza
przepełniony był różnego rodzaju
samochodami, autobusami, wozami straży pożarnej, po rozglądnięciu się, powiedziałem tym osobnikom, że prawdopodobnie wozem
wyjechała moja żona, chociaż
dobrze wiedziałem, że z domu nie
wychodziła. Wyszliśmy tedy poza
obrąb budynku, gdzie wprowadzono mnie do polowego auta używanego przez wojsko polskie. Usadzono mnie koło kierowcy, którym
był jeden z osobników. Dwaj inni
siedzieli na tylnych siedzeniach, i
ku mojemu zdziwieniu, wyciągnęli rewolwery z pokrowców.
Kiedy maszynę poprowadzono
w odwrotnym kierunku aniżeli mogło się mieścić dowództwo
frontu, i kiedy wjechano w bramę

budynku policji przy ul. Łąckiego,
uświadomiłem sobie, że jestem
aresztowany. Ten rodzaj podstępnego chwytania ofiary, po to by ją
następnie obezwładnić, był stale
stosowany, jak się wkrótce przekonałem, do wszystkich.
Pod pozorem potrzeby rozpoczęcia pracy w poszczególnych dziedzinach służby publicznej, ustalono godzinę zebrania urzędników,
po czym następowało obstawienie
drzwi wejściowych oraz budynków. Następowało aresztowanie
i przewiezienie schwytanych do
więzienia. W ten sposób ujęto prokuratorów i sędziów, od najniższego do najwyższego apelacyjnego
sądownictwa.
Po wjeździe auta na podwórzec
budynku policji, trzymano mnie
przez kilka godzin pod ścianą
muru okalającego podwórze. Dopiero po kilku godzinach wezwano
mnie do gabinetu, w którym zastałem dwóch, jak się okazało „śledczych” oficerów NKWD. Śledztwo
chwilowo nie było protokołowane,
polegało na ściąganiu personalii, a
potem na temat ustroju samorządu
miejskiego, stosunków gospodarczych i ludnościowych miasta. Do
przesłuchania wezwano trzeciego
osobnika w mundurze NKWD,
który był tłumaczem, ponieważ po
rosyjsku nie mówiłem. W czasie
przedstawienia struktury ludnościowej, powiedziałem o prawach
i równouprawnieniu wszystkich
obywateli na podstawie konstytucji polskiej oraz przestawiłem procentowy skład narodowościowy
ludności, wymieniając Żydów. W
tym momencie spotkał mnie nieoczekiwanie grad iście sowieckich
sprośnych wyrażeń i poderwanie
się „śledczych” do bicia, które zakończyły się tylko wygrażaniem
pięściami przed oczyma. Kiedy
zaprotestowałem przeciwko metodzie przesłuchiwania i zapytałem
przez tłumacza, jaka jest przyczyna tak niewłaściwego zachowania
się, odpowiedział, że obrażam
dużą część ludności, nazywając
ich obraźliwie Żydami. Zapytałem
tedy, jak mają być nazywani, skoro
to jest nazwa literacka, używana w
kronikach i w piśmiennictwie od
chwili pojawienia się Żydów na terenie Polski, nazwa używana przez
samych Żydów. Kiedy zapytałem
jak ich mam nazywać, by uniknąć
brutalnego wystąpienia sędziów,
dostałem krótką odpowiedź „jewrej”.
Nie pomogło tłumaczenie, że każdy naród i każdy język określa
dane społeczeństwo czy narodowość w swoim języku i skutkiem
tego brzmienie i pisownia są w
różnych językach różne.
Nie mogłem przekonać „śledczych” tymi wywodami, gdyż
mieli w ręku swoim elementy siły,
a w zachowaniu niespotykaną w
międzynarodowych stosunkach
brutalność i chamstwo okupanta.
Po tym „przesłuchaniu”, odesłano mnie pod strażą ponownie na
podwórze pod ściankę. Po pewnym czasie wprowadzono mnie
do większej sali budynku policji,
w której było zebranych kilkudziesięciu oficerów NKWD, sie-
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dzących częściowo na stołkach,
częściowo na krzesłach, jak gdyby
byli uszykowani do pamiątkowego zdjęcia fotograficznego. Jeden
z oficerów począł indagować mnie
na temat współpracy postów ukraińskich, którzy mieli być płatnymi
„agentami” Rządu Polskiego. Zaprotestowałem stanowczo przeciw ubliżaniu posłom ukraińskim,
wychodząc z założenia, że byli
wybrani w pięcioprzymiotnikowym głosowaniu, przez swoich
rodaków. Zachowanie ich godziło
nieraz w interesy Państwa i Rządu
Polskiego, np. z chwilą kiedy w
przełomowych godzinach naszej
historii, odważyli się głosować w
Sejmie, przeciw uchwaleniu budżetu resortu wojskowego. Uważałem, że jest to dostateczny argument dla ochrony nieobecnych
Ukraińców od podejrzewania ich
o zdradę swojego narodu.
Nie mogłem i nie zamierzałem
ujawniać miejsca pobytu posłów
ukraińskich wymienionych przez
„śledczego”, zasłaniając się brakiem osobistych kontaktów poza
znajomością z terenu Sejmu, czy
mojej pracy jako prezydenta miasta. Z kolei rzucono mi pytanie - co
zamierza zrobić polska burżuazja?
Odpowiedziałem wymijająco: czeka na swoje przeznaczenie.
Wśród śmiechu zebranych enkawudzistów rzucono mi wyzwanie:
- wkrótce wszyscy znajdziecie się
w więzieniach i na szubienicy.
Ponownie znalazłem się na podwórzu pod ścianką. Po niedługim czasie zaprowadzono mnie
do innego „śledczego”, którego
rozumiałem, ponieważ władał językiem ukraińskim. Młody ten
człowiek interesował się przede
wszystkim miękkością mojego
ubrania z polskiego materiału,
gładkością mojej bielizny, dobrze wyprawioną skórą bucików.
Zastanawiały go złote spinki u
mankietów, szelki podtrzymujące
spodnie, podwiązki podtrzymujące
skarpetki, zaczęły go interesować
stosunki gospodarcze, majątkowe
przeciętnego obywatela miasta,
zarobki, sposób mieszkania, odżywiania się i warunki mieszkaniowe przeciętnego robotnika i bezrobotnego, życie chłopa biednego,
średniozamożnego i tak zwanego
„kułaka”, to jest chłopa siedzącego na kilkudziesięciu morgach
ziemi. Wszystkiego tego słuchał z
zaciekawieniem, bez przerywania
mi, ale widać było niedowierzanie, które zakończyło obiektywne
przedstawienie stosunków bytowania chłopa i robotnika, okrzykiem: -”wriosz”, kłamiesz. Istotą, jak się okazało jego indagacji
było zaprotokołowane pytanie i
moja odpowiedź. Czy wiem, kiedy dowódca Korpusu, gen. Langner po raz pierwszy powiedział
mi, że zamierza poddać Lwów
armii czerwonej. Oświadczyłem,
że po przemówieniu Mołotowa o
zajęcia ziem wschodnich Polski,
w dniu następnym, to jest dnia 18
lub 19 września 1939 r. Zeznanie
to podpisałem, po czym „śledczy”
wydobył z szuflady biurka rewolwer wojskowy, zostawiając strażnika na korytarzu, polecił mi zejść
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schodami. Następnie wprowadził
do piwnicy budynku, po czym klucząc wąskimi przejściami, kazał
mi w pewnym momencie stanąć
twarzą do ściany. Otworzył bezpiecznik rewolweru, trzymając
mnie w nerwowym napięciu przez
krótki czas, który wydał mi się
wiecznością. Oczekiwałem w spokoju na wystrzał, była to świadomość krótko trwającego procesu,
który na zawsze uwolni mnie od
pohańbienia i potrzeby znoszenia
warunków niewoli wśród nieznanego mi dotąd chamstwa. Była to,
jak się okazało, chęć zastraszenia
mnie, złamania mojej woli, poddania dyktatowi przemocy. Wystrzał
nie nastąpił. Zostałem oddany,
po przyprowadzeniu do gabinetu
„śledczego”, w ręce strażnika, który tym razem odprowadził mnie
do celi więziennej.
Więzienie, związane z budynkiem
byłej Policji Państwowej, zbudowano za czasów austriackich, raczej dla potrzebnych wstępnych
przesłuchań, skutkiem tego cele
były budowane najwyżej na jedną albo kilka osób. Umieszczono mnie w jednej z cel na jedną
osobę, w której była drewniana
prycza bez siennika, poduszki czy
koca, nie mówiąc o prześcieradle,
powłoczkach itp. Była to cela,
w której okno było umieszczone
na wysokości czterech lub więcej metrów nad podłogą. Okno
to dopuszczało światło dzienne a
równocześnie swoją wąskością i
umieszczeniem miało zapobiec
ucieczkę więźnia.
Ponieważ noce stawały się niesłychanie chłodne, a zimne powietrze
dostawało się przez wybite okno
celi, przechodziłem tortury bólu
wszystkich kości i stawów. Ze
zmęczenia i wyczerpania głodem
zasypiałem na krótko, budząc się
często z jękiem z powodu bólu.
Wyżywienie, które dawano, składało się z tak zwanej zupy, która
była zabarwioną wodą z kilkoma
pływającymi ułamkami liści kapusty i kilkoma ziarnkami pęcaku. Chleb, dostarczany w ilości
kilkuset gramów, całkowicie niewypieczony, przedstawiał błotnistą miazgę, pokrytą stwardniałą
skorupą był nie do jedzenia. Podobne pożywienie otrzymywałem
przez cały czas pobytu w więzieniu, nic też dziwnego, że wkrótce
wystąpiły u mnie obrzęki twarzy
i kończyn, zwłaszcza dolnych,
jako oznaka rozpoczynającej się
puchliny wodnej i awitaminozy.
Warunki moje w celi szybko się
pogorszyły z chwilą wprowadzenia do mnie 80-letniego dr. Kościa
Lewickiego 10), byłego wiceprezydenta Parlamentu austriackiego,
wybitnego przedstawiciela Ukraińców, prezesa UNDO, znanego
adwokata. Z uszanowania dla
wieku odstąpiłem mu miejsce na
pryczy. Pozostawało mi leżenie na
nagim betonie. Tortury moje, z powodu zimna, przeżycia moralnego, osobistego, rodzinnego, narodowego i ludzkiego, wydawały mi
się nie do przetrwania. Zwracanie
się do strażników o nakrycie lub
prośby zwrócone do „śledczego”
o pozwolenie przysłania mi jakie-
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goś okrycia z opodal położonego
mojego mieszkania, spełzły na niczym.
Po kilku dniach zostałem przeniesiony z tej celi do innej, większej,
w której zastałem prof. Stanisława
Grabskiego 11), naczelnika Wydziału Prokuratorii Józefa Brzeskiego, ławnika i przedstawiciela
mieszczan lwowskich Sudhofa,
właściciela dużej przetwórni wódek i likierów Adama Baczewskiego 12) oraz kilku nieznanych
ludzi, niewinnie zabranych z ulicy.
Warunki pobytu o tyle może poprawiły się, że znalazłem miejsce
na pryczy i bezpośredni tłok innych więźniów umniejszał cierpienia cielesne z powodu zimna i
głodu.
W czasie tego pobytu, przez okienko w drzwiach widziałem przesuwające się liczne znane mi osoby
świata publicznego, prezesa Sądu
Apelacyjnego, naczelnego prokuratora, byłego ministra Spraw
Wojskowych gen. Malczewskiego
13), który w 70-tych latach swojego życia był zmuszony do codziennego zmywania korytarza zimną
wodą. Zmywanie wychodków o
starym systemie, kiedy jeszcze nie
znano muszli klozetowych spłukiwanych bieżącą wodą, mycie tych
wychodków, jak też zmywanie i
wynoszenie cuchnących wiaderek
z wydzielinami ludzkimi, należało
do wspólnych czynności lokatorów poszczególnych cel, ze szczególnym uwzględnieniem późnego
wieku i szczebla zajmowanego na
drabinie społecznej.
PRZEDSTAWICIEL
WIEDLIWOŚCI”

„SPRA-

Wypada mi uzupełnić powyższy
opis obrazkami pierwszego zetknięcia się z przedstawicielami
tak zwanej „ludowej sprawiedliwości”, którzy w pierwszym
dniu przesłuchania bezpośrednio
przenosili niektóre przedmioty
wprost z mojej kieszeni do swojej.
Tak się stało z wiecznym piórem,
ołówkiem ze srebrną oprawką, z
oprawką legitymacji poselskiej i
z drobiazgami niewartymi wspomnienia. Zostały mi szkła w futerale, które prosiłem sąsiada z
mojej celi, dr. Kościa Lewickiego
o przekazanie mojej żonie, byłem
bowiem przekonany, że jako starca niewątpliwie zwolnioną go z
więzienia. Okazało się później, że
jechał ze mną we wspólnym wagonie w nieznane, że po czternastu
miesiącach pobytu w więzieniu na
Łubiance, siedział tuż za ścianą
w sąsiedniej celi. Później dowiedziałem się, że przebywał w więzieniu Butyrki, do którego i mnie
przeniesiono, oraz że był skazany
na pięć lat obozu poprawczego
karnego, mimo, że „śledczy” zapewniał mnie słowem honoru, że
Lewickiego wysłano z powrotem
do Lwowa. Inny obraz w czasie
mojego czekania pod ścianą na
podwórzu gmachu Policji: oto
przyprowadzono pod silną strażą
bolszewicką kilkunastu polskich
oficerów. Po wprowadzeniu ich na
podwórze, natychmiast, na moich

oczach pozbawiono ich prywatnej
własności: zegarków, pierścionków i co kto z nich mógł w kieszeniach munduru czy płaszcza posiadać. Była to niesamowita rewizja
osobista, której sam dotąd w tej
mierze nie zaznałem. W nocy słychać było odgłosy strzałów i jęki
mordowanych. To sprawiedliwość
sowiecka załatwiała porachunki z
polskim żołnierzem.
Podaję z oddali lat, przy zacierającej się wrażeniami pamięci, przeżycia własne i cudze, obrazujące
brak wartości życia ludzkiego dla
ustroju czy „religii” sowieckiej.
To ściąganie jednostki ludzkiej
do znaczenia numeru, to ściąganie do wartości niższej od wartości pociągowego czy mlecznego
zwierzęcia, zawiera z oddali lat
jaskrawość osobistych przeżyć.
Słowa wymówione czy pisane nie
są w stanie oddać tysiąca odcieni
przeżyć człowieka, czasem w godzinie, dniu, nocy, nie mówiąc o
tygodniach i miesiącach.
Szczęśliwie, pamięć zaciera przebyte najpotworniejsze, najstraszniejsze przeżycia. Wracanie do
nich, ujmowanie ich na kartkach
papieru, tylko w ułamkowej skali
może oddać ogrom nieszczęścia
jednostki, grup ludności, czy narodu, poddanych niebywałej, nieludzkiej sowieckiej myśli i państwowej maszyny.
W pierwszej połowie października 1939 roku dowiedziałem się
od „śledczego”, że wkrótce mam
stanąć przed sądem ludowym. Nie
wiedziałem na czym to polega, do
czego ma zmierzać. Z czasem po
doświadczeniach, po zetknięciu z
elementem zamykanym, podobnie
jak ja, do więzień, dowiedziałem
się, że miał to być proces pokazowy, który prawdopodobnie byłby
zakończył się znaną bolszewicką
metodą unicestwiania. Ponieważ
jednak objawy awitaminozy z
obrzękami nóg stale wzmagały się,
przedstawiono mnie lekarzowi,
który zdecydował o przeniesieniu
do izby chorych.
Ku mojemu zdumieniu i radości,
dostałem rozsypany na papierze
do pakowania, plik moich rzeczy,
śród których znajdowało się nieco bielizny, skarpet-, chusteczki,
sweter, a co najważniejsze kurtka
odbita futrem, której używałem
do wycieczek lub polowań. Było
to jakby fizyczne nawiązanie kontaktu moją najbliższą rodziną. Nazajutrz, po tym zdarzeniu, zabrano
mnie na wóz i przewieziono do
izby chorych w więzieniu św. Brygidy przy ul. Kazimierzowskiej.
Oczekiwałem, że ogrzeję się, że
położę do czystego łóżka, że dostanę odpowiednie pożywienie, że
w ten sposób znikną objawy narastającej awitaminozy. Tymczasem
znalazłem się w pustej, olbrzymiej
sali, z łóżkami bez sienników,
bez koców, bez przykrycia. Okna
z dwu stron olbrzymiej sali były
pozbawione szyb, powybijanych
prawdopodobnie przez opuszczających więzienie zbrodniarzy.
Żadnego lekarza, żadnej pomocy

sanitarnej, jedzenie podobne jak w
poprzednim więzieniu.
Po kilku dniach przeniesiono mnie
do innego budynku, do małej celi,
w której zastałem ciężko chorego
sekretarza PPS Kuryłowicza 14),
chorego na cukrzycę i zmiany zgorzelinowe na kończynach dolnych.
Wartością niezmierną poza uczuciem ciepła z powodu bliskości
kuchni, czy jakiegoś innego ogniska, była możność wymiany myśli
i rozmówienia się z człowiekiem,
który znalazł się w podobnej jak ja
sytuacji.
Po niedługim czasie, w drugiej
połowie października, polecono
mi ubrać się i zabrać pęczek moich rzeczy. W międzyczasie, przez
cztery tygodnie pobytu w więzieniu, zdołała mi uróść gęstą siwizną
przetykana broda i wąsy. Po opuszczeniu celi, przeprowadzono mnie
na podwórze i polecono wsiąść na
lorę ciężarową, z zakazem poruszania się lub odwracania głowy.
Słyszałem, że kogoś poza mną
usadawiają w podobnej pozycji,
na dnie wozu. Obok mnie stanęło
dwóch NKWDzistów z dobytymi
rewolwerami w ręku, ostrzegając,
że chęć ucieczki lub porozumienie
się z kimkolwiek w czasie przejazdu ulicami miasta, zakończy się
zastrzeleniem.
Samochód ruszył, przejechał w
górę ulicą Janowską, potem skręcił w boczną ulicę, przejechał ulicę
Gródecką, by dotrzeć do dworca
towarowego. Nie mając zawiązanych oczu patrzyłem na życie ulic
mojego miasta. Nie poznawałem
o tej porze dnia olbrzymiego powiększania się ludności, poruszających się pieszo lub zwisających
na przeładowanych wozach tramwajowych i autobusach. Można by
wnioskować, na podstawie tych
krótkich wrażeń wzrokowych, że
ludność uwielokrotniła się dzięki
napływowi uciekinierów z zachodu, a jeszcze więcej z powodu
napływu z wojskami sowieckimi
wschodnich mongolskich twarzy.
Na dworcu przy wysiadaniu mogłem odwrócić głowę i przekonałem się, że towarzyszem na wozie
był dr Kość Lewicki, 80-letni starzec.
DEPORTACJA
Wprowadzono nas, każdego z
osobna do pociągu, złożonego z
monotonnych zielonych barwą,
okratowanych wozów więziennych, tzw. „stołypinek”.
Każdego więźnia w naszym wagonie umieszczono po jednym w
przedziale. Okratowane okna, wychodzące tylko na korytarz, były
nieomal w całości zasłonięte firanką z jednolitego płótna. Ponieważ siedziałem sam w przedziale,
wspinałem się na siedzenie, lub na
drugą czy trzecią pryczę i mogłem
godzinami obserwować ruch na
korytarzu wagonu, jak też oglądać mijane okolice, obserwować
w przejeździe krajobraz i ludzi. Z
obserwacji, z mojego przedziału
widziałem kilku posłów ukraiń-
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skich, między innymi dr. Celewicza15), wiceprezesa UNDO,
posła Lewickiego 16), naczelnego redaktora „Diła”, tego samego
nazwiska; z Polaków radnego i
członka zarządu PPS Bronisława
Skalaka 4), oraz kilku innych, których nazwiska pominę, gdyż mogą
być jeszcze w zasięgu bolszewickim. Przykrą rzeczą było słuchać
skarg dr. Kościa Lewickiego: - że
jest niewinny, że go zamknięto przez pomyłkę jako eksperta
spraw ukraińskich, że jest znanym
adwokatem we Lwowie i że domaga się bezwzględnego uwolnienia.
Były to głosy człowieka złamanego wiekiem i przeżyciami ostatnich tygodni, na które słyszał w
odpowiedzi jedynie grubiańskie,
ordynarne sowieckie przezwiska i
drwiny.
Więźniowie, jak ja, siedzący po
jednym w przedziale, albo byli
bardzo ważnymi przestępcami,
albo spotkał ich specjalny zaszczyt. Przekonałem się o tym,
gdyż niebawem do sąsiedniego
przedziału wprowadzono kilkunastu obywateli ze Stanisławowa,
różnych narodowości i wyznania,
którzy w kilkunastu zapełnili sobą
przedział o tych samych wymiarach, w których siedzieli więźniowie po jednym. Później, już na
Syberii, jechałem w takim samym
przedziale, gdzie przebywało wraz
ze mną 23 więźniów. Pociąg, który ruszył pod wieczór, wlókł się
przez siedem dni do miejsca przeznaczenia. Z okien mojego przedziału przypatrywałem się mijanemu krajobrazowi. Po przejeździe
granicy polskiej, przez Żmerynkę,
ujawniła się widoczna różnica
w wyglądzie. Po stronie polskiej
wsie i miasteczka były zabudowane schludnie, choć nieraz ubogie.
Obok chat czy domów widne były
ogrody i sady, zwierzęta domowe i ptactwo, schludne, dobrze
odżywione, często liczne. Ludzie
schludnie choć skromnie ubrani,
dzieci pogodne, dobrze odżywione
i dobrze okryte. Po stronie sowieckiej rzucały się w oczy duże jednolite powierzchnie pól, tworzących
sowchozy. Drogi, poza jedną szosą
główną, wyglądały rozpaczliwie,
jak gdyby nigdy nie naprawiane,
niby drogi z przed XVIII stulecia,
pełne wyboi, błota i wody. Chaty
wiejskie, często ulegające rozpadowi, łatane odmiennymi częściami niezgodnymi z podstawowym
materiałem budulcowym. Tu i
ówdzie podparte były domki pakami, tu i ówdzie domy pozbawione
okien i szyb. Ludzie i dzieci obdarci, często w szmatach zastępujących obuwie, wiązanych sznurkami. Mało zwierząt domowych,
mało ptactwa, tu i ówdzie świnie
przypominające wysokością nóg
- psy gończe, charty. W miastach
ludzie licho odziani, spoglądający
ponuro w ziemię, przechodzący
szybko, jak gdyby się nie znając.
Spieszyli do pracy, czy z pracy, z
kawałkiem ciemnego chleba pod
pachą.
Widziało się i ludzi - więźniów,
zabranych z domów, czy z pracy,
spędzanych na dworzec, by pójść
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tą samą drogą, jaką myśmy jechali. Po przejeździe na miejsce,
wsadzono nas, partiami do wozów
zwanych „czornoj woron”, którymi przewieziono nas do więzienia.
ŁUBIANKA I BUTYRKI
Nie wiedziałem dokąd przyjechałem, gdzie jestem, dopiero później
dowiedziałem się, że więzienie w
którym siedzę nazywa się Łubianką i że znajdujemy się w Moskwie.
Mimo, że dalsze 4 miesiące spędziłem w innym więzieniu, tzw.
Butyrki, muszę przyznać się, że
nie wiem jak wygląda Moskwa.
Wyjazd bowiem i przyjazd odbywał się w ciemnych wozach, a pobyt w więzieniu też nie pozwalał
na obserwację słynnego sowieckiego molocha. Po przetrzymaniu
mnie przez kilka godzin w osobnej celi, w której podawano jadło
poprzez wykrojony w drzwiach
kwadrat (jak u nas podawano
psom), przeszedłem niesamowite przygotowania do spędzenia
następnych 18 miesięcy w więzieniu. Rozmowy prowadzono
tylko szeptem z niższymi organami więziennictwa, podległymi
NKWD. Wstępne przygotowania
rozłożone były na szereg godzin
w ciągu nocy. Było to ściąganie
generaliów, gruntowne rewizje,
prania bielizny, mycie włosów i
otworów wszystkich części ciała. Ponadto brano odciski palców,
robiono zdjęcia fotograficzne w
różnych pozycjach, z numerami
na piersi lub ramionach. Odcięcie
dokładnie wszelkich sznurków i
wstążek od kapelusza, sznurków
od bucików, wszystkich guzików
od spodni, kamizelki i marynarki.
Było to wszystko robione z chęcią
upokorzenia więźnia, złamania
jego woli, oporu w czasie przesłuchań. Rozmowy i rozkazy wydawano szeptem, na migi lub gwizdem, nakaz trzymania ustawicznie
rąk splecionych na plecach, podczas gdy równocześnie z idącego
opadają spodnie i bielizna, czyniąc
z więźnia niezdarnym, skazując
na koncentrację myśli w kierunku
zapobieżenia ośmieszenia w razie
opadnięcia garderoby. Nie pozwala to na zwrócenie uwagi na inne
szczegóły, miejsca, położenia i
tym podobne.
Przejście przez korytarz lub po
klatce schodowej łączy się z dziwnymi wrażeniami słuchowymi.
Tu lub tam słyszy się szczególne
cmokanie lub naśladowanie leśnej kukułki, stuk kluczem lub
innym przedmiotem o poręcze
klatki schodowej. Ma to zapobiec
przypadkowemu spotkaniu się z
innymi więźniami. W razie mijania się dwóch więźniów, stawia
się jednego twarzą do ściany. W
przejściach z jednego piętra na
drugie, mieszczą się małe budki, w
których przejściowo izolują strażnicy więźnia. Ten system przeprowadzano w więzieniu centralnym jakim jest Łubianka, jak i w
innych więzieniach, do perfekcji.
Mimo, że ruch w gabinetach oficerów śledczych NKWD jest duży
i mimo, że przesłuchiwany byłem
w przeciągu 14 miesięcy 60 do 80
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razy, za cały ten czas w dwu przypadkach nie udało się strażnikom
zabezpieczyć spotkania z nieznanym mi zresztą więźniem. Izolacja
więźniów jest tak znaczna, że nawet agenci NKWD odwracają się
twarzą do ściany, by uniknąć rozpoznania albo z obawy zobaczenia
twarzy więźnia.
Nad ranem wsunięto mnie do jakiejś celi. Znalazłem się w nieoczekiwanym dla mnie środowisku. Przy stole siedziało pięciu
więźniów w swoich ubraniach, w
tym jeden w mundurze wojskowym. Widząc, że dla mnie nie ma
łóżka, ani miejsca na złożenie zawiniątka z bielizną, podszedłem
do okna w dwóch trzecich zakrytego deską, w całości ubezpieczonego kratami i siatką, kładąc na
jego parapecie swoje zawiniątko.
Dostałem od współwięźnia ostrzeżenie: nie wolno podchodzić do
okna. Wycofałem się, podszedłem
do stołu, przedstawiłem się kim jestem. Powiedziałem, że jako Polak
nie znam języka rosyjskiego, a z
obcym władam niemieckim i słabo
francuskim. Okazało się, że jeden,
to były polityczny redaktor „Prawdy, człowiek „wierchownogo sowieta” kawaler orderu Lenina,
były delegat rządu sowieckiego
do wojny domowej w Hiszpanii,
siedzi od 11 miesięcy w śledztwie,
ale włada biegle językiem polskim
i niemieckim. (Michał Kacow).
Gdy się dowiedzieli kim jestem,
ze zdziwieniem usłyszeli o wojnie Polski z Niemcami i zajęciu
połowy Polski przez wojska sowieckie. Sprawy bieżące i rozwój
wypadków w Europie tak ich zaciekawił, że nie byłem w stanie zorientować się gdzie jestem i jakie
ma być moje postępowanie wobec
organów śledczych. Wszyscy w tej
sali, z generałem, którego nazwiska nie podano mi, (był aresztowany na dalekim Wschodzie), to była
doborowa, zawodowa inteligencja
sowiecka. Niektórzy z nich, wiekowi, mieli możność porównania
teraźniejszości z czasami caratu.
Był między nimi Szwed, Karlsten
pracujący jako specjalista w kąpielisku Kisłowodzk. Z nim mogłem
również rozmawiać po niemiecku,
ale ciągle były pytania z ich strony,
a odpowiedzi i opowiadania moje.
Nie zorientowany w stosunkach
więziennych, zostałem po kilku
godzinach wezwany do „śledczego”. „Śledczy” w stopniu kapitana,
Wasyl Burakiewicz, władał językiem polskim. Stąd porozumienie
ze mną nie sprawiało mu trudności. Chwalił się, że ma na swoim
przesłuchaniu Księcia Radziwiłła
18). „Śledczy” zapytał mnie: skoro nie mówicie po rosyjsku, w
jakim języku porozumiewacie się
ze współwięźniami? W najlepszej
wierze powiedziałem, że tak się
dobrze składa, że dwóch spośród
nich rozmawia po niemiecku. O
języku polskim przezornie nie
wspomniałem, upomniany uprzednio przez redaktora. Tego samego
dnia przeniesiono mnie z tej celi
na pierwsze piętro do celi nr 112,
gdzie siedział premier zewnętrznej
Mongolii i „zamkom po morie”, tj.

zastępca komisarza dla spraw morskich, Chaziajinow, którego przymknięto jako bliskiego znajomego
zastrzelonego komisarza Jeżowa
19). Ponieważ znajomość języka
rosyjskiego równała się zeru, zrozumiałem, że podstawową rzeczą
będzie opanowanie tego języka,
w możliwie szybkim czasie, toteż
podczas jednego z przesłuchań poprosiłem „śledczego” o dostarczenie mi elementarza. Po otrzymaniu
go, po przypomnieniu sobie, że
alfabet rosyjski jest analogiczny z
pisownią znaną mi z języka ukraińskiego, w przeciągu jednego tygodnia opanowałem czytanie tak,
że po tygodniu mogłem przystąpić
do czytania utworów literackich w
tym języku. Muszę tu nadmienić
dla chwały rządu sowieckiego, że
właśnie od kilku miesięcy wprowadził w więzieniach przywilej
korzystania z bibliotek oraz grę w
szachy, warcaby i domino. Było
to prawdziwe dobrodziejstwo w
przypadkach gdy siedziało się w
zespole ludzi różnych, wśród których często lepiej było milczeć, a
jeszcze bardziej, kiedy siedziało
się w celi samotnie. Pozwoliło mi
to zapoznać się, w dużej mierze, z
pięknem poezji i prozy rosyjskiej.
Do czytania bowiem dostałem
dzieła klasyków rosyjskich, oraz
wspaniałe tłumaczenia Szekspira,
Moliera, Rollanda i wielu innych,
a z naszych Sienkiewicza.

no 600 gramów dziennie, pokrajanego na sześć równych części.
Prawdopodobnie nie tylko dla wygody więźnia, ile dla zapobieżenia
przemycania znaków porozumiewawczych lub środków wybuchowych. Na śniadanie pół litra herbaty z dwoma kostkami (po kilka
gramów) cukru. Na obiad zupa i
jęczmienna kasza. Na kolację talerz zupy, a raz w tygodniu w miejsce kaszy wieczornej podawano
porcję buraków z cebulą, kapustą i
grochem, co stanowiło przysmak,
ale nie zapobiegło awitaminozie.
Niebawem na zębach moich powstały pęknięcia, po których zdejmowało się szkliwo jak naparstek
z palca. Zgłosiłem się do więziennego lekarza, skrzyczał mnie i
zapowiedział, że w więzieniu nie
leczy się zębów. - „Więzienie to
nie kurort, nie sanatorium”. Pewnego razu w czasie czytania przy
stole, doznałem uczucia pełności
nogi w buciku. Zdjąłem obuwie,
obie nogi były ciastowato obrzękłe, z odcieniem sinawym, co
przemawiało za daleko posuniętą awitaminozą. Również i tu nie
zaznałem dobrodziejstwa opieki
lekarskiej. Musiałem uciec się do
postępu. Gdy mianowicie innym
więźniom podawano tran, ukryty
za nimi, podstawiałem łyżkę, na
którą niewiadomie wlewano mi
nieco wartości odżywczej. Niebawem obrzęki nóg ustąpiły.

Wkrótce mogłem porozumieć się z
towarzyszami niedoli. W ten sposób dowiedziałem się, że premier
Mongolii Amur, historyk, oczekuje w więzieniu na wyrok z powodu
rzekomej zdrady przez porozumienie się z Japończykami. Prócz niego siedział równocześnie w więzieniu prezydent Rzeczpospolitej
Mongolii i dziewięciu ministrów.

Prowadzenie na przesłuchanie
było niejednokrotnie znęcaniem
się nad sercem i siłami wyczerpanego niedojadaniem więźnia.
Sprowadzanie do Sali przesłuchania często odbywało się różnymi
drogami. prawdopodobnie dla zamazania możliwości orientowania
się w rozkładzie więzienia i biur
oficerów śledczych NKWD. Więzienie śledcze przebudowane z
dawnej izby Przemysłowo-handlowej było połączone z olbrzymim
dziesięciopiętrowym gmachem, w
którym mieściły się biura NKWD.
Nieraz po sprowadzenia windą na
jedno 2 niższych pięter więzienia,
przesuwano więźnia przez wąski
korytarz, łączący z głównym budynkiem, i wtedy zaczynała się
gonitwa górą po schodach na 8, 9
czy 10 piętro. Zawsze z założonymi rękoma na plecach, popędzanie
uściskiem mięśni ramion lub dotkliwym szturchańcem.

Cela moja, w której stały trzy łóżka, była na najwyższym piętrze
więzienia. Była nie czworoboczna, a ścięta, zaś okno było wycięte
w dachu. Miała tę zaletę, że łóżka
z sennikami były pokryte bielizną, a do nakrycia służył koc. W
salach w porze zimowej ciepłota
była umiarkowana, ale wystarczająca, gdyż cele były zaopatrzone
w kaloryfery. Jedyną przykrą rzeczą była tuż nad moim łóżkiem,
umieszczona nad drzwiami kilkusetświecowa żarówka, drażniąca
oczy dniem i nocą. W czasie leżenia nie wolno było trzymać rąk
pod kocem. Chłód nocy i cienka
bawełniana koszula powodowały
chłód, który odruchowo zmuszał
do zakrywania rąk pod kocem.
Przez otwór w drzwiach strażnik,
kiedy spostrzegł śpiącego ze schowanymi rękami, uderzał kluczem
w żelazne odrzwia, otwierał następne drzwi i ostrzegał przed chowaniem kończyn.
Zanim ustrój opanował odruchy
spowodowane chłodem, zanim
przyzwyczaił się do trzymania
kończyn we właściwej pozie, upłynęło wiele czasu, który był zmorą
więźnia, jak zmorą były przesłuchania. Jedzenie w tym więzieniu,
w porównaniu do lwowskiego,
były przysmakiem. Chleba dawa-

PRZESŁUCHANIA
W ten sposób przybywało się do
pokoju śledczego w stanie zmęczenia czy wyczerpania z powodu
zadyszki towarzyszącej osłabionemu mięśniowi sercowemu. W czasie tego stanu wyczerpania natychmiast spadał grad różnych pytań,
na które żądano natychmiastowej
odpowiedzi. Przesłuchania odbywały się zazwyczaj nocą. Gdy o
godzinie 10. czy 11. wieczorem
wolno było się położyć do snu,
po rozebraniu się, gdy rad byłem,
że minęło mnie tego dnia spotkanie ze „śledczym”, otwierały się
drzwi, wchodził strażnik, wypytując szeptem o początkowe litery imienia i nazwiska. Usłyszawszy je, podchodził do następnych

1 lipca 2017 - strona 41
więźniów, pytając w ten sposób o
ich nazwisko, potem nieoczekiwanie zwracał się do mnie, nakazując
mi zebrać się jak najszybciej na
przesłuchanie.
Nocne przesłuchania były dla
osłabionego więźnia z wielu
względów nużące, wyczerpujące,
łamiące jego wolę oporu. Przesłuchania były czasem spokojne,
czasem połączone z krzykiem, z
groźbami. Ominęło mnie szczęśliwie, poniżające godność ludzką
znęcanie się biciem. Poza ciągłymi przesłuchiwaniami, tyczącymi
szczegółowych danych mojego
życia, warunków rodzinnych, zamieszkania braci i sióstr, szczególnie wnikliwie wchodzili w zakres
mojej pracy jako lekarza, docenta
uniwersytetu, posła na Sejm, prezydenta miasta i przełożonego czy
członka organizacji zawodowych i
politycznych. Zajmowanie się rodzajem pracy wymagało poza tym
opisu struktury każdego działu, z
którym miałem Styczność. Ponadto w dnie inne, kiedy nie miałem
przesłuchania, wsadzano mnie do
celi bez okna, ze słabą wentylacją,
gdzie musiałem przygotowywać
pisemne sprawozdania na tematy
członków Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Prezydentem na
czele, oraz na tematy spraw politycznych, jak zagadnienia ukraińskie w Polsce i inne. W czasie
następnych przesłuchań dążono do
opluwania i znieważania przedstawiciela mojego narodu, zarzucając mi przy tym, że nie odnoszę
się krytycznie do nich, nie chcę
potwierdzić, że Piłsudski20) był
szpiegiem niemieckim, a Prezydent Rzeczypospolitej, premier
Składkowski 21), czy minister
Skarbu Kwiatkowski 22) byli płatnymi agentami kapitalistycznych
mocarstw, w szczególności znienawidzonej przez bolszewików
Anglii. Stawiano szereg innych
pytań, które mogłem znać jedynie
pobieżnie, ogólnie. Gdy nie znałem szczegółów poszczególnych
dziedzin życia państwowego, czy
życia gospodarczego, zarzucano
mi, że nie chcę im niczego powiedzieć, że ukrywam wszystko przed
nimi, że wszystko co mówię jest
kłamstwem, co zasługuje na karę
starcia mnie z powierzchni ziemi.
Kiedy w grudniu 1939 roku
oświadczyłem, że nie znam struktury Kuratorium szkolnego w
szczegółach, zirytowany śledczy
poprowadził mnie do naczelnika
nazwiskiem Piotrowicz, który znakomicie władał językiem polskim
i doskonale znał się na stosunkach
polskich. Ów naczelnik ostrzegł
mnie, że jeżeli będę ich okłamywał, to zastosują w stosunku do
mnie środki, które ze mnie wycisną prawdę. W tym czasie odszedł
oficer prowadzący moje śledztwo
i wtedy Piotrowicz wyciągnął
książkę, która w miniaturze odpowiadała angielskiemu wydaniu:
„Who is who”.
Wpierw zapytał mnie czy mój życiorys jest zgodny z treścią podaną, żądał wyjaśnienia niektórych
niejasnych dla niego zwrotów, a
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następnie zażądał, bym zakreślił
ołówkiem osoby, które mi są osobiście znane z życia publicznego.
Z kontaktu z więźniami byłem
zorientowany, że podanie nazwisk
znajomych, łączy się często z ich
uwięzieniem. Zastosowałem wtedy metodę podkreślania nazwisk
osób znanych, które nie żyły lub
mieszkały na terenie Polski zachodniej, względnie środkowej,
lub osoby w bardzo podeszłym
wieku, co do których mogłem
przypuszczać, że będą niezdolne
do wywiezienia. Po zakreśleniu
przeze mnie kilkunastu nazwisk,
Piotrowicz odebrał mi wymienioną książkę, wykrzykując: Ostrowski, przestrzegam cię, nie
wprowadzaj w błąd władzy radzieckiej, bo pożałujesz.
O ile chodzi o zarzuty stawiane
mi, to tyczyły one częściowo mojej przeszłości jako żołnierza, który w stopniu kapitana lekarza brał
udział w walkach przeciwko armii
czerwonej. Na nic się zdały tłumaczenia, że był to mój obowiązek jako Polaka, jako obywatela
Państwa, na które napadła armia
czerwona. Uważano, jakobym od
urodzenia był obywatelem ZSRR.
Dalsze zarzuty tyczyły mojej pracy politycznej, uważali, że jako
poseł byłem członkiem Rządu i
odpowiadałem 2 członkami Rządu
za wszelkie rzekome znęcanie się
nad komunistami, nad ludem, nad
robotnikiem.
Zarzucano mi, że jako przełożony
miasta, byłem równocześnie rzekomo komendantem Państwowej
Policji. Nie pomogły wyjaśnienia
różnicy jaką istniała między samorządem a rządem, i że w nowoczesnym państwie czynniki
administracyjne i polityczne są
zróżniczkowane, i poszczególnymi dziedzinami zajmują się odrębne organa powołane na podstawie
odnośnych ustaw państwowych.
Zarzucono mi, że w r. 1936, w
czasie niepokojów wywołanych
bezrobociem, gdy doszło do sprowokowanego czy przypadkowego
postrzelenia jednego ze strajkujących osobników, ja, jako przełożony gminy, miałem zarządzić
strzelanie do bezbronnego tłumu,
przez co ofiarą mego rzekomego rozkazu padło kilkudziesięciu
robotników. Gołosłowny ten i na
niczym nie oparty zarzut, dotyczył
nie tylko ofiar ludzkich, ale szczególnie starano się obciążyć mnie
zarzutem, że w ten sposób sparaliżowałem rewolucję komunistyczna, która od Lwowa miała rozlać
się po całym państwie. Następne
zarzuty szły w kierunku znęcania
się nad robotnikami ukraińskimi, których przyjmowałem po to,
by ich następnie w najcięższym
czasie masowo zwalniać. Nie pomogły moje tłumaczenia, że ciało
zbiorowe jakim jest gmina z jej
przedsiębiorstwami i działami
pracy drogowej, kanalizacyjnej,
porządkowej przy usuwaniu sezonowych zwałów śniegu, nie jest
miejscem dla prywatnej gospodarki, nie jest to osobisty folwark.
Wyjaśniłem na podstawie ustaw o
roli i zadaniach przełożonego gmi-
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ny, który stoi pod kontrolą Zarządu miejskiego zbiorowego, Rady
Miejskiej, opinii publicznej, społeczeństwa i Rządu, oraz że wszelkie
czynności, zwłaszcza w rozchodach i wydatkach, opierają się na
corocznie uchwalonym budżecie,
uchwalanym i poprawianym przez
komisję i plenum Rady Miejskiej,
a zatwierdzonym przez władze
nadzorcze państwowe, skutkiem
tego przyjmowanie pracowników
czy robotników dziennych mogło opierać się jedynie w ramach
kwot uchwalonych w budżecie. Ze
przyjęcie sezonowych robotników
dziennych kończy się z chwilą kiedy kończy się potrzeba ich zajęcia,
względnie, gdy wyczerpane są
kwoty ustalone w budżecie.
Inny z zarzutów był, że jestem polskim nacjonalistą i że polszczyłem
Lwów. Nie pomogły tłumaczenia,
że Lwów był polskim od czasów
średniowiecza i że nie było potrzeby go polszczyć, bo stosunek
procentowy ludności wskazywał
niewątpliwie, kto jest w większości narodowej. Starałem się też
udowodnić, że miałem osobiście
wpływ na czynniki współpracujące i uchwalające budżet i dobre
stosunki z innymi narodowościami, gdyż w każdorazowym budżecie znajdowały się poważne
sumy na cele religijne, kulturalne, społeczne, tak ukraińskie jak
i żydowskie. Obciążono mnie odpowiedzialnością za moją żonę,
która zdaniem aktu oskarżenia,
miała być jeszcze bardziej zajadłą
nacjonalistką polską. Zarzucono mi, że w szkołach lwowskich,
dzieci proletariuszy nie dostawały
należnych porcji mleka i innych
środków żywnościowych. Tymczasem w skład komitetu opieki
nad dzieckiem w wieku szkolnym,
którego honorową przełożoną była
moja żona, wchodzili również
jako członkowie, przedstawiciele
Ukraińców i Żydów oraz przedstawiciel rodziców dzieci szkolnych, bez względu na ich majątek
czy zarobki. Komitet ten, który
przeprowadzał akcję zbiórkową,
dobrowolną oraz opierał się na
ustalonych kwotach budżetu gminy miasta Lwowa, był przeznaczony właśnie na dożywianie ubogich
dzieci lwowskiego proletariatu.
Zarzucano mi dalej, że byłem wrogiem robotnika. Nie pomogły tłumaczenia z mojej strony, że wprowadziłem niema! we wszystkich
dziedzinach pracy miejskiej, w
zakładach użyteczności publicznej
dla robotników dziennych podwyżki płac oraz dodatki na ubrania
i dodatki rodzinne. Nie pomogły
również wyjaśnienia, że za mojego
urzędowania przeprowadziliśmy
rozbudowę osiedli robotniczych,
które były dobrodziejstwem dla
wielu pracowników miejskich,
oraz że rozbudowaliśmy kolonie
dla bezrobotnych. Zarzuty, które
były niejednokrotnie przedmiotem
całonocnych dyskusji, powtarzały
się często z uporem maniackim,
poprzez wiele nocy. Zarzutów
tych było wiele, tyczących życia mojego publicznego, np. było
kamieniem obrazy państwa ludowego, że odbierałem defilady

wojska polskiego w towarzystwie
wojewody jako przedstawiciela
Rządu, oraz Dowódcy Korpusu.
Do zarzutów należało, że wspólnie zjadłem obiad lub wieczerzę z
wojewodą lub członkiem Rządu,
bo działało to na niekorzyść interesów chłopa i robotnika. Takich
zarzutów podanych było wiele i
nie warto ich cytować. Istotnym
zarzutem nieznanym w dziedzinie
świata zachodniego, to zarzut, że
byłem związany z życiem burżuazji polskiej i międzynarodowej, i
że wobec tego byłem winny wedle
kodeksu karnego ZSRR, za co groziła kara więzienia do rozstrzału
włącznie.
Podobnie absurdalnym zarzutem
była tzw. „organizacja” tj. służba
moja w wojsku polskim, karana z
kodeksu sowieckiego karą więzienia do rozstrzału włącznie. Przez
długi czas mówiono również o
zarzucie szpiegostwa z powodu
mojego pozostania na posterunku
prezydenta miasta z chwilą wkroczenia i zajęcia miasta Lwowa
przez armię czerwoną. Również
zarzut ten powtórzył się, gdy inna
grupa śledczych prowadziła dochodzenia, ukazano mi tygodnik,
czy miesięcznik, w którym znalazła się korespondencja ze Lwowa,
jakobym jako prezydent miasta
wraz z Radą Miejską, postanowił
oddać Lwów wojskom niemieckim. Nie pomogły tłumaczenia,
że jako prezydent miasta byłem
przedstawicielem czynnika samorządowego i jako taki, ani ja, ani
nikt z Rady Miejskiej nie mógł i
nie miał prawa oddawania Lwowa
komukolwiek. Zarzucano mi, że
mówiłem w ciągu przesłuchania
nieprawdę, jakoby naród polski
był wrogiem Niemców. - „Ot widzisz, z dokumentu sowieckiego
wynika, że jesteś faszystą, że jesteś wrogiem ludu polskiego, że
chciałeś zdradzić swój kraj”. Nie
pomogły moje tłumaczenia, że
korespondencja ta jest oparta na
kłamstwie, że jest tendencyjna
i że w moim zachowaniu może
świadczyć, że nie zjawiłem się
na wezwanie dowódcy armii niemieckiej na rozmowy tyczące się
kapitulacji miasta Lwowa.

wyzwisk z zapowiedzią ukarania
mnie karcerem po uzyskaniu aprobaty komisarza Ł. B. (Berii)23).
Dowiedziałem się w potoku zdań
wypowiedzianych przez śledczego, że jestem więźniem komisarza,
który mnie sprowadził z więzienia
we Lwowie. Przez następnych kilka nocy, przeprowadzano mnie w
dalszym ciągu na przesłuchania.
Sprawy faszyzmu ani sprawy oddania Lwowa Niemcom więcej nie
poruszano. Myślałem, że groźba
karceru minęła, że uniknę zmory,
o której straszyli mnie współwięźniowie. Aliści po kilku dniach,
przed obiadem, wezwał mnie
strażnik do udania się na przesłuchanie, z tym, że mam wziąć ze
sobą ręcznik. Było mi to podejrzane, udałem się za nim, osadzono
mnie w osobnej celi o kamiennej
podłodze, z wąską ławką. Dookoła
celi na korytarzu były otwarte na
oścież okna. Ponieważ był to okres
silnych mrozów dochodzących do
40 stopni poniżej zera, jasnym jest,
że bezruch, zimno, zaopatrzenie
trzykrotnie w kubek wody i 300
gramów chleba, były wielką torturą dla wyniszczonego organizmu.

Gdy wyczerpany przydługim
sporem nerwowo przestałem nad
sobą panować, kiedy po raz setny
wmawiał we mnie śledczy, że dokument sowiecki nie kłamie, rzuciłem słowa: - jeżeli macie takie
dokumenty, to na nie sr...

Przedstawiłem dla skrótu zarzuty,
nie powołując się na daty, w których były one stawiane, rozszerzyłoby to w przeciwnym razie
niepomiernie moje sprawozdanie.
Muszę jednak wrócić do przedstawienia innego charakterystycznego zjawiska. Śledczy Borakiewicz, który znał język polski, w
grudniu 1939 roku świadczył mi,
że nie widzi celu prowadzenia
nadal śledztwa, że uważa badanie jako ukończone i że postawi
wniosek swojej przełożonej władzy. Pytałem go jaki będzie mój
los na podstawie jego przesłuchań.
Dawał mi odpowiedź: - Będziesz
pracował, nie objaśniając czy ma
to oznaczać pracę na wolności, czy
w obozie pracy. Grudniową nocą
wezwano mnie do jakiegoś dygnitarza w stopniu generała w obecności mojego śledczego i naczelnika Piotrowicza. Generał, przed
którym leżały akta mojej sprawy,
zaczął wymyślać mi od kłamców,
którzy wprowadzają swymi zeznaniami w błąd władzę sowiecką.
Zarzucił mi ponadto, że nie poruszyłem wielu spraw, które muszę znać dokładnie jako poseł na
Sejm i prezydent miasta Lwowa.
W szczególności interesował się
sprawą POW, o której jak powiada
nie było wzmianki w dochodzeniach, a która to organizacja, jako
tajna, rzekomo miała z dawna
wyznaczone cele dla zwalczania
Związku Sowieckiego. Zarzucał
mi, że milczenie moje w rozmaitych sprawach i udawanie, że
wielu spraw nie znam, jest z mojej
strony świadome i w przypadku
nie wyjaśnienia szczegółów, o które pytał w śledztwie, skarżę mnie
na karne roty lub na dożywotne
obozy pracy. Wypowiedział wtedy
znamienne zdanie: - Pamiętaj, że
sąd w Związku Sowieckim to my
(NKWD).

Z miejsca spadł na mnie grad
iście sowieckich przejawów ludowej kultury, w postaci brutalnych

Nie wiem, czy zarzuty nie poruszonych dotąd w śledztwie tematów
były skierowane przeciwko mnie,

Przez kilka godzin śledczy z uporem maniaka wmawiał we mnie
bym przyznał się, że jestem faszystą i że zdradziłem swój naród na
rzecz faszystów niemieckich. Odrzucałem z oburzeniem podobne
oszczercze insynuacje, dodając, że
korespondencja jest celowa, złośliwa. Dostawałem wyjaśnienie,
że pismo sowieckie jest dokumentem państwowym, pisanym przez
korespondenta, który jest urzędnikiem Związku Sowieckiego.
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czy też w stosunku do śledczych
oficerów, którzy nie poruszali w
dochodzeniach danych zagadnień.
Dość, że do poprzedniego oficera
śledczego więcej mnie nie poprowadzono. Natomiast byłem przesłuchiwany przez sędziów śledczych oddziału III. Śledztwo było
prowadzone przez starszego oficera i jego pomocnika w stopniu niższym, i rozpoczęło się od indagacji w sprawie Polskiej Organizacji
Wojskowej, o której poza ogólnymi znanymi powszechnie rzeczami, rzeczywiście nic nie mogłem
powiedzieć.
Zaczęło się ponownie badanie
generaliów i wznowienie od początku całego śledztwa, poczynając od badania poprzez wszystkie inne punkty przeprowadzone
w poprzednim śledztwie. Było
rzeczą znamienną, że śledztwo
wznowione zaczynało się przez
niszczenie protokołów prowadzonych przez poprzedniego oficera
śledczego. Miałem wrażenie, że
niszczą zeznania, ponieważ mają
przechowane kopie, albo że jest
to dowód nieufności do poprzednika w śledztwie. W tym drugim
okresie dochodzeń, które przeciągało się miesiącami, starano się
poddawać mi potrzebę ratowania
własnej skóry przez przyznanie się
do winy, przez pokajanie się, przez
nowe rzucenie światła potępiającego wszystko to, co było związane z moją przeszłością i ludźmi,
którzy stali na czele polskiej machiny państwowej. Odrzucałem z
góry podobne sugestie, tłumacząc,
że nie mogę pluć na ludzi i sprawy, z którymi byłem ściśle związany. Już pod koniec grudnia 1940
roku, znalazłem się w sali gdzie
było sześciu sowieckich więźniów
politycznych i jeden podoficer
armii fińskiej (wzięty do niewoli z całym oddziałem, z oficerem
na czele, po ukończeniu działań
wojennych w czasie wytyczania
granicy pomiędzy Finlandią a Rosją). Ilość więźniów często była
zmienna, wzrastała do dziewięciu
i dwunastu w tej samej celi, prawdopodobnie zależnie od zagęszczenia więzienia aresztowanymi.
Spotykani więźniowie pozwalali,
poprzez wsłuchiwanie się w ich
rozmowy, na wyrobienie sobie obrazu o życiu obywateli sowieckich
i ustrojach sowieckich. Rozmowy
ludzi, którzy nie mieli już wiele
do stracenia, były niejednokrotnie szczere i pozwalały i mnie na
zebranie wiadomości o ustroju i
życiu obywateli ZSRR. Spotkałem
się w tym czasie z trzema Polakami, w których jeden był inteligentem z dyplomem Uniwersytetu Lwowskiego, syn aptekarza,
który był neofitą. Młodego tego
człowieka aresztowano za zdradę
wiary przodków i przynależność
do organizacji Żydów wyznania
katolickiego. Drugi, student medycyny, w stopniu kaprala podchorążego, którego ojciec Gruzin, po
przewrocie bolszewickim zatrzymał się w Polsce i w stopniu podpułkownika lekarza odbył kampanię wrześniową. Aresztowano ojca
za zdradę swojego narodu i ojczy-
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zny Gruzji, a syna urodzonego w
Polsce z matki Polski, nie umiejącego słowa po gruzińsku, aresztowano jako odpowiedzialnego za
winy ojca. O trzecim spotkanym
nie mogę wiele powiedzieć, gdyż
przebywał w celi wszystkiego kilka dni. W czternastym miesiącu,
dowiedziałem się, że w sąsiedniej
celi przebywa wywieziony wraz
ze mną, prezes UNDO dr Kość
Lewicki. Wkrótce potem, przewieziono mnie do innego więzienia, zwanego Butyrki, w którym
przesiedziałem 4 miesiące. Trzy
miesiące spędziłem w celi, w której przebywało prócz mnie dwóch
lub jeden więzień. W więzieniu
tym przesłuchań było kilka, miały one raczej znaczenie formalne.
W czasie jednego z przesłuchań
zwróciłem się do śledczego z zapytaniem:
- Jeżeli w waszym rejonie znajduje się adwokat ze Lwowa, dr Kość
Lewicki, proszę o spowodowanie zwrócenia mi okularów, które
mogą mi być potrzebne w pracy.
Po dziesięciu dniach śledczy zwrócił mi moje szkła, z zapewnieniem,
że dr Kość Lewicki właśnie wyjeżdża do Lwowa. Wyraziłem radość
z tego powodu, w przekonaniu,
że przyjemniej będzie mu złożyć
kości wśród swoich, na własnej
ziemi. Niebawem stwierdziłem,
na podstawie znajomości pochrząkiwania, kaszlu i starczego stąpania, że dr Kość Lewicki przebywa
w tej samej wieży Pugaczowa, w
której i mnie osadzono. Później, w
czasie jazdy pociągiem na Syberię,
dowiedziałem się od sowieckiego
złodziejaszka, że siedział w Butyrkach w sali chorych wspólnie
z dr. K. Lewickim, który miał już
wtedy wyrok pięciu lat obozu poprawczego.
Po trzech miesiącach pobytu w
Butyrkach przeniesiono mnie,
wraz z moim zawiniątkiem i pościelą, z celi do innego budynku
tzw. „Spec korpsu”, w którym
umieszczono mnie w pojedynkę w
obszernej celi z dużą ilością dziennego światła, z guziczkiem do sygnału świetlnego elektrycznego,
który uprawniał mnie do chodzenia do wychodka w dowolnym
czasie. Była to dziwna cela. Poza
jedyną przyjemnością, z której korzystałem w dowolnym czasie, tj.
wychodka, przez miesiąc samodzielnego siedzenia nie poddawano mnie strzyżenia brody, mimo iż
poprzednio w Łubiance i w wieży
Pugaczowa, strzyżono mi brodę i
kąpano oraz zmieniano bieliznę
co dziesięć do czternastu dni. Nie
miałem prawa do codziennej przechadzki, która poprzednio odbywała się w różnych porach dnia
i nocy, i trwała 15 do 20 minut.
Nie miałem prawa korzystania z
biblioteki. Była to zatem dziwna
cela. Jak później dowiedziałem
się, była to „cela śmierci”, z której
wychodzi się żywy do obozu pracy lub ginie się od kuli w tył głowy
przechodząc w zaświaty.
Już poprzednio przed przyjściem
do tzw. „celi śmierci”, śledczy wezwał mnie, wręczył mi do przeczy-

tania plik akt, które były protokołami z przesłuchiwania mnie, lub
sprawozdaniami pisemnymi na
tematy uprzednio zadane mi przez
śledczego. Znajdowały się w zbiorze papierów również zeznania
innych ludzi, z których kilku odbywało ze mną podróż w wagonie
więziennym, oraz jedno doniesienie nieznanego mi osobnika, Wasyla Kozickiego, który pod datą
21 września 1939 roku, donosił,
że zwalniałem z pracy sezonowej
robotników Ukraińców. Wszystkie
te papiery, składające się na tzw.
„dieło” czyli sprawę sądową, były
przedłożone jako tzw. „ukończenie sprawy” i należało osobiście je
podpisać, sygnując przez to samo
i aprobując moje aresztowanie,
wszystkie przeciwko mnie zarzuty, oraz przyjęcie do wiadomości
zarzutów czy oświadczeń obcych.
Wiedziałem od innych, że mogłem
aktu nie podpisać. Równałoby się
to rozpoczęciem od nowa śledztwa, z tym, że argumenty mające
przekonać mnie o słuszności zarzutów NKWD byłyby połączone
ze znęcaniem się fizycznym nade
mną, czego wolałem uniknąć. Dlatego bez wahania podpisałem akt
ukończenia śledztwa, wiedząc, że
na wynik nie będzie to miało żadnego wpływu, jak nie miało wpływu na samo aresztowanie. Mimo
upływu dziewiętnastu miesięcy
od chwili aresztowania, mimo,
że w dalszym ciągu nie wzywano
mnie więcej na przesłuchanie, po
czterotygodniowym odosobnieniu w tak zwanym „spec korpsie”
jednej nocy zlecono mi zebrać się,
po czym z rzeczami sprowadzono
mnie do sali, w której zebranych
było 300 może 400 więźniów. Po
poddaniu każdego z osobna szczegółowej rewizji, zniszczeniu części stałych z papierosami włącznie
i kruszeniu ich na proch, dostałem
się do większej celi etapowej, w
której spotkałem dwóch polskich
oficerów służby stałej - wywiadu, którzy przebywali ostatnio w
celi śmierci od trzech do czterech
miesięcy, czekając każdego dnia
na rozstrzał. Spotkałem Finów,
oficera i dwóch podoficerów z
oddziału, który miał przeprowadzić wytyczenie nowej granicy
fińsko-sowieckiej.
Spotkałem
również jedenastu komunistów
niemieckich, z których kilku było
członkami komitetu zagranicznego władz komunistycznych w
Moskwie. Jeden spośród nich był
członkiem Reichstagu, drugi był
członkiem pruskiego Landstagu.
Komuniści niemieccy czynili wrażenie zaprzysiężonych ideologów
marksizmu. Na pytanie moje czy
wiedzą ilu ludzi siedzi w więzieniach sowieckich czy obozach pracy, stanowczo twierdzili, że nic im
o tych okrucieństwach dotąd nie
było wiadomo. Po kilkudniowym
pobycie w tej celi, nocą wyprowadzono mnie znowu do jakiegoś
budynku, w którym zetknąłem się
z masą więźniów. Posegregowani
na podstawie list, przechodzili do
innego skrzydła przez korytarz,
na którym, jak stwierdziłem, przy
biurku siedział oficer NKWD.
WYROK I KARA

Kiedy po odejściu wielu więźniów
przyszła wreszcie kolej i na mnie,
musiałem stanąć przed powyższym oficerem, który po sprawdzeniu mojego imienia, imienia
mojego ojca i nazwiska, oraz
wieku, oświadczył mi, że na podstawie „osobowo sowieszczania”
to jest zaocznego osądzenia przez
zespół trzech, zostałem skazany
na 8 lat poprawczego obozu pracy
jako „socjalno opasnyj element”,
to jest osobnik groźny społecznie.
Przyjąłem tę wiadomość głośnym
ironicznym śmiechem. Zdziwiony
NKWdzista zapytał mnies - „Dlaczego się śmiejesz? Odpowiedziałem, że bawi mnie takie osądzenie
bez rozprawy, które mogło zakończyć się skazaniem mnie nie na 8,
a na 20 lat. Na to dostałem uwagę: - Lepiej nie żartuj człowiecze.
Tych 8 lat wystarczy, że zgnijesz
w obozie pracy, a jak przeżyjesz.
to dostaniesz „dobawkę” to jest
dodatkowe lata.
Przed wejściem do celi ostatniej,
etapowej, oddawano zabrane
więźniom przedmioty. Ja również
otrzymałem z powrotem szelki,
przytrzymywacze rękawów koszuli, podwiązki do skarpetek,
ale przepadły: złoty zegarek, złote spinki, portmonetka z polskimi
srebrnymi monetami. Nie protestowałem, ani nie pytałem o złote
przedmioty, byłoby to bezcelowe,
tym bardziej, że nie dano mi nigdy
potwierdzenia zabranych przedmiotów. Następnego dnia wywieziono nas w zamkniętych wagonach poza granice Moskwy, gdzie
załadowano nas w wagony dla
bydła, mające po każdej stronie po
trzy, czy cztery piętrowe prycze.
Udało mi się umieścić na najwyższej pryczy, tuż przy okratowanym, maleńkim okienku, miałem
w ten sposób możność oglądania
krajobrazu, możność oglądania
pociągów jadących w jedną, czy w
drugą stronę i wiele rzeczy, i wielu
ludzi.
Sama jazda pociągiem na Syberię
trwała kilka tygodni i życie z więźniami, przeważnie kryminalnymi,
wymagałoby osobnego omówienia, jako zagadnienie wrogości
do więźniów politycznych. Więźniowie kryminalni mieli wszędzie
specjalne przywileje, a w obozach,
później przekonałem się, byli kierownikami poszczególnych działów pracy z „oświatową włącznie”. Krótko mówiąc, element
przestępczy, jako element działający na szkodę jednostki, a nie
zbiorowości państwa, jest uprzywilejowany w sowieckim kodeksie karnym. Ma osobne przywileje
w więzieniach i obozach pracy. Za
morderstwa skazywani bywali po
pięć lat obozu karnego. Za włamanie lub recydywę kradzieży na rok
jeden do trzech, Był to element,
który stale podkreślał: - Ja. wór (ja
złodziej) nie faszyst. Ten stosunek
kodeksu karnego do świata przestępczego powodował, że świat
ten był znakomicie zorganizowany i stanowił obok armii NKWD
trzecią siłę, która dzięki terrorowi
trzymała w swych szponach społe-

czeństwo miast i wsi.
Stosunek kryminalistów był z natury wrogi do więźniów politycznych i kończył się niejednokrotnie
ogołoceniem, jak ukradzeniem
bucików, bluzy, spodni, nie mówiąc o płaszczach czy futrach.
Czasami tez dochodziło do bójek,
które kończyły się często krwawo,
zależnie od wzajemnych sił i czasokresu obojętnego przyglądania
się masakrze organów NKWD.
Po kilku postojach w więzieniach
etapowych, krótkotrwałych, dostawiono mnie a niewielką grupą do
obozu karnego w Krasnojarsku.
Tam spotkałem swoich rodaków,
którzy od. dłuższego czasu wykonywali różne prace, a obóz był
olbrzymi i gnieździł tysiące więźniów. W czasie przeprowadzania
dezynfekcji i kąpieli, po przyjeździe do obozu, jakiś osobnik w
lekarskim płaszczu zapytywał kto
jest pracownikiem służby zdrowia.
Zgłosiłem się. Kazał przyjść do
ambulatorium w porze wieczornej.
Po wyznaczeniu mi sali, w ciągu
nocy ukradziono roi z nóg trzewiki, oraz marynarkę. Buciki przepadły, marynarkę po kilku godzinach
mi zwrócono. Wieść o kradzieży
dziwnym sposobem szybko przedostała się poza bramy obozu
kwarantanny, gdyż nazajutrz jeden
z rodaków dostarczył mi inne buciki. Byłem bardzo mu wdzięczny
i szczęśliwy, bo chodzenie boso po
kamieniach w obozie, a po igliwiu
w lesie, byłoby nie do zniesienia.
Jednakowoż mimo, że zaprzęgnięto mnie do pracy ambulatoryjnej,
skoro świt ściągano mnie z resztą
na tak zwaną „prowierkę” (sprawdzanie), po czym przerabiałem kilka kilometrów marszu tam i z powrotem, by spędzić dzień na pracy
w lesie, lub robotach w polu, by po
powrocie i spożyciu skromnej polewki i pęcaku pójść na kilka godzin do pracy ambulatoryjnej. Już
po trzech tygodniach przyszedł
do komendy obozu telegraficzny
nakaz „GUŁAGU” (główny zarząd poprawczych obozów pracy),
nakaz wysłania mnie do „CZYTA STROJU”. Z kilkoma innymi
więźniami dołączono mnie do
transportu kolejowego, z którym
po rozdzieleniu na poszczególnych
stacjach przeznaczenia, po przejściu szeregu więzień etapowych,
stanąłem w stolicy Burjat-Mongolii w Ułan Ude. Stamtąd, po przejeździe koleją kilkuset kilometrów,
po pobycie w centralnym obozie
rozdzielczym, przydzielono mnie
do obozu jako lekarza. Obóz, w
którym stanąłem pod koniec lub w
połowie czerwca, był obozem niedawno uruchomionym. Z obozu
tego udawali się więźniowie na roboty drogowe, przeważnie zaś na
roboty leśne, ale filie tego obozu
położone gdzie indziej miały odkrywki węgla kamiennego, gdzie
indziej wolframu i molibdenu. W
obozie tym, jako lekarz, prowadziłem izbę chorych oraz ambulatorium w godzinach wieczornych
po powrocie więźniów z pracy.
Praca była dla mnie błogosławieństwem, pozwalała zapomnieć o
przeżyciach, nie czas było myśleć
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o niedawno minionej przeszłości.
Stosunki między więźniami miałem bardzo poprawne, stanowisko
bowiem lekarza obozu decyduje
często o przetrzymaniu chorego
lub wyczerpanego pracą. Prawdopodobnie dzięki tym poprawnym stosunkom, zawdzięczam, że
kiedy po nadejściu wiadomości o
umowie Majski-Sikorski, oraz tuż
po rozpoczęciu się wojny niemiecko-rosyjskiej, zwrócili się do mnie
z propozycją przystąpienia do tajnej organizacji, która obejmie władzę po nadciągającej rewolucji w
Sowietach. Podziękowałem za zaufanie, ale stanowczo odmówiłem
udziału, uważając że porachunki z
władzą sowiecką należą do obywateli sowieckich. Wykluczam
by była to inspiracja lub prowokacja urządzona przez NKWD,
w tym bowiem wypadku byłbym
niewątpliwie pociągnięty do odpowiedzialności za utajnienie spisku
przed władzami obozu.
Dwukrotnie w drodze pisemnej
zwracałem się do władz obozu o
zastosowanie do mnie międzynarodowej umowy polsko-sowieckiej na temat zwolnienia drogą
tzw. amnestii obywateli polskich.
Po pierwszym piśmie dostałem
odpowiedź naczelnika obozu pracy; „Jesteście więźniem Moskwy i
tylko ona może was zwolnić. Jeżeli was nie zwolnią, to zdechniecie
tu”.
Na drugie pismo nie otrzymałem
odpowiedzi, wobec tego zrezygnowałem z liczenia na oswobodzenie. Wreszcie w listopadzie
1941 roku, około godziny 11.czy
12. w nocy, polecono mi zebrać
się i po około dwudziestokilometrowej jeździe otwartą lorą, szczęśliwie tylko drzewem opalanego
motoru Diesla, przebyłem drogę
około 200 kilometrów z przerwą
kilkugodzinną na jakiejś placówce
NKWD, stanąwszy jak się okazało w centralnym obozie „CZYTA
STROJU”. Okazało się, że był
to ośrodek dyspozycyjny na całą
Mongolię Buriacką, a może i poza
nią, z zadaniem wydobywania
pracą rąk więźniów wszelkiego
rodzaju surowców, budowy wytwórni i zakładów fabrycznych
oraz uprawy ziemi na potrzeby
gospodarcze szeroko rozbudowanych obozów.
Po przesłaniu mnie do centrali,
skierowano mnie do specjalnej
„zony”, tzw. karnej za drutami, w
której mieścili się niebezpieczni
zbrodniarze, dokonujący zbrodni
morderstwa czy gwałtu, okradzenia majątku publicznego, czy z
powodu buntu. Wśród tych ludzi
nie mających nic do stracenia,
umieścili mnie. Ponieważ miałem
doświadczenie i znałem sposoby
postępowania, wręczyłem tzw.
staroście baraku upominki żywnościowe i nieco tytoniu. W ten sposób znalazłem się pod jego opieką,
zrobił mi koło siebie miejsce i to
mnie zabezpieczyło od bezpośrednich ataków ze strony innych. Me
przeszkodziło to, że nad ranem
po pierwszej przespanej nocy w
baraku, z górnej pryczy „przy-
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padkowo” wypadła gruba belka,
która zatrzymała się nie na mojej
głowie, ale opodal. Rano zmuszono mnie do pójścia na roboty leśne
czy drogowe. Zaprotestowałem
przeciw temu nakazowi, powołując się na rozkaz „GUŁAGU” ,
wyznaczający mnie lekarzem obozu, oraz zażądałem odprowadzenia do lekarza z powodu mojego
złego stanu zdrowia. Przedstawionemu lekarzowi, w którym poznałem Koreańczyka, z którym przez
kilka dni pracowałem wspólnie
w ambulatorium w Krasnojarsku,
zatrzymał mnie do swojej pomocy w izbie chorych, z tym, że na
noc wracałem do obozu karnego,
Dopiero po kilku dniach przyszedł
do mnie zastępca naczelnika obozu, który usprawiedliwił się, że nic
nie wiedział, że jestem lekarzem,
że nigdy by mnie nie posłano do
karnej „zony”, która grozi często
utratą życia. Że byliby mnie od
razu umieścili w baraku dla technicznych pracowników, którzy
śpią na siennikach, mają koce, lepsze wyżywienie itp. Istotnie, tego
wiedzom już znalazłem się wśród
technicznych pracowników. Był
to olbrzymi barak, oświetlony
światłem elektrycznym, mający
podłogę, dobrze ogrzany, z łóżkami ustanowionymi po dwóch stronach baraku, z małymi odstępami
pomiędzy łóżkami i umieszczono
mnie koło „starosty”. Okazał się
moim znajomym z marszu etapem. Włamywacz, czy grubszy
złodziej recydywista obozowy,
który w czasie marszu wiedział
z góry dokąd idzie i jakie bidzie
zajmował stanowisko w obozie.
Na tym przykładzie nie mówiąc o
innych ze słyszenia, przekonałem
się, że istnieje spójnia, silna więź
pomiędzy światem przestępczym,
kryminalnym a NKWD. Oba te
pozornie przeciwstawne światy
uzupełniają się, utrzymując miliony ludności w ZSSR w karbach,
dyscyplinie i strachu.
AMNESTIA
Od Koreańczyka, który miał wiadomości od wolnego lekarza naczelnego obozu, dowiedziałem
się, że przywieziono mnie do obozu na zwolnienie, na podstawie
amnestii. Mam jednak udawać,
że o niczym nie wiem. Za parę
dni kazano mnie ogolić, ostrzyc,
zaproponowano mi zamianę podniszczonych przedmiotów odzieżowych obozowych (fufajka,
buciki itp.) na nowe, zaczęto mi
okazywać uprzejmość niebywałą,
pozwolono mi się bez straży udać
do budynku komendanta obozu.
Zjawiłem się w jego gabinecie,
jednakże zastałem tylko jego zastępcę. Na odmowną odpowiedź
na pytanie czy wiem po co do nich
przyszedłem, dostałem zawiadomienie z „SUB SIGGILLO” że
będę zwolniony. Naczelnik obozu
nie powinien o tym dowiedzieć
się, że zostałem poinformowany,
ponieważ w dniu dzisiejszym naczelnik jest zajęty służbowo, powinienem przyjść nazajutrz, z tym,
że mam się zgłosić u obozowego
fotografa, który ma mi dostarczyć
trzy fotografie do legitymacji.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Następnego dnia zjawiłem się u
naczelnika, który z nazwiska wyglądał i z zachowania się robił
wrażenie Polaka. Mówił do mnie
tylko po rosyjsku. Oświadczył
mi, że dzięki porozumieniu między dwoma państwami, dzięki
uprzejmości marszałka Stalina, na
podstawie jego amnestii, zostaję
z dniem dzisiejszym pełnoprawnym obywatelem ZSRR i zostaję
z dniem dzisiejszym zwolniony
z obozu. Mam udać się o oznaczonej godzinie po otrzymaniu
odpowiednich dokumentów, po
wymianę wszystkiego na nowe co
mi będzie potrzebne, do wypłaty
na drogę 500 rubli, oraz z tym,
że dnia następnego udam się na
miejsce postoju samolotów skąd
dostawią mnie do stacji kolejowej
na linii Władywostok-Moskwa.
Nie wiem jaką minę zrobiłem, kiedy mianowano mnie obywatelem
ZSSR, kiedy czułem się Polakiem.
Tym dziwniejsze dla mnie to było,
że umowa Majski-Sikorski miała być zawierana między dwoma
państwami, wydawało mi się, że
z chwilą zwolnienia przez tzw.
amnestię, staję się obywatelem
państwa polskiego. Nie mówiąc
słowa na tę propozycję, odpowiedziałem natomiast na drugą, że
mam prawo wyboru udania się do
armii sowieckiej jako lekarz sztabowy z postojem w stołecznych
tylko miastach lub też do tworzącej się armii polskiej, Wybrałem
udanie się do armii polskiej, opierając się na małej znajomości języka rosyjskiego.
Z kolei zapytał mnie czy czytam
biegle po rosyjsku. Powiedziałem, że czytam względnie nieźle,
ale tylko drukowane. W tym momencie naczelnik wydarł kawałek
kartki, którą po napisaniu polecił
mi przeczytać i przechować tak,
by jej nie zgubić. Rozumiałem,
że napisane ma służyć dla nie obciążania mojej pamięci. Jednak ze
sposobu zachowania się naczelnika i tajemniczości jego ruchów
przypuszczałem, że kieruje nim
tajemnica wobec siedzącego obok
przy drugim biurku jego zastępcy.
W tym celu długo odczytywałem
kartkę, której treść w znaczeniu
polskim brzmiała następująco;
„Kiedy przyjedziecie do Kujbyszewa, zadzwońcie do głównej
komendantury NKW numer telefonu... i wezwijcie na rozmowę
towarzysza Borysowa”. Gdy zbyt
długo odczytywałem kartkę, zniecierpliwiony naczelnik rzucił pytanie dlaczego przeciągam. Odrzekłem, że wszystko przeczytałem z
wyjątkiem nazwiska tego towarzysza. Zdenerwowany naczelnik
po pewnym wahaniu, spoglądając
to na mnie, to na swego zastępcę, wreszcie z gniewem wyrzucił
słowa: - Borysowa. Miałem pewną przyjemność usłyszawszy we
właściwym brzmieniu nazwisko
towarzysza oraz złośliwe zadowolenie, że o nazwisku dowiedział
się również zastępca naczelnika
obozu „CZYTA STROJ”, jako
podzięka za wcześniejsze uwiadomienie mnie o zamiarze zwolnienia z niewoli. Z kartką w kieszeni,

z dokumentem „udostowierienia”
(tożsamości) i wskazówką stawienia się w Kujbyszewie, wróciłem
do obozu, by nazajutrz dostać się
na lotnisko, na którym lądowały
transportowe samoloty dostarczające żywność dla olbrzymich
obozów rozległego „CZYTA
STROJU”. Przejazd samolotem
miał być dla mnie urozmaiceniem
po dotychczasowych sposobach
zamkniętego podróżowania po
wielkich obszarach ZSSR. Śmieszyło mnie tylko, że w drewnianej budce na przygodnym pełnym
śniegu lotnisku zaproponowano
mi ubezpieczenie od wypadku w
wysokości paru tysięcy rubli, za
cenę jednego czy dwóch rubli.
Wsiadłszy do wnętrza samolotu,
w którym nie było ławki, tylko
metalowa struktura samolotu, kurczowo przytrzymywałem się za
przęsła, siedząc najbliżej kabiny,
w której siedziało dwóch pilotów,
obawiając się, ze ubezpieczenie może spowodować otwarcie
podłogi lub drzwi samolotu i ze
może być zrealizowana asekuracja ubezpieczeniowa na życie. Po
około dwu godzinach lotu wylądowaliśmy na jakimś lotnisku,
z którego wskazano mi drogę do
małej stacyjki. Zakupiłem za sto
rubli bilet do Kujbyszewa i czekałem cierpliwie z innymi wolnymi
obywatelami na pociąg. Wsiadłem
do dalekobieżnego pociągu, z którego musiałem wysiąść w Ufie.
WOJSKO POLSKIE
Na dworcu, w nieznanym mieście
zobaczyłem żołnierza z opaską
polską na rękawie. Byłem szczęśliwy, bo niedawno w pociągu,
gdy zwlekałem z wysiadaniem, bo
zapewniano mnie, że pociąg idzie
wprost do Kujbyszewa, zadowolony milicjant skarcił mnie za opieszałość i odebrał bilet podróżny.
W stacji zbornej w Ufie, na czele, której stał rotmistrz czy major
armii polskiej, w małym parterowym budyneczku, była różnica w
ciepłocie w porównaniu z zewnętrza temperaturą. Były tam drzwi
względnie szczelne i okna, które nie pozwalały na buszowanie
wiatru. Przebyłem tam kilka dni,
składając wizytę profesorowi Uniwersytetu Lwowskiego Parnasowi
24), którego z żoną wywieziono
do Ufy. Stąd wyjechałem z grupą
ochotników do wojska polskiego,
do Kujbyszewa. Już w Ufie wiedziałem, że Kujbyszew to siedziba
najwyższych władz sowieckich
i ambasady Rządu Polskiego. W
ambasadzie spotkałem ministra
prof. dr. Stanisława Kota 25), któremu natychmiast pokazałem kartkę z nakazem telefonowania do
komendantury NKWD i oświadczyłem, że wobec istnienia na
tutejszym terenie przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej
nie mam zamiaru porozumiewać
się z towarzyszem Borysowem.
Więzienia, pobyt w obozie pracy,
przeżycia moralne, musiały wpłynąć na mój wygląd, gdyż ambasador Kot nakazał mi pozostać w
Kujbyszewie czas dłuższy dla na-

brania sił. Było tam w Kujbyszewie, w podobnym stanie jak mój,
wielu rodaków. Między innymi
ojciec jezuita, profesor ks. dr Kucharski. Skorzystałem więc z propozycji ambasadora i otrzymałem
skierowanie do pokazowego hotelu, w którym dostałem ósme czy
dziesiąte łóżko w pokoju. Byłem
zdziwiony, że wyznaczono mnie
łóżko, na którym pościel nie była
zmieniona od jakiegoś czasu, a
pod łóżkiem stała czyjaś otwarta
walizka. Zapytałem współlokatorów czyje to rzeczy. Dowiedziałem się, że to własność Altera 26)
czy Erlicha 27), obu aresztowanych z tego pokoju parę dni temu.
Zrozumiałem że umowa międzypaństwowa, amnestia, Stalin, ani
szeroko okrzyczana „wielikolepna
konstytucja” Związku Sowieckiego, nie przeszkadzają ponownym
zamknięciom, a nawet rozstrzeliwaniu obywateli innego państwa.
Ten fakt nakazał mi czujność w
postępowaniu i byłbym wiele dał,
gdybym był mógł znaleźć się natychmiast w szeregach tworzącej
się armii polskiej. Zdaniem ambasadora Kota wygląd mój wymagał
długiego wypoczynku w hotelu.
Jednak po kilku dniach pobytu,
zwróciła się do mnie dama, szykownie ubrana, siedząca przy
biurku na każdym piętrze hotelu,
z zapytaniem na jakiej podstawie
siedzę w Kujbyszewie. Wyjaśniłem, że mam świadectwo zwolnienia z obozu i że na podstawie
skierowania ambasadora Kota,
dostałem miejsce w hotelu. Zostałem powiadomiony, że muszę
mieć wystawiony paszport polski albo sowiecki, w przeciwnym
razie muszę opuścić Kujbyszew.
Uczulony tragedią Altera i Erlicha, udałem się z powrotem do
ambasady, gdzie przedstawiłem
żądanie NKWD i prosiłem o natychmiastową wysyłka do tworzącej się armii lub o paszport.
Paszport dostałem natychmiast,
przykleiłem podobiznę , którą nadliczbowe ofiarować mi fotograf
obozu centralnego w „CZYTA
STROJU”, i z niebywałą dumą zaprezentowałem damie z NKWD.
Spotkałem się ze zdziwieniem
pośpiechu w wystawieniu dokupieniu, ale nadmieniła, ze paszport
polski, to za mało, „bo trzeba jeszcze pozwolenia NKWD na pobyt
w Kujbyszewie. Dodała, że nam
się udać do fotografa, przynieść
4 odbitki, po czym udać się do
biura NKWD, podając adres. Znowu pośpieszyłem do fotografa,
później przez trzy czy cztery dni
gnębiłem go o wydanie podobizn
, a gdy ostatecznie otrzymałem
je, zjawiłem się w oznaczonym
biurze. NKWDzista w stopniu
majora, podał mi żółty formularz
do wypełnienia. Po wypełnieniu
go oddałem mu papier. Major, po
przeczytaniu zwrócił się do mnie z
powiedzeniem: - Cóż wy ze mnie
tutaj durnia robicie? Mówicie, że
jest wam potrzebny paszport za
granicę, a w formularzu piszecie,
że idziecie do wojska polskiego.
Zaprzeczyłem, jakobym chciał
wyjechać gdziekolwiek za granicę, zgłosiłem się do wojska pol-
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skiego i mam zamiar tam wkrótce
udać się, tylko z nakazu ambasadora Kota, ponieważ jestem
wyczerpany, zatrzymano mnie w
hotelu, a tamtejsza urzędniczka
zleciła mi postarać się o paszport, a następnie o prawo pobytu
w Kujbyszewie, i w tym celu tutaj przyszedłem. – Jak to? - zapytał major. Ktoś z was odważa się
prosić o prawo pobytu tam, gdzie
przebywają najwyższe władze sowieckie? Do 24 godzin opuścicie
hotel i Kujbyszew, w przeciwnym
razie będziecie mieli do czynienia
z NKWD… a zanim pojedziecie
do miejsca tworzącej się polskiej
armii, udacie się natychmiast do
biura NKWD, ulica … gdzie wydadzą wam prawo wyjazdu do Buzułuku, gdzie stoi wasza komenda.
Dobrze zrozumiałem groźbę majora. Ale nie miałem siły pójścia
do innego biura NKWD. Zgarbiony, przemknąłem ulicami ośnieżonego, zlodowaciałego miasta,
udając się wprost do ambasady z
prośbą o dokument wyjazdu do
wojska polskiego. Ambasador
Kot był oburzony stanowiskiem
NKWD w stosunku do mnie, jako
obywatela polskiego. Wyjaśniłem,
że próba jakiejkolwiek akcji jest
niepotrzebna, bo czy tu, czy w armii, będę mógł wypocząć, tylko
w atmosferze spokoju i zaufania,
będę mógł nabrać sił i odpocząć.
Nie chcę i nie mogę żyć pod wrażeniem groźby zamknięcia i w
strachu przed czynnikiem, z którego rąk wyzwoliła mnie Opatrzność. Z przeszkodami dojechałem
do Buzułuku i 19 grudnia 1941
roku zostałem przyjęty do korpusu
lekarzy armii polskiej aa terenie
ZSRR.
W polskim środowisku, w nowo
tworzącej się armii polskiej -teraz dopiero zetknąłem się z powrotem, w swoistych co prawda
warunkach - z cywilizacją i „polityką” - teoretyczną, naukową i
idealną.
Znalazłem się wśród świadków
przeobrażeń politycznych tak co
do formy, jak i treści, ale byłem
tak szczęśliwy i pełen wiary, że
nie pomyślałem o ewentualnych
dalszych jeszcze i nieoczekiwanych przykrościach osobistych,
jak i mego narodu. Przybyłem z
małym tobołkiem z konieczności
znikomego stanu posiadania. Liczyłem na rozwój, selekcję i zwycięstwo słusznej sprawy.
Utrwalało się we mnie dążenie do
wolności, równości i społecznej
sprawiedliwości.
Liczyłem, że nie ulegniemy partyjnym roznamiętnieniom, czy
brakowi tolerancji i że ostateczność będzie jasna przy osiągniętych celach. Tymczasem - ciągle
jeszcze jesteśmy w drodze…
Dokumenty, źródła, cytaty:
„Zeszyty Lwowskie”, Londyn
1973
http://www.lwow.home.pl/Biuletyn/ostrowski.html
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POECI KRESOWI- cz.II
Anna Małgorzata Budzińska

Wszyscy znamy i cenimy twórczość niektórych pisarzy o
rodowodach kresowych. Czytaliśmy Mickiewicza i wiele
wiemy o romantyzmie. Czy jednak znany jest dla ogółu
kresowy prekursor romantyzmu w Polsce?...
Cenimy bardzo kresowego Słowackiego , Kraszewskiego i
Miłosza, jednak o twórcy poematu „Maria” mało kto słyszał…
Czytamy Dołęgę- Mostowicza, Mniszkównę i wielu innych, a Malczewskiego?... – znamy tylko spokrewnionego
z nim malarza -Jacka Malczewskiego.
Słuchamy też chętnie Czesława Wydrzyckiego – Niemena,
który cudownie wyśpiewał swoją tęsknotę za rodzinnymi
stronami na Kresach. Jego piosenki to wysokiej klasy poezja. Czy znamy jednak Antoniego Malczewskiego?...

Bym się sercem przełamał bólem w dwie połowy By serce rozdwojone płakało jak głos...
Zygmunt Rumel był prawdziwym obywatelem wielokulturowych Kresów, był też rzadkim przypadkiem godzenia
twardej żołnierskiej służby z wrażliwym światem poezji.
Niestety jego los był okrutny i przerażający- jedna matka- Polska wysłała go na straceńczą misję, a druga matkaUkraina pozbawiła go życia.
W roku 1941 napisał jakby proroczo wiersz pt. „ Na śmierć
poety” :
A kiedy go z wami nie będzie –
Usypcie mu kurhan stepowy –
Aby słyszał, jak burzan pieśń gędzie
I wiatr stepem przewala się płowy...
By mu miesiąc wstający z limanów
Oczy prószył kitajką czerwoną...
I kląskanie by słyszał bocianów,
Gdy piórami lotnymi wiatr chłoną...
Niech tam orły dziobami pieśń skraszą,
A teorban piosenką zakwili...
Bo o wolę on waszą i naszą
Śpiewał – zanim odpoczął w mogile...

/ 1-nad Niemnem
Niemen śpiewał:
Gdzie modra rzeka niesie wody swe,
Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz
Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil,
Że dziś, bez rzeki, smutno mi
Tam każdy dzień, to skarb
Dziś … mój jedyny skarb.
Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie,
Unosząc w przeszłość tamte dni
Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie,
Unosząc w przeszłość tamte dni
Do dni dzieciństwa wraca moja myśl
W marzeniach moich żyje rzeka ta
Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej
Więc niech wspomnienie dalej trwa
Tam każdy dzień, to skarb
Dziś … mój jedyny skarb
Dziś … mój jedyny skarb

Niech tam zmierzchy siniejąc rozgarną
Błękit nieba najczystszy i skromny –
Aby nocą wieczyście już czarną
Patrzył w wszechświat ponad nim ogromny!
Wróćmy jednak do romantyzmu.
Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu – to określenie
dziewiętnastowiecznej grupy polskich poetów i pisarzy
romantycznych, urodzonych na Ukrainie Prawobrzeżnej
– wcielonej do Imperium Rosyjskiego po rozbiorach Rzeczypospolitej.
Do „szkoły ukraińskiej” należeli: Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Aleksander Groza, Józef Bohdan Zaleski, oraz Michał Grabowski.

/ 4- utwór „Marya” Malczewskiego

Warto wspomnieć, że polski romantyzm to nie tylko Mickiewicz i Słowacki. Malczewski również uchodzi za wybitnego prekursora romantyzmu. Jego ,,Maria” w każdym
szczególe zaskakuje swoją pesymistyczną wizją świata, w
której to dobitnie ukazują się pewne wzorce. Mimo wszytko ten świat jest romantyczny, gdyż: uwidacznia się bohater byroniczny, fragmentaryzacja i zaskakująca poetyka
tajemnicy. To wszystko osnute jest tajemnicą stepów, które
pełnią ważną rolę w tej powieście poetyckiej. Oryginalny
koloryt lokalny odgrywa rolę egzotyzmu. Zaskakującą rolę
pełnią również bohaterowie, którzy własne historie życia
mają owiane nutą grozy i tajemnicy.

Polski poeta i prekursor romantyzmu Antoni Malczewski
wywodzi się ze znanej, zamożnej i skoligaconej z rodem
królewskim i arystokracją szlacheckiej rodziny.
Ukończywszy dwanaście lat, Antoni zaczął naukę w Gimnazjum Wołyńskim (późniejszym Liceum Krzemienieckim). W zapiskach pedagogów jawi się jako uczeń dobry,
szybko przyswajający języki obce i wiedzę z matematyki.
Jako osiemnastoletni młodzieniec, Malczewski postanowił
kultywować wojenne rodzinne tradycje i wstąpił do wojska
Księstwa Warszawskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=Ve1ekY3DUdw

Wsławił się w podczas obrony Modlina, potężnej twierdzy
pod Warszawą.

Coraz więcej możemy już wiedzieć o nieznanym dotąd
poecie kresowym Zygmuncie Rumlu, jednak o twórcy romantycznym Antonim Malczewskim niewiele wiemy…

Kolejne lata jego życia upłynęły na podróżowaniu. Jako
pierwszy z Polaków (i ósmy turysta na świecie) wszedł na
szczyt Mont Blanc.

/ 5- „Maria” wydana w Warszawie
/ 2-Zygmunt Rumel

Jeśli chodzi o Rumla to najczęściej cytowany jest jego
wiersz z lipca 1941 roku pt. „Dwie matki”, który wzrusza
i porusza do głębi serca, zwłaszcza, gdy się poznało dalszą
część historii.
…Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczyły mowy W warkocz krwisty plecionej jagodami ros -

/ 3- Antoni Malczewski

Powróciwszy do kraju w 1821 roku, na miejsce pobytu wybrał Wołyń (a dokładniej Chotiaczów).
„Maria” to pierwsza polska powieść poetycka napisana
przez Antoniego Malczewskiego - wielce zasłużonego, ale
i zapomnianego poety polskiego romantyzmu.

„Moje młode pacholę, gdzież to ty wędrujesz?
Czy z Ziemi Świętej wracasz, że tak utyskujesz?”
„Oh! nie - ja wszystkim obcy wśrzód mojej ojczyzny I Śmierć mi zostawiła czarne w piersiach blizny I świata jadłem gorszkie, zatrute kołacze -
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„Maria” owiana jest silnym klimatem polskości, a w niektórych momentach nasycona „programowo” ukraińskim
kolorytem, odznaczająca się niepospolitą melodyjnością
i nerwem dramatycznym - należy z pewnością do najlepszych oper okresu postmoniuszkowskiego. Muzyka Statkowskiego utrzymana jest w stylu wielkich rosyjskich
mistrzów XIX wieku, ale zwiera też niemal wagnerowskie
leitmotivy, które łączą charakter postaci, akcji i emocji.

A kiedy się rozśmieję - to jak za pokutę;
A kiedy będę śpiewał - to na smutną nutę;
Bo w mojej zwiędłej twarzy zamieszkała bladość.
Bo w mej zdziczałej duszy wypleniono radość.
Bo wpływ mego Anioła grób w blasku zobaczy.”
„To czegoż chcesz, pacholę?” - „Uciec od Rozpaczy.”

Jednocześnie jednak krąg wpływów wywieranych przez
poemat Antoniego Malczewskiego jest szerszy, o czym
może świadczyć utwór „Maria” rapera Eldo, oparty na
tekście zaczerpniętym z Pieśni Drugiej utworu Malczewskiego. Warto posłuchać:

Malczewski mistrzowsko opisał atmosferę ukraińskich stepów (dzikość serca!), grozę nawiedzonego dworu i rozpacz
po utraconej miłości.

https://www.youtube.com/watch?v=SLBYUjAU-mA
„Bujno rośnie, odludnie kwiat stepowy ginie;
I wzrok daleko, próżno błądzi po równinie;
A w niezbędnej zgryzocie jeśli chcesz osłody,
Chmurne na polu niebo i cierpkie jagody.
Idź raczej w piękne mirtów i cyprysów kraje ;

/ 6- odłogi-step

…Tymczasem wieś minąwszy, z bitej schodząc drogi,
Coraz się, coraz głębiej wpędzali w odłogi Gdzie wiatr ziarna zasiewa, Czas płody przewraca,
Nie zbiera plonu Chciwość, ni schyla się Praca Samotne - ciche - błogie - dziewicze ich wdzięki
Kwitną skrycie, od człeka nie skażone ręki;
Niebo je obejmuje - gdy w całym przestworze
Rozfarbionej żyzności rozciąga się morze…
Niestety poemat ten nie cieszył się sympatią czytelników,
wiec nie dostarczał pieniędzy na życie. Malczewski zmarł
w nędzy, samotnie, wyniszczony długotrwałą chorobą,
pozbawiony środków do życia. Teresa Nowacka, autorka
opracowania epoki Romantyzm, napisała o nim:
„Żaden z polskich romantyków nie ukazał siły losu tak
przejmująco, jak Malczewski, ale i żadnego z nich los nie
dotknął w tak okropny i groteskowy sposób, jak jego.”

03.06.1793 - 02.05.1826
lat 32
poeta
podróżnik, alpinista

Co dzień w weselnej szacie u nich słońce wstaje,
U nich w czystym powietrzu jaśniejsze wejrzenie
I głosy rozpieszczone, i rozkoszne tchnienie.
U nich wawrzyny rosną; i niebo pogodne,
I ziemia ubarwiona, i myśli swobodne.
A na kształtnych budowlach męże wieków dawnych
Stoją w bieli - i pyszni z swoich imion sławnych,
Zapraszają z daleka w czarowne zwaliska;
Bogów i bohatyrów - pająków siedliska.
Tam, jeśli dawnych rzeczy myśl w tobie głęboko,
Może, w ten śliczny błękit wpatrzywszy twe oko.
Słodycz w rozpaczy znajdziesz i lubość w żałobie,
Jak uśmiech ust kochanych w śmiertelnej chorobie;
Ale na pola nie chodź, gdy serce zbolało;
Na równinie mogiły - więcej nie zostało Resztę wiatr ukraiński rozdmuchał do znaku To siedź w domu i słuchaj dumek o kozaku.”

Utwór Malczewskiego inspirował też innych twórców,
również współczesnych. Najbardziej znanym przejawem
fascynacji opisaną w poemacie historią, jest opera kompozytora Romana Statkowskiego „Maria”.
W Warszawie ogłoszono konkurs, którego wymogiem było
skomponowanie opery według powieści poetyckiej „Maria” Antoniego Malczewskiego. Statkowski przystąpił do
pisania dzieła i otrzymał pierwszą nagrodę. Opera wystawiana była na deskach wielu teatrów muzycznych, brała
też udział w Wexford Festival Opera.

/ 10- bitwa z Tatarami

O! ty, co twój byt zawisł od współbraci męstwa,
Pójdź słyszeć radość wojny i krzyki zwycięstwa!
Zobacz, jak wpośrzód trupów, co już robak wierci,
Wąsate twarze sobie winszują ich śmierci
I nasępione czoła rozwidniają śmiechem,
Co w swym hucznym odgłosie jakby gromu echem!
Chodź - nie drzyj; stanąć przy nich każdemu zaszczytnie Krwią wrogów zlana śmiałość tak bujnie w nich kwitnie.
A jeśli w tobie budzi - życia poświęcenie
Za kraj swój, za swych ziomków - tylko strachu drżenie;
Jeślibyś wszystko za nich nie oddał w potrzebie:
Opatrz się dobrze wewnątrz - to zlękniesz się siebie.
Chodź - do stalowych piersi twój kaftan wełniany
Przyciśnij z wdzięcznym sercem - i całuj ich rany!

Przy opracowaniu tekstu korzystałam ze stron:

7, 8 -Antoni Malczewski- pomnik symboliczny na Starych Powązkach

/ 9-„Maria”- opera Statkowskiego

http://rumel.bppragapd.pl/
http://literat.ug.edu.pl/maria/maria2.htm
http://romantyzm.klp.pl/a-8596.html
http://mojecmentarze.blogspot.com/2012/01/antoni-malczewski.html

www.ksi.btx.pl
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