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To nie jest historia Kresów, to jest historia Polski
Nowoczesne narody, te które
mają korzenie, mają tradycję,
mają historię, pamiętają o swojej
przeszłości – przypomniał prof.
Stanisław Nicieja podczas VIII
Dni Kultury Kresowej w Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu 14-15
października 2017 r. Profesor
mówił o polskiej........strona 21

A na masowych mogiłach ofiar UPA nadal nie
zapłoną znicze
1 i 2 listopada czyli podczas uroczystości Wszystkich Świętych i
w Dzień Zaduszny, ,Polacy, jak
i osoby o innych przekonaniach,
udadzą się na cmentarze w kraju
oraz poza jego obecnymi granicami. Niestety ponad 100 tys. ofiar
ludobójstwa dokonanego na Polakach przez....strona 22

Ukrpol zamiast intermarium

W Rosji gościła z oficjalną wizytą
prezydent Chorwacji Kolindra
Grabar-Kitarović. 18 października spotkała się w Soczi z Władimirem Putinem. Rozmowy
dotyczyły głównie spraw gospodarczych. Grabar-Kitarović
zadeklarowała, że Chorwacja
chciałaby rozszerzyć współpracę
gospodarczą z Rosją i opowiada
się za uchyleniem unijnych sankcji nałożonych...strona 23

Naród, który odcina się
od historii to naród renegatów

W tym 2017 roku, 22 listopada
obchodzić będziemy 99 rocznicę
Obrony Lwowa. Owa rocznica
bohaterskiej Obrony Lwowa,
powinna przyczynić się do pobudzenia badań nad problemami związanymi z walkami listopadowymi we Lwowie i wojną
polsko-ukraińską w latach
1918-1919.

W okresie międzywojennym ukazało się kilka opracowań dotyczących tego tematu opartych głównie na wspomnieniach, a także
bardzo wiele relacji uczestników
wydarzeń. Zwłaszcza w relacjach
występują subiektywne oceny autorów, i to jest rzeczą zrozumiałą;
jednakże sprzeczności dotyczą
nie tylko poglądów i postaw, lecz

również przebiegu wydarzeń. Badania naukowe rozpoczęte wówczas przez Wojskowy Instytut
Historyczny a następnie Towarzystwo Badania Historii Obrony
Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich zaowocowały
wydaniem trzytomowej publikacji pt. „Obrona Lwowa”.
Dokończenie na stronie 28

Tragi-farsa przyjaźni
polsko-ukraińskiej

Ślepa wierność stereotypom tkwi w sensie narodowości

Tej nocy z Lasu Świnarzyńskiego
wyszły
upiory z siekierami na
niewinny i śpiący Dominopol nad Turią

Tragi-farsa „przyjaźni polsko-ukraińskiej” trwa i w 2017 roku
zaprezentowała nowe spektakle.
W styczniu prezydent Przemyśla Robert Choma udający się na
spotkanie opłatkowe do Lwowa,
na zaproszenie Konsula Generalnego we Lwowie, został zawrócony na przejściu granicznym. SBU
wydała mu zakaz wstępu na terytorium Ukrainy „za działalność
szkodzącą Ukrainie”.....strona 10

Bezprecedensowy w ciągu całego
okresu powojennego propagandowy atak na litewskich Polaków
wynika z nieudolnie maskowanej
bliskowzrocznej chęci znaczącej
części społeczeństwa litewskiego
depolonizować Wileńszczyznę.
Natomiast polityczna „wierchuszka”, budząc ukryte animozje i
reanimując stare historyczne porachunki, jest.....strona 14

TW maju 1943 r. banderowcy
zabrali ze sobą do lasu Edwarda
Korda i Władysława Piwkowskiego oraz innych Polaków,
rozpowiadając niby tu i ówdzie,
że chłopcy ci będą teraz walczyć
razem z nimi, ramię w ramię z
Niemcami. Jednak .....strona 16

„Naukę o wszelkim spadku po
przodkach zwiemy Historią. Ona
nas poucza, co które pokolenie
robiło lub nie robiło i w jakim
stanie przekazało spadek po sobie
pokoleniu następnemu. Może być
historia jednej rodziny, całego narodu, wreszcie historia powszechna wszystkich krajów i ludów całej ziemi. Historia....strona 26

Moje Kresy. Józef Julian Jamróz cz.4
O mieszkańcach Międzyrzecza
Koreckiego na Wołyniu można
mówić wiele, bo wszyscy w naszym miasteczku znali się nawzajem. Urzędnik Kasy Stefczyka Józef Zaklicki, żona Helena.
Geometra Niedaczkowski i jego
siostry : Dalecka, Pawłowska i
Bassendowska. ..strona 27

75.rocznica wymordowania kolonii Obórki na
Wołyniu.

W dniu 11 listopada 1942 roku w
kol. Obórki pow. Łuck policjanci
ukraińscy z Kołek i Cumania pod
dowództwem jednego Niemca
skatowali 13 mężczyzn i powiązanych popędzili do aresztu w
Cumaniu. 13 listopada ukraińscy
policjanci ponownie ....strona 34
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Tadeusz Kluba ps. „Waligóra”, żołnierz 27
WDP AK

Tadeusz Kluba urodził się 22
stycznia 1926 r. we wsi Marianówka gmina Kołki, powiat Łuck,
woj. wołyńskie. Wychowywał się
w rodzinie zasiedlającej Kresy
Wschodnie po wojnie polsko bolszewickiej. Był najmłodszym
z jedenaściorga rodzeństwa Julianny (z domu Kuźnik) i Jana.
Jesienią 1942 r. w czasie okupacji
niemieckiej został zabrany na
roboty przymusowe do Niemiec.
Uciekł jednak z transportu w
miejscowości Ko.....strona 36

JUREK BITSCHAN
ORLĄTKO LWOWSKIE

Nie wyglądał na czternastoletniego ucznia IV klasy gimnazjalnej.
Niewysoki, drobny, jeszcze dziecko. W II Rzeczypospolitej był bohaterem i wzorem polskiej młodzieży. Śpiewano o nim piosenki,
dedykowano mu wiersze. Jurek
Bitschan - Lwowskie Orlątko jeden z najmłodszych obrońców
miasta. Dzisiaj prawie zapomniany. Nie pochodził ze Lwowa, ale
trwale wpisał się w historię tego
miasta. Urodził się w 1904 r. w
Piaskach koło Sosnowca. Matka
Aleksandra Zagórska była żoną
lekarza na ....strona 37

ŚWIĘCI SZALEŃCY
NA IKONACH I W
ŻYCIU
Namalowałam niedawno ikonę
błogosławionej Kseni, a jej życiorys zainspirował mnie do napisania o pewnym rodzaju świętości
-to święci szaleńcy, nazywani w
wielu opracowaniach „idioci” lub
„Boży szaleńcy”. Mam w swoim
dorobku i inne ikony takich
świętych czy błogosławionych.
/ 1-Ksenia Ksenia z Petersburga
jest błogosławioną prawosławną i
uważana za Szaleńca Bożego.
Urodziła się w latach dwudziestych XVIII wieku. Szybko wyszła za mąż za pułkownika Andrzeja Petrowa, jednak nie było
jej dane być długo żoną. W wieku
26 lat została wdową, a wydarzenie to wywarło na niej duży
wpływ. Postradała ....strona 38

HENRYK
ZBIERZCHOWSKI
BARD
LWOWA

Henryk Zbierzchowski (ur. 19 listopada 1881 we Lwowie , zm. 6
listopada 1942 w Krynicy ) - polski poeta, prozaik, dramatopisarz,
bard Lwowa , laureat nagrody literackiej miasta Lwowa. Pseudonim literacki „Nemo”. Śnił połów
gwiazd nad Lwowem, nad łyczakowską nekropolią, dokąd zapewne wybierał się w nieokreślonej
przyszłości, żegnając doczesność
w dniu 6 listopada 1942 roku w
swoim.......strona 40
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Spotkanie patriotyczne PSL chce uznać Wołyń za ludobójstwo
Andrzej Łukawski
z okazji
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.
Włodzimierz Paluch

Szanowni Państwo!
Zawiadamiam i zapraszam
członków i sympatyków
Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Oświęcimiu
na SPOTKANIE PATRIOTYCZNE z okazji ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI.
Spotkanie odbędzie się w
dniu 11 listopada 2017 r. o
godz. 15.00 w sali Hotelu
„Kamieniec” w Oświęcimiu, ul. Zajazdowa 2 .
W programie przewidziany jest występ DUETU
LWOWSKIEGO”EWAN”.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu /e-maile’em lub telefonicznie:
609808529, 338422551/ najpóźniej do dnia 7.11.2017 r.
Koszt udziału - 25 zł.
Proszę o przekazanie tej informacji innym zainteresowanym.
Uroczystość jest współorganizowana z Miastem Oświęcim.
Z kresowym pozdrowieniem.
Prezes Klubu „Samborzan”
- Włodzimierz Paluch

W działających czasowo w polskiej przestrzeni medialnej informatorach najwyraźniej wyczuwa
się początek kampanii wyborczej
i to obliczonej na pozyskanie głosów ok. 8 mln populacji Polaków
z kresowymi korzeniami.
Jako pierwsze w bieżącej kampanii, o nasze głosy postanowiło
„zadbać” PSL .
Lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że: sejm w zeszłym roku
przyjął uchwałę o ustanowieniu
takiego dnia pamięci. Zdaniem
lidera PSL uchwała powinna być
wprowadzona aktem wyższego
rzędu czyli ustawą. Ustawa przechodzi przez wszystkie szczeble
legislacyjne i jest aktem „bardziej trwałym” niż uchwała.
Dziwne że Kosiniak nic nie wspomina o akcie wyższego szczebla
który m.in. głosami PSL został
-że użyję takiego kolokwializmuuwalony.
Projekt PSL jest złym projektem

bo sprawę ogromu ludobójstwa
Kresowian zwanego GOLGOTĄ KRESÓW spłyca jedynie do
ukraińskiego sprawstwa „rozgrzeszając za czyn ludobójczy”
Niemców, Sowietów, Białorusinów, Litwinów czy wreszcie
Żydów działających w służbie
Sowietów i ich bandyckich oddziałów leśnych.
O tym że akt najwyższego szcze-

bla być musi nie ulega wątpliwości ale skoro jest mowa o USTAWIE, to niechże ten dokument
będzie dokumentem przemyślanym, odpowiadającym prawdzie
historycznej i upamiętniającym
WSZYSTKICH zamordowanych
Kresowian.
Źródło i foto: http://www.wsensie.pl/polska/25262-psl-chce-uznac-wolyn-za-ludobojstwo

W Szczecinie coraz bliżej do godnego
upamiętnienia ofiar zbrodni OUN-UPA

Redakcja

W dniu 27 października 2017 roku. w wieku 90 lat
odszedł na Wieczną Wartę.
Ś.P.

Antoni MARIAŃSKI
Żołnierz 27 WDP AK
Ceremonia pogrzebowa odbyła się
dnia 31 października 2017 r. o godz. 14.00
w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca
w Dąbrowie Niemodlińskiej.

W dniu 13 października 2017r., odszedł na wieczną wartę
w wieku 91 lat

Ś.P.

Por. Tadeusz KLUBA

Żołnierz I/45 pp Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ps.
„Waligóra”, walkę rozpoczął w OP „BOMBY”. Przeszedł cały szlak bojowy i rozbrojenie dywizji w Skrobowie. Po wojnie poszukiwany przez służby bezpieczeństwa,
schwytany i przez okres pięciu lat więziony. W latach 50.
osiadł na stałe w Opolu gdzie założył rodzinę
Msza żałobna odbyła się 16 października 2017r. o godzinie 13:00 w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu

Szczecin 11 lipca 2018 r. dołączy do tych miast, które już mają
takie Pomniki Pamięci Ofiar ludobójstwa OUN-UPA na Kresach
Wschodnich. 27 października
2017 r., na szczecińskim Cmentarzu Centralnym odbyła się
uroczystość wmurowania urny
pamięci, pod budowany pomnik
poświęcony ,,Pamięci Ofiarom
nacjonalistów ukraińskich w latach 1939- 47.Ta niezwykle patriotyczna uroczystość, mimo nie
sprzyjającej pogody zgromadziła na cmentarzu ludzi , którzy z
potrzeby serca wzięli udział w
tej uroczystości .Stowarzyszenie
bardzo dziękuje WSZYSTKIM za
udział w tej uroczystości, powiedział prezes Jerzy Mużyło.

Uroczystość moderował p .Bartłomiej Ilcewicz. Wprowadzenia
do uroczystości w swoim wystąpieniu dokonał Prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć Jerzy Mużyło.
Uroczystą Mszę św. odprawił JE
ks .Abp Andrzej Dzięga. Po mszy
podpis na Akcie Erekcyjnym złożyli: JE ks. Abp, przedstawiciele urzędów-Prezydenta miasta.
Szczecina, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka woj.
Zachodniopomorskiego,
Przewodniczącego RM Szczecin p.
Mariusza Bagińskiego, Kapelana
Kresowian w Diecezji ks .Kazimierza Łukjaniuka, Dyrektora O/
Szczecin IPN dr Pawła Skubisza,
Autora projektu prof. nadzw. dr

hab. Katarzynę Radecką, Autora projektu tech. mgr inż. arch.
Bartosza Warzechę, Prezesa Stowarzyszenia Kresy WschodnieDziedzictwo i Pamięć Jerzego
Mużyło, Prezesa Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo.- Wschodnich. ppłk
dr Krzysztofa Szczura. W „urnie
pamięci”, oprócz aktu erekcyjnego znalazły się ziemia z 28 miejscowości Wołynia i południowo-wschodnich Kresów, na których
ginęli także Polacy.
Po złożeniu Aktu do urny i poświęceniu jej przez Metropolitę
Szczecińsko - Kamieńskiego,
Urnę Pamięci wmurowano w
miejscu gdzie powstanie pomnik.

www.ksi.btx.pl

Podczas uroczystości odczytane
zostały listy od;
-Posła Sylwestra Chruszcza
- Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego.
Wśród przybyłych z poza Szczecina była delegacja Dębna z od-
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działu Stowarzyszenia „ Kresy
Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć „ Podczas składania urny z
ziemią wołyńską , członek Stowarzyszenia z Dębna , Grzegorz
Podwójny zagrał „ Ciszę „.
Niezwykłym świadectwem tamtych czasów, było wystąpienie
Pana Antoniego Dąbrowskiego z

Dębna, który cudem ocalał z tej
rzezi..
Złożono kwiaty, znicze na miej-

scu wmurowania Urny Pamięciprzez liczne delegacje reprezentujące różne urzędy, organizacje i
osoby prywatne.
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Rozstanie wszystkich nastąpiło
z hasłem do zobaczenia 11 lipca
2018r. na uroczystości odsłonięcia upamiętnienia na szczecińskim Cmentarzu Centralnym
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14 października - wmurowanie Aktu
Erekcyjnego pod Pomnik Ofiar
Wołynia w Lublinie
Zdzisław Koguciuk
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod pomnik Ofiar Wołynia w
Lublinie w dniu14 października
2017 r.
Dnia 14 października na Ukrainie obchodzone jest święto: patriotyczne, religijne, kozackie,
wojskowe oraz utworzenie UPA
i jest to dzień tak świąteczny, że
nie wiadomym jest co tego dnia
świętować.
Ale to ma swój dalekosiężny cel a
mianowicie, ukazać zbrodniarzy
spod znaku UPA jako tych, którzy dzielnie walczyli o wolność
Ukrainy w świetle kościelnego
święta Opieki Najświętszej Bogurodzicy.
- 14 października wg kalendarza
gregoriańskiego lub 1 października w.g kalendarza juliańskiego obchodzone jest na Ukrainie
Święto Pokrowy - Opieki Najświętszej Bogurodzicy. Upamiętnia ono objawienie M.B z 910
r w którym mieli widzenie św.
Andrzej Jurodiwy i jego uczeń –
młodzieniec Epifaniusz. W świątyni w Blachernach (dzielnica
Konstantynopola) na niedzielnym
czuwaniu ukazała się Im Matka
Boża która rozpostarła swój szal
nad głowami wiernych.
- 14 października w 1999 roku
prezydent Ukrainy Leonid Kuczma w święto Opieki Matki Bożej
(Pokrowy) jako orędowniczki,
pośredniczki i opiekunki ogłosił
Dzień Ukraińskiego Kozactwa.
-14 października prezydent Petro
Poroszenko ze względu na chrześcijańskie prawosławne Święto
Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow) rozporządzeniem
zdecydował się wyznaczyć obchody Dnia Ukraińskiego Woj-

ska.
- 14 października 2014 r prezydent Petro Poroszenko w swoim rozporządzeniu ustanawia na
Ukrainie święto – Dzień Obrońcy
Ojczyzny. Przypada ono w święto
religijne Opieki Matki Boskiej.
Święto zostało przeniesione z 23
lutego które ustanowił prezydent
Kuczma a które przypadało w
rocznicę utworzenia Armii Czerwonej.
-14 października obchodzone
jest święto utworzenia Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza działająca w Kanadzie
przyjęła tą datę na posiedzeniu w
dniu 30 maja 1947 roku, które łączy się z prawosławnym świętem
(Pokrowy) Opieki Najświętszej
Bogurodzicy.
Nacjonaliści ukraińscy fałszowanie historii dotyczącej UPA
zaczęli więc już od daty jej rzekomego utworzenia i kontynuują
do dnia dzisiejszego i co najohydniejsze łączą to ze świętem opieki
M.B.
Formowanie pierwszego Wojskowego Oddziału OUN-SD
(Samostijnikiw
Derżawnikiw)
rozpoczęto na Polesiu w połowie
października 1942. Dowodził nim
referent wojskowy OUN Serhij
Kaczynskyj. Pierwszym dowódcą
UPA był Dmytro Klaczkiwski. W
sierpniu 1943 roku komendantem
głównym UPA w randze generała został Roman Szuchewycz, a
po reorganizacji struktur w listopadzie 1943 roku stanął na czele UPA jako naczelny dowódca.
Pierwsza masakra dokonana na
ludności polskiej przeprowadzona przez UPA została w dniu 9 lu-

/ Msza Święta w intencji pomordowanych

/ Wmurowanie Aktu Erekcyjnego przez Poseł Gabrielę Masłowską

tego 1943 w Parośli na około 173
Polakach i uznawana jest za początek rzezi wołyńskiej. Eksterminację Polaków rozpoczynano
od likwidacji służby leśnej i polskich osad położonych w pobliżu
kompleksów leśnych. Następnie
w miejscowościach mieszanych,
zaczynano od tych osiedli, w
których Polaków było najmniej.
Działania te starano się przeprowadzać bez rozgłosu, w sposób
skryty. Do likwidacji większych
miejscowości
zamieszkanych
wyłącznie przez Polaków używano dużych oddziałów UPA.
Większość wiejskiej ludności
ukraińskiej stanowili analfabeci,
którymi łatwo było sterować za
pomocą kilku haseł propagando-

wych, n.p „polskie pany krwiopijce”, którym należy odebrać
ich ziemię i dobytek. Dopiero
wywalczenie „samostijnej” Ukrainy miało zapewnić im dobrobyt
i raj na ziemi. Dla ukraińskich
nacjonalistów było również ważne, że mieli pełne poparcie wśród
kleru greckokatolickiego, a lud
ukraiński słuchał swoich „batiuszków” i jak ci kazali „rizać
lachiw”, to rizali. Otrzymywali
za to ludobójstwo nie tylko rozgrzeszenie, ale obietnicę chwały
wiecznej oraz dobra doczesne ale
tylko po wyrżniętych Polakach.
Cerkiew nie tylko nie protestuje
przeciwko temu świętokradztwu
ale w tej manipulacji dotyczącej
ludobójczej formacji uczestniczy.
Na takim gruncie chciano wyzwolić „patriotycznego ducha w
społeczeństwie”, tym bardziej
szukano w święcie Pokrowy
opieki u Najświętszej Bogurodzicy.
-14 października 2017 r jesteśmy
zgromadzeni na Mszy Świętej w
Kościele Garnizonowym w Lublinie
i modlimy się abyśmy zawsze szanowali godność
drugiego człowieka i poszukiwali
dróg pojednania, szacunku i cierpliwego rozwiązywania trudności
w duchu miłości bliźniego.
Na ulicach wielu miast Ukrainy
suną marsze w 75 rocznicę powstania Ukraińskiej Powstańczej
Armii. W Kijowie marsz z pochodniami w którym uczestniczy
około 13 tysięcy osób niosących
czerwono czarne banderowskie
flagi.
- w Lublinie około 400 osób idzie
w ciszy i zadumie za urną w której znajduje się ziemia z Wołynia

z 37 miejsc ludobójstwa Polaków
którego dokonała Ukraińska Powstańcza Armia.
Na Ukrainie Prezydent Petro Poroszenko wygłosił swoje przemówienie podczas uroczystości
zaprzysiężenia absolwentów Kijowskiego Liceum Wojskowego
im. Iwana Bohuna gdzie prosił o
oddanie hołdu pamięci historycznej w 75. rocznicę utworzenia
Ukraińskiej Powstańczej Armii.
- w Lublinie na Skwerze Ofiar
Wołynia modlimy się słowami
„Boże Wszechmogący Przebacz
tym, którzy nie chcą wziąć ciężaru odpowiedzialności za dokonaną zbrodnię wołyńską, i nie chcą
uznać tej zbrodni za ludobójstwo,
prosimy Ciebie daj im pokorę
serc zaślepionych własnym nieszczęściem”.
W Kijowie 1 czerwca 2017 r Rada
Miasta podjęła uchwałę 69 głosami że jedna z ulic będzie nazwana
imieniem naczelnego dowódcy
UPA - Romana Szuchewycza.
- w Lublinie wyczytujemy 37
miejsc ludobójstwa Polaków oraz
podajemy szacunkową liczbę
zgładzonych oraz okoliczności w
których ginęli.
W Kijowie przywódca Swobody
Ołeh Tiahnybok mówi dziennikarzom „Ważne, byśmy zachowali ciągłość pokoleń, bo dzisiejsi
żołnierze biorą przykład z upowców i innych uczestników walk
o Ukrainę. Jesteśmy szczęśliwi,
że nasza idea upamiętnienia UPA
jest pozytywnie przyjmowana na
całej Ukrainie”
- w Lublinie Naczelnik Instytutu
Pamięci Narodowej z Oddziału
Lublin Tomasz Panfil składa wią-
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/ Przedstawiciele Województwa i Lublina

/ Złożenie Urny

/ Świadkowie

zankę kwiatów na fundamencie
pomnika gdzie złożono Urnę z
prochami ziemi z Wołynia.
W Kijowie w 75. rocznicę utworzenia UPA odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez
ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, podczas której przedstawiono plany kampanii informacyjno-edukacyjnej „ukazującej
bohaterskie walki Ukraińskiej
Powstańczej Armii.
- w Lublinie wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk reprezentujący Panią Premier Rzeczypospolitej Polskiej, pani poseł

Gabriela Masłowska oraz pan poseł Sylwester Tułajew dokonują
wmurowania Aktu Erekcyjnego
pod pomnik „Ofiar Wołynia”.
W Kijowie idzie marsz główną
ulicą Kijowa, Chreszczatykiem,
skandując: „Sława Ukrainie – bohaterom sława!”, „Ukraina ponad
wszystko!” i „Bandera naszym
bohaterem”.
- w Lublinie składamy w fundament pomnika kamienie z 14
miejsc znaczonych na kartach Biblii Starego i Nowego Testamentu od Góry Synaj po Górę Oliwna
prosząc aby poprzez połączenie

/ Marsz Pamieci

tej ziemi z ziemią Wołyńską Pan
Bóg pobłogosławił i uświęcił
wszystkie miejsca ludobójstwa
Polaków jako świadectwo ich
wierności Krzyżowi, Ewangelii i
Kościołowi Katolickiemu.
Nieprzypadkowo 14 października
ogłoszono powstanie Ukraińskiej
Powstańczej Armii odpowiedzialnej za wyjątkowo bestialskie wymordowanie co najmniej
200 tysięcy Polaków na Wołyniu
i Kresach Południowo-Wschodnich przypadające w święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy
Dzisiaj Ukraina robi się czerwono–czarna, te kolory prawdę
historyczną przesłaniają. Nie ma
tam miejsca na rozmowę o polskich ofiarach rzezi. Ta historia
dla Ukraińców nie ma początku,
UPA to bohaterowie, którzy dzielnie walczyli o wolną Ukrainę w
1944 roku i później. Tego, co
było wcześniej, dla nich nie ma.
Nie ma Wołynia, nie ma ludobójstwa, nie ma etnicznej czystki
Polaków. Nie ma i już. Zniknęło.
Ludobójstwo, które wówczas dokonało UPA, miało swój straszliwy kształt, którego potworność
i okrucieństwo sprawia, że wciąż
cofamy się przed tym. Ale to ludobójstwo miało też swój plan,
którego celem było wytrzebienie
ludności polskiej żyjącej tam od
setek lat. Zniszczono kościoły
i inne polskie budynki świadczące o polskości, zniszczono
wszystkie polskie chaty, wycięto
drzewa przy zabudowaniach tak,
aby nie pozostały nawet ślady,
że tam kiedykolwiek żyli Polacy.
Kto dzisiaj szuka śladów swoich
przodków na Ukrainie zobaczyć
może, że rozkaz UPA o niszczeniu wszystkiego co Polskie został
wykonany. Dlatego należało podjąć trud budowy pomnika „Ofiar
Wołynia” w Lublinie aby nie zakłamano i przemilczano prawdy
o tym ludobójstwie Polaków. Z
prawdy nie wolno rezygnować.
Życie bez prawdy jest pozbawione wartości. Aby na polskiej
ziemi dokonać wmurowania Aktu
Erekcyjnego pod pomnik „Ofiarom Wołynia” w Lublinie potrzeba było 6 lat starań. Wielu Kresowian i wielu świadków zbrodni
nie doczekało tego dnia – chociaż

bardzo pragnęli aby przed śmiercią zapalić symboliczny znicz
za swoich najbliższych których
doczesne szczątki tam na zachodniej Ukrainie poniewierają się do
dnia dzisiejszego bez jakiegokolwiek upamiętnienia. Ukraińska Powstańcza Armia obchodzi
swoje święto w dniu 14 paździer-

nika i tego dnia należało dokonać
wmurowanie Aktu Erekcyjnego
pod pomnik aby był on znakiem
pamięci dla następnych pokoleń o
tym ludobójstwie
i
przestrogą przed odradzającym
się nacjonalizmem ukraińskim.
Zdzisław Koguciuk

/ Akt Erekcyjny

/ Uroczystości na Skwerze Wołyńskim
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Wspomnienie Ś.P. Kpt. Józefa Dzikowskiego
(7.04.1925- 23.09.2017)
Maryla Dzikowska, Józef Kaczor

Kpt. Józef Dzikowski ps. „Grusza” żołnierz 27 DAK urodził się
7 kwietnia1925 roku w Zaturcach
na Wołyniu. Miał 17 lat, kiedy w
czerwcu 1942 roku został wywieziony na roboty do Allbruk Baden
w Bawarii, gdzie ciężko pracował
. We wrześniu 1943 roku udało
Mu się stamtąd zbiec i dotrzeć
do Przemyśla, gdzie ukrywał

się przed bandami UPA. Jesienią
1943 wrócił do rodzinnej Twerdyni .Tam dowiedział się, że 11
lipca 1943 roku w rzezi wołyńskiej
zamordowano całą Jego rodzinę
(ojca Michała, matkę Helenę, dwu
braci i siostrę). Zatrudnił się w
gorzelni w Zaturcach.W styczniu
1944 roku wywiózł z kolegą karabiny, amunicję oraz granaty prze-

znaczone przez Niemców obrony
tej gorzelni. Ukrył to wszystko na
cmentarzu we Włodzimierzu.
Skontaktował się z polską partyzantką na Wołyniu (powstała w
celu obrony Polaków przed UPA)
i wstąpił do oddziału por. „Czecha”(Bronisław Bodychaj), któremu
przekazał ukrywaną broń i złożył przysięgę. Oddział „Czecha”
wszedł skład zgrupowania „Osnowa” tworzącej się 27 WDP AK
(2 kompania I batalionu 23 pułku
piechoty).Kpt „Grusza” przeszedł
cały szlak bojowy zgrupowania
„Osnowa” ,aż do tragicznej decyzji ewakułowania się przed
przeważającymi siłami Niemców
przez Prypeć na stronę sowieckiego frontu. 27 maja 1944 roku

przeprawiające się przez Prypeć
zgrupowanie „Osnowa”, dostała
się w krzyżowym ogień Niemców
i Armii Radzieckiej i poniosła olbrzymie straty. Kilkuset żołnierzy
zginęło od kul lub utonęła. Zginął por „Czech” dowódca kaprala
„Gruszy”
Kapral „Grusza” został ciężko
ranny i przeleżał w błocie wiele
godzin. Uratował Go żołnierz radziecki dostarczając do szpitala
sowieckiego. Po wyleczeniu w
czerwcu 1944 roku został wcielony w Kiwercach do I AWP gen.
Berlinga do kompanii łączności.
Z I AWP przez Lublin, Radom
dotarł do Warszawy na Pragę.
Został wyznaczony do desantu na
drugi brzeg Wisły, gdzie trwało
powstanie. Silny ogień Niemców
uniemożliwił wykonanie zadania.
W czasie wykonywania zadań bojowych nawiązywania łączności
Sztabu Armii ze Sztabem Dywizji 28 lutego 1945 roku, wpadł na
minę, która urwała Mu prawą nogę
a odłamki uszkodziły wzrok (nie
widział 2 miesiące). Jego dowódca
poległ.
W polskim szpitalu w Otwocku był
leczony z ran do sierpnia 1945 roku
.Nie miał dokąd wracać. Kolega
Jan Broda, którego poznał w szpitalu w Otwocku zabrał Go do swojej rodziny w Bełżycach. Pewnego
wieczoru napadło na niego dwóch
mężczyzn, przewróciło (chodził o
kulach) i dwa razy próbowali strzelić do Niego .Szczęśliwie broń nie

wypaliła , a napastnicy uciekli .Na
pomoc przyszli miejscowi .Nigdy nie dowiedział się kto to był,
ale przez wiele lat ukrywał swoją
przeszłość w 27 WDP AK w trosce
o rodzinę ,którą założył w Bełżycach. Dochował się syna Michała i
córki Julii oraz wnuków i wnuczki
,którzy kultywują pamięć o dziadku .Przez wiele lat był prezesem
Gminnej Spółdzielni w Bełżycach.
Był prezesem Stowarzyszenia
Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Z tego tytułu
był zapraszany przez władze województwa Lubelskiego i Lublina
na uroczystości państwowe .Także
był zapraszany przez ambasadę
USA w maju na uroczystości z
okazji Święta Armii USA (Armed
Forces Day) gdzie dokonywał wpisów do księgi pamiątkowej.
Kpt Józef Dzikowski ”Grusza” został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti
Militari, Krzyżem Walecznych,
londyńskim Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim,
Złotym Krzyżem Zasługi i wielu
innymi medalami i wyróżnieniami.
Po uroczystym wojskowym pogrzebie w kościele w Bełżycach
został pochowany w rodzinnym
grobie na miejscowym cmentarzu
.Środowisko Lubelskie 27 WDP
AK tradycyjnie
na trumnę wysypało garście ziemi
z Wołynia.
Maryla Dzikowska, Józef Kaczor
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Wspomnienie Antoniego Mariańskiego
(1927-2017)

Bohdan Piętka

Nie miałem okazji poznać Go
osobiście, ale mieliśmy kontakt mailowy. Antoni Mariański (1927-2017) walczył z UPA
całe życie. Najpierw w 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Potem
jako nieugięty obrońca prawdy
o ludobójstwie wołyńsko-małopolskim.
W swoich artykułach i książkach pokazywał prawdziwe
oblicze nacjonalizmu ukraińskiego i przestrzegał przed jego
odrodzeniem, demaskował rzeczywistą działalność mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz
rewizjonistyczny i negacjonistyczny charakter publicystyki
jej organu prasowego – „Naszego Słowa”. Publikował m.in. w
kwartalniku „Wołyń i Polesie”,
gdzie ja też publikowałem.
Wiem, że podobało mu się to,
co pisałem i mnie również podobały się Jego artykuły.
Po śmierci redaktor naczelnej
Haliny
Ziółkowskiej-Modły
(1924-2015) przesłał mi kilka
swoich tekstów mając nadzieję,
że ja będę kontynuował wydawanie kwartalnika. Niestety
przerastało to moje możliwości. Wtedy zaczął publikować
w „Myśli Polskiej”, gdzie ja
również publikowałem. Tak oto
nie znając się osobiście byliśmy nadal razem. Po tej samej
stronie, walcząc w tej samej
Sprawie. Wydaje się dzisiaj, że
przegranej – patrząc na renesans banderowski na Ukrainie
oraz bezmyślną, szkodliwą i
antypolską politykę wiodących
sił politycznych w Polsce i ich
mediów. Ale wiedzieliśmy, że
mimo, iż nasz głos jest głosem
wołającego na puszczy, musimy trwać na posterunku walki
o Pamięć męczeństwa ofiar ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego.
Walki przeciw relatywizacji,
zakłamywaniu i negowaniu tej
zbrodni, walki z odradzającymi się dzisiaj upiorami przeszłości, walki z bezmyślnością
tych, którzy mówią, że wolą
Ukrainę banderowską od „sowieckiej”. Antoni Mariański
wytrwał w tej walce do końca.
Zmarł 27 października 2017
roku. 31 października w Dąbrowie Niemodlińskiej w powiecie
opolskim miał miejsce Jego pogrzeb.
Był synem Leona (1892-1967)
i Bronisławy z Sakowiczów
(1902-1993) – rolników ze wsi
Zasmyki, położonej 15 kilometrów na południe od Kowla.
Miał liczne rodzeństwo: dwóch
braci i trzy siostry. Rodzina ta
miała szczęście, bo w całości
przeżyła ludobójstwo ukraiń-

skie na Wołyniu, ale koszmar
wydarzeń, które rozgrywały się
na jej oczach, zostawił szczególnie trwały ślad w pamięci
dwóch braci Mariańskich. Antoni Mariański ukończył po
wojnie Politechnikę Warszawską i osiadł w Nysie, a potem
w Opolu. Prowadził renowację
obiektów sakralnych i budował nowe świątynie na Dolnym
Śląsku. Był m.in. głównym budowniczym kościoła pod wezwaniem bł. Czesława w opolskiej dzielnicy Zaodrze oraz
Drukarni św. Krzyża w Opolu.
Najważniejsza część Jego publicystyki z „Myśli Polskiej”,
„Na
Rubieży”,
„Naszego
Dziennika”, „Wołynia i Polesia” oraz innych periodyków,
a także wspomnień, została
opublikowana w ośmiu tomach
zatytułowanych
„Niechciana
prawda” (wydanych własnymi
środkami). W przedmowie do
czwartego tomu „Niechcianej
prawdy” napisał, że „(...) na
przestrzeni tych ponad sześćdziesięciu lat nastąpiły wprost
niewyobrażalne zmiany faktów
z czasów II wojny światowej.
Świadkowie z czasów wojny ze
zdumieniem patrzą na przekręty i fałszerstwa dokonane przez
rządzących”.
To jest testament, który pozostawił Antoni Mariański – świadek
ludobójstwa banderowskiego
na narodzie polskim, żołnierz
27. Wołyńskiej Dywizji AK i
publicysta kresowy. Ta publicystyka jest dowodem ogromnego
zaangażowania Antoniego Mariańskiego w dokumentowanie
zbrodni banderowskich na Kresach Wschodnich II RP. Wydaje się niewiarygodne, że inżynier budowlaniec wykonał taki
ogrom pracy historycznej, popularyzatorskiej i polemicznej.
Pracy, którą powinni wykonać
zawodowi historycy – pracownicy uniwersytetów i IPN. Są
to publikacje napisane z pasją i
z ogromnym talentem publicystyczno-polemicznym.
Antoni Mariański dołączył tym
samym do grona wybitnie zasłużonych strażników pamięci
o zagładzie Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, takich jak Wiktor Poliszczuk, Czesław Partacz, Ewa
i Władysław Siemaszkowie,
Mieczysław Samborski, Szczepan Siekierka, czy Lucyna Kulińska. Bez ich ogromnej pracy
prawda o ludobójstwie na Kresach byłaby o wiele łatwiejsza
do przemilczenia i zakłamania.
Antoni Mariański pisał swoje
teksty w czasach, gdy zamazywano prawdę o zbrodniach

/ Antoni Mariański - Antoni Mariański z synami (lata 60.)

banderowców na Wołyniu, gdy
ówczesne władze polskie unikały jak ognia obarczania nacjonalistów ukraińskich winą
za ludobójstwo wołyńsko-małopolskie. Miał odwagę podjąć
odważną polemikę z ukraińskim periodykiem „Nasze Słowo”, a także ze stanowiskiem
ministrów spraw zagranicznych
Polski Radosława Sikorskiego i
Grzegorza Schetyny oraz wiceprzewodniczącego Parlamentu
Europejskiego Jacka Protasiewicza.
Wybitnym publicystą kresowym był również Jego brat –
Leon Mariański (1923-2002),
autor książki „Od Zasmyk do
Skrobowa. Przeciw UPA na
śmierć i życie. Wołyń – w szpo-

nach trzech wrogów. Wspomnienia żołnierza z oddziału
»Jastrzębia«, który przeszedł
szlak z 27. Wołyńską Dywizją
Piechoty AK od samoobrony w
Zasmykach do rozbrojenia w
Skrobowie” (wydanie pierwsze, Opole 1994). Tę obszerną
(488 stron), ilustrowaną unikatowymi fotografiami publikację
wydał pod nazwiskiem Leon
Karłowicz. Takie nazwisko
przyjął w 1945 roku w Lublinie, aby ukryć swoją akowską
przeszłość i działalność konspiracyjną na Wołyniu.
Leon Mariański pod nazwiskiem Karłowicz ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski i
przez ponad 35 lat uczył historii i języka polskiego w Techni-

kum Pszczelarskim w Pszczelej
Woli koło Lublina. Oprócz wymienionej publikacji był autorem 25 książek historyczno-wspomnieniowych i tomików
wierszy oraz dwóch rozpraw
naukowych o pszczelarstwie.
To dzięki takim ludziom ja
Leon Mariański i Antoni Mariański przetrwała prawda o 27.
Wołyńskiej Dywizji AK oraz
nie powiódł się różnym siłom
politycznym w Polsce zamiar
przemilczenia i zakłamania
prawdy o ludobójstwie wołyńsko-małopolskim. Pamięć o Ich
zasługach jest naszym drugim
obowiązkiem obok kontynuowania testamentu Ich życia
– walki o Pamięć ofiar ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego.
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Wiedzieć więcej to uczyć 10 lat Wołyńskiego Zjednoczenia Nalepiej
uczycieli Polskich na Ukrainie
MONITOR WOŁYŃSKI
Warsztatami w Iwano-Frankiwsku i Winnicy Fundacja Wolność i Demokracja
rozpoczęła tegoroczny cykl
szkoleń dla nauczycieli języka polskiego pracujących w
szkołach sobotnio-niedzielnych.
Warsztatami w Iwano-Frankiwsku i Winnicy Fundacja
Wolność i Demokracja rozpoczęła tegoroczny cykl szkoleń
dla nauczycieli języka polskiego
pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych.
W Iwano-Frankiwsku w dniach
29 września – 1 października
Fundacja zorganizowała szkolenie „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego
uczniów na różnych poziomach
edukacyjnych”. Jego celem było
– jak powiedziała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja i
koordynatorka projektu –przekazanie polskiego doświadczenia
we wprowadzaniu i stosowaniu
aktywizujących metod nauczania
języka ojczystego.
Słuchaczy przekonywano, że na
proces efektywnego uczenia się
ogromny wpływ ma pozytywna
atmosfera towarzysząca nauce.
Lepsze wyniki w nauczaniu można osiągnąć poprzez wciągnięcie
ucznia do procesu dydaktycznego,
uczynienie go współuczestnikiem
tego procesu. Traktowanie ucznia
jak partnera służy upodmiotowieniu go i jednocześnie wyzwala w
nim aktywność.
W szkoleniu wzięło udział 30
nauczycieli polskich szkół sobotnio-niedzielnych oraz uczących
języka polskiego jako obcego w
szkołach stacjonarnych m.in. w
Kijowie, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Kropiwnickim, Odessie,
Użhorodzie. Warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy Zofia
Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery.
Z kolei w Winnicy w dniach 2526 sierpnia odbyło się szkolenie
„Świadomość językowa i kulturowa w praktyce nauczania języka polskiego poza Polską”. Jego
adresatem byli nauczyciele poloniści ze szkół ogólnokształcących
i sobotnio-niedzielnych działających w obwodzie winnickim.
W programie znalazły się warsztaty z zakresu metodyki nauczania języka polskiego. W trakcie
ponad 17 godzin zajęć teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych nauczyciele poznawali
metody aktywizujące w nauczaniu polskiego, uczyli się twórczego podejścia do prowadzenia
lekcji, wprowadzania urozmaiconych form jak zabawy, edukacja
przez ruch, inspiracje polskimi

tekstami literackimi. Otrzymali
także metodyczne rekomendacje
w nauczaniu języka polskiego na
Ukrainie.
Zajęcia prowadziły trenerki z
Polski prof. Beata Obsulewicz-Niewińska i Małgorzata Małyska oraz Ludmiła Kowalenko z
Winnickiej Akademii Kształcenia
Ustawicznego i Maria Kozyrska z
Centrum Rozwoju i Partnerstwa
„Polonia”.
Warsztaty mają pomóc przede
wszystkim nauczycielom szkół
sobotnio-niedzielnych,
którzy
potrzebują wyjątkowego wsparcia. Szkoły sobotnio-niedzielne
istnieją od niedawna – zaczęły
powstawać po uzyskaniu przez
Ukrainę niepodległości. Tworzyły je, i nadal tworzą, organizacje
polskie lub parafie rzymskokatolickie na terenach zamieszkanych
przez mniejszość polską, wśród
której znajomość języka polskiego jest znikoma. Powstanie tych
placówek było odpowiedzią na
odradzanie się ducha polskiego i
zapotrzebowanie na naukę języka
przez Polaków od wielu dziesięcioleci pozbawionych polskiej
edukacji. Szkoły te działają w
oparciu o zasadę dobrowolności,
więc ich oferta musi być szczególnie atrakcyjna. Są niezwykle
zróżnicowane tak pod względem
wielkości – liczą od 14 do 528 –
jak i wieku uczniów. Nauczyciel
w takiej placówce ma w jednej
klasie i dzieci, i dorosłych, w
dodatku reprezentujących różny
poziom znajomości polskiego.
Szkoły te borykają się z wieloma
problemami, od lokalowych przez
brak sprzętu po niezaspokojenie
potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Wychodząc im naprzeciw,
Fundacja proponuje nauczycielom bogatą ofertę w zakresie doskonalenia zawodowego.
Szkolenia zostały sfinansowane
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia. Program
doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi,
Niemiec i Ukrainy”. Są one częścią kompleksowego projektu
wspierania szkolnictwa polskiego
na Ukrainie realizowanego przez
Fundację Wolność i Demokracja
ze środków Senatu RP w ramach
sprawowania opieki nad Polonią i
Polakami za granicą w 2017 roku.

MONITOR WOŁYŃSKI
Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im.
Gabrieli Zapolskiej obchodziło
10-lecie.
13 października w Łucku z okazji
dziesiątej rocznicy działalności
Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
im. Gabrieli Zapolskiej odbyła się
uroczystość połączona z obchodami dnia Komisji Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział
członkowie Zjednoczenia oraz ich
rodziny i sympatycy WZNPU.
Do siedziby placówki przybyli
goście: wicekonsul Aneta Ksel
z Konsulatu Generalnego RP w
Łucku, Borys Smal z Urzędu Miasta, Oksana Czuchnowa z Urzędu
Oświaty w Łucku, Lilia Bondaruk
z Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego, Nina
Poremska, prezes Towarzystwa
Kultury Polskiej im. Tadeusza
Kościuszki, wraz z nauczycielami
oraz Grzegorz Rolingier, prezes
Towarzystwa Barwy Kresowe,
wraz z nauczycielami.
Prezes WZNPU Switłana Zinczuk
wręczyła podziękowania za pracę
społeczną nauczycielom ze Zjednoczenia. Podziękowania popłynęły też pod adresem Konsulatu
RP w Łucku, a także metodyków

z urzędów oświaty miejskiego i
obwodowego wspierających działalność Zjednoczenia w zakresie
różnych projektów i wyjazdów.
W trakcie uroczystości przypomniano historię działalności
Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich od początków w 2007 r., kiedy to pierwsi
uczniowie rozpoczęli edukację
w dwuklasowej szkole sobotniej
w Łucku. Brak kolorowych podręczników, komputerów czy tablicy multimedialnej nie przeszkodził w owocnej nauce, a to za
sprawą nauczycieli, którzy oprócz

przekazania umiejętności czytania i pisania po polsku pomagali
podopiecznym zrozumieć świat.
Zjednoczenie Nauczycieli Polskich zainicjowało też naukę języka polskiego w szkołach i na
kursach w Łucku i w całym obwodzie. Było jednym z organizatorów pierwszej Olimpiady Języka Polskiego, która odbyła się
w Łucku. Obecnie do WZNPU
należy 90 osób z Łucka i obwodu
wołyńskiego. W obwodzie nauka
języka polskiego prowadzona jest
80 szkołach, a objętych nią jest
około 7000 uczniów.

W Kowlu odbędzie się Konkurs
Poezji Śpiewanej
MONITOR WOŁYŃSKI

W konkursie «Śpiewajmy polską poezję» mogą wystąpić
soliści i zespoły amatorskie z
Ukrainy i Polski. Zgłoszenia
trwają do 10 listopada.
Regulamin Konkursu:

1. Konkurs odbędzie się
18 listopada, w sobotę 2017 w
Kowlu.
2. Początek konkursu o godzinie 12.00.
3. W konkursie mogą wystąpić
soliści i zespoły amatorskie z
Ukrainy i Polski.
4. Uczestnicy prezentują wybrane piosenki do tekstów poetów polskich (maksimum 3).
5. W konkursie uczestnicy
mogą grać na swoich instrumentach, mogą też posłużyć się
nagranym podkładem na płycie.
6. W konkursie mogą wziąć
udział uczestnicy wykonujący
piosenki kwalifikujący się do
polskiej poezji śpiewanej.
7. Minimum wiekowe określa
się na 13 lat.
8. Zgłoszenie należy przesłać
na adres mailowy n_baletska@

yahoo.com,
bozena.dabrowska@orpeg.pl do 10 listopada
2017 r.
9. Organizatorzy powołają Jury,
które przyzna nagrody i wyróżnienia.
10. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
11. Wszyscy zainteresowani
konkursem mogą pisać na powyższe e-maile i telefonować
pod numery: p. Natalia Balecka
096 9424450, 0661457684.
12. Organizatorzy zapewniają
zwrot kosztów podróży i posiłek.
13. Polecamy takich wykonawców poezji jak Marek Grechuta,
Czesław Niemen, Ewa Demarczyk, Grzegorz Turnau, Jacek
Kaczmarski, Artur Andrus, Antonina Krzysztoń, Jan Wołek,
Magda Umer, Leszek Długosz,
Stare Dobre Małżeństwo, Wojciech Bellon, Przemysław Gintrowski, Elżbieta Adamiak,
Jerzy Filar, Marek Dyjak, Elżbieta Wojnowska, Mirosław
Czyżykiewicz, Paweł Orkisz,
Jacek Kleyff, Piotr Rogucki,
Kuba Sienkiewicz, Dorota Ślę-

zak, Stan Borys, Michał Bajor,
Anna Szałapak, Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Federacja
Bardów Lubelskich, Natasza
Czarmińska, Jacek Różański,
Jarosław Chojnacki, Robert Kasprzycki, Czerwony Tulipan,
Jarosław Wasik.
Czekamy też na śpiewanie wybranych przez siebie polskich
wierszy do własnej muzyki.
14. Pełna lista wykonawców
pod linkiem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Kategoria:Polscy_wykonawcy_
poezji_%C5%9Bpiewanej
Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu. Powinno ono zawierać informacje o wykonawcy (m.in. solista/duet/zespół,
instytucja delegująca), nazwy
piosenek, potrzeby techniczne,
przewidywany koszt dojazdu.
Organizatorzy Konkursu «Śpiewajmy polską poezję»: Towarzystwo Kultury Polskiej w
Kowlu, Szkoła Polska w Kowlu.
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Pamiętajmy ich wszystkich
Bożena Ratter

„Wołyń to nie tylko Polacy, Rusini i Żydzi, na Wołyniu było bardzo dużo Czechów, którzy tam się
świetnie zagospodarzyli. Czeska
wspólnota jest ciekawa, odbyła się
konferencja o relacjach polsko czeskich na Kresach, wątek wymaga
szerokiego opracowania – o kolejnych tomach Kresowej Atlantydy
opowiada prof. Stanisław Nicieja
w Lwowskiej Fali. Spotkania autorskie profesora w kraju cieszą
się wielkim zainteresowaniem nie
tylko środowisk kresowych. „Bo
przecież ja nie jestem historykiem
Kresów, jestem historykiem Polski. W granicach naszego państwa
była kiedyś ta ziemia przez setki
lat! Polak normalnie wykształcony, przeciętnie wykształcony, po
maturze, powinien wiedzieć co
to był Kamieniec Podolski, co to
był Zbaraż, co to Ostra Brama w
Wilnie , co to jest Cmentarz Orląt
Lwowskich. I nie jest ważne czy
mieszka w Sejnach, Suwałkach czy
pod Opocznem. A młodzież powinna mieć wycieczki na Kresy tak jak
w Izraelu, gdzie nie można mieć
matury jeśli się nie uczestniczy w
Marszu Umarłych i nie jest się w
Oświęcimiu. W Polsce powinny
być wycieczki do Zbaraża, Krzemieńca , Kamieńca Podolskiego,
na szlak literatury Sienkiewicza
czy Kraszewskiego, bo to jest kawał naszej historii, wielkiej historii
1000-letniego państwa” – kontynuuje profesor.
Kilka dni temu Marszałek Senatu
Stanisław Karczewski wziął udział
w nadaniu Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie imienia prof.
Zbigniewa Religi. A dlaczego nie
imienia profesora Rudolfa Weigla? Rudolf Weigl był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, Polakiem z wyboru, który przybranej
Ojczyzny nie wyparł się nawet w
najcięższym czasie okupacji niemieckiej Lwowa. Pani Danuta Nespiak pisze o profesorze Rudolfie
Weiglu: „Studenci medycyny nie
wiedzą nic o tym, światowej sławie
biologu, który był o krok od nagrody Nobla i który w czasie okupacji
niemieckiej Lwowa ocalił dziesiątki polskich profesorów, młodzieży
akademickiej i licealnej, wśród
nich wiele członków AK. Gdyby
natomiast zapytać ich, kogo i co
kojarzą sobie z „Listą Schindlera”
sądzę, że odpowiedź byłaby zupełnie wystarczająca, bo młodzi polscy inteligenci wiedzą, kto to był
Schindler a zupełnie nie wiedzą,
kto to był Weigl. Szczyty ignorancji, jeżeli chodzi o osobę i dzieło
Weigla wykazał zresztą poseł Jacek
Kuroń, kandydat na prezydenta III
RP pisząc: „We Lwowie pracował
doktor Weigl - Żyd, który produkował szczepionki przeciw tyfusowi.
Darowano mu życie na pewien

czas” (Wiara i wina. Do i od komunizmu, Londyn 1989 s.l6). Profesor Rudolf Weigl był nominowany do nagrody Nobla, na przeszkodzie stanęli Niemcy, ponieważ
nie chciał podpisać Reichslisty. A
po wojnie przeszkodził PRL. Dla
władz PRL-u do swojej śmierci w
1957 roku był „persona non grata”. Czy tylko dla władz PRL?
A może Biblioteka Medyczna
imienia innego profesora ze Lwowa, Lesława Węgrzynowskiego?
Profesora, który po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Lwowskim
w roku 1910, uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Obok
formacji uzyskanej w Klinice Gluzińskiego, odbył staże naukowe w
Instytucie im. Roberta Kocha oraz
kliniczne w Berlinie, Hamburgu,
Davos. Po powstaniu warszawskim
zajmował się ewakuacją rannych i
chorych, a po oswobodzeniu kraju
zorganizował i uruchomił Sanatorium PCK w Zakopanem. Niestety, nie został pozytywnie zweryfikowany w PRL i gdy zmarł, jako
„politycznie wrogi” nie zasłużył na
wzmiankę w mediach. Czy tylko
w PRL?
A może imienia ciotecznego pradziadka prof. Wacława Szybalskiego, dr. Wacława Lasockiego, Sybiraka z 1863 roku, również lekarza,
społecznika i patrioty. Po powrocie
z Syberii współpracował z doktorem Fortunatem Nowickim i Konradem Chmielewskim, Sybirakami.
Dzisiaj wszyscy trzej nazywani są
„wskrzesicielami Nałęczowa”. Wacław Lasocki ufundował Muzeum
Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie.
Zwracam się do Prezydent Miasta
Warszawy by w ramach dekomunizacji zmienić nazwę ronda imienia Jacka Kuronia na
rondo imienia Rudolfa Weigla.
Dopominam się, jako wyborca i
podatnik upowszechnienia wiedzy
i upamiętniania polskiej elity zamordowanej przez niemieckiego
i sowieckiego okupanta ( przy pomocy wschodnich sąsiadów) we
Lwowie, Stanisławowie, Wilnie,
Grodnie i tysiącach innych polskich, zabranych nam wskutek
wrogiej Polsce decyzji, miejscowości. Polaków zsyłanych do sowieckich łagrów, na nieludzką ziemię,
Polaków skazanych na emigrację
i Polaków, którzy wypędzeni z
„ziem zabranych” znaleźli się w
obecnych granicach Polski. To oni
wzbogacili uczciwą pracą gospodarkę, naukę i kulturę kraju i świata
a byli celowo wymazani z pamięci
narodu, wykluczani i szykanowani
przez PRL i kolejne ekipy rządzących. Domagam się dodatkowych
lekcji historii dla kształtujących
naszą rzeczywistość ludzi polityki,
kultury i mediów. W magazynie
„Świat Kresów” Jedynki Polskie-

go Radia Drohobycz przedstawiony został jako miasto Brunona Schulza, pisarza i malarza.
Program poświęcony roli Schulza
jako strażnika pamięci, łącznika
narodów, kultur i religii. Pamięci
Żydów zamordowanych w Drohobyczu i corocznym modlitwom
oddającym hołd zamordowanym.
A przecież urodził się tam inny
znakomity poeta, Kazimierz Wierzyński, a w kościele ufundowanym przez króla Władysława Jagiełło freski i witraże wykonane
zostały przez innych polskich
artystów, Matejkę, Wyspiańskiego
i Mehoffera. Żyły tam wspaniałe
rody Nachlików czy Neumannów,
działała największa rafineria w
Europie, Polmin, chluba polskiego
przemysłu lat międzywojennych.
Pracowały w niej dwa tysiące robotników (obywateli polskich
wszystkich narodowości). Zarabiali dobrze: od 600 złotych do 2
tysięcy. Kilogram chleba kosztował wówczas 30 groszy, mięsa - 80
groszy, porządny rower Łucznik
- 100 zł. Bruno Schulz jako żydowski pisarz obecny był w naszej
świadomości od kilkudziesięciu
lat, czy nie czas byśmy uzupełnili
swoją wiedzę o nie dopuszczane
do tej pory do naszej wiedzy fakty?
W Drohobyczu i na Kresach żyli i
ginęli inni wartościowi i wrażliwi
Polacy, czas na pamięć o nich.
„Były to czasy, kiedy – przed
Czeszkiem i po nim – rody magnackie i szlacheckie, a także bogatsze mieszczańskie budowały tu
kościoły, dwory, zamki, cerkwie,
synagogi, zbory ewangelickie, ratusze i inne obiekty jak figury, nagrobki i kaplice, aby upamiętnić
swój wkład w dzieje tej ziemi, zostawić po sobie i kulturze złotych
czasów zygmuntowskich trwały
ślad. Byli to nie tylko magnaci i
królewiątka jak Ostrogscy, Tarnowscy, Zamoyscy, Sieniawscy,
Fredrowie,Tarłowie,Kostkowie,
Zasławscy, Herburtowie, Ramszowie, Czarnkowscy, Skarbkowie,
Wapowscy, Sobiescy, Ligęzowie,
byli tu i mieszczanie, i kupcy ormiańscy, greccy, niemieccy, włoscy
i wołoscy, owi Boimowie, Kampinowie, Belerowie i inni, na których
trzeba by wielu ksiąg. Pozostały po
nich wszystkich nie tylko zamki,
takie jak Olesko, Brzeżany, ratusz
w Samborze, cerkwie i kościoły w
Rohatynie..czy tylko kopuła, krypta, nagrobek lub ikonostas… nie
mówiąc już o samym Lwowie. O
Lwowie pełnym polskości i sztuki i
w sztuce zgody wielu narodów. Jakież to cacka były te zamki w Olesku czy kościoły w Żydaczowie, ta
wiekowa lwowska synagoga Gildene Rojze, czyli Złotej Róży, albo te
maski na lwowskich kamienicach
Ubaldinich, ta ościeża na Czarnej
Kamienicy, ów węgar kamienicy
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/ Rudolf Weigl (1883-1957)

stanclowskiej, attyka na kamienicy
królewskiej, święci Roch i Marcin
w Czarnej Kamienicy, a katedra
lwowska, trzy katedry lwowskie
trzech wyznań katolickich, a kolegiata żółkiewska? Ech, zemścili się
kacapy pośmiertnie na hetmanie
Żółkiewskim, co to jedyny z obcych wodzów był w Moskwie i carów jak barany na powrozie wiódł i
polskiemu królowi pod nogi rzucił,
no i Żółkiew Nestorowem nazwali, nawet nie od wielkiego Nestora,
ale od Nestorowa, słynnego rzekomo lotnika sowieckiego. Zemsta
podobno powinna być słodka, ale
taki rodzaj zemsty to jeszcze jedno ośmieszenie chamstwa autorów
tej zemsty. A te kaplice Boimów,
Kampianów, cerkiew wołoska albo
ikonostas w cerkwi w Dunajowie?
Cuda, istne cuda. Albo ten kościół
parafialny w Samborze, gdzie tylko
raz wżyciu byłem na ślubie Marysi
Chciukówny, samborzanki, z Tadziem Englertem. Był wtedy tam
i Franio Rozynel, elegancki szaławiła, co komponował różne marsze lotnicze i wojskowe i kiedyś
miał orkiestrę pułkową pod swoją
batutą. Kościół ów nie tylko miał
późniejsze wstawki i barokowe
przeróbki, ale i cudną pajęczynę
gotyckich sklepień, które mimo
kilku pożarów miały stale świadczyć, iż Samborski kościół parafialny z 9 ołtarzami w swej diecezji ustępował jedynie przemyskiej

katedrze. Kto o tym pisał? Kuczera
oczywiście, Samborski odpowiednik naszego Mściwujewskiego.
Wspomnijmy więc tu na wieczną
rzeczy pamiątkę tych wielkich historyków sztuki jak Gębarowicz,
Łoziński, Pagaczewski, Pirawski,
Boniecki, Sinko, Czołowski, lecz
nie zapomnijmy i o tych Kuczerach i innych Mścisiach Mścisławach Mściwujewskich, o tych
Maciszewskich, Charewiczowych,
Kozakiewiczowych, Homungach,
Swiencickich, Strzetelskich-Grynbergowych, Bałabanach, o tych
innych, belfrach prowincjonalnych
i profesorach, emerytowanych sędziach i dziwakach, majorach w
stanie spoczynku, którzy najczęściej własnym sumptem wydawali
broszury, książki i całe księgi, by
zaświadczyć swą miłość do tej ziemi, o tych Dutkiewiczach, Kieszkowskich, Maksimowiczach, Balickich, Starowolskich, o tych znanych i nieznanych, zapomnianych,
mniej ważnych, tendencyjnych,
obiektywnych i nieraz wrogich Polakom, ale jednakowo silnie kochających tę ziemię. Pamiętajmy ich
wszystkich. Wszystkich. Żyjącym
daj Boże zdrowie, umarłym daj
wieczny pokój i światłość wiekuistą za to, że na swój sposób kochali ową ziemię” . (Andrzej Chciuk
Ziemia Księżycowa)
Bożena Ratter

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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Tragi-farsa przyjaźni
polsko-ukraińskiej
Stanisław Żurek

Tragi-farsa „przyjaźni polsko-ukraińskiej” trwa i w 2017 roku
zaprezentowała nowe spektakle.
W styczniu prezydent Przemyśla
Robert Choma udający się na spotkanie opłatkowe do Lwowa, na
zaproszenie Konsula Generalnego
we Lwowie, został zawrócony na
przejściu granicznym. SBU wydała mu zakaz wstępu na terytorium
Ukrainy „za działalność szkodzącą
Ukrainie” oraz „w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa”
ukraińskiego. W rozmowie z Kresami.pl dr Andrzej Zapałowski
zwrócił uwagę na szereg gestów
w stronę mniejszości ukraińskiej,
które wykonywał prezydent Przemyśla. – Przekazał Ukraińcom
budynek na Narodnyj Dom, wspomagał ich finansowa, uczestniczył
w imprezach mniejszości ukraińskiej. Prezydent Choma jeździł też
do Lwowa i przemawiał w trakcie
tzw. EuroMajdanu. Z drugiej strony, są takie głosy w Przemyślu, że
nie dba wystarczająco o polskie
interesy. To za jego prezydentury
ściągnięto z pomnika ludobójstwa
na Kresach na przemyskim cmentarzu znaną rzeźbę dzieci przewiązanych drutem kolczastym. Prezydent wszystko to akceptował.
Ukraińska bandycka hucpa związana z zakazem ekshumacji polskich ofiar na terenach Kresów
obecnie znajdujących się na terytorium Ukrainy trwa do dzisiaj.
Mirosław Majkowski twierdzi,
że jest ona wynikiem działalności
Światosława Szeremety – ukraińskiego urzędnika w randze ministra, który wspólnie z szefem
Ukraińskiego IPN Wołodymyrem
Wiatrowyczem stał za zablokowaniem poszukiwań grobów
Polaków na Ukrainie. – Poszukiwania zablokowali Szeremeta i Wiatrowycz. Ceną za zgodę
na wjazd była legalizacja przez
Polskę wszystkich nielegalnych
banderowskich upamiętnień na
terenie RP. Kresowiaków zamordowano 2 razy jak mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Siekierami
i przez przemilczenie. Teraz mordują trzeci raz gdy szczątki ludzkie banderowskiego ludobójstwa
są kartą przetargową w rękach
pogrobowców UPA. Trzeba być
wyjątkowo podłym, wyrafinowanym i cynicznym, aby tak postąpić.
To bandytyzm w czystej postaci.
(https://kresy.pl/wydarzenia/majkowski-szeremeta-wiatrowyczzablokowali-poszukiwaniaszczatkow-polakow-ukrainie/ ; 8
czerwca 2017).
29 kwietnia 2017 roku Zdzisław
Koguciuk, jak co roku, jechał na

Ukrainę, aby po zimie uporządkować miejsca spoczynku jego
rodziny zamordowanej przez UPA
w 1943 roku na Wołyniu. Tym razem jednak został zatrzymany na
granicy. Ponieważ pan Koguciuk
przestępstwa żadnego nie popełnił, nasuwa się prosty wniosek: w
jakiś systemowy sposób Ukraińcy
obserwują działania Polaków, w
tym wypadku ze środowisk kresowych, a gdy działania te im się nie
podobają - jak chociażby te związane z upamiętnianiem ofiar rzezi
wołyńskiej – stosują represje, jak
w tym wypadku formalny zakaz
wjazdu na teren Ukrainy do końca
2021 roku.
„Nie tylko że zostałem cofnięty,
ale wbito mi pieczątkę z zakazem
wjazdu na Ukrainę do 11 maja
2020 roku – powiedział w rozmowie z portalem Prawy.pl prof.
Czesław Partacz, członek Międzynarodowego Związku Ukrainistów, przy czym nikt nie wyjaśnił, powodu takiej decyzji. W
jego ocenie przyczyną, dla której
znalazł się na czarnej liście SBU
jest fakt, iż bardzo dużo pisze
zarówno na temat historii Ukrainy, jak i współczesnego państwa
ukraińskiego. – I widocznie któryś
z członków Związku Ukraińców
w Polsce mnie po prostu zakapował, bo oni pełnią rolę szpiegów w
Polsce – stwierdził prof. Partacz.
– Zakapował mnie do ich służby
bezpieki i wpisali mnie na czarną
listę. Prawdopodobnie zostałem
uwalony za to, że piszę krytycznie o ich banderyzmie, neobanderyzmie i o ich państwie.” (Anna
Wiejak: Znany polski ukrainista
niewpuszczony na Ukrainę! Znalazł się na czarnej liście SBU; w:
http://prawy.pl/58097-znany-polski-ukrainista-niewpuszczonyna-ukraine-znalazl-sie-na-czarnejliscie-sbu/).
Internauta Kafel pisze:: „Panie
Profesorze, przecież to co Pana
tak bulwersuje OUN-UPA podjął
uchwałą w dniu 22.06.1990 r. Oto
cytat tej uchwały: „Zestawić ściśle poufne listy osób (nazwiska i
adresy) nieprzychylnych ruchowi
rewolucyjnemu. Zestawić także listę Polaków, którzy są przychylni
rewolucyjnej OUN. Listy, jako dokumenty ważnej wagi państwowej
dostarczyć Prowidowi Krajowemu.” Źródło uchwały OUN-UPA,
wg książki Wiktora Poliszczuka
„Gorzka prawda – zbrodniczość
OUN-UPA”, Toronto 1995 – str.
372-379. A oto jeszcze kilka cytatów: „Sporządzać i systematycznie uzupełniać spisy Polaków mieszkających na Ukrainie
a przede wszystkim na Ukrainie

Zachodniej. Spisy te oraz adres)
służyć będą sprawie ścisłej kontroli ich poczynań.”
Cofnijmy się do roku 2015. „Propagowanie kłamstw o rzekomej
rzezi wołyńskiej” - taki argument
posłużył na granicy polsko-ukraińskiej służbom specjalnym Ukrainy
(SBU) do nie wpuszczenia kilku
Polaków udających się na uroczystości 71.rocznicy wymordowania
ludności polskiej w Hucie Pieniackiej. Całą 50-osobową grupę przetrzymali na granicy do godz. 12,
a o tej godzinie rozpoczynała się
pod pomnikiem poświęconym pomordowanym msza święta, przybyła ona więc na miejsce kilka godzin po zakończeniu uroczystości.
Powstaje pytanie: skąd ukraińskie
służby specjalne znały personalia
i poglądy jadących tam Polaków
i skąd wiedziały, że osoby te tam
jadą i będą przekraczać granicę z
Ukrainą? Czy środowiska te są tak
dokładnie inwigilowane w Polsce? Czy wiedzę tę „sprzedały im”
polskie służby specjalne?
Prezydent Ukrainy podpisał 25
września br nową ustawę oświatową, która otwiera możliwość
ukrainizacji szkół mniejszości narodowych, w tym szkół polskich.
Poroszenko stwierdził, że nowa
ustawa nie jest groźna dla tych
szkół. „Ukraina demonstrowała i
nadal będzie demonstrować taki
stosunek do praw mniejszości
narodowych, który odpowiada
naszym międzynarodowym zobowiązaniom, jest w harmonii ze
standardami europejskimi i jest
wzorcem dla sąsiednich państw” –
tak ukraiński prezydent reklamował oprotestowaną ustawę. Tymczasem ustawa otwiera możliwość
dowolnego zwiększania liczby
przedmiotów nauczanych po ukraińsku samymi aktami aktami wykonawczymi. Bez względu na to
jak ustawa zostanie skonkretyzowana na poziomie tych przepisów
już oznacza pogorszenie sytuacji,
bowiem uniemożliwia nauczanie
wyłącznie w języku mniejszości.
Ze względu na to niebezpieczeństwo, szereg państw wystąpiło już
z krytyką i działaniami dyplomatycznymi mającymi wywrzeć presję na Ukrainę. Najszybciej zareagowały Węgry. Parlament tego
kraju jednogłośnie potępił ukraińską ustawę. Szef węgierskiej
dyplomacji Peter Szijjarto zapowiedział bojkot wszelkich inicjatyw międzynarodowych Ukrainy.
Przedstawiciel tego państwa zaskarżył kontrowersyjny akt prawny na forum ONZ i OBWE. W
środę parlament Rumunii jedno-

głośnie przyjął uchwałę, w której
uznał, że uchwalona przez Ukraińców nowa ustawa oświatowa
za „drastycznie ogranicza prawa
etnicznych Rumunów na Ukrainie
do nauki w ojczystym języku”.
Rumuni wprost powiązali sprawę
ukraińskiej ustawy oświatowej z
ambicjami Kijowa by przystąpić
do Unii Europejskiej. Prezydent
Rumunii Klaus Iohannis odwołał,
w proteście przeciw ustawie, swoją wizytę w Kijowie. Wcześniej
minister spraw zagranicznych
Rumunii podpisał list wspólnie z
szefami dyplomacji Bułgarii, Grecji i Węgier, w którym wyrażono
swoje „zaniepokojenie” ukraińską
ustawą oświatową, która otwiera możliwość ukrainizacji szkół
mniejszości narodowych. Jedynym rządem nie protestującym w
sprawie ewentualnego zagrożenia
dla praw oświatowych swoich rodaków na Ukrainie jest rząd Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pozostaje usatysfakcjonowane zapisami ukraińskiej
ustawy oświatowej. Ustawę tę popierają także USA. (Ukraina: Poroszenko podpisał ustawę oświatową godzącą w polską mniejszość.; http://xportal.pl/?p=3097;
26 września 2017).
Jeżeli więc Poroszenko twierdzi,
że nowa ustawa „jest wzorcem dla
sąsiednich państw”, to czy rząd
Polski skorzysta z niej i wprowadzi identyczne przepisy? Czy też
skorzystanie „z wzorców” ukraińskich Ukraina natychmiast by
oprotestowała? Dla mnie odpowiedź jest oczywista.
„Szczególnie mnie to nie dziwi
- PiS i PONowoczesna od ponad
roku blokują nasz projekt ustawy
o penalizacji propagandy banderowskiej na terenie Polski a marszałkowie Terlecki i Kuchciński
wręcz epatują miłością do banderowskiej dziś Ukrainy...” – napisał na swoim facebooku Paweł
Kukiz. Z niewiadomych względów PiS zablokował świetny projekt ustawy, który penalizowałby
gloryfikowanie banderyzmu na
ziemiach polskich. Tak głupiego
posunięcia PiS-u nie sposób wytłumaczyć racjonalnie. To głupia
polityka, która zbierze swoje żniwo. To tylko rozzuchwala banderowców. (Kukiz dosadnie o błędnej polityce PiSu wobec Ukrainy;
w: http://malydziennik.pl/kukizdosadnie-o-blednej-polityce-pisuwobec-ukrainy,8069.html ).
A przecież „racjonalność” odrzucenia jest oczywista. Na podstawie
takiej ustawy prokurator powinien
wnieść oskarżenie dla większości

działaczy Związku Ukraińców w
Polsce, z Piotrem Tymą na czele.
Ba, oskarżeniem takim objęty być
powinien np. Wołodymyr Wiatrowycz, gdyż propagandę banderowską głosi także na terenie Polski. Obecny kodeks karny w art.
256 stwierdza: § 1. Kto publicznie
propaguje faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa /.../ podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wybitni naukowcy,
w tym amerykańscy, udowadniają,
że ideologia nacjonalizmu ukraińskiego głoszona rzez OUN była
faszystowska. W kodeksie karnym
występuje także przestępstwo nazwane poplecznictwem, w art.
239 § 1, polegające na utrudnianiu
bądź udaremnianiu postępowania
karnego, ukrywaniu sprawcy czy
zacieraniu śladów przestępstwa. A
tak postępuje chociażby Ukraiński
Instytut Pamięci Narodowej kierowany przez Wiatrowycza. Już na
tych podstawach można postawić
Wiatrowycza w stan oskarżenia i...
wysłać za nim list gończy. Byłaby
to adekwatna odpowiedź na zakaz
wjazdu na Ukrainę obywateli polskich mających odwagę mówić
publicznie o zbrodni ludobójstwa
dokonanej prze OUN-UPA na ludności polskiej.
„Hołubiony w Polsce i traktowany
jak partner przez polskie instytucje Wołodymyr Wiatrowicz – dyrektor UIPN – stwierdził niedawno, że symbolika dywizji SS Galizien (Hałyczyna) nie podlega pod
prawo zakazujące propagowania
komunizmu i nazizmu. Wykazywanie się pokrętną logiką i relatywizmem historycznym nie jest niczym nowym w wykonaniu Wiatrowicza, który ewidentnie prze
do narzucenia własnej wizji nawet
najbardziej wstydliwych etapów z
dziejów Ukrainy. Z faktów, które
w Europie byłyby przyczynkiem
do wstydu dyrektor UIPN stara się
zrobić powód do dumy. I na razie
uchodzi mu to na sucho.
Za Bugiem nie było nazizmu? Do
takiego stwierdzenia można byłoby dojść obserwując biegunowo
odmienne podejścia do hitleryzmu w zachodniej Europie i na
Ukrainie. /.../ Prowadzenie partnerskiego dialogu z instytucją reprezentującą państwo ukraińskie,
prowadzoną przez osobę o nacjonalistycznych poglądach, jest w
zasadzie bezzasadne. Wypowiedzi
Wiatrowicza o tym, że walczący w
SS Galizien byli nie zbrodniarzami a ofiarami wojny albo lansowanie tezy o symetryczności zachowań Polaków broniących się przez

www.ksi.btx.pl
rzezią na Wołyniu z zachowaniami banderowców właściwie uniemożliwia sensowny dialog. Brak
woli do odcięcia się od spadku po
współpracy OUN – UPA z III Rzeszą oznacza, że dalsze rozmowy
polskich służb dyplomatycznych
oraz różnych instytucji, w tym naszego IPN, albo będą akceptować
punkt wyjścia rozmów narzucony
przez Wiatrowicza albo odrzucą go przenosząc pole rozmów
szczebel wyżej – z mocodawcami
Wiatrowicza. Na razie polska strona po raz kolejny chowa głowę w
piasek. Gdyby słowa Wiatrowicza
wypowiedział ktoś w Polsce, wybuchłaby afera międzynarodowa.
Zgoda szefa UIPN na używanie
symboliki SS Galizien odbiła się
tymczasem większym echem jedynie za Bugiem – oczywiście
z różną oceną. W Polsce temat
został zmilczany. Pisząc o wypowiedzi Wołodymyra Wiatrowicza
portal „Strana.ua” przypominał 18
maja, że po obchodach 74-lecia
dywizji SS Galizien („Hałyczyna”) w końcu kwietnia, do prokuratury lwowskiej złożył wniosek
o pociągnięcie do odpowiedzialności organizatorów uroczystości szef Ukraińskiego Komitetu
Żydowskiego Edward Doliński.
Doliński pisze m.in. o tym, że SS
Galizien walczyła przeciw wojskom sprzymierzonym w walce
z hitlerowskimi Niemcami, a w
jej szeregi rekrutowano dobrowolnie zgłaszających się Ukraińców”. (Piotr Koźmian: Głośno za
Bugiem, cisza w Polsce. Ukraiński IPN wybiela zbrodniczą formację; w: http://www.pch24.pl/
glosno-za-bugiem--cisza-w-polsce--ukrainski-ipn-wybielazbrodnicza-formacje-newsletter165,51705,i.html ; 2017-05-21).
Dr Wiktor Poliszczuk dowodził,
że doktryna nacjonalizmu ukraińskiego w takiej postaci, w jakiej
ujmował ją Doncow w swoim
„Nacjonalizmie” i w jakiej przyjęła się w OUN, wykazywała
cechy faszystowskie pokrewne
nazizmowi. Była ona zaprzeczeniem wszelkiego humanitaryzmu
zarówno w jego religijnym, jak i
świeckim wydaniu, a jedną z zasadniczych funkcji było umacnianie Ukraińców w nienawiści
do innych narodów, co stało się
przyczyną ludobójstwa dokonanego na Polakach. W wolnej już
Ukrainie propagowanie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego,
gloryfikowanie ludobójczych formacji OUN-UPA, jako rzekomego
nurtu narodowowyzwoleńczego,
skierowane zostało do młodego
pokolenia Ukraińców, począwszy
od przedszkola, poprzez szkoły
podstawowe i średnie, aż do młodzieży studenckiej.
Bohater narodowy Ukrainy Stepan
Bandera do czasu aresztowania w
czerwcu 1934 r. zlecił 18 morderstw i 13 zamachów. W 1936 r.
został skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Z
więzienia został wypuszczony we
wrześniu 1939 r., po agresji Niemiec na Polskę. W 1938 r. agent
sowiecki Mykoła Łebed’ „Orest”
(od kwietnia 1941 r. zastępca Ban-
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dery odpowiedzialny za Służbę
Bezpeky OUN) umożliwił agentom sowieckim zabójstwo szefa
OUN Jewhena Konowalca, który
z kolei był agentem hitlerowskim.
Agentami hitlerowskimi był także
Stepan Bandera i Andrij Melnyk.
Kolejny bohater narodowy Ukrainy, dowodzący ludobójczą formacją UPA Roman Szuchewycz
„Taras Czuprynka” był oficerem
hitlerowskiej SS. Teraz władze
Ukrainy domagają się, aby Polska
zaakceptowała tychże „bohaterów” – w imię „dobrosąsiedzkiej
przyjaźni”. A przecież takie działania ze strony ukraińskiej całkowicie jej zaprzeczają. Ale tego
kolejne rządy III RP nie chcą zauważyć.
Także ci Polacy, którzy ochoczo
maszerują w otoczeniu flag czerwono-czarnych oraz wznoszą
okrzyki „Herojam sława” powinni wiedzieć o ich „rodowodzie”.
Otóż Uchwała II (krakowskiego)
Walnego Zjazdu OUN z kwietnia 1940 r. stwierdzała m.in.:
„OUN używa swego odrębnego,
o kolorze czarnym i czerwonym,
sztandaru organizacyjnego. Przywitanie organizacyjne ma formę
podniesienia ręki w prawo-skos
wyżej czubka głowy. Obowiązujące słowa przywitania – »Sława
Ukrainie« – odpowiedź – »Herojam sława«”.
OUN była członkiem międzynarodówki faszystowskiej o nazwie
Zjazd Zagranicznych Narodowych Socjalistów z siedzibą w
Stuttgarcie, której opiekunem z ramienia NSDAP był Joseph Goebbels. Pod tymi barwami i z tym zawołaniem utworzona przez OUN
Ukraińska Powstańcza Armia dokonała ludobójstwa na ponad 200
tys. cywilnej ludności polskiej,
głównie wiejskiej. Ludobójstwa
okrutnego, straszliwego, począwszy od niemowląt w kołyskach po
starców nad grobem.
Historyk pochodzenia ukraińskiego John-Paul Himka (Department
of History and Classics, University of Alberta) w polemice ukraińskim nacjonalistą Zenonem
Kobutem z Instytutu Studiów
Ukraińskich w Kanadzie, 10 lutego 2010 r stwierdza: „Czy fakt,
że OUN była również ruchem
narodowowyzwoleńczym, czyni
go mniej faszystowskim? Ustasze
byli również ruchem narodowowyzwoleńczym - czy też nie był
to ruch faszystowski? Viet Cong
był ruch narodowowyzwoleńczym - czy zatem nie był ruchem
komunistycznym? Jaki rodzaj logiki jest tutaj używany? /.../ Więc
to jest pierwsza rzecz: OUN była
organizacją faszystowską. /.../ Mój
podstawowy problem jest następujący: co bardziej przyczynia się
do stworzenia stereotypu - izolowanie i identyfikacja ukraińskiego ruchu politycznego, który jest
odpowiedzialny za wizerunek
Ukraińców jako faszystowskich
morderców, czy próba obrony
tego ruchu, podjęta w imieniu Instytutu Studiów Ukraińskich, przy
pomocy całkowicie zużytych i
kiepskich argumentów? Albo in-

nymi słowy: kto kompromituje
Ukrainę - masowi mordercy Polaków, Żydów i innych osób, czy ci,
którzy potępiają ich i ich czyny?
/.../ Rozumiem, że OUN pozostaje dominującą siłą w ukraińskiej
diasporze za oceanem. Wiem, że
wielu z nas, ja też, mamy w rodzinach przedstawicieli starszego
pokolenia, którzy byli członkami lub sympatykami OUN. Ale
czy nie powinniśmy wyrzec się
tego dziedzictwa? Czy nie powinniśmy zrozumieć, że to pokolenie dokonało złego wyboru?
Kontynuując debatę prof. Hlimka
15 lutego 2010 r stwierdza: „Zenon Kobut chciałby, abym dostrzegł pozytywne strony OUN
i UPA, a nie tylko ich masowe
mordy na Polakach i Żydach. Po
pierwsze, powiada on, oni walczyli o ukraińską niepodległość.
Tak, oni walczyli. Ale w ich rozumieniu, państwo ukraińskie, o
które oni walczyli, nie miało być
po prostu „niepodległe”, to miała być „Ukraina dla Ukraińców”,
państwo jednorodne etnicznie.
Ten rodzaj niepodległości jest
problematyczny. Armia Czerwona także przedstawiała się jako
wyzwolicielka Ukrainy spod okupacji niemieckiej i odnowicielka
państwowości ukraińskiej, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. W rzeczywistości
stalinowski reżim realizował niektóre z tych samych ideałów, jak
OUN-UPA: to była ukraińska
sobornost’ oraz etniczna czystka
terytorium Ukrainy. Sowieci rzeczywiście wykuli wielką Ukrainę
i usunęli prawie całą polską, niemiecką i tatarską ludność. I na
pewno nie mógłbym pomyśleć, i
wątpię, żeby Zenon tak uważał, że
ze względu na wkład Sowietów w
budowanie państwa ukraińskiego
możemy bagatelizować zbrodnie
stalinowskie na Ukrainie. /.../ Po
drugie, należy uznać, że OUN-UPA wykazały się wyjątkową
odwagę i poświęceniem. Ja nie
przeczę. Ale ja również pamiętam,
co historyk Janusz Radziejowski
napisał do mnie w 1988 roku, kiedy podniosłem dokładnie ten sam
punkt wobec niego: „Dla oceny
ruchu ideologicznego lub narodowego nie wojskowe cnoty są
decydujące, ale programowe i polityczne aspekty. Mówi się, że najlepszymi żołnierzami byli Niemcy. Walczyli przeciw światu, który
przewyższał ich wielokrotnie w
ilości żołnierzy i sprzętu.” Dzielny Hans walczący i zdobywający
ulicę po ulicy w siarczystym mrozie pod Stalingradem nie może
poprawić ideologicznego oblicza
niemieckiego narodowego socjalizmu. Po trzecie, OUN-UPA miały
istotne poparcie społeczne. Takie
samo miał Hitler w Niemczech w
1941 roku, takie samo miał Stalin
na Wschodniej Ukrainie w 1944
roku - ten konkretny argument nie
mówi w ogóle nic o ocenie ruchu.
OUN-UPA miały istotnie poparcie społeczne wśród etnicznych
Ukraińców na Zachodniej Ukrainie, ale nie były popularne wśród
nie-Ukraińców na Zachodniej
Ukrainie, ani w pozostałej części
Ukrainy. Zróżnicowanie ich popularności jest bezpośrednim wyni-

kiem ideologii, którą propagowali
i praktykowali. /.../ Mój sprzeciw,
powtarzam, jest reakcją na sztuczki semantyczne, dokonywane w
celu bagatelizowania negatywnego dziedzictwa OUN-UPA. Ja nie
biorę pod uwagę przemiany OUN
w bardziej pluralistyczną organizację. Ta zmiana w latach 1943-44
odbyła się po prostu na papierze.
Wiele elementów z tej „ewolucji”
miało na celu pozyskanie alianckiego, zwłaszcza amerykańskiego, wsparcia. Nawet najbardziej
liberalne skrzydło OUN, które
zgromadziło się wokół Mykoły
Lebed’a na emigracji,regularnie
fałszowało dokumenty dla wybielenia przeszłości OUN i UPA. /.../
Istnieje jeszcze kwestia tworzenia
bohaterów z ludzi, którzy mają takie zbrodnie na swoim sumieniu i
krew na rękach - na pewno należy
nakreślić tutaj wyraźną, nieprzekraczalną linię. A co z hipokryzją,
gdy wymaga się, aby świat uznał
głód w latach 1932-33 za ludobójstwo, a w tym samym czasie odmawia się analogicznego uznania
tego, co OUN i UPA zrobiły w
stosunku do Polaków i Żydów?
(John-Paul Himka, w: https://
mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#drafts/1374a9b9b3f74b7a;
tłumaczył Wiesław Tokarczuk).
W liście skierowanym 3 września
br do Prezydenta Andrzeja Dudy
kresowe stowarzyszenia piszą:
Szanowny Panie Prezydencie, środowiska kresowe z wielką radością przyjęły wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz RP
(Pana Prezydenta i Pani Premier)
wygłoszone podczas obchodów
78. rocznicy agresji Niemiec na
Polskę. Szczególnie ważne słowa padły w Wieluniu, gdzie Pan
Prezydent Andrzej Duda mówił
o trzech niezbędnych fundamentach właściwej polityki historycznej: dbaniu o pamięć zbudowaną
na prawdzie a nie relatywizacji
wydarzeń z przeszłości, zadośćuczynieniu za popełnione zbrodnie, czego skutkiem powinno być
przebaczenie. Cieszy fakt, że po
prawie 30 latach znaleźli się w
końcu politycy, którzy mają tyle
odwagi, by podnieść tę kwestię w
odniesieniu do Niemiec. Niestety
jako środowiska kresowe musimy
zauważyć, że w tym kontekście
w sposób niezwykle czytelny widać niezmierną słabość polskiej
polityki prowadzonej przez obecny Rząd (podobnie jak wszystkie
poprzednie) w odniesieniu do
Ukrainy. Jest to polityka „na kolanach” (może nawet „pełzająca”),
choć w obietnicach wyborczych
słyszeliśmy o „wstawaniu z kolan”. Z wielką przykrością musimy stwierdzić, że nasz Rząd w
stosunkach dwustronnych z partnerem ukraińskim łamie wszelkie
zasady postulowane przez Pana
Prezydenta. Pan Prezydent powiedział w Wieluniu: „…trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, a
kto mordercą (…) I nie wolno dopuścić do tego, by ta elementarna
prawda była zamazywana przez
czas, poprzez machinacje różnego
rodzaju historyków czy też, jak
kto woli, pseudohistoryków”. Jak
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w kontekście tych słów odczytać
brak oficjalnego i stanowczego
protestu polskiego Rządu wobec
tworzenia na Ukrainie setek pomników i upamiętnień Stepana
Bandery, Romana Szuchewycza
i innych ludobójców narodu polskiego?! Jak mamy rozumieć brak
polskiego sprzeciwu wobec uznania przez Ukrainę za bohaterów
banderowskich rezunów z UPA
wyrzynających polskie wsie na
Kresach Wschodnich?! Co znaczy
pokorne milczenie polskiego Rządu wobec totalnego fałszowania
historii przez szefa ukraińskiego
IPN Wołodymyra Wiatrowycza,
słusznie nazywanego w naszym
środowisku „ukraińskim Goebbelsem”?! Jak mamy postrzegać
stałą, olbrzymią daninę finansową
dla Ukrainy z kieszeni polskiego
podatnika, w sytuacji gdy państwo to kolejny raz zakazuje nam
ekshumacji i godnego pochówku
dziesiątek tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców
i do chwili obecnej spoczywających w dołach, jamach, na śmietniskach, bez grobu i znaku krzyża?
/.../ Współczesne władze Ukrainy
gloryfikujące zbrodniarzy z OUN-UPA nigdy nie przyznały się do
zbrodni ani nie przeprosiły za ich
dokonanie, na zakłamanym obrazie najgorszych okrutników i zbirów budują swoją państwowość,
całkowicie zakłamując prawdę o
masowych mordach dokonanych
na Polakach (także Żydach, Rosjanach, Ormianach, Węgrach,
Czechach, Słowakach, Cyganach
i Sprawiedliwych Ukraińcach).
W sposób absolutnie haniebny
uniemożliwiają godny pochówek
ich ofiar i zaśmiecają przestrzeń
publiczną i umysłowość młodych
Ukraińców upiorami zbrodniczej
przeszłości. /.../ Uprzejmie prosimy, by nie dzielić polskich ofiar II
wojny światowej na te „słuszne”
zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te „mniej poprawne
politycznie” zatłuczone ukraińską
siekierą.”
Czy prezydent Andrzej Duda raczy odpowiedzieć na ten list?
„To rzecz niebywała, która nie powinna się zdarzyć na polskich, czy
jakichkolwiek innych torach, by
maszynista zagranicznego pociągu odmówił wyjazdu - podkreślił
w rozmowie z portalem wPolityce.pl Minister Infrastruktury i
Budownictwa Andrzej Adamczyk,
opowiadając o zdarzeniu na dworcu kolejowym w Przemyślu, gdy
ukraiński pociąg odmówił wyjazdu z b. prezydentem Gruzji Micheilem Saakaszwilim.
„Otrzymałem wczoraj w godzinach południowych telefon od
ministra Waszczykowskiego z
pytaniem, czy mam wpływ na to,
aby pociąg relacji Przemyśl-Kijów ruszył z dworca. Skontaktowałem się natychmiast z prezesem
PKP PLK i po sprawdzeniu sytuacji okazało się, że zespół obsługujący ukraińskiego pociągu,
na tzw. szerokim torze, pomimo
wezwań polskich dyżurnych ruchów, odmówił wyjazdu z dworca
w Przemyślu, ponieważ jednym z
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pasażerów był prezydent Micheil
Saakaszwili” – opowiedział minister. „Mieliśmy informację, że
strona ukraińska kontaktuje się ze
swoim szefostwem i za jego wiedzą oraz zgodą, ten pociąg nie wyjeżdża, blokując dworzec. To rzecz
niespotykana, by załoga jakiegoś
pociągu dokonywała selekcji pasażerów”. Minister infrastruktury
zwrócił uwagę, że decyzja ukraińskiej załogi odbiła się na kilkuset
pasażerach, którzy zostali zmuszeni do oczekiwania w trudnych
warunkach. Na dodatek okazało
się, że drugi ukraiński pociąg, który wjechał na przemyski dworzec,
odmówił wejścia na pokład byłemu prezydentowi Gruzji. Sytuacja
była wręcz niebywała. Co innego, gdyby prezydent Saakaszwili
stwarzał zagrożenie dla otoczenia
i innych pasażerów, czy jego stan
fizyczny nie pozwalał mu podróżować. Ale tak nie było. „Wykorzystaliśmy różne metody, byłem
w kontakcie z ministrem Waszczykowskim, sprawą interesowała
się również premier Beata Szydło.
Szef MSZ starał się rozwiązać problem, monitorował sytuację i kontaktował się ze służbami, a także
MSZ i MSW Ukrainy” - podkreślił
Andrzej Adamczyk. „Wezwanie
techniczne zostało zlekceważone. To rzecz niebywała, która nie
powinna się zdarzyć na polskich,
czy jakichkolwiek innych torach,
by maszynista zagranicznego pociągu odmówił wyjazdu. My nie
mieliśmy możliwości zmiany maszynisty w ukraińskim pociągu
– podkreślam, to nie był pociąg
PKP PLK. Wiem jedno, te działania obsługi pociągu ukraińskiego
były absolutnie bezprawne.
Ostatecznie Saakasziwli przekroczył granicę między Polską
a Ukrainą w niedzielę wieczorem po tym, jak jego zwolennicy
wdarli się na przejście graniczne
w Szeginiach, przerwali kordon
złożony z funkcjonariuszy ukraińskiej policji i Straży Granicznej
i - jak relacjonowali towarzyszący mu politycy - „wnieśli go na
rękach” na Ukrainę. (Minister
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Adamczyk o blokowaniu wyjazdu
Saakaszwiliego: „Działania obsługi pociągu ukraińskiego były
absolutnie bezprawne”; w: https://
wpolityce.pl/polityka/357251-tylko-u-nas-minister-adamczyko-blokowaniu-wyjazdusaakaszwiliego-dzialania-obslugipociagu-ukrainskiego-bylyabsolutnie-bezprawne ).
Dochodzą do tego akty niszczenia pomników znajdujących się
na obecnych terenach Ukrainy
poświęconych
pomordowanej
ludności polskiej, w tym dwukrotnie w Hucie Pieniackiej, gdzie
okrutną śmierć z rąk SS „Galizien
– Hałyczyna”, UPA i okolicznych
chłopów ukraińskich ponisło ponad tysiąc Polaków, ostrzelanie z
granatnika konsulatu polskiego w
Łucku i inne akty atypolskie. Po
jednym z ostatnich takich „gestów
przyjaźni” Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP wezwało ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycę. Miało to związek z odsłonięciem na Przełęczy Wereckiej
ukraińskiego kompleksu memorialnego, na którym umieszczono
inskrypcję o „polskich okupantach”. MSZ na oficjalnej stronie
resortu umieściło oświadczenie:
Z inicjatywy wiceministra spraw
zagranicznych Bartosza Cichockiego 17 października odbyło się
w MSZ spotkanie z ambasadorem
Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycją. Wiceszef MSZ wyraził
zdumienie w związku z udziałem
wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej Iwany Kłympusz-Cyncadze, innych wysokich ukraińskich urzędników państwowych
oraz kompanii honorowej Sił
Zbrojnych Ukrainy w uroczystym
odsłonięciu kompleksu memorialnego ku czci poległych strzelców
Siczy Karpackiej w miejscowości
Kłymec na Przełęczy Wereckiej
(Tucholskiej) 15 października.
Upamiętnieniu, wzniesionemu z
funduszy instytucji państwa ukraińskiego, towarzyszą tablice z
inskrypcją: „Bohaterom Ukrainy
Karpackiej rozstrzelanym przez

polskich i węgierskich okupantów
w marcu 1939 r.” oraz plansze informujące o rzekomej egzekucji
600 strzelców Siczy Karpackiej
przez oddział Korpusu Ochrony
Pogranicza. Polska nigdy nie okupowała Ukrainy. Niektóre terytoria dzisiejszego państwa ukraińskiego wchodziły w skład Rzeczypospolitej Polskiej na mocy prawa
międzynarodowego. Do tej pory
nie został zaprezentowany żaden
dowód na poparcie tezy o masowej egzekucji członków Siczy
Karpackiej w marcu 1939 r., nie
wspominając o polskiej odpowiedzialności za tę rzekomą zbrodnię.
(Kresy24.pl/msz.gov.pl ).
W dniach 23 – 24 października
br. na Ukrainie przebywała polska delegacja z wicepremierem,
ministrem kultury i dziedzictwa
narodowego Piotrem Glińskim na
czele. Szefowi MKiDN towarzyszyli wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki i wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. Polscy urzędnicy pojechali
na Ukrainę po to by negocjować
zdjęcie blokady polskich ekshumacji i upamiętnień na Ukrainie
ogłoszonej przez władze w Kijowie. Jak wynika z oświadczenia
MKiDN strona polska zaproponowała Ukraińcom podniesienie
rangi rozmów w sprawie ekshumacji i upamiętnień na wyższy
poziom polityczny. „Strona polska podniosła kwestie wznowienia
prac Międzyrządowej Komisji ds.
Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury
pod przewodnictwem wicepremierów lub ministrów odpowiedzialnych za kulturę i dziedzictwo narodowe obu krajów i wypracowania
w jej ramach satysfakcjonujących
dla obu stron rozwiązań w obszarze polityki historycznej i upamiętnień” – pisze MKiDN. Polski postulat spotkał się z odmową strony
ukraińskiej. Ukraińcy stwierdzili,
że formuła dotychczasowych rozmów nie wyczerpała się, ponadto
potrzebne byłyby czasochłonne
zmiany w przepisach. „Uczestnicy rozmów ze strony ukraińskiej
zaznaczyli
niedopuszczalność

takiego rozwiązania, ponieważ
wspomniana komisja została
utworzona dla wykonania Umowy
między rządami Polski i Ukrainy o współpracy ws. ochrony i
zwrotu dóbr kultury utraconych i
bezprawnie przemieszczonych pod
czas II wojny światowej i posiada
jasno zdefiniowane kompetencje”
– napisano na stronie ukraińskiego ministerstwa kultury. Strona
ukraińska zaproponowała kontynuowanie rozmów na dotychczasowym szczeblu – IPN-ów i
ministerstw kultury obu krajów,
a także ukraińskiej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia
Członków Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojen i Represji
Politycznych. Jak wynika z komunikatu MKiDN, polskiej delegacji
udało się uzyskać jedynie obietnicę ministra kultury Ukrainy Jewhena Nyszczuka, iż przekaże on
kolegom z rządu, iż sprawa poszukiwań i ekshumacji jest dla Polski
istotna (za: Kresy.pl). Polskiego
wicepremiera strona ukraińska
potraktowała „per noga”, rozmawiał z nim minister i podyktował
swoje warunki. A już jako kpinę
przyjąć należy fakt, że łaskawie
zgodził się przekazać „kolegom
z rządu”, „iż sprawa poszukiwań
i ekshumacji jest dla Polski istotna”. Hucpa ta trwa od kwietnia i
rząd ukraiński nic o niej nie wie?
Czy na Ukrainie ustalone zostały
strefy wpływów: probanderowcy
decydują o polityce historycznej
Ukrainy mając poparcie i pieniądze ze strony głównie diaspory w
Kanadzie, czyli dzieci i wnucząt
rizunów; natomiast gospodarkę
drenuje stronnictwo Petra Poroszenki i Wołodymyra Hrojsmana,
mając wsparcie oligarchów żydowskich z Ukrainy i USA? Coś
na zasadzie: wy sobie faszyzujcie
Ukrainę, a my w tym czasie „zbijamy kasę”. A „alibi” dla jednych
i drugich, na potrzeby wewnętrzne
i zewnętrzne, jest „wojna ukraińsko-rosyjska”, musi więc być kontynuowana.
Na zaproszenie przyjeżdża do
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Warszawy były prezydent Ukrainy Juszczenko i poucza Polaków:
„Polacy powinni zrozumieć jedno.
W tym samym czasie na tych samych ziemiach powstały dwa ruchy narodowe, które miały jeden
cel. Oni widzieli swoje państwa
jako niepodległe. Tak zrodziła się
UPA i tak zrodziła się Armia Krajowa. Nie byłoby sprawiedliwie
mówić, że AK to anioły a UPA to
diabły. Mamy dojść do porozumienia historycznego, a obie strony
stawiały przed sobą te same cele.
Tak jak dla Polaków bohaterem
jest AK, tak dla Ukraińców bohaterem jest UPA - mówił w wywiadzie dla RMF FM były prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko.
(Oburzające słowa Juszczenki:
Tak jak dla Polaków bohaterem
jest AK, tak dla Ukraińców - UPA.
Najlepszym wykładowcą dla Bandery był Piłsudski. Za: https://
wpolityce.pl/polityka/363753oburzajace-slowa-juszczenkitak-jak-dla-polakow-bohateremjest-ak-tak-dla-ukraincow-upanajlepszym-wykladowca-dlabandery-byl-pilsudski; 24 październik 2017).
Szokują tylko działania kolejnego
już rządu III RP, a właściwie ich
brak. Czyżby nadal decydowała o
tym ambasada amerykańska, gdyż
w interesie USA jest szachowanie
Rosji w Europie? Czy w zamian
za nadstawianie głowy (czyli bytu
Państwa Polskiego) dostaniemy
tarczę antyrakietową dla lepszego
samopoczucia?
Zapewne więc wkrótce pojawią
się kolejne podobne „gesty” ze
strony Ukrainy, która w specyficzny sposób traktuje „przyjazne
relacje polsko-ukraińskie”.
Na Ukrainę z wizytą wybiera się
wkrótce prezydent Andrzej Duda.
Retoryczne pytanie: czy odwiedzi
chociaż jedną mogiłę Polaków pomordowanych przez UPA.? Ile zawiezie w prezencie milinów i jaki
afront spotka go w podzięce?
Stanisław Żurek

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.
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Subiektywizacja moralności
Bożena Ratter

Grupa wykładowców wydziału
historii, muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego Politechniki
Lwowskiej wyszła z inicjatywą
nadania uczelni imienia Stepana Bandery. - Przyczyniłoby
się to do utrwalenia w ukraińskim społeczeństwie ideałów
wolności i ofiarnej walki o nią
- argumentuje wykładowca tego
wydziału Wjaczesław Hnatuk.
Według moich obserwacji im
więcej w Ukrainie stawia się
pomników i nazw ulic bohaterom nacjonalizmu ukraińskiego,
tym więcej Ukraińców przyjeżdża do Polski, postęp tego
zjawiska widoczny jest każdego
dnia nie tylko w Warszawie. 2
miliony Ukraińców w Polsce
nie jest zainteresowanych ideałami wolności i ofiarnej walki
o nią mimo honorowania Stepana
Bandery w każdej wsi i mieście.
„Germakówka to wieś mego dzieciństwa. (…) Żyłem w tej wsi siedemnaście lat” – tak rozpoczyna
się opowieść Stanisława Leszczyńskiego Uwikłanie. Wspomnienia z Podola 1939–1945.
W Germakówce dochodziło w
latach 1943-1945 do brutalnych
napadów na polskie domy, w których ginęły całe rodziny. Autor
wspomina atmosferę rodzinną i
sąsiedzką z ostatnich lat przed
wojną, wybuch II wojny światowej i narastanie nacjonalistycznych nastrojów wśród Rusinów.
„Siczowi [ukraińska organizacja
paramilitarna] już nie tylko w niedzielę ćwiczyli, a wyrostki coraz
zuchwalej nam dokuczali. (…) A
pop Wołoszyn wygłaszał w tym
czasie w cerkwi podburzające
kazania”. Doskonałym uzupełnieniem wspomnień mieszkańca
Germakówki są fotografie oraz
zapisy relacji innych świadków
ludobójstwa na Podolu. Podczas
VIII Dni Kultury Kresowej w
Muzeum Piastów Śląskich w
Brzegu redaktor tych wspomnień,
Tomasz Bereza, przedstawił przebieg prac badawczych. Redaktor
wykazał się niezwykłą dociekliwością weryfikując nawet najdrobniejsze podawane przez Leszczyńskiego szczegóły lokalnej
historii. „W czerwcu 2013 roku
przyjeżdżamy do Germakówki
na Plac Trzech Krzyży, z domu
wychodzi pani w wieku powyżej
80 lat. Witamy się po ukraińsku i
pytamy o znane nam nazwisko rodziny z domu obok. Ich wywieźli
na Sybir w 1940 r, to byli kułacy
– odpowiada bez zająknięcia pani.
Pytamy teraz o nazwisko Leszczyńskich (ich dom stał w pobliżu) . Leszczyńscy? Takich nie
znam, nigdy nie słyszałam o nich
– odpowiada pani. Leszczyńscy
byli mordowani w lutym 1944
roku. To pokazuje pewną mentalność, nie tylko mieszkańców
tej wsi. W tym roku nie mamy już
dostępu do dokumentów, które
jeszcze w 2013 były dostępne kontynuuje Tomasz Bereza. Ukra-

/ kadr ze zwiastuna filmu „podwójne korzenie”

ina pisze nową wersję historii a
z rozmów z młodymi Ukraińcami wynika, iż bardzo są zainteresowani przyjazdem do Polski
i znalezieniem bogatej żony.
Mariusz Jankowski jest laureatem III Nagrody w kategorii
„dokument historyczny” na XII
Festiwalu „Losy Polaków” organizowanym przez Fundację Polska-Europa-Polonia. „Podwójne korzenie” to nostalgiczny
film, który opowiada o powrocie
świadka wydarzeń do miejscowości dzieciństwa- Huty Pieniackiej, która w 1944 roku została
zaatakowana przez zbrodniarzy z
SS Galizien i miejscową ludność.
Pan Józef obserwował z ukrycia
jako mały chłopiec holocaust dokonywany na 800 mieszkańcach.
W filmie wspomina też z wielką miłością miasto dzieciństwa:
„ kościół, obok kościoła szkoła,
piękna, za węgłem świetlica, tam
radio było”. Ofiary mają dobrą
pamięć, kaci nie chcą pamiętać, przyznać się, przeprosić, nie
mówiąc o zadośćuczynieniu i pokucie. Mam nadzieję, że film będzie służył również celom edukacji byśmy wiedzę kolejnych
pokoleń (i naszą) wzbogacili nie
tylko o poprawne politycznie i
obecne w edukacji PRL postaci
jak Chopin, Paderewski czy Tadeusz Kościuszko, ale o te postaci
i znaczące, obszerne fragmenty
historii, które były (są?) wymazywane z naszej świadomości.
„To z czym mamy do czynienia
w Europie ale i świecie to relatywizacja prawdy, która w gruncie
rzeczy oznacza odwrócenie się od
prawdy. To nie tylko slogan, że już
prawdy nie ma ale to rezygnacja
z jakiekolwiek dochodzenia do
prawdy, skoro każdy ma swoją
prawdę według której ma układać
swoje życie. Zwodnicze budowanie na kłamstwie…- to jeden z 10
punktów diagnozy, którą przedsta-

wił refleksji słuchaczy ks. Waldemar Chrostowski podczas sesji
Międzynarodowego Kongresu
Ruchu „Europa Christi”. Odbywał się on pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
„Subiektywizacja
moralności.
Można to porównać do obrazu
szwedzkiego stołu, wybierzcie
sobie potrawy jakie chcecie. Tak
samo przedstawia się prawdy
wiary i moralność chrześcijańską,
wybierzcie sobie co chcecie. Dlatego są rozmaite inicjatywy socjologiczne, które mają wykazywać, które prawdy wiary i które
prawdy moralne podobają się
ludziom i za którymi mogą pójść
i za którymi nie. To oznacza oczywiście odejście od dekalogu i wybiórczość w jego stosowaniu. Ks
Waldemar Chrostowski przywołał
słowa Jana Pawła II : od tych 10
prostych słów, które są w dekalogu zależy przyszłość człowieka
i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata.
Odrzucenie pojęcia grzechu i
winy a więc zmiana antropologii
i radykalna zmiana obrazu Boga.
Czy państwo nie zauważyli, że
najwięcej obecnie, od kilku lat,
o miłosierdziu mówią ci, którzy
nie chcą mówić o grzechu. Skoro
nie ma grzechu to nie ma również
miłosierdzia i nie ma przebaczenia. Pojęcie przebaczenia i miłosierdzia łączy się bardzo ściśle
z pojęciem grzechu. Dlatego nastąpiła bardzo wyrazista zmiana
w koncepcji miłosierdzia . Co to
jest miłosierdzie według wielu?
To jest przywracanie i umacnianie
człowiekowi dobrego samopoczucia. Otóż nie taka jest chrześcijańska koncepcja miłosierdzia.
I podsumowanie. Jakie słowa z
Ewangelii Jezusa, z nauczania Jezusa, są od pewnego czasu przytaczane najczęściej ? Byłem przybyszem a nie przyjęliście mnie.
Tylko że te słowa najczęściej

przytaczają ci, którzy odrzucają
Ewangelię , nie maja specjalnej
więzi z Chrystusem i przytaczanie
tych słów odbywa się poza Kościołem. Czy ktoś zainteresował
się tym, kim jest przybysz w biblijnym tego słowa znaczeniu i jakie są obowiązki wobec przybysza
i jakie są obowiązki przybysza we
wspólnocie do której przybywa?
Bierze się słowa Jezusa i przez
pryzmat korzyści politycznych,
które chce się osiągnąć, interpretuje się te słowa a nie odwrotnie, przez pryzmat słów Jezusa
interpretuje się rzeczywistość”.
Wracam do Dolnego Śląska,
przywódca Platformy Obywatelskiej czy dawny przewodniczący
Unii Wolności mają tam korzenie.
Czy okazują miłosierdzie dawnym sąsiadom (nie mówię o ludziach z układu, dawnych działaczach partyjnych i ich dzieciach),
których wskutek transformacji
pozbawili godnych warunków
życia? Tej transformacji wielu nie
przeżyło, zawał a nawet samobójstwo. Do dzisiaj po wsiach krążą
cwaniacy, dealerzy sprzętu rolniczego, wytykają stary sprzęt, mamią kredytami a potem w zastaw
bankowy idzie i ziemia i dom.
Zdarza się, że stary ojciec popełnia samobójstwo widząc utratę
rodowego majątku. Wielu z tych,
których zatrudniano w tysiącach
zakładów przemysłu włókienniczego, hutniczego, górniczego i w
rolnictwie teraz wegetuje. Władze
samorządowe nie dbają o ludzi
ani o budynki komunalne ( nie
wszystkim dano na własność w
1945 roku), po śmierci mieszkańców władze samorządowe będą
mogły uwłaszczyć kolejne „państwowe” dobra. Mają na nie ochotę Niemcy, ponoć nadal istnieje
sprzedaż na tzw. słupa. Na Dolny
Śląsk przyjechali Polacy uciekający przed sierpem ukraińskiego
sąsiada, wysiedleni na podstawie

ustawy i podwójnie poszkodowani, ocaleli z łagrów, koncentracyjnych obozów pracy na Syberii,
Kazachstanie. Okradzeni z majątków, rodzin, zdrowia i ponownie
szykanowani przez komunistyczną, lewicową ideologię. Dlaczego
nie oni zostali uwłaszczeni? Na
szlaku z Przełęczy Okraj do Lubawki leży mała wioska. Przy drodze krzewy i zamykająca się, automatycznie sterowana brama, w
głębi duży dom. To szkoła , której
właścicielem jest sołtys. Niewiele niżej skromniutki, zaniedbany
domeczek komunalny, z pięknym,
typowymi dla polskiej zagrody
kwiatami. Dom, do którego gmina
przez 40 lat nie dołożyła złotówki
by utrzymać w dobrym stanie i by
ludzie godnie mieszkali. A zgody
władz samorządowych na nabycie
tego domku na własność mieszkańcy nie mają. Na szlaku widać
ogłoszenia handlu nieruchomościami, firma Stępień reklamuje
nowy, drewniany dom letniskowy
ukryty w uroczym miejscu. W
Marciszowie przy dworcu „samochodziarnia PKP” została sprzedana za grosze tym, którzy wybrali
złom, sprzedali go by poużywać
życia, wydali pieniądze i wyjechali. Zdewastowana działka stoi
i straszy. Kierowca autobusu w
Ciechanowicach nie może się doprosić, by radny załatwił lustro w
miejscu, gdzie lokalni mieszkańcy
przechodzą do piekarni a zdarzają
się tam wypadki. Cóż obchodzą ci
lokalni mieszkańcy bonzów od
budowy dróg czy firm transportowych, które mają doprowadzić
beneficjentów transformacji do
zysku czy do hacjend w Polsce, w
Niemczech, Hiszpanii. Zapomnieli o sąsiadach, „byliśmy przybyszami jak wy ale nie przyjęliście
nas do grona beneficjentów”.
Bożena Ratter
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Ślepa wierność stereotypom
tkwi w sensie narodowości
Zbigniew Siemienowicz
Bezprecedensowy w ciągu całego okresu powojennego propagandowy atak na litewskich
Polaków wynika z nieudolnie
maskowanej bliskowzrocznej
chęci znaczącej części społeczeństwa litewskiego depolonizować Wileńszczyznę.
Natomiast polityczna „wierchuszka”, budząc ukryte animozje i reanimując stare historyczne porachunki, jest wciągnięta
w nasilającą się kampanię antypolską. Wychowani na przedwojennych stereotypach, bujnie
wzrastających w nacjonalistycznie nastawionym społeczeństwie
litewskim, różni działacze, od
lewych do prawych, jednoczą się
na umiłowanej płaszczyźnie —
antypolskości.
Pomijając nacjonalistyczny spryt
polityków, popełniających błąd
za błędem, ale wciąż dzierżących ster władzy państwowej
polityków, którzy w rewelacyjny
sposób potrafili przesunąć uwagę z problematyki ekonomicznej
i socjalnej na narodowościową,
spróbujmy spojrzeć, co jest podstawą formalną do oskarżania
Polaków i jakie stereotypy duszą
stosunki polsko-litewskie.
Tym bardziej, że nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także
tradycje
kulturowo-historyczne odegrały wielkie znaczenie.
W moim przekonaniu, ślepa,
aczkolwiek zupełnie szczera,
wierność stereotypom antypolskim i niechęć zrozumienia Po-

laków tkwi w różnym pojęciu
sensu narodowości.
Pojęcie Litwina w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego
bardzo różniło się od pojęcia
w dobie obecnej. W czasach
Księstwa dominowało pojęcie
narodowe według prawa jus terris, czyli prawa ziemi. Każdy
mieszkaniec WKL był uważany za Litwina, nawet ten, który
mieszkał w miejscowości, gdzie
litewskość etniczna nigdy nie
docierała i nikt nie rozmawiał po
litewsku (Kamieniec Litewski,
Brześć Litewski). Na tej samej
podstawie Radziwiłłowie, Adam
Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko czy też Józef Piłsudski mogli
powiedzieć, że są Litwinami.
Radziwiłłowie zresztą szczerze sprzeciwiali się możliwości
zawarcia Unii Horodelskiej jak
też Lubelskiej, chociaż podstawową przyczyną tego wcale nie
był ewentualny wpływ mowy
polskiej i kwestia językowa,
ale obawa przed uszczupleniem
politycznych i ekonomicznych
wpływów magnaterii litewskiej.
Językiem domu Radziwiłłów zawsze był któryś z języków słowiańskich, od starobiałoruskiego
po polski. W „Dziadach” Adama
Mickiewicza wizję etniczną żołnierz wileński wypowiada słowami: „Chrześcijaninem jestem
i Polakiem, witam cię Krzyża
i Pogoni znakiem”, a w „Księgach pielgrzymstwa polskiego”
czytamy: „Litwin i Mazur bra-

/ Józef Piłsudski mówił, że jest Litwinem Fot. archiwum

cia są; czyż kłócą się bracia o to,
iż jednemu na imię Władysław,
drugiemu Witowt? Nazwisko ich
jedne jest: nazwisko Polaków”.
Te ostatnie słowa Wieszcza,
gdyby obecnie padły z ust działaczy ZPL i AWPL lub, nie daj
Boże, przedstawicieli Macierzy,
wywołałyby zapewne istną burzę
medialną.
Bo też jakże mają ustosunkowywać się Polacy do jagiellońskich
tradycji i dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego? Mamy się ich wyrzec,
by zamiast ducha Mickiewicza
i Słowackiego przylgnąć do obcych nam źródeł antypolskości i
słów uwielbianych przez dzisiejszych Litwinów, wychowanych
na twórczości takich poetów jak
Maironis, który pisze o Polakach
jako o wyrodkach („lenkas —
išgama tautų”)?
W drugiej połowie XIX wieku,
po Powstaniu Styczniowym,
zaszła wielka zmiana, nastąpił okres identyfikacji narodów
według prawa krwi — jus sanguinis, czyli według kryterium
etnicznego, opierającego się na
przesłankach językowo-kulturalnych, przy tym proces awersji
do Polaków był kontrolowany
przez carskie czynniki miarodajne, umiejętnie zaszczepione
Litwinom etnicznym. Za cara
język polski był zakazany, a
wszystkie dekrety Moskali bardzo przypominają obecne posunięcia władz litewskich: w sprawie posiadania i zwrotu ziemi, a
szczególnie i przede wszystkim
w dziedzinie oświaty. By się o
tym przekonać, wystarczy zapoznać się z kolejnymi sprawozdaniami wileńskich gubernatorów
w przeciągu całej antypolskiej
działalności, szczególnie —
po Powstaniu Styczniowym.
Wówczas i później nastąpił
niefortunny podział, który drastycznie i boleśnie przechodził
przez więzy krwi, a członkowie
tej samej rodziny mieli różne
spojrzenie na wizję etniczną.
Przykładów jest sporo: Tadeusz
Iwanowski, słynny biolog, założyciel kowieńskiego ZOO, urodzony w polskiej rodzinie, pochodzący z folwarku Lebiodka
koło Lidy, uważał, że jest Litwinem i stał się Tadasem Iwanauskasem. Jego rodzony brat Wacław poczuł się Białorusinem, a
będąc działaczem białoruskiego
ruchu narodowego i założycielem Białoruskiej Służby Ojczyźnie, wymagał, by nazywano go
Wacłau Iwanouski. Trzeci brat
— Jerzy Iwanowski piastował
tekę ministra przemysłu i handlu w odrodzonej Polsce, był

/ Naukowcy zauważają istniejące różnice antropometryczne u ludzi z Wileńszczyzny w
porównaniu z resztą Litwy i Żmudzią Fot. Aleksander Borowik

sceptycznie ustosunkowany do
narodowościowego wyboru braci. Popierał go w tym uważający
się również za Polaka czwarty z
braci, Stanisław Iwanowski, wileński adwokat.

Słynna skrzypaczka i kompozytorka europejskiej sławy, Grażyna Bacewicz uważała, że jest
Polką, a jej brat Kiejstut, także
kompozytor, choć obydwoje urodzili się w Łodzi, uważał się za
Litwina – Kęstutisa Bacevičiusa.
Osobiste przekonania i samookreślenie się, nawet po półwiekowym namyśle filozoficznym,
zasugerowały antypolsko nastawionemu politykowi Romualdasowi Ozolasowi zmienić narodowość z Łotysza na Litwina.
Jeśli wierzyć Czesławowi Miłoszowi, przodkowie Landsbergisa
mieli niemieckie pochodzenie,
przybyli na Litwę z Napoleonem
z Niemiec, ale w ciągu XIX wieku spolszczyli się. Taka była
ich niewymuszona wola. Byłoby wielkim nietaktem sugerować szanownemu Vytautasowi
Landsbergisowi niemieckie lub
polskie pochodzenie, skoro chce
być Litwinem.
Lider partii chrześcijańskich
demokratów, Mikołaj Krupowicz, który w czasach Litwy
Kowieńskiej stał się Mykolasem
Krupavičiusem, po objęciu rządów przez ludzi Taryby, stawiał
Polakom za przykład rodzinę

Landsbergów, przemawiając w
Sejmie Litewskim w 1920 roku:
„Landsbergiai nors lenkai, tačiau tikri Lietuvos patriotai”
(„Lansbergowie, chociaż Polacy,
są prawdziwymi patriotami Litwy”). Część rodziny Landsbergów stała się Žemkalnisami, tłumacząc nazwisko na język litewski, inni zostali Landsbergisami,
oczywiście uważali się i uważają
za prawdziwych Litwinów i nikomu do głowy nie przychodzi
wmawiać, że są lituanizowanymi Niemcami bądź Polakami.
Pokutujące wśród Litwinów
przekonanie, rzekomo Polacy
Wileńszczyzny – to spolszczeni Litwini (przy czym, co warto
podkreślić, etniczni Litwini) jest
tak głębokie, iż ma oznaki wiary.
Wiary, a raczej obsesji, opierającej się na przekonaniu, iż każdy
rdzenny mieszkaniec Wileńszczyzny jest etnicznym Litwinem.
Tak twierdzą nie tylko etatowi
polakożercy w rodzaju językoznawcy Kazimierasa Garšvy czy
psychiatry Gintarasa Songaily,
ale także cała rzesza polityków i
działaczy społecznych.
Rdzenny kowieńczyk, pisarz i
polityk, który nadzorował litewskie wydania encyklopedyczne,
a więc, wydawałoby się, światły
człowiek – Saulius Stoma, palnął
względem Polaków Litwy: „Otóż
sprawa w zasadzie jest bardzo
prosta. Wszyscy obywatele Litwy są Litwinami. Nieważne,

www.ksi.btx.pl
jaki on jest: czarny, niebieski lub
czerwony”. No i proszę, nie ma
więc Polaków na Litwie? Czy
pan Saulius miał na myśli pojęcie etniczne, tego nie tłumaczy,
ale manipuluje ładnie. Zresztą,
jacyż intelektualiści litewscy zadają sobie trudu oburzenia się:
dlaczego i jakim prawem niektórzy mają bezczelność i chęć
pozbawienia nas narodowości?
Chyba nieliczni i na domiar wnet
niesłusznie oskarżani o zdradę.
A przecież bycie Litwinem etnicznym i obywatelem Litwy –
to absolutnie różne pojęcia. W
Rosji istnieje pojęcie obywatelskie „rossijanin” i etniczne „russkij”. W jakim więc kontekście
trzeba rozumieć wypowiedzi
Stomy i mu podobnych? Jeśli w
etnicznym – to skandal! Jeśli w
obywatelskim, nikt nie neguje,
że jesteśmy obywatelami Litwy.
Dlaczego Litwini nie postrzegają swojego etnocentryzmu, o
którym wspominał szanowany
rzekomo także przez nich Czesław Miłosz, który nieraz kpił z
obsesji litewskich, twierdząc w
książce „Szukanie Ojczyzny”,
iż: „jednojęzyczność stała się
obsesją litewskich działaczy
oraz wolą stworzenia rzeczywistości, jak gdyby podyktowała
wynalezienie nazwy Vilnius,
choć miasto nigdy tak się nie
nazywało. W dawnych kronikach występuje jako Vilna albo
Vilnia, a jeszcze Taryba używa
nazwy Wilno”.
Wymyślona nazwa przypadła
do gustu etnicznym Litwinom
i niech tak będzie w języku litewskim, ale czy my – Polacy
Litwy – ponosimy winę za to, że
używamy pierwotnej formy, że
jesteśmy przywiązani do nazw,
które w ciągu stuleci drukowano
na mapach i dokumentach Wielkiego Księstwa Litewskiego nie
z przymusu, lecz z woli rządzącej arystokracji litewskiej?
Chodzi zresztą nie tylko o Wilno. Skoro jest Rok Miłosza, wybitnego rodaka-noblisty, który
ma przecież większy autorytet na
świecie niż wszyscy razem wzięci jawni i krypto anty Polacy, jak
pan Garšva bądź Stoma z Povilasem Gylysem włącznie (który
nawet posunął się do paranoicznego ględzenia o jakiejś tajnej
strategii anty litewskiej, występującej u Polaków) czy wyróżniający się ostatnio antypolską
retoryką Anatolijus Lapinskas,
warto przytoczyć słowa poety
dotyczące spojrzenia na etniczność: „W Wilnie, inaczej niż na
Litwie etnicznej”, które wyraźnie sugerują, jak było z tą sprawą
etniczną w rzeczywistości.
Lejącym krokodyle łzy działaczom i publicystom litewskim
nawet do głowy nie przychodzi,
że pojęcie Litwina w czasach
WKL nie było etniczne! Jest to
kamień, o który potykają się kolejni „obrońcy” Wileńszczyzny.
Dlaczego litewscy puryści o
swojej etniczności nie zechcieli
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dyskutować z Miłoszem? Wyżej
wymienione słowa poety, gdyby nie stanowiły treści książki
„Szukanie Ojczyzny”, a zostały
wypowiedziane przez któregoś z
liderów polskiej mniejszości, zapewne wywołałyby nie mniejsze
oburzenie niż słowa europosła
Waldemara Tomaszewskiego o
potrzebie integracji Litwinów na
Wileńszczyźnie.
Ponieważ na Litwie również obchodzony jest Rok Miłosza, oburzonym na Polaków Litwinom
warto wsłuchać się i przyjąć do
serca poniższe słowa wybitnego
poety: „Dawna Litwa nie chciała
nikogo nawracać na swój język i
wiarę, ta nowa wyznaczyła sobie
misję depolonizacji, posługując się argumentem, że przecież
to wszystko Litwini, tylko nie
uświadomieni”. Czy słowa te dosięgną umysłów nie tylko rzeszy
litewskich oszołomów, zgrywających patriotów, świadomie lub
nieświadomie
rozkręcających
koło nienawiści, znieważając
swoich współobywateli, usiłujących pielęgnować tradycje WKL
i mowę przodków, mimo zadanych ciosów sowietyzacji, blizn
rusyfikacji, które pragnie zastąpić lituanizacja? Czy znajdą się
mądrzy Litwini, rozumiejący, że
wspólne dobro wszystkich obywateli różnych narodowości z
uwzględnieniem tak delikatnej
materii, jak zachowanie tożsamości, języka i kultury, jest
potrzebne całej naszej wspólnej ojczyźnie Litwie i tylko takie podejście skonsoliduje cały
naród Republiki Litewskiej?
Piotr Stołypin – słynny reformator rosyjski, uznawany za jednego za najbardziej mądrych polityków Rosji, działający przez
pewien okres też na Litwie, wypowiedział niegdyś znamienne
słowa: „Naród, niemający samoświadomości narodowej, jest
nawozem, na którym wyrastają
inne narody”. Jeśli ktoś dąży
do przekabacenia i przekształcenia nas w ten nawóz, gorzko
się myli. Mamy swoją specyfikę
i wielowiekowe tradycje, stąd
utracenie autentycznego jestestwa jest dla nas równo warte
śmierci.
Nieraz przedstawiciele tej lub innej narodowości, ulegając presji
litewskich nacjonalistycznych
stereotypów, wbijanych w nierozgarnięte młode główki, rezygnują ze swojego pochodzenia,
wyrzekają się języka, wystawiając świadectwo nędzy ducha ich
rodziców i własnej. Jest to mimo
wszystko ich prawo, a samookreślenie się stanowi najważniejszy
czynnik. Nie wolno, natomiast
ulec temu, by ludzie, pragnący
pozbawić nas prawa być autochtonicznymi Polakami Litwy, a
nie spolonizowanymi Litwinami
oraz by ich zwolennicy uszczuplali prawo do samookreślenia
się mieszkańców według ich sumienia.
Działacze litewscy koncentru-

ją badania głównie na etnolingwistycznych przesłankach, o
wiele bardziej chwiejnych niż
genetyczne. Jak wiadomo, język
ojczysty można przekabacić na
inny w dość szybkim czasie, nawet w ciągu dwóch-trzech pokoleń. Charakterystyka genetyczna
narodu jest natomiast bardziej
trwała, pozostaje bez zmian,
a czynniki etnolingwistyczne, język, obyczaje nie mają na
nią żadnego wpływu. Za taką
charakterystykę w XXI wieku
uważa się posiadanie określonych genetycznych haplogrup,
których procentowa zawartość
może zmieniać się jedynie pod
warunkiem obcego genetycznego wpływu.
Wspomniany profesor Povilas
Gylys zjechał na stwierdzenie,
podtrzymywane zresztą chóralnie przez licznych etnicznych
Litwinów, że „areał” litewskości
był historycznie zawsze bałtycki
nie słowiański, co jakoby daje
prawo pozbawiania nas praw.
Rozumując logiką pana Gylysa,
który, ku mojemu zaskoczeniu,
zrzucił maskę i ujawnił twarz
etnocentrysty dopiero w wieku
emerytalnym, chciałbym zobaczyć, co by się stało, gdyby podobną logiką posługiwaliby się
ot choćby Indianie-Apaczowie,
Siu lub Huroni gdzieś w USA,
chcąc pomniejszyć status języka
angielskiego? Ale nawet i w tym
wypadku, przykład byłby nietrafny, ponieważ na Litwie język
polski był przyjęty przez elity
władców i oficjalne duchowieństwo, a Litwini nie byli prześladowani jak Indianie, ponieważ
współrządzili.
Skoro, jednak zarzuca się nam,
że jesteśmy tylko spolonizowanymi Litwinami, rzekomo zdrajcami etnicznej litewskości (chyba Mickiewicz, Moniuszko, Miłosz etc., także?), spójrzmy, jak
wygląda stan genetyczno-pochodzeniowy ludzi, zamieszkałych
na Wileńszczyźnie. Wcale nie
mam zamiaru znaleźć powody,
by komuś dowieść, że jest przybyszem. Chcę tylko podać do
wiadomości niektóre dane badań
najbardziej znanych litewskich
naukowców genetyków.
Żeby nikt nie oskarżył mnie o
stronniczość lub nie wytoczył
sprawy „Kurierowi Wileńskiemu”, proponuję sięgnąć do prac
litewskich genetyków, na przykład, największego autorytetu,
profesora Vaidutisa Kučinskasa,
który zbadał krew mieszkańców
Litwy i krajów sąsiednich na
przedmiot rozpowszechnienia
alleli LWb, który utożsamiany jest z bałtyckimi genami lub
bałtycką haplogrupą. Dodam, że
haplogrupą nazywamy grupę podobnych ze względu na wspólne
pochodzenie haplotypów, czyli
serii alleli genów, położonych w
specyficznym miejscu na chromosomie. Badanie występowania haplogrup pozwala na śledzenie migracji populacji.
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/ Część rodziny Landsbergisów stała się Žemkalnisami, tłumacząc nazwisko na język
litewski, inni zostali Landsbergisami Fot. archiwum

Otóż największa spotykalność
tej „bałtyckiej” haplogrupy występuje na Łotwie (wskaźnik
6.0) i na Litwie (5.7). Jak natomiast rozpowszechniła się bałtycka haplogrupa w regionach
Litwy? Na Żmudzi wskaźnik
ów waha się w granicach 6.07.5, w Auksztocie – 5.1-6.6. A
na Wileńszczyźnie? Tylko 2.7!
W Polsce rozpowszechnienie
bałtyckiej haplogrupy sięga 2.0,
podobny wskaźnik dotyczy też
europejskiej części Rosji. Przy
tym warto pamiętać, że fale tzw.
repatriacji do Polski w powojennych latach były znaczna, a badania, których dane przytaczam,
odbyły się w okresie, gdy to już
nastąpiło. Innymi słowy, gdyby Wileńszczyzny nie opuściło
kilkaset tysięcy ludzi, głównie
Polaków, wskaźnik haplogrupy
bałtyckiej byłby zapewne jeszcze mniejszy.
Zresztą, naukowcy, w tym też litewscy (prof. Gintautas Česnys)
zauważają także istniejące różnice antropometryczne u ludzi
z Wileńszczyzny w porównaniu
z resztą Litwy i Żmudzią. Haplogrupa R1a1, którą uważa się
za najbardziej typową dla Polaków, Białorusinów i Zachodnich
Ukraińców, na mapach rozpowszechnienia zahacza przede
wszystkim o Wileńszczyznę,
w znacznie mniejszym stopniu
– o Auksztotę i prawie nie występuje na Żmudzi. Te dane nie
mogą być żadnym pretekstem
do roszczeń i daleko idących
wniosków politycznych, ale do
namysłu i refleksji, owszem.
Litwini powinni zrozumieć, że
ojczyzną Polaków Wileńszczyzny jest Litwa, nie są generalnie
spolonizowanymi Litwinami i
nikt nie ma zamiaru przyłączyć
Wileńszczyzny do jakiegokolwiek państwa, ponieważ szczerze za Mickiewiczem każdy
zamieszkały tu Polak powie:
„Litwo! Ojczyzno moja!”. W
dobie XXI wieku byle myślący człowiek decyduje o swojej
przynależności narodowej i jest
wielkim nietaktem perswadować
o rzekomo innym pochodzeniu,
tym bardziej przy użyciu etnolingwistycznych kombinacji.
Wiele toponimów i hydronimów
na Wileńszczyźnie jest także słowiańskiego pochodzenia, choć

znaczne istnienie litewskich
wcale nie musi być pretekstem
do lituanizacji. Przytłaczająca
większość toponimów i hydronimów w Alzacji jest niemiecka. Tymczasem obecnie żaden
Niemiec nie dopuszcza aluzji, że
tutejsza ludność jest pochodzenia niemieckiego. To nie tylko
sprawa polityki, ale także etyki
i kultury.
Miejmy nadzieję, że naród litewski uleczy się z choroby lituanizacyjnej, stonuje wadliwe stereotypy i Nadniemeńska Kraina
zakwitnie niczym piękna mozaika, złożona z różnych narodowości. Że każdy nie-Litwin będzie
uważał ją za troskliwą matkę, a
nie macochę, która nie omieszkuje krzywdzić przybrane dzieci, a Polacy, jako przedstawiciele rdzennej (sic!) mniejszości
będą nieskrępowanie korzystali
z możliwości oświaty w języku
ojczystym, przynajmniej nie w
mniejszym zakresie niż w czasach sowieckich.
Polacy Litwy, a także litewscy
Białorusini, no, i ma się rozumieć, etniczni Litwini, w równej
mierze są spadkobiercami Wielkiego Księstwa Litewskiego i
jej dziećmi. Gdy komuś dzieje
się krzywda, jest to wbrew sprawiedliwości historycznej i Litwę
osłabia. Polacy Litwy szanują
dziedzictwo unijne, ponieważ
jest to dobrowolnie przyjęte
dziedzictwo ich przodków. My
o tym pamiętamy, ponieważ
Witowt wraz z Jagiełłą położyli swoją pieczęć pod m. in. słowami: „Jeśli kto pod jej (Unii)
skrzydła się schroni, znajdzie
bezpieczeństwo i nie będzie się
obawiał znikąd napadu; przez
nią prawa się tworzą, królestwa
porządkują i stan Rzeczy Pospolitej do najlepszego końca
dochodzi; ona się we wszystkich
cnotach wybornie mieści, a —
kto nią pogardzi, ten wszystko
utraci”. A w samym końcu: „W
imię Boże amen. Na — wieczną
— pamięć”.
Niech powyższe słowa władców,
a nie litewskich demagogów,
którzy musieliby łączyć wszystkich obywateli Litwy, skłaniają ku pamięci, żeśmy tacy sami
spadkobiercy dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. By
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Tej nocy z Lasu Świnarzyńskiego
wyszły upiory z siekierami na
niewinny i śpiący Dominopol
nad Turią
Sławomir Tomasz Roch

/

/ Książę Witowt-Witold Fot. archiwum

nie uwłaczać godności księcia
Witowta-Witolda, niech zaprzestaną siać nienawiść do wszystkiego, co polskie, przykrywając się rzekomo dziedzictwem
narodowym. Z drugiej strony
ani Krewska, ani potwierdzająca pierwszą — Horodelska, ani
Lubelska unie nie przewidywały
żadnych planów polonizacyjnych. Urzędy na Litwie otrzymywali ludzie miejscowi, przywiązani do Litwy i strzegący jej
praw, z —własnej chęci — decydując o mowie.

Kanonik Mikołaj Dausza, wielce szanowany przez etnicznych
Litwinów, jeszcze w 1599 roku
pisał: „Język polski przez ono
miłe zjednoczenie Wielkiego
Księstwa Litewskiego ze sławną
Koroną Polską na Litwie niemal
przyrodzony jest”. Dlaczego Litwini nie chcą zrozumieć istoty
słów twórcy litewskiego prawa
konstytucyjnego, patrioty Litwy,
chociaż litewskiego Polaka Michała Romera, który sprecyzował: „Polacy na Litwie stanowią
typ psychiczny i związek społeczny swoisty, jeden z rdzennych krajowych”?
Na Wileńszczyźnie od dawna
istniała wielojęzyczność. Zresztą, jak zrozumieć fenomen, że
chociażby w rejonie solecznickim obok istnieją wsie litewskojęzyczne,
białoruskojęzyczne
i polskojęzyczne. Czyż zatem
„polonizatorzy” pewne wsie
potrafili spolonizować, a inne
nie? Nie ma dowodów na to, by
prowadzono jakąkolwiek zróżnicowaną politykę wobec rożnych
wsi. Przy czym, polskojęzyczna
wieś niekoniecznie była wsią z
kościołem, najbardziej oskarżanym o polonizację.
Nieraz nacjonalistyczni oszołomi litewscy, zarzucają Polakom,

iż nie znają dobrze polskiego,
a przez to nie są Polakami, ale
spolszczonymi Litwinami. Taki
zarzut, jakoś dziwnie omija Tatarów, Żydów i Karaimów, najczęściej wcale nie znających swojego języka. Ci oszołomi, nie chcą
zrozumieć, że mimo rusyfikacji,
a teraz lituanizacji, zostaje pamięć rodzinna i tradycje, nawet
jeśli poddana na szwank pod presją asymilatorów.
Obok polskiego rdzenny język
litewski podwileńskich wsi istniał tu od wieków, znacząco
zresztą się różniąc od oficjalnie
przyjętego języka litewskiego.
Rzesze litewskich etnologów,
lingwistów i historyków rozczulają się nad tą odmianą języka litewskiego, przesiąkniętą polskimi lub białoruskimi wyrazami,
natomiast wobec polskiego języka Wileńszczyzny czują awersję
i posługują się jego specyfiką dla
uzasadnienia własnych nacjonalistycznych zapędów.
***
Wypowiedziałem wszystkie powyższe argumenty, bynajmniej
nie mając zamiaru „ugryźć” etnicznych Litwinów, ale w przekonaniu, że mamy swoje ważkie
argumenty, pomijając konwencje
międzynarodowe bądź Traktat
Polsko-Litewski. By dojść do porozumienia, jak nigdy potrzebny
wysiłek i rozsądek z obu stron,
ale także życzliwe kroki, przede
wszystkim większości, bo jest
liczniejsza i silniejsza; potrzebna
wzajemna chęć znormalizowania sytuacji. Zamordyzm lingwistyczny jak też polityczny oraz
brak konstruktywnego dialogu,
polityka, bazująca na przekonaniu, że tylko etniczni Litwini
są absolutnymi gospodarzami, a
Polacy – niemalże przybłędami,
prowadzi donikąd.

W maju 1943 r. banderowcy
zabrali ze sobą do lasu Edwarda
Korda i Władysława Piwkowskiego oraz innych Polaków,
rozpowiadając niby tu i ówdzie,
że chłopcy ci będą teraz walczyć razem z nimi, ramię w ramię z Niemcami. Jednak ludzie
Ci nigdy już więcej nie wrócili do swoich domów i rodzin.
Polacy w naszych stonach po
cichu, powiadali między sobą,
że Ich banderowcy skrytobójczo pomordowali tam, że już
na pewno nie wrócą, bo są
wśród pobitych. Wiem o tym
ponieważ przychodziła do nas
siostra rodzona Edwarda, której
było na imię Rozalia, lat około 20 i tak mówiła w naszym
domu: „Chyba Edek nasz nie
wróci, bo słyszeliśmy, że Ich w
lesie bandery pobili.”.
Po zabiciu Niemców na majątku Barańskich i zlikwidowaniu, tej niemieckiej placówki,
Ukraińcy poczuli się panami
w terenie i już zupełnie jawnie
poczynali sobie w całej naszej
okolicy. Przestali się bać kogokolwiek i jawnie z bronią jeździli po naszych drogach. Rozgrabili też do cna majątek Barańskich i dobrodusznie rozdali
ludziom. Często widziałam tych
młokosów po 17 lat z karabinami, jak zupełnie bezkarnie szli
sobie drogą. Tymczasem w nas
Polakach, już narastał strach,
zaczęliśmy na serio obowiać
się Ukraińców i tego, co jeszcze
mogą chcieć zrobić.
Mówiło się też często, szczególnie w naszym młynie, znaczy Polacy którzy przyjeżdżali z różnych stron, dzielili się
wiedzą, że oto Ukraińcy organizują tajne spotkania i zebrania po wsiach. Uderzające w
tych przekazach było to mianowicie, że b. uważano, nawet
pilnowano, by Polacy nie brali udziału w tych zebraniach.
Było to mocno podejrzane, a
dla wszystkich Polaków mocno,
już nawet niepokojące. Po temu
nasz tata Roman Różycki zawziął się, by raz jeden na takie
spotkanie pójść, ale mama Maria Różycka mocno się sprzeciwiła, mówiąc: „Nie idź, jak cię
tam nie wołają, to nie idź.”.
Dużo ludzi przychodziło do
młyna i mówiło o tym wszystkim z troską i niepokojem, by

nie powiedzieć z wyczuwalnym
lękiem. Co ważne nikt się właściwie, już temu nie dziwił, skoro niemal powszechnie i gołym
okiem, można było zobaczyć,
jak Ukraińcy już stronili od Polaków i jakby patrzyli spode łba,
jakoś tak wrogo.
Pomimo wszystko życie toczyło się dalej i trzeba było,
jakoś z tym wszystkim żyć,
staraliśmy się w tych trudnych
dniach, zachować konieczny
spokój. Jak zawsze w każdą
niedzielę, udawaliśmy się na
mszę świętą do parafialnego
kościoła pw. Narodzenia NMP
w Swojczowie. Naturalnie ks.
Franciszek Jaworski, proboszcz
naszej parafii, był doskonale
poinformowany o tym wszystkim, co działo się w całej okolicy. A jednak w swoich kazaniach i w swoim słowie do
wiernych nie nawiązywał do
tych ostatnich wydarzeń, jakby nie chciał rozpalać jeszcze
większego konfliktu.
Na tydzień przed rzezią, około południa udałam się do mojej
koleżanki Marysi Semeniuk. Ich
zabudowania należały już do
wsi Gnojno, ale od nas to było
zaledwie 300 m. Gdy tam przyszłam, zastałam jej rodziców
oraz trzech obcych chłopów.
Szykowali się iść na zebranie
do dużej, starej wsi ukraińskiej
Gnojno. Jej mama poczęstowała mnie pierogami i poprosiła,
bym wróciła się do domu, gdyż
oni udają się teraz na spotkanie
do Gnojna. Ja powiedziałam
wtedy, że powiem o tym zebraniu swemu ojcu, aby i on sam
mógł udać się na takie zebranie
do Gnojna. Wtedy ona rzekła:
„Lepiej żeby nie szedł.”.
Kiedy wróciłam zatem do
domu, opowiedziałam ze szczegółami wszystko ojcu, nie pomijając, tej znów niepokojącej
rady. A był u nas właśnie szwagier Jan Turowski z Dominopola, bowiem przyjeżdżali do nas
z żoną Stefką, niemal na każdą
niedzielę. Szwagier Jan zaraz
powiedział: „Widzi tata, że coś
się jednak szykuje, skoro tak
się Ukraińcy ukrywają. I mnie
też wzbraniają wydawać Niemcom drzewo. Nakazali nam też
napisać na kartce, ile jest osób
w domu i z obrazkiem świętym, powiesić na dworze, nad

drzwiami domu.”. Po tej rozmowie szwagier Jan pojechał
do domu na Dominopol. Ten
ostatni tydzień przed „Krwawą
Niedzielą” w Dominopolu i na
Wołyniu jeszcze był spokojny,
tylko my wciąż zastanawialiśmy
się, co to Ukraińce takie tajemnicze.
Na kilkanaście godzin przed
rzezią ludności polskiej, 10
lipca w sobotę, około południa
szwagier Jan przyjechał ze Stefką do nas ponownie, coś nie dawało mu spokoju, bał się tego,
co jeszcze może się wydarzyć.
Raz jeszcze poważnie rozmawiał z naszym ojcem o całej
sytuacji na Dominopolu, mówił
tak: „Tato coś się szykuje, bo
Ukraińcy tak się spieszą, tak się
kręcą, tak wszędzie jeżdżą!”.
Poprosił także naszą mamę Marię, aby pojechała z nimi na Dominopol, ponieważ mają przyjść
trzy kobiety, by grabić siano, by
mama nagotowała dla nich obiadu. Stefka była już bowiem w
siódmym miesiącu z dzieckiem
i zwyczajnie nie dawała sobie ze
wszystkim rady. I mama Maria
poszła z nimi na Dominopol. A
właśnie tej nocy banderowcy z
Lasu Świnarzyńskiego, zgotowali Polakom na Dominopolu
istne piekło na ziemi, mordując
dosłownie wszystkich mieszkańców tej wsi.

Krwawa Niedziela 11 lipca
1943 r. w Dominipolu
To była jeszcze jedna, jakich
wiele, spokojna noc nad piękną
Turią, choć dla wielu Polaków,
było w tej nocy, coś niepokojącego, coś jakby wisiało w
powietrzu, choć większość nie
wiedziała, że oto ostatni już raz,
kładzie się do łóżka. Tak samo
było na Dominopolu, niby ludzie coś przeczuwali, a jednak
ogromna większość dała się zaskoczyć i niemal wszyscy zginęli.
Nasza mama Maria w ten sobotni wieczór, zjadła kolację
razem z Janem i Stefką, a potem wszyscy spokojnie udali się
spać i to był ten ostatni raz, gdy
wszyscy widzieli się, jeszcze
razem, szczęśliwi, żywi i cali.
Opatrzność Boża czuwała jednak, tej nocy nad naszą mamą,
która spała w kuchni, a były
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tam drzwi na ogród, natomiast
siostra Stefka spała w pokoju,
były tam drzwi na Las Świnarzyński. Nagle w nocy mama
usłyszała gwałtowny łomot do
drzwi, ktoś dobijał się, chcąc
się dostać do środka chaty.
Mama Maria b. się wystraszyła
i natychmiast drzwiami wyleciała do ogrodu i tam skryła się
w jamie, w której Jan Turowski
pędził uprzednio bimber.
Gdy zrobiło się cicho i spokojnie, a było już na świataniu,
mama Maria wyszła z ukrycia
i poszła do chaty zobaczyć, co
tam się właściwie stało. Drzwi
w stronę lasu były otwarte, a
w korytarzu na progu, leżała
zamordowana jej córka Stefania Turowska, leżała w dużej
kałuży krwi. Ciała zięcia Jana
Turowskiego nie widziała, ale
znalazła ciało matki Jana, a
po drugim mężu Marii Potockiej. A pan Potocki leżał w
swoim pokoju i była narzucona na niego pierzyna. Przerażona tym, co zobaczyła, uciekła
z powrotem i dobrze się ukryła, już w innym miejscu. Rano
znów zobaczyła, jak Ukraińcy
ściągali wszystkich za nogi,
właśnie do tej jamy, w której
mama skryła się szczęśliwie
uprzednio. Widziała także, że
tak porzucone ciała, zarzucili
ziemią i bezceremonialnie, po
prostu zadepatali. Mama Maria tak się bała, że przesiedziała
w tym ukryciu cztery dni, aż do
środy 14 lipca.
Z opowiadania mamy wynika
także, że w środę miało miejsce
na Dominopolu jakieś zamieszanie i Ukraińcy „uciekali” z
obawy przed Polakami do Lasu
Świnarzyńskiego na Wołczak,
gdzie była ich główna siedziba i
baza do wypadów w całej okolicy. Mama skorzystała z tego zamieszania i przeszła pomiędzy
nimi przez most na rzece Turii
i przyszła do naszego domu na
kolonię Mikołajpol.
Po sąsiedzku mieszkali Ukraińcy, gospodarze zauważyli
mamę i zaraz donieśli banderowcom: „Zabiliście cztery
osoby, a tu była jeszcze jej matka, która ukrywała się, a teraz
uciekła i na pewno będzie mówić, co widziała na Dominopolu.”.
Mama w tym czasie przyszła
już do domu, była środa i dom
był zamknięty. Mama stała tak
na drodze i rozmyślała, co ma
teraz uczynić. Nawet nie wiedziała, co się w domu w tych
dniach tragicznych wydarzyło, czy tu także był pogrom na
Polakach i czy uciekliśmy, czy
zwyczajnie jeszcze żyjemy. Naraz nadjechał Ukrainiec na koniu, pochwycił mamę i zabrał z
powrotem, aż do głównej bazy
banderowców we wsi Wołczak.

/ Zdjęcie: Sławomir Tomasz Roch i Lucyna Schiesler z d. Różycka 19 lipca 2011 r. w miejscowości Gościm na Ziemi Lubuskiej.

I tak nasza mama zmuszona
była pracować dla nich w kuchni, gotowała dla banderowców
posiłki.
Szok i konsternacja po rzezi
w Ziemi Swojczowskiej
Wymordowanie
niemal
wszystkich mieszkańców dużej
i starej polskiej wsi Dominopol, zostało przeprowadzone,
tak sprawnie, że my na Mikołajpolu przez pierwsze dni, nic
o tym nie wiedzialiśmy. Po niedzieli zwyczajnie czekaliśmy,
że mama wróci z Dominopola,
tymczasem nie było jej, ani w
poniedziałek, ani we wtorek.
Na trzeci dzień w środę, było to
właśnie 14 lipca, tato mocno się
już niepokoił, czemu to nasza
mama wciąż nie wraca i powtarzał: „Co to jest, że Marysi nie
ma z powrotem?”. I tato Roman
powiedział do mnie: „Idź z krowami do Helenówki i wywiedź
się od ludzi, co tam się dzieje.”.
I ja poszłam, ale w drodze
spotkałam Polkę Rozalię Korda
oraz panią Piwkowską lat ok.
45. One pierwsze pytały mnie,
czy my już coś wiemy o Dominopolu i czy wiemy, już coś o
losie naszej Stefki oraz czy nasza mama Maria jest w domu.
Odpowiedziałam, że mamy
wciąż nie ma z powrotem z Dominopola i póki co nie wiemy,
co się tam mogło stać. Wtedy
one rzekły: „To wy wciąż nie
wiecie, że cały Dominopol jest
już wyrżnięty i Wasi bliscy pewnie też.”. Byłam w takim szoku,
że niewiele już z nimi przystawałam, tylko zaraz nawróciłam
do domu i powtórzyłam wszystko, co usłyszałam ojcu. Lecz
ojciec nie uwierzył w te wieści
i powiedział: „To niemożliwe,
żeby tak wszystkich ludzi pobi-

li, to ci ktoś głupot naplótł. Idź
zatem drugi raz do Helenówki i
dowiedź się coś więcej o tym.”.
I ja raz jeszcze poszłam na
kolonię Helenówka i zastałam
tam polską rodzinę Jantasów,
spakowanych na wozie i gotowych do ucieczki. Jeszcze kilka innych rodzin polskich, też
spakowanych i gotowych uciekać w każdej chwili. Ponieważ
jednak sytuacja się nieco uspokoiła, stali tak z wozami i czekali, co jeszcze może się lada
moment wydarzyć. Porozmawiałam zatem z Jantasową i pytałam, czy to prawda, co mówiły
Rozalia Korda i Piwkowska, że
cały Dominopol już wyrżnięty.
Gospodyni Jantas wyznała mi
wtenczas b. przejęta tak: „Tak
to prawda, bo psy wyją, krowy
ryczą, w kominach się nie pali,
tylko bandziory jeżdżą jak szalone w tą i nazad. Ponieważ
zrobiło się cicho i już nie mordują, to my stoimy tak i czekamy. Idź i powiedź niech wasz
ojciec, będzie w pogotowiu
także ze wszystkim.”. Wróciłam
zatem pospiesznie do domu i
powtórzyłam wszystko raz jeszcze, jak usłyszałam.
Nawet wtedy nasz tata, jeszcze nie wierzył, nie mieściło
mu się w głowie, jak można
zaplanować, a potem bestialsko
wymordować, tak dużą społeczność. Nakazał zatem starszej
naszej siostrze Kazimierze, aby
poszła sama na Dominopol i
sprawdziła, co tam się rzeczywiście stało i Kazia poszła. Dotarła b. blisko miejsca tragedii,
bo aż do mostu na rzece Turii,
tylko około 500 m od pierwszych zabudowań, wymordowanej wsi polskiej Dominopol.
Była tam chata, w której

mieszkała znajoma dziewczyna, Polka o nazwisku Stachurska. Jej córka lat około 17, była
dobrą koleżanką Kazi i często
razem udawały się do kościoła
w Swojczowie na nabożeństwa.
Okazało się, że młoda Stachurska, była także na Dominopolu,
właśnie w tę noc z soboty na
niedzielę, kiedy mordowano z
zaskoczenia mieszkańców wsi.
Jest zatem naocznym świadkiem, tych niewymownie tragicznych dla Polaków, a dla
Ukraińców haniebnych zapustów.
Stara Stachurska opowiadała zatem Kazi osobiście tak:
„Moja córka była w tę starszną
noc na Dominopolu, gdy Ukraińcy niespodziewanie napadli
na mieszkańców wsi i bestialsko, bez miłosierdzia mordowali
wszystkich, których zdołali dopaść. Także ona została mocno uderzona przez bandziora,
ostrym narzędziem w ramię i
mocno pokaleczona. Na szczęście udawała, że nie żyje, a rana
była na tyle poważna, że zmyliła czujność napastników. Kiedy
oprawcy odeszli, zdołała się poderwać na nogi i ukryć w pobliskich konopiach, tam straciła
przytomność. Gdy się ocknęła,
przez rzekę Turię, przedostała
się z największą ostrożnością
do rodzinnego domu. Opatrzyłam ją i ukryłam przed rezunami w naszej komórce. Chodź
a zaprowadzę cię do niej, byś
sama mogła się przekonać, że to
co mówią ludzie o masakrze na
Dominopolu jest straszną prawdą.”.
I rzeczywiście kiedy otworzyła drzwi komórki, ujrzała
swoją koleżnakę, ranną i wciąż
ogromnie przejętą tym, co się
kilka dni temu wydarzyło. Ka-

zia w obliczu naocznego świadka pogromu na Dominopolu,
również poczuła, jak uginają się
pod nią, jej własne nogi. Jakby
dopiero teraz, tak do końca, dotarło do niej, co tam tak przecież
blisko na Dominopolu, który tak
dobrze był jej znany, naprawdę
się wydarzyło. Stara Stachurska
widząc jej przejęcie, powiedziała: „Nie idź na Dominopol, bo
cię tam na pewno zabiją. Moja
córka widziała także, jak zakopywali ciała pobitych mieszkańców Dominopola, zapewne
chcą teraz ukryć przed światem, dowody swojej haniebnej
zbrodni. Na pewno i ciebie nie
wypuszczą.”.
Kazia zaraz wróciła do domu
na Mikołajpol i przekazała naszemu ojcu wszystko, co widziała i słyszała. Teraz nasz tato
Roman w końcu uwierzył i zaczął wolno pakować nasze rzeczy do kufra. Potem spakowane
rzeczy, ukryliśmy w zbożu w
życie. Od pierwszych chwil ojciec był przerażony, nie bardzo
wiedział, co w takiej sytuacji
zrobić, wahał się, co do następnych, a koniecznych kroków.
Wtedy nadjechała znajoma Polka z Zarudla o nazwisku Hasiak
z czwórką dzieci. Nawet nie zatrzymała się, ale tylko zwolniła
bieg konia, by krzyknąć do ojca
tak: „Panie Różycki niech pan
ucieka, bo nas na Zarudlu już
mordują!”.
I pojechała szalonym pędem
dalej. Po tym spotkaniu i po
tych słowach ojciec, właśnie
zaczał się pakować. [fragment
wspomnień Lucyny Schiesler
z d. Różycka z kolonii Maikołajpol na Wołyniu, wysłuchany, spisany i opracowany przez
S.T.Roch]
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ORLĘTA LWOWSKIE
Aleksander Szumański
Bohaterstwo Orląt Lwowskich
należy do polskich Czynów
Niepodległościowych broniących kresowych ziem i miasta
semper fidelis - zawsze wiernego Ojczyźnie Lwowa.
Obrona kresowej strażnicy będącej skarbcem kultury polskiej,
funkcjonuje podobnie jak obrona
Częstochowy przed Szwedami,
wiktoria Sobieskiego pod Wiedniem, brawurowa szarża szwoleżerów Kozietulskiego pod Samosierrą, czyn I Brygady Józefa
Piłsudskiego, „Cud nad Wisłą” i
obrona Zadwórza - polskich Termopil w sierpniu 1920 roku, a w
czasach nam bliższych Westerplatte, Monte Cassino, Powstanie
Warszawskie, bunt i determinacja „ludzi z żelaza”.
Kiedy heroiczny wyczyn w dziejach narodu obrasta z czasem legendą, która - bazując na setkach
relacji, opowieści, wspomnień
uczestników, okolicznościowej
poezji itp. - tworzy na ich podstawie obraz wyidealizowany.
Legenda taka, strojna często w
barwne wytwory fantazji, ma
niezwykłą siłę przenikania do
takich głębin świadomości społecznej, gdzie spokojna, trzeźwa,
ścisła wiedza historyczna nigdy
nie przeniknie. Historyka szczególnie winna interesować relacja
między dwoma zasadniczymi
czynnikami przekazującymi społeczeństwu wiedzę o przeszłości,
a mianowicie między legendą
a historią, baśnią a nauką historyczną.
„Jeżeli legenda jest z historią w
zgodzie - pisał wybitny historyk,
pierwszy kronikarz obrony
Lwowa Adam Próchnik - jeżeli
to, co głosi legendarna opowieść
znajduje swoje potwierdzenie w
historycznej ścisłości, staje się
legendą wielką, pożyteczną pomocnicą historii, wtedy bowiem
legenda, snując swe piękne opowieści o wielkich bohaterach i
niezwykłych wypadkach, niesie
przed rydwanem historii gorejący kaganek prawdy. Baśń i
nauka uzupełniają się wzajemnie w służbie głoszenia światu
przeszłości dziejowej”. Rola historyka jest wówczas ułatwiona
i wdzięczna”.
Inaczej jednak musi przedstawiać
się sytuacja, jeżeli pomiędzy legendą a wynikami badań naukowych nie ma zgodności. Wtedy
stosunek historyka do legendy
musi być ofensywny, bezkompromisowy i nakierowany na jej
przetwarzanie zgodnie z prawdą
historyczną. Legenda historyczna
bałamutna, to szkodnik w edukacji narodowej niebezpieczny. Nie
może być bowiem nauczycielką
nieprawda, a jej mistrzynią utopia. Edukacja narodowa czerpać
musi swe soki z podłoża prawdy
dziejowej i tylko taka wielkość
ostać się może, której nauka daje

na to legitymację, w przeciwnym
razie wychowanie narodowe staje
się samołudzeniem narodowym.
Wyniki badań naukowych potwierdzają, iż legenda Orląt
Lwowskich oparta jest na autentycznym czynie patriotycznym i heroiźmie. Jednak przez
ostatnie półwiecze w Polsce komunistycznej cenzura mniej lub
bardziej skutecznie wypierała ze
świadomości narodowej nie tylko nazwiska obrońców Persenkówki, Zadwórza i chłopców z
lwowskiej Góry Stracenia i Placu
Bema. Rugując trwałe, ale niewygodne ideologicznie bądź politycznie fakty i legendy, zastępowano je nowymi, niejednokrotnie
sztucznie, ponad wszelką miarę
wyolbrzymionymi (casus Janka
Krasickiego, czy też gen. Świerczewskiego - „człowieka, który
się kulom nie kłaniał”). Zmieniano symbole i znaki patriotyczne.
Fenomen
Orląt Lwowskich
przejawia się choćby w fakcie,
iż mimo upływu tylu dziesięcioleci, polscy turyści we Lwowie nadal uparcie poszukują
Cmentarza Obrońców Lwowa
i pomstują nad profanacją tego
miejsca, chociaż z reguły mają
dość mgliste pojęcie, kiedy i w
jakich okolicznościach padli
ci, którym wzniesiono tak niezwykły panteon. Bohaterstwo
Orląt Lwowskich przetrwało
w rodzinach (nie tylko lwowiaków) głównie dzięki przekazom
ustnym.
W wydanej w Paryżu w 1985
r. książce „Budowanie niepodległej” Wojciech Giełżyński
napisał: „Lwowskie Orlęta pełniły w międzywojennej Polsce
rolę Kamieni na Szaniec, jaka
w ćwierć wieku później przypadła chłopcom z Zośki i Parasola. Naród, który by nie otaczał
czcią swych bohaterów, ich heroizmu nie czynił wzorcem wychowawczym - byłby mówiącą tym
samym językiem populacją tutejszych, nie duchową wspólnotą
[...] Legenda Orląt, tak jak i ta o
chłopcach spod Parasola nie jest
sztucznie wyolbrzymiona, czego się nie da powiedzieć o wielu innych legendach - zwłaszcza
tych, co mają urzędowy stempel.
Lwów rzeczywiście obroniły wyrostki. Nawet dzieci miały udział
w zwycięstwie. Akurat to nie jest
mitem - gdy mowa o Obronie
Lwowa w listopadzie 1918 roku.
Dziś termin „Obrona Lwowa”
używany przez Polaków budzi
w kręgach nacjonalistów ukraińskich irytację, dlatego wymaga on pewnych wyjaśnień,
szczególnie młodemu pokoleniu.
U zarania II Rzeczypospolitej,
gdy Lwów był wielkim centrum
kultury polskiej i przez Polaków
administrowanym, termin „obrona” był oczywisty. Jego sens ro-

zumiało każde dziecko. Sytuacja
zmieniła się, gdy na mocy układów jałtańskich i poczdamskich,
po ogromnych przemieszczeniach ludności, Lwów przestał
być politycznie miastem polskim.
Jako Polacy mamy jednak prawo mówić o Obronie Lwowa w
listopadzie 1918 roku, gdyż nasi
rodacy wystąpili wówczas przeciw ukraińskiemu wojskowemu
zamachowi stanu. To nie oni zaatakowali, ale zmuszeni zostali
do obrony. Nie sięgali po cudzą
własność, lecz bronili swej ojcowizny, swych domów, ulic, szkół,
uczelni, fabryk i warsztatów.
Powstali do walki na początku
wręcz z gołymi rękami: z szablami, strzelbami i pistoletami
wyciągniętymi z lamusa, zdobywając z czasem nowoczesną broń
maszynową na zawodowym wojsku przeciwnika.
Początkowo bronili się samotnie, bez żadnej pomocy, której
Polska, ledwo do życia powstała, dać nie mogła. Zanurzeni w
mrokach długich listopadowych
nocy, okrążeni, pozbawieni
światła, wody i żywności, wykazywali częstokroć krańcową
desperację. Wśród obrońców
byli robotnicy i urzędnicy, księża i batiarzy - słynni lwowscy
ulicznicy, kobiety, dzieci i starcy
oraz ci najbardziej patriotyczni i
ofiarni - gimnazjaliści i studenci.
Im to właśnie nadano przydomek
„Orlęta Lwowskie”, w którym
jest wiele pieszczotliwości rodzicielskiej.
Setki z nich padło broniąc swej
ojcowizny, torując drogę odsieczy z głębi Polski. Legli później
pospołu na cmentarzu, który był
jedną z największych świętości
Polski i jedną z najciekawszych
osobliwości w świecie. Za ich
to czyn m.in. państwo polskie
odznaczyło Lwów - jako jedyne
miasto polskie - Krzyżem Virtuti
Militari. Uroczystość dekoracji
miasta miała miejsce na placu
Mariackim we Lwowie w 1920
roku. Pierwszy Marszałek Polski Jozef Piłsudski powiedział
wówczas:
„Lwów ! - któreż polskie serce nie drgnie na to miano. Za
dawnych czasów Lwów był
takim miastem, jakich dawna Rzeczpospolita Polska miała wiele: miał swoje dni sławy i
klęski, lecz niezapomniana jego
w historii rola zaczyna się w
noc najczarniejszej niewoli. Po
roku 1863 Lwów był miastem
najmniej ugodowym. Wówczas
to wszędzie panowała ugoda,
wszędzie hasłem była tzw. rozwaga, tak często równoznaczna z tchórzostwem, wszędzie
panował tzw. rozsądek, który
jakże często był tylko bojaźnią.
Lwów był zawsze najbardziej
bez trwogi. Tu serca Polski

biły najśmielej. Kto pragnął
odetchnąć uczuciem wolności i
nawiązać nić tradycyjną myśli,
czy walki o niepodległość Polski, musiał oprzeć pracę o
Lwów, gdzie biły serca goręcej rwące się do wolności. Na
tarczy waszej herbowej wypisane są słowa „Zawsze wierny!”
- i dlatego iluż tu wiernych
szukało ucieczki. Ilu wiernych
złożyło tu głowy, by swym duchem otoczyć opieką to, co tu w
sercach najgoręcej żyło - wiarę,
że jeszcze nie zginęła.
Niech mi będzie wolno, jako
temu, który tu, we Lwowie, o
ruchu zbrojnym marzył i w
czyn realizować się go starał,
złożyć osobistą podziękę miastu, które mnie i moich uczniów
chowało, gorącym swym uczuciem grzało. W chwili, kiedy
zginęła zmowa naszej niewoli,
wam przypadł honor pierwszej
walki przy waszych murach i domach. Tak, jakby na zakończenie marszu pogrzebowego,
który grano nad Polską, u was
zabrzmiał ostatni akord nie pogrzebu, lecz tryumfu. Pozwólcie
panowie, że przypomnę, w jakich
warunkach była Polska wówczas
- przed dwoma laty. Nie była to
Polska dzisiejsza, która rozporządza setkami tysięcy dłoni,
zdolnych pochwycić żelazne
bagnety, i setkami paszcz armatnich, które jej bronić są
w stanie. Polska sprzed dwu
lat, powołując synów do broni,
nie miała bagnetów, które by w
ręce żołnierza włożyć mogła; gdy
miała broń, nie miała odzienia;
gdy miała odzienie, nie miała
naboi. Taką była wtedy Polska,
gdy w łachmany wojenne ubrane zastępy szły pod
Lwów, by go od najazdu bronić. Bój był prowadzony o miasto oblężone. To nie jest zwykły
bój, proszę panów. Miasto wywiera wpływ na żołnierza niesłychanie silny. Każda trwoga,
każdy niepokój, każde drgnięcie serca miasta niewidzialnymi nerwami bieży tam, gdzie na
krańcach jego bój się toczy, do
najdalej wysuniętej placówki
żołnierskiej. Żołnierz staje się
obywatelem miasta, miasto staje
się żołnierzem. Miasto i żołnierz
żyją wspólnym życiem. Trwoga i
lęk, czy ufność i wiara mieszkańców, to potęgi ciemne lub
jasne, które dają klęskę lub
zwycięstwo. Żołnierz staje się
zależny od siły lub słabości
tych, których broni, tak, że nie
wiadomo nieraz, co ważniejsze
- czy żołnierz, czy duch miasta,
które żołnierz ten broni.
Lwów w dniach dla niego
ciężkich stał się zbiorowym
żołnierzem. Od jego pewności i
jego wiary zależało, czy każdy
żołnierz stać będzie spokojnie na
placówce. A miasto
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jest w cięższych warunkach,
niż żołnierz na froncie. Miasto nie widzi nieprzyjaciela, nie
widzi bezpośrednio rezultatów
strzałów, nie zna podniecenia,
jakie daje walka oko w oko.
Miastu przypadają w udziale
tylko same męki i trwogi. Dzieciom zagraża nędza, rodziców
chwyta śmiertelna obawa. Miasto musi brać udział w zbiorowym wysiłku, musi opanować
swój lęk, trzymać na wodzy
swą niepewność, by strachem
nie zarazić tych, którzy stoją
na jego straży. Tych kilkadziesiąt dni walki uczyniły ze Lwowa dzielnego żołnierza. Dlatego
ja, jako naczelny wódz, który
ma za zadanie odznaczać najdzielniejszych wśród dzielnych,
najwaleczniejszych wśród walecznych, z całą sumiennością,
a zarazem z uczuciem szczęścia
rozstrzygnąłem, że mogę dać
zbiorowemu żołnierzowi miastu
waszemu - najwyższą odznakę
wojskową”
Uzasadniając tę decyzję marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Tu codziennie walczyć
trzeba o nadzieję, codziennie
walczyć o siłę wytrwania. Ludność stawała się wojskiem,
wojsko stawało się ludnością. I
kiedym ja, jako sędzia wojskowy
dający nagrody, odznaczający
ludzi, myślał nad kampanią pod
Lwowem, to wielkie zasługi waszego miasta oceniłem tak, jak
gdybym miał jednego zbiorowego żołnierza, dobrego żołnierza,
i ozdobiłem Lwów Krzyżem Orderu Virtuti Militari, tak, że wy
jesteście jedynym miastem w
Polsce, które z mojej ręki, jako
Naczelnego Wodza, za pracę wojenną, za wytrzymałość otrzymało ten order”.
Czyn Orląt Lwowskich stał się
sławny, uwieńczono go laurem
zwycięstwa i legendy. Wszedł
do podręczników szkolnych,
przyjmując formę wzorcowej
postawy patriotycznej. Podniecał wyobraźnię twórców sztuki, poetów, malarzy, muzyków,
rzeźbiarzy i powieściopisarzy.
Skupiał też uwagę cudzoziemców. Był argumentem koronnym na rzecz przynależności
państwowej miasta.
Marszałek Francji Ferdynand
Foch - jeden ze zwycięskich wodzów w pierwszej wojnie światowej - przemawiając w 1923
r. na Uniwersytecie Lwowskim
im. Jana Kazimierza w czasie
uroczystości nadania mu honorowego doktoratu, oświadczył:
„W chwili, kiedy wykreślano
granice Europy, biedząc się nad
pytaniem jakie są granice Polski, Lwów wielkim głosem odpowiedział: Polska jest tutaj. A
bezpośredni świadek wydarzeń,
obserwujący drugie oblężenie
Lwowa w 1919 r., francuski generał Barthelemy, oddając hołd
męstwu kobiet i dzieci lwowskich
powiedział: Skłaniam nisko głowę przed kobietami szlachetnymi
i bohaterskimi dziećmi, znoszącymi tyle cierpień i krew przele-
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wającymi, by głośno stwierdzić,
by krzyczeć na cały świat, że
chcą do Polski należeć”
Czyn Orląt Lwowskich począł
podlegać procesom narodowej
sakralizacji oraz mitologizacji
już od pierwszych godzin po
zwycięskiej odsieczy i ustąpieniu 22 listopada 1918 r. wojsk
ukraińskich ze Lwowa. Następnego dnia w porannym wydaniu „Kuriera Lwowskiego”
jego redaktor naczelny Bolesław Wysłouch, jeden z twórców polskiego ruchu ludowego,
pisał: „W chwili powszechnego
entuzjazmu wszystkich myśli i
uczucia zwracają się z wdzięcznością ku tym bohaterom, którzy
krwią zapisali jedną z najpiękniejszych kart historii Lwowa i
Ojczyzny. Było ich nasamprzód
30 młodziutkich szermierzy wolności, zamkniętych w szkole im.
Henryka Sienkiewicza, potem
rosły ich hufce, przeważnie ze
studentów gimnazjalnych i niedorostków od warsztatów, zdobywając oręż i wypierając wroga z
ulicy w ulicę, a ścieląc gęsto pole
walki swymi ciałami, poszarpanymi od pocisków.
Cześć Polskiej Młodzieży!
Cześć Polskiej Dziatwie Lwowa!
Wśród huraganu granatów, poświstów szrapneli, wśród gradu
kul stał młodzieniaszek polski
po parę dni i nocy z rzędu na
placówce i o głodzie i chłodzie
walczył za Polskę z męstwem
prawdziwie bohaterskim. Wielu
z nich wymknęło się z domu bez
wiedzy i zezwolenia rodziców.
Dla tych młodocianych obrońców Lwowa należałoby założyć
złotą księgę ku wiecznej pamięci
i chlubie miasta”.
Tak przedstawiała się pierwsza,
publicystyczna próba kreacji
legendy Orląt Lwowskich. Później przyszły następne, coraz
bardziej sugestywne i dojrzałe
literacko. Największy wpływ
na kształtowanie bohaterstwa
Orląt Lwowskich mieli Kornel
Makuszyński, Adam Grzymała-Siedlecki, Jan Parandowski, Aleksander Baumgarten,
Artur Schroeder, Ferdynand
Neumauer ps. Mirosław Bezłuda, Józef Białynia-Chołodecki,
Stanisław Obrzud, Jan Gella,
Adam Próchnik, Wacław Lipiński, Witold Hupert, Aleksander
Kron, Jerzy Dunin-Wąsowicz i
Stanisław Łapiński-Nilski, Artur Oppman (Or-Ot).
W poszczególne rocznice regularnie ukazywały się jednodniówki i różnego typu broszury
oraz albumy sławiące czyn Orląt Lwowskich. Przez prasę, nie
tylko lwowską, przechodziła fala
artykułów
okolicznościowych
oraz relacji z obchodów „Święta
Obrony Lwowa”. Odbywały się
wiece, capstrzyki, msze patriotyczne, na których wygłaszano
płomienne przemówienia. Najbardziej spektakularne obchody
zorganizowano w listopadzie
1938 r., w 20. rocznicę walk o
Lwów. Pochód, który uformował się po nabożeństwie patrio-
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tycznym w kościele Jezuitów i
zmierzał na cmentarz Obrońców
Lwowa, liczył kilka kilometrów.
Specjalną rolę w upowszechnianiu bohaterstwa Orląt Lwowskich odegrała poezja. Tematowi
obrony Miasta Semper Fidelis
wiersze poświęcili m.in. Henryk
Zbierzchowski, Artur Oppman
(Or-Ot),Adam
Cehak-Stodor,
Rudolf Arend, Maryla Wolska,
Witold Bunikiewicz, Ludwik
Szczepański, ks. Tadeusz Karyłowski, Marian Grzegorczyk,
Józefa Rogosz-Pieńkowska, Artur Schroeder, Maria Kazecka,
Mieczysław Lisiewicz, Maciej
Szukiewicz, Stefania Tatarówna,
Janina Mogiła-Stankiewiczówna.

i osłoniły przed wrogiem
własnymi piersiami Lwów.

Początkowo dominowała poezja przygodna, wiersze-reportaże tworzone na linii frontu,
na barykadzie, bez pretensji
do wieczności, jak choćby napisany już 4 listopada 1918 r.
wiersz „Ostatnie liście” Marii
Kazeckiej, dedykowany dzieciom-bohaterom z Ogrodu Jezuickiego. Poetka mieszkała
przy ulicy Kraszewskiego, przy
samym parku.

O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew - to za nasz Lwów!
Ja biłem się tak samo
Jak starsi - mamo, chwal! ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal! ...

Widzę z okien, jak w mojej padacie ulicy.
W jakichż bolesnych gwiazdach będziemy was chować!
Noc późna, delikatnej pełna tajemnicy.
Lecą liście i zdają się za śmierć
dziękować.
Chwałę Orląt Lwowskich głosili nie tylko poeci lwowscy, jak
choćby Henryk Zbierzchowski, ale również warszawscy,
krakowscy, wileńscy. Jeden z
najgłośniejszych wierszy poświęconych Orlętom lwowskim
pt. „Przyśniła się dzieciom Polska” napisał w styczniu 1919 r.
Edward Słoński, poeta znany
z utworów melodyjnych, prostych w formie, nawiązujących
do tradycji piosenki ludowej,
żołnierskiej, wyrażający powszechne w czasie pierwszej
wojny światowej nastroje oczekiwania.
PRZYŚNIŁA SIĘ DZIECIOM
POLSKA
Przyśniła się dzieciom Polska
czekana przez tyle lat,
do której modlił się ojciec,
za którą umierał dziad.
Przyśniła się dzieciom Polska
w purpurze żołnierskiej krwi szła z pola bitym gościńcem,
szła i pukała do drzwi.
Wybiegły dzieci z komory,
przypadły Polsce do nóg
i patrzą - w mrokach przyziemnych
posępny czai się wróg.
Dobywa ostre żelazo,
zbójecką podnosi dłoń...
Więc obudziły się dzieci
i pochwyciły za broń.
Poniosły w groźny wir bitwy
zwycięski parol swych snów

Na progu Polski idącej
układły na wieczny sen
swych oczu modre bławaty
i płowy swych główek len.
Edward Słoński
Nie mniej popularny był wiersz
pt. „Orlątko” Artura Oppmana
(OR - OT), poety Warszawy, bajkopisarza, epigona romantyzmu.
Jest to poetycki monolog umierającego syna do matki.
ORLĄTKO

Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat ...
O, nie płacz nad swym synem,
Że za Ojczyznę padł ! ...
Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal! ...
Mamo, czy jesteś ze mną ?
Nie słyszę twoich słów ...
W oczach mi trochę ciemno ...
Obroniliśmy Lwów! ...
Zostaniesz biedna samą ...
Baczność za Lwów! Cel! Pal!
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal...
Artur Oppman / OR-OT /
Utwór „ORLĄTKO” napisał
Artur Franciszek Michał Opmman /OR - OT/ gorący patriota,
wybitny poeta i pisarz, „ młodopolanin”, urodzony w Warszawie, zakochany we Lwowie.
Utwór powstał w okresie Obrony Lwowa w listopadzie 1918
roku.
Z wierszy późniejszych bodaj
najpopularniejszy
wyszedł
spod pióra Mariana Hemara:
Matka płakała: czyś ty zwariował?
Ojciec się gniewał: czyś ty się
wściekł?
Zamknął go w domu. Czapkę
mu schował,
Kolega gwizdnął i - chłopiec
znikł...
Kto go tak uczył? Kto go tak
skusił?
Jaka muzyka? - Do jakich
słów?
Kto go opętał? - Kto go przymusił?
Żeby on zginął - za co - za
Lwów!!!
Kto mu wyszeptał słowa nadziei,
Że on na zawsze, na wszystkie
dni

Do Polskiej Mapy ten Lwów
przykleił
Gumą arabską - kropelką krwi!
W 1919 r. dr Jan Niemiec, znany lwowski pedagog, prowadzący wzorową szkołę przy ul.
Pełczyńskiej, napisał sztukę
pt. „Obrona Lwowa”, którą
wystawił Teatr Wielki. Później
utwór ten często wprowadzały
do swego repertuaru amatorskie teatrzyki szkolne. Bohaterem sztuki jest 14-letni Antoś
Nieborski, postać fikcyjna, ale
kojarząca się bardzo wyraźnie
z historią życia i śmierci legendarnego Jurka Bitschana, rozsławionego w znanej powszechnie przed wojną balladzie Anny
Fischerówny.
BALLADA O JURKU BITSCHANIE
Mamo najdroższa, bądź zdrowa.
Do braci idę w bój!
Twoje uczyły mnie słowa,
Nauczył przykład twój.
Pisząc to Jurek drżał cały.
Już w mieście walczy wróg,
Huczą armaty, grzmią strzały,
Lecz Jurek nie zna trwóg!
Wymknął się z domu, mknął
śmiało,
Gdzie bratni szereg stał,
Chwycił karabin w dłoń małą,
Wymierzył celny strzał.
Toczy się walka zacięta,
Obfity śmierci plon.
Biją się polskie Orlęta
Ze wszystkich Lwowa stron.
Bije się Jurek w szeregu,
Cmentarnych broni wzgórz,
Krew się czerwieni na śniegu
Ach! Cóż tam krew! Ach! Cóż?!
Jurek za chwilę upada,
Lecz wnet podnosi się,
Pędzi gdzie wrogów gromada,
Do swoich znów się rwie.
Rwie się, lecz pada na nowo...
„Ach mamo nie płacz! Nie!...
Niebios Przeczysta Królowo!
Ty dalej prowadź mnie!”
Żywi walczyli do rana,
Do złotych słońca zórz.
Ale- bez Jurka Bitschana,
Bo Jurek nie żył już.
Anna Fischerówna
Znaczący udział w kreowaniu
legendy lwowskich Orląt mieli również malarze, rysownicy, ilustratorzy książek. Bodaj
najbardziej znany obraz pt.
„Orlęta w walce” namalował
Wojciech Kossak. Wykorzystał tam scenerię cmentarza
Łyczakowskiego, gdzie za pomnikami i nagrobkami broni
się grupa młodzieży. Obraz ten
upowszechniano w tysiącach
widokówek. Równie sławny był
tryptyk Stanisława Kaczora-Batowskiego „Bój o Persenkówkę”.
W latach 1919-1920 Janina
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Mogiła-Stankiewiczówna namalowała cykl pt. „Obrona
Lwowa”, w którym najbardziej
znane były obrazy „Cmentarzyk Politechniki w listopadzie
1918 r.”, „Duchy cmentarza” i
„Pogrzeb lotnika”. Artystka,
mieszkająca w pobliżu głównego gmachu Politechniki, z
okien swej pracowni patrzyła
na dramaty, jakie rozgrywały
się na małym, prowizorycznym
cmentarzyku umieszczonym w
ogrodzie Politechniki. Często pisała w komentarzu do wystawy swych obrazów - łzy przesłaniały mi widok, gdyż do uszu
moich dolatywały jęki i cichy
płacz żon, matek, sióstr, które
grzebały swoich najdroższych.
W oczach moich matka bohatera, wśród gradu kul i błysków
szrapneli pękających w powietrzu, odgrzebywała zmarzniętą
ziemię - dla syna - na wieczny
spoczynek. Nigdy nie zapomnę
chwil męki, rozpaczy i dumy z
ofiar tych najmłodszych. Obraz
ten jest częścią całego cyklu.
Popularnością cieszyły się również ilustracje książkowe Kamila Mackiewicza do opowiadań z tomu „Orlęta” Artura
Schroedera i Michała Sozańskiego, zwłaszcza „Wypad z
Kadeckiej Szkoły”.
W 1934 r. profesor Uniwersytetu im.Jana Kazimierza Stanisław Łempicki wystąpił z propozycją, aby miasto zamówiło
u Wojciecha Kossaka „Panoramę Orląt Lwowskich” i wspólnie z prof. Tadeuszem Obmińskim sugerował, aby umieścić
ją w Baszcie Prochowej. Miały
to być nowe lwowskie Racławice. Sens takiego dzieła - pisał
Łempicki - będzie na wskroś
pozytywny. Bo nie chodzi tutaj
o poruszanie starych ran walki
bratobójczej dwóch bliskich
sobie narodów, nie chodzi o odbliźnianie starych blizn polsko-ukraińskich ani o drażnienie
ambicji narodowych Ukraińców, od czego jesteśmy jak najdalsi. Duszy dzisiejszego Polaka-państwowca powinna być
obca wszelka negacja, wszelkie
uczucie nienawiści. Czyn Orląt
Lwowskich jest dla nas - bez
względu na partnera krwawych lecz nieszczęsnych walk
- przejawem najpiękniejszym
czystego bohaterstwa i heroicznego poświęcenia dla Ojczyzny.
Przejdzie on do ideowej historii polskiej w tej samej jasnej,
prawie legendarnej aureoli, jak
niegdyś obrona Jasnej Góry:
wszakże mówiąc o tamtej obronie widzimy dzisiaj tylko Cudowny Obraz Częstochowski,
i Kordeckiego, i obrońców, i
nawet herosów sienkiewiczowskiego „Potopu” - a nie pamiętamy prawie o Szwedach, nie
czujemy do nich żadnej dziejowej abominacji. Czyn Orląt
Lwowskich - to niesłychanie
ważny moment wychowawczy , pedagogiczny dla całych
pokoleń dzisiejszej i przyszłej
młodzieży, to wielki przykład,
wielkie exemplum historyczne,
które ma nauczać patriotyzmu
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i poświęcenia idealnego i żołnierskiego hartu, które - jak
przepiękny rozdział z polskiego
Plutarcha i z polskiego Amicisa
- ma porywać ku naśladowaniu.
Pomysłu tego nie zrealizowano.
W Baszcie Prochowej władze
miejskie skłonne były umieścić
plastyczną panoramę Lwowa,
wykonywaną przez Janusza
Witwickiego.
Zmierzając do ogólnej konkluzji można stwierdzić, iż legenda Orląt Lwowskich, czerpiąca
swą siłę z autentyzmu wydarzeń historycznych, miała niezwykłą, magnetyzującą moc i
znakomicie służyła wychowaniu patriotycznemu nie tylko
w mieście, które uchodziło za
kresową strażnicę. Ostatniemu
pokoleniu, zrodzonemu w niewoli, marzyły się bohaterskie
boje Kmicica, Wołodyjowskiego, Podbipięty, Kozietulskiego,
Sułkowskiego, Ordona, Sowińskiego. Młodzież kształcona na tych ideałach w chwili
gwałtownego, zaskakującego
zagrożenia dla polskości Lwowa, postanowiła w naturalny
sposób odwołać się do tradycji
obrony Częstochowy, Zbaraża, Kamieńca, i błyskawicznie
zmieniła się w żołnierzy sprawy
narodowej, skandujących „Nie
damy ziemi skąd nasz ród”.
I oto kilkunastoletni gimnazjalista, który jeszcze niedawno
bał się ciemnego pokoju, „dwójek pana profesora”, przepadał za łakociami, z niechęcią
opuszczał ciepły pokój w jesienno-zimowe chłody, decydował się na udział w prawdziwym boju, gdzie płaci się krwią
i bólem. Nocami na przenikliwym wietrze, w listopadowej
zadymce, w kałuży błota, głodny, zziębnięty, trwał na placówce zasypywanej pociskami. Na
Cytadeli i Górze Stracenia, w
Ogrodzie Pojezuickim i przy
szkole Henryka Sienkiewicza,
pod Sejmem i przed Politechniką, na ulicy Bema i pod Pocztą plamił bruk swą krwią, był
nieustępliwy, ofiarny i wielki
duchem. Początkowo niemal
gołymi rękoma, potem karabinem często wyższym od siebie
i bardzo ciężkim, zdobywał
kulomioty, automobile, działa,
amunicję i walczył nierzadko
pod oknami rodziców, których
chciał wyzwolić.
Historię Orląt Lwowskich w
niezwykły sposób utrwalił też
słynny Cmentarz Obrońców
Lwowa, część Cmentarza Łyczakowskiego,na zboczu Pohulanki - unikat w skali europejskiej, panteon pamięci
narodowej o młodocianych bohaterach, pełen zadziwiających
budowli i pomników oraz fantazyjnej roślinności, cmentarz-park - polskie Campo Santo.
Jego profanacja rozciągnięta
na dziesięciolecia - prawem paradoksu - wbrew pragnieniom
profanów, ugruntowała mit o
czynie kolegów Jurka Bitschana.

W 28 lat później, 1 sierpnia
1944 r. w Orlęta Lwowskie
wcieliły się Orlęta Warszawskie.

Wpatrzeni tylko w gród swój
stary
Szli bez okopów w wolność dni
Bo zbrojni byli w łez sztandary.

I tak wkraczały dumnie
Dziewczęta z Kleparowa
A chłopcy zewsząd szumnie
Bronili swego Lwowa

WARSZAWSKIE DZIECI

A niebosiężna tylko moc
Zbroiła tuman młodych rot,
Szrapneli zmowę w Orlą Noc
Ramiony bronił tylko splot.
Oni trójkami w niebo szli,
Bo taki trwał Ojczyzny los,
Historię wbarwił ból tych dni
Wrażej potęgi czarci głos.

Ich tanki to zwycięstwo
Ich konie to bić wroga
Ich radość splotło męstwo
W obronie swego Lwowa

Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden
trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramię w ramię stanie lud.
Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico,
damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!
Powiśle, Wola i Mokotów,
Ulica każda, każdy dom –
Gdy padnie pierwszy strzał,
bądź gotów,
Jak w ręku Boga złoty grom.
Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico,
damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!
Od piły, dłuta, młota, kielni –
Stolico, synów swoich sław,
Że stoją wraz przy Tobie wierni,
Na straży Twych żelaznych
praw.
Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico,
damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!
Poległym chwała, wolność żywym,
Niech płynie w niebo dumny
śpiew,
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy,
Odpłaci za przelaną krew.
Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico,
damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy
w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!
Autor tekstu: Stanisław Ryszard Dobrowolski (ps. Goliard)
O OBROŃCACH LWOWA
Oni trójkami młodej krwi

Szlakami ulic szli nieznani,
Nad nimi zaś granatów mowa,
Podle zbrojeni, ukochani,
Broniący piękna swego Lwowa.
W polskości grodu zadumani,
Nad nimi trwała wraża zmowa,
A byli chciani, choć niechciani
Orlęta, dzieci swego Lwowa.
I w chwale swej wkraczali
dumnie
Pieśni nutami Kleparowa,
Gołymi pięśćmi walcząc szumnie
Szły Orły Dzieci swego Lwowa.
I sztandarami bój wygrały,
W dym już rozwiana siła wroga,
Bo to Orlęta tak śpiewały,
Orlęta, dzieci swego Lwowa.
I w łyczakowskim gruzu wale
Spoczęły ich dziecięce słowa
A w twardej ziemi, lwowskiej
skale
Trwają do dziś Obrońcy Lwowa.
Aleksander Szumański

Ubrali ciernia koronę
Tak ich uczyła mama
i w swego Lwowa obronie
Odbezpieczyli granat
Jeden z obrońców Lwowa
Młodziutki Jurek Bitschan
Co zginął w Lwowa chwale
Do taty list napisał
Tato ja muszę okazać
Siłę jak młodzież polska
Wroga z mapy wymazać
Z mocą polskiego wojska
I walcząc bez okopów
Swoim sztandarem z orłem
Obrońcy Lwowa śpiewali
Pospołu ze swoim godłem
A wróg im bezlitośnie
Dziecięce serca wyrywał
Oni z miłosną pieśnią
A lwowski wiatr ich porywał
Szablami posiekani
Młodzi obrońcy Lwowa
Co życie mieli za nic
Bóg ich w dzielności zachował
Trzysta trzydzieści ciałek
Legło w przedpolu przedmurza
Powstały Termopile
I nie oddali Zadwórza
Aleksander Szumański

MATKA BIAŁOCZERWONA

CO TO JEST MIŁOŚĆ

Popatrz Mamo na Łyczaków
Tam brzmi chór Czerwonych
maków
Tam jest Polska, u twych stóp
Tam jest kraj jedyny Lwów.

Co to jest miłość
Czy to grzech
Wiosenny kaprys
Pusty śmiech

Nie płacz Mamo ja wnet wrócę
Lecz na chwilę odejść muszę
Nie płacz mamo w mej czerwieni
To Lwów tylko się zieleni.
Lwów nasz żyje, Polski Rota
Nic, że dzisiaj krwi Golgota
Nic, że dzisiaj stąpasz cieniem
Ja to z Obrońcami zmienię.
Nie płacz mamo na mą duszę
Ja na chwilę odejść muszę
By powrócić do twych stóp
I zobaczyć polski Lwów.
Aleksander Szumański
ZADWÓRZE POLSKIE TERMOPILE
Słonce znakiem wolności
Zza chmur im spozierało
Blaskiem dziecięcej miłości
Ojczyzną spoglądało
To druga jesień wrogości
Młodzieńczy los oplata
W lewej ręce karabin
A w prawej bat na kata

Cząstka przeżycia
Szara mgła
Postać niebycia
W sercu skra
Radość spełnienia
Szara nić
Szał uniesienia
Wieczne nic
Kabaret wrażeń
Myśli splot
Spełnienie marzeń
Ptasi lot
Kukułcze gniazdo
Pusty śmiech
Ściśnięte gardło
Mokry las łez
Burza wiosenna
Lodu szkło
Kochanka senna
Dobro i zło
Czy kocie oczy
Wschodzący świt
Światło przeźroczy
Prawda i mit
Uśmiech czy smutek
Przegrana noc
Czas niezabudek

www.ksi.btx.pl
Słoneczna moc
Już szara mgła
I pierwszy śnieg
I ty to ja
I ptaków śpiew
Wędrówki trop
I srogi mróz
Błąd przebaczenia
Splecenie dusz
Wrogość nienawiść
Wyznania zew
Zwyczajna szarość
I wichru wiew
Przeżycia radość
Czy chaos dnia
I wieczna szarość
Czy dobroć zła
Świat uniesienia
Cisza skarg
Czystość sumienia
Lunapark
Głos oburzenia
Lament zła
Światło spojrzenia
Szara mgła
Co to jest miłość
Nagi grzech
Wiosenna zamieć
Pusty śmiech
Radość przeżycia
Serca kłam
Pustka niebycia
Śmiechu kram
Mitu fortuna
Pusty trzos
Śnieżna laguna
Ludzki stos
Wschód niezabudek
Spleciona myśl
Radosny smutek
Wczorajsze dziś
Radość wspomnienia
Czarci zwód
Szał uniesienia
Sytości głód
Lawina pragnień
Szał niedosytu
Czarów omamień
i czas przekwitu
I polski Lwów
Miłości zew
Co chcesz to mów
Już czas na gniew
Co to jest miłość
Nie wiem sam
Czy serc zawiłość
Czy życia kłam?
Aleksander Szumański „Fotografie polskie” 2000 r.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.lwow.com.pl/spotkania/orleta/28.pdf
Elżbieta Rafalska i Aleksander
Szumański „Lwowskie Spotkania”.
Współpraca Mariusz Olbromski.

www.ksi.btx.pl
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To nie jest historia Kresów,
to jest historia Polski
Bożena Ratter

Nowoczesne narody, te
które mają korzenie, mają
tradycję, mają historię,
pamiętają o swojej przeszłości – przypomniał prof.
Stanisław Nicieja podczas
VIII Dni Kultury Kresowej
w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 14-15 października 2017 r. Profesor
mówił o polskiej paranoi,
czyli o ciągłym odwlekaniu
w czasie decyzji o utrwaleniu pamięci o Polakach
wypędzonych z dawnych
ziem polskich. Pół narodu,
które zostało przesiedlone
nie ma swojego miejsca!
Potrzebna jest
polityka
faktu , nie możemy wciąż
pytać, prosić na kolanach
kolejnego geniusza politycznego w Warszawie,
Krakowie. Tu na Dolnym
Śląsku jest matecznik,
obserwuję jak odchodzi
całe pokolenie. I opowiadał profesor jak z szuflad,
z niepamięci oddawanych
do jego domu depozytów
czy zbiorów genialnych
zbieraczy jak syna cukiernika złoczowskiego, który
posiada w Krakowie mnóstwo dokumentów, tworzył
żmudnie przez 8 miesięcy
X tom Kresowej Atlantydy.
Wczoraj byłem w Jaworznie, jutro będę w Zabrzu,
w czwartek w Bełchatowie,
w piątek w Kielcach. Jeżdżę po co? By zbierać materiały i dokumentować to,
co się stało i co jest ważne
dla historii Polski. Granica
państwa polskiego oparta
o Zbrucz i Dniestr przeniosła się o 250 km ze wschodu do rzeki Bug. Tam było
200 miast, tysiące wsi, setki
pałaców, zamków, klasztorów kościołów i cmentarzy.
Myśmy to stracili ale nie
wolno nam o tym zapomnieć. To nie jest historia
Kresów, to jest historia
Polski, której młode pokolenie nie zna. Przyjechał do
mnie Niemiec, były mieszkaniec ziemi brzeskiej, z
książką liczącą 500 stron.
Wszystko w niej było, historia miejscowości, gdzie
jest położona, co w niej
było, kto był pastorem, kto
leżał na cmentarzu, kto miał
sklep, kto do jakiej szkoły
chodził, do jakiego kościoła… To naturalny odruch
by przejść się ścieżką, którą
szedł dziadek. To jest piękne ! On wie, że tu nie wróci
ale wie, że tu są jego korzenie”.
Spotkanie w Muzeum Pia-

stów było okazją do złożenia podziękowania pani
Alicji Zbyryt, prezesowi
Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. „Nastawiliśmy się na krzewienie
kultury kresowej, tradycji,
etosu, więc organizujemy
konkursy dla młodzieży
albo wycieczki „– mówi
pani Alicja w wywiadzie
dla lokalnej prasy. To dzięki staraniom Pani Alicji pamięć o Kresach w Brzegu
trwa i widoczne jest zaangażowanie władz miasta
oraz młodzieży. Od zakończenia II wojny światowej PRL i post PRL nie
prowadził polityki historycznej i kulturalnej (nie
mylić z propagandą) choć
mamy wyjątkowo bogatą
historię i kulturę. Mamy
wspaniałych Polaków, którzy przeznaczają prywatny
potencjał intelektualny i
ekonomiczny by pamięć o
Polakach i Kresach, czyli
o sporym kawałku Polski,
utrwalać. Czesław Eugeniusz Blicharski, łagiernik i
żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, twórca unikatowego
w skali światowej Archiwum Tarnopolskiego , czyli
obszernego zbioru fotografii, wspomnień, relacji, publikacji oraz wszelkich innych dokumentów na temat
miasta Tarnopola i ziemi
tarnopolskiej w ciągu ostatnich wieków, czynił to bez
grosza wsparcia rządowego
czy pozarządowego. „Ziemia w Polsce przechowuje
przedmioty, które nie pozwolą zapomnieć, że kiedyś
istnieli tu ludzie, których
nie zna współczesne pokolenie. Mieli zniknąć” – pisze Ewa Polak – Pałkiewicz
w szkicach „Rycerze wielkiej sprawy”. Współcześni
Rycerze Wielkiej Sprawy
przybliżają nam historię,
tradycję, kulturę i ludzi z tej
sporej części Polski, która
już do nas nie należy.
W Poranku Radia Wnet
prof. Grażyna Ancyparowicz stwierdziła, że obecna
polska gospodarka się rozwija i jest w dobrym stanie.
Jednakże zauważyła, że
bolączką polskiej polityki
gospodarczej jest brak inwestycji budżetowych na
poziomie samorządowym,
co jest dla niej zaskakujące.
„Jeżdżę często po Śląsku,
widok jest przygnębiający.
Jest tam trudno, widać zaniedbane domy, ulice. Na

Śląsk będą skierowane
baczniej oczy rządu”. To
dobrze. Zaniedbani są na
Dolnym Śląsku mieszkańcy, którzy zostali ekspatriowani lub przybyli dobrowolnie z innych regionów
Polski po II wojnie światowej. Likwidacja przemysłu
włókienniczego, hutniczego i górniczego oraz rolnictwa to utrata środków do
życia setek tysięcy mieszkańców, to utrudnienia w
komunikacji, w dotarciu do
usług np. służby zdrowia, w
uzyskaniu opieki dla osób
starszych i chorych. Zniszczony został etos pracy.
Elżbieta
Królikowska-Avis, doradca w MSZ
mówi o działaniach na
rzecz dobrych relacji pomiędzy Polakami i Brytyjczykami. „Chcemy się
poznać i wspierać, przysłali
nam agendę planowanego
spotkania w lutym 2018 r.
Część tematów sformułowana została niewłaściwie
np. w sekcji dotyczącej
społeczeństwa Brytyjczycy
zaproponowali pomoc w
temacie „współczesne niewolnictwo i bezdomność”.
My
zaproponowaliśmy
zmianę tematu pomocy bo
nie mamy współczesnego
niewolnictwa ale mamy ludzi nie uprzywilejowanych
w Polsce, to są niepełnosprawni”. Jeśli za definicję
współczesnego niewolnictwa uznamy biedę, która
albo spycha ludzi w bezdomność ( choćby wskutek
zbrodniczej reprywatyzacji
czy likwidacji przemysłu
i rolnictwa ) albo zmusza
do podejmowania niewolniczej pracy poza granicami to mamy tego przykład
na Dolnym Śląsku. Tu
również mieszkają Polacy
nieuprzywilejowani. Wyjazdy do pracy to rozbijanie rodzin, brak opieki nad
dziećmi i osobami starszymi we własnych rodzinach
na rzecz opieki nad osobami starszymi w Niemczech.
Bardzo zaniedbane jest
budownictwo komunalne.
Władze lokalne nie inwestowały w utrzymanie i zabezpieczenie tych obiektów od
zakończenia II wojny światowej. To kolejna przyczyna bardzo złych warunków
życia mieszkańców Dolnego Śląska. Oczywiście nie
wszystkich. W Karpnikach
obejrzałam pałac pięknie
odnowiony i utrzymany ale
nikogo z lokalnej ludności

nie stać ani na kolację ani
na nocleg w hotelu. Mieszkańcom wsi doskwiera brak
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. A na wniosek
mieszkańców droga przez
wieś została zabezpieczona
poprzez uzupełnienie balustrady w miejsce kamiennych słupów, ohydnymi
słupami metalowymi, które
już są przerdzewiałe, powyrywane. Niczym w SMB
Imielin, zlecenie dla szwagra, któremu nie zależy bo
wie, że zaraz otrzyma następne zlecenie od Prezesa.
W Karpnikach jest Dębowy Dwór, dawniej również
prywatna własność ale wynajmowana na świadczenie
usług medycznych. Nowy
właściciel ma dwór tylko
dla siebie, łącznie z drogą
z Karpników do Trzcińska.
Droga to lądowisko dla helikoptera, którym przylatuje
z rzadka do swojej posesji.
Inna kategoria ludzi zamożnych to zwani przez lokalnych mieszkańców „trawnikowcy”, nowi właściciele
ziemscy ustawieni jeszcze
w czasach PRL w urzędach
i agencjach. Kupili za grosze po 100 ha ziemi by odbierać dopłaty z UE. Jakoś
nikt nie wpadł na pomysł
by te ziemie tanio sprzedać
rolnikom, którzy ziemię
uprawiali lub pracownikom, pozbawionym pracy
wskutek likwidacji hut, kopalń, zakładów czy GSów.
„Pamiętam, transport ekspatriantów z Drohobycza
i Kołomyi, który dotarł
do Jarkowic – opowiada
pani Janina. To oni uruchamiali fabrykę Polleny i GS
w Miszkowicach. To byli
inżynierowie,
urzędnicy
ale i tokarze czy palacze.
A pan Tadeusz Baczyński
miał restaurację. Pracowałam z nimi wiele lat”. W
komunalnym budynku w
Jarkowicach spotykam starszą panią ekspatriowaną z
Kresów. Pracowała 40 lat
w Pollenie, ma emeryturę
1400 zł.. Jest samotna, kto
zajmie się nią gdy nastąpi
znaczna utrata sprawności?
A kto zapali świeczkę na
grobie Polaków, których rodziny zostały wymordowane na Kresach i pozostają w
Polsce samotni? Potrzebna
jest edukacja, by chronić
Polaków, którym udało się
uniknąć eksterminacji na
ziemiach zabranych Polsce, którzy przyjechali do
Polski i przystąpili do pracy
na rzecz odbudowy kraju a

obecnie zostali wypchnięci
na margines, zapomniani a
jako że w większości przybyli tutaj po unicestwieniu
ich rodzin, ich groby również ulęgają unicestwieniu.
I nie chodzi o to, by organizacje społeczne składały
się na utrzymanie grobu
(Towarzystwo Miłośników
Ziemi Drohobyckiej) ale by
państwo miało kompleksowy program, w którym
zarządzi prowadzenie bazy
i opieki, i to na kolejne wieki. Zwracam się do władz
samorządowych i rządu o
uruchomienie
programu
„Mogiłę przodków ocal
od zapomnienia” na terenie Polski, by nasi Rodacy
nie zostali wyparci z pamięci powtórnie. Potrzebna jest też reakcja władz
kościelnych, nie słyszałam
żeby Prymas Polski groził
suspendowaniem księżom
w wiejskich parafiach, którzy na oczach parafian łamią przykazania kościelne.
Wierni tracą zaufanie, osoby starsze i samotne tracą
wsparcie bo nie mają możliwości udania się do innej
parafii.
W Kamiennej Górze szukam śladu fabryki łożysk
kulkowych dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego zatrudniającej więźniów
obozu koncentracyjnego
Gross- Rosen. Nie otrzymałam odpowiedzi z Archiwum Muzeum Gross-Rosen
na pytanie, gdzie pracował
więzień o podanym przeze mnie numerze, imieniu
i nazwisku. Otrzymałam
natomiast propozycję, bym
podała więcej szczegółów.
Udałam się więc do Sztolni Arado.
Sympatyczny
człowiek informuje mnie,
że fabryka znajdowała się
w miejscu, gdzie obecnie
stoi pawilon niemieckiej
sieci handlowej Kaufland.
Chichot historii, czy to była
celowa decyzja czy wynik
ignorancji. Od mieszkańca
Jarkowic uzyskałam informację, iż w Kamiennej Górze niemiecki pracodawca
zatrudnia w filii koncernu
wyrobów czekoladowych
Lindt pracowników z
Ukrainy. Pracują 5 dni w
tygodniu, firma wynajmuje
im mieszkania i obiecuje
mieszkania dla rodzin. Polacy zatrudniani w firmach
budowlanych przez Polaków ( czy beneficjentów
transformacji? ) pracują
w Niemczech 11 godzin
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dziennie, również w soboty
i niedziele. Prace wykonują
bez zabezpieczeń na co nie
zgodziłby się żaden niemiecki pracownik i bez mechanicznego wsparcia przy
podnoszeniu ciężarów, co
powoduje często uszkodzenia układu kostnego.
Wieś Grzędy, tutaj zamieszkali
ekspatriowani Polacy z różnych stron
Kresów a w latach 50-tych
przybyli ocaleli z łagrów
syberyjskich.
Spotykam
wspaniałą panią Józefę z
Brzuchowic. Brzuchowice to X dzielnica Lwowa
– mówi dumnie. Urodziła
się 92 lata temu w rodzinie
stolarza – murarza. Tata był
bardzo dobry, rdzenny Polak i katolik , dziadkowie
wyznania ukraińskiego to
przybrani rodzice jej mamy.
Brzuchowice to piękne
miejsce, ludzie przyjeżdżali
tam do uzdrowiska, domy
były bogatsze, murowane.
Było bardzo czysto, parkany czyste, przed oknami
ogródek, z prawej stronie
akacja pięknie kwitła, dom
nieduży. Tata wszystko
umiał zrobić, mam modlitewnik oprawiony przez
niego w skórę. Zginął budując studnię, był oczytany,
chciał mieć dobrą wodę,
został zasypany w tej studni. Pani Józefa miała 14 lat,
pamięta dokładnie gdy biegła po strażaków tak szybko, że nie mogła odzyskać
oddechu. Rodzina pani Józefy była na liście czwartej
wywózki, wypowiedzenie
wojny przez Niemcy uratowało rodzinę. Tata to obrońca Lwowa. Mieszkańcy
mieli własny cmentarz w
Brzuchowicach, ojciec jako
obrońca Lwowa pierwszy
tam był pochowany. Siostra pojechała na cmentarz
do Brzuchowic, wszystko
zniszczone , ktoś inny jest
pochowany na miejscu taty.
Pani Józefa pamięta akcje
nacjonalistów ukraińskich.
Wśród ekspatriantów byli
też Ukraińcy, dziwnym trafem to oni zajmowali się
przydziałem nowych gospodarstw i mieszkań na
Ziemiach Odzyskanych.
Mam nadzieję, że zapowiadane wizyty przedstawicieli rządu na Ukrainie
przyniosą skutek w postaci
umowy wymuszającej właściwe odnoszenia się władz
i mieszkańców Ukrainy do
historii, która jednoznacznie wskazuje na obecność
Polaków w tym kraju i
na ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na polskich sąsiadach. Obecnie dostęp do
dokumentów, które wcześniej były polskim historykom udostępniane nie jest
możliwy.
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A na masowych mogiłach ofiar
UPA nadal nie zapłoną znicze
Bogusław Szarwiło
1 i 2 listopada czyli podczas uroczystości Wszystkich Świętych i w
Dzień Zaduszny, ,Polacy, jak i osoby o innych przekonaniach, udadzą
się na cmentarze w kraju oraz poza
jego obecnymi granicami. Niestety ponad 100 tys. ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach
przez zbrodniarzy z Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz
SS Galizien i innych ukraińskich
formacji kolaboranckich nadal
czeka na godny pochówek w
poświęconej ziemi. Na nieodnalezionych «dołach śmierci» nie
ustawiono nawet krzyża, choć
większość ofiar ginęła w straszliwych męczarniach z okrzykiem
«Jezusa Maria» na ustach. Za
ten brak troski o upamiętnienie
Polaków na Wschodzie, którzy
ginęli tylko dlatego, że byli Polakami, odpowiada polski establishment polityczny. Po 27 latach
funkcjonowania
niepodległego
państwa polskiego okazuje się, że
z powodu zaniedbań jesteśmy na
początku drogi. Nikt w Polsce nie
potrafi zrozumieć jak to jest możliwe, że państwo, z którym utrzymujemy bardzo dobre stosunki,
w imieniu którego występujemy
na arenie europejskiej, gdzie każdego dnia okazujemy wsparcie w
bardzo różnych dziedzinach, nagle
blokuje nam czynności, które nie
powinny budzić jakichkolwiek
kontrowersji – mówił na antenie
TVP INFO wiceprezes IPN prof.
Krzysztof Szwagrzyk odnosząc
się do problemów w prowadzeniu poszukiwań miejsc pochówków Polaków na Ukrainie, w tym
także ofiar zbrodni wołyńskiej. (
http://www.tvp.info/34542657/
prof-szwagrzyk-ukraina-blokujenam-czynnosci-ktore-niepowinny-budzic-kontrowersji ).
A szef IPN dr Szarek na antenie
Telewizji Republika (http://www.
magnapolonia.org/dr-szareknie-widze-mozliwosci-dalszejwspolpracy-z-ukraina/?fb_action_
ids=10211267918433601&fb_
action_types=og.comments
)
stwierdza, że: Nie widzę możliwości dalszej współpracy z Ukrainą.
– My wiele razy pokazywaliśmy
dobrą wolę i przełamaliśmy granicę, ale teraz wyczerpaliśmy chęć
porozumienia. Nie wspominając
już o braku działania poprzednich
kilku rządów, to „dobra zmiana”
niestety również zawiodła. Nieudolne działania ministra spraw
zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i ambasadora RP
w Kijowie Jana Piekło, dowodzą,
że obecny rząd przyjął postawę
«na kolanach» wobec prezydenta
Ukrainy Petro Poroszenki i szefa
ukraińskiego IPN Wołodomyra
Wiatrowycza, gloryfikatorów ludobójczej UPA. Co więcej, w ciągu ostatnich dwóch lat polski
MSZ nie czyniąc absolutnie nic,
aby odbyły się ekshumacje ofiar,
z kieszeni polskiego podatnika
ustawicznie pompował miliony
złotych do ukraińskiego budżetu.
Efekt jest taki, że im bardziej Polska wspiera Ukrainę, tym bardziej
strona ukraińska brnie w skrajnie
nacjonalistyczne działanie, które

nie jest ani propolskie, ani proeuropejskie. Nawet Europa, zdaje
się, to zaczyna dostrzegać chociaż
jak zwykle dba przede wszystkim
o swoje interesy, rządzący Polską bagatelizują – w imię czego?
Po ostatniej wizycie na Ukrainie polskiej delegacji na czele z
wicepremierem, ministrem kultury
prof. Piotrem Glińskim. Jednym
z punktów wizyty była rozmowa
polskiego ministra kultury i
zastępcy prezesa IPN prof.
Krzysztofa Szwagrzyka, a także
wiceministra spraw zagranicznych
Bartosza Cichockiego z ukraińskim ministrem kultury Jewhenem
Nyszczukiem oraz ministrem sprawiedliwości Ukrainy Pawłem Petrenką.  o możliwości prowadzenia
prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Z zażenowaniem obejrzałem konferencję prasową po tym
spotkaniu. Wicepremier naszego
rządu, w co drugim zdaniu wyrażał podziękowanie stronie ukraińskiej, niestety nie wspomniał o
fiasku tych rozmów. Dopiero w
«Rzeczypospolitej « wyczytałem
co powiedział w tej sprawie wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk: W Kijowie oczekują, że
Polska doprowadzi do odbudowania pomnika UPA w Hruszowicach
i ukarze winnych. (http://www.tvp.
info/34579668/ukraina-oczekujeod-polski-budowy-pomnika-upaw-hruszowicach ) Znalazłem na
fb zapis Edwarda Łysiaka ( autor
książki: Kresowa opowieść ) Ile
trzeba mieć tupetu, by stawiać
pomniki UPA w kraju jej ofiar?
Ile trzeba mieć tupetu, by żądać
ukarania tych, którzy te pomniki
likwidują? Ile trzeba mieć tupetu, by żądać ich odbudowania?
Dużo, bardzo dużo! I instytucje
państwowe dzisiejszej Ukrainy
ten tupet mają! Jestem po kolejnych spotkaniach z Czytelnikami.
W Janowcu Wielkopolskim (Kujawsko-Pomorskie) jedna z pań
pokazała mi drzewo genealogiczne
swojej rodziny. Na czarno-białym
zdjęciu była młoda, ładna dziewczyna. - To moja babcia - powiedziała. - Banderowcy przy mężu i
dzieciach rozebrali ją do naga, wielokrotnie zgwałcili, związali drutem kolczastym i wrzucili do rzeki.
W Nozdrzcu (Podkarpackie)
powiedziano mi o ciężarnej kobiecie, której banderowcy rozpruli brzuch, wyjęli dziecko, a ją
jelitami przywiązali do drzewa.
Drastyczne przykłady? Nie warto
wracać do tego, co było? Nie tylko
warto, ale ABSOLUTNIE TRZEBA! Właśnie, między innymi, z
powodu tego tupetu! (https://www.
facebook.com/edward.lysiak )
Oglądając spotkanie w Centrum
Edukacji Powiśle dowiedziałem
się również od K. Szwagrzyka,
że „ Ukraińcy wykorzystali fakt
rozbiórki pomnika UPA w Hruszowicach aby zablokować polskie
prace badawcze i ekshumacje na
Ukrainie. A wszystko dlatego, że
nie jest im na rękę, aby w kraju
gloryfikującym
banderowców
odbywały się uroczyste pochówki ofiar pomordowanych prze
tych „bohaterów”. W wywia-

dzie dla polityki K. Szwagrzyk
powiedział: Ubolewam nad tym,
że strona ukraińska łączy poszukiwania i ekshumacje z innymi
kwestiami, również ze sprawą (...)
Pomnik UPA w Hruszowicach
został zburzony, ponieważ został
nielegalnie
postawiony.
Nie
znajdował się na czyimkolwiek
grobie. Nie było tam szczątków
ludzkich. W Polsce nawet
przedstawiciele wrogich formacji,
bez względu na to, czy to żołnierze
Wehrmachtu czy członkowie UPA,
mają prawo do grobów. Są takie
miejsca i znajdują się pod opieką państwa. Dotyczy to jednak
tylko grobów. Monument w Hruszowicach nie był niczym innym
jak pomnikiem ku chwale UPA.
Wymieniono na nim cztery sotnie
ukraińskie. Na takie upamiętnienie
nie będzie polskiej zgody. ( https://
wpolityce.pl/polityka/364483nasz-wywiad-prof-szwagrzykpanstwo-polskie-nie-odstapiod-poszukiwan-i-ekshumacjiobywateli-polskich-na-kresach)
Kijów wysuwa żądania. Co to
oznacza? No cóż władze Ukrainy
pokazują swoja prawdziwą twarz.
Jak powszechnie wiadomo coraz
więcej osób z Polski znajduje się
na „czarnej liście” zakazu wjazdu
na Ukrainę. Bardzo trafny artykuł
w tej sprawie ukazał się w „Warszawskiej Gazecie”. Ukraina wydała zakaz wjazdu znanemu polskiemu naukowcowi, historykowi
i badaczowi wzajemnych stosunków. Ta sprawa to ostatni dzwonek alarmowy. Jeżeli Ministerstwo
Spraw Zagranicznych nie podejmie zdecydowanej interwencji,
będzie to oznaczało, że Ukraińcy
mogą wejść nam na głowę. A nawet więcej – na głowę już nam weszli, a teraz zaczynają tam... sikać.
(https://warszawskagazeta.pl/kraj/
item/5215-kiedy-ukraincy-wejda-nam-na-glowe ) Rzeczywiście,
bo oto przybył do naszego kraju
były prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko i w rozmowie z RMF
FM mówi nam, ze: „Polacy muszą sobie uświadomić jedno, w
tym samym czasie na tych samych
ziemiach miało miejsce powstanie
dwóch ruchów narodowych, które
miały jeden cel. Oni widzieli swoje
państwa niepodległe. Tak zrodziła
się UPA i tak zrodziła się Armia
Krajowa. Nie byłoby sprawiedliwie mówić, że Armia Krajowa to
anioły, a UPA to diabły. Tak jak
dla Polaków bohaterem jest Armia
Krajowa, tak dla Ukraińców bohaterem jest UPA”
Bardzo dobrze, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek .błyskawicznie
zareagował twierdząc: Będziemy
bronić swojego dobrego imienia,
bo takie są fakty historyczne. (…)
Tutaj nie ma żadnej symetrii pomiędzy UPA i AK. (…) I my nie
zgodzimy się na naginanie faktów historycznych tylko dlatego,
że na tej tradycji Ukraina chce
budować fundamenty swojej tożsamości historycznej
To jednak za mało, Polska takich
fałszerzy historii również nie po-
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winna wpuszczać na teren swojego kraju. Nie tak dawno temu jak
podała prasa (http://www.rp.pl/
Polityka/310189890-Ukrainska-wizja-historii-Polski.html ) Odsłonięto pomnik zarzucający II
RP okupację części Ukrainy. Szef
ukraińskiego IPN: to właściwe
określenie. „Bohaterom Ukrainy
Karpackiej rozstrzelanym przez
polskich i węgierskich okupantów
w marcu 1939 roku” – taki napis
znalazł się na tablicy pomnika w
ukraińskiej miejscowości Kłymec
na Przełęczy Wereckiej (Tucholskiej). W uroczystym odsłonięciu monumentu wzięła udział w
niedzielę wicepremier Ukrainy
ds. integracji europejskiej Iwanna
Kłympusz-Cyncadze. Jej dziadek
Dmytro Kłympusz wraz z Romanem Szuchewyczem na gruzach
rozpadającej się Czechosłowacji tworzył w 1938 roku Ukrainę
Karpacką. Już w marcu 1939 roku
po starciach z węgierską armią
terytorium to zostało w całości
anektowane przez Budapeszt, a
uciekający od Węgrów żołnierze
Siczy Karpackiej (siły zbrojne
autonomicznej Ukrainy Karpackiej) uciekały m.in. do Niemiec,
Rumunii i Polski. Napis na pomniku informuje, że wtedy oddział
Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP) przeprowadził „egzekucję 600 strzelców Siczy Karpackiej”. Ukraiński ambasador Andrij
Deszczyca został wezwany do
polskiego MSZ, które „wyraziło
zdumienie” z powodu kontrowersyjnego pomnika. I co? Jakoś nie
usłyszałem o żadnych przeprosinach i sprostowaniu!! Doprawdy
trudno zrozumieć jaka racja stanu powoduje, że bezwarunkowo
popieramy kraj taki jak Ukraina,
który każdego dnia staje się coraz bardziej antypolski i to nawet
w działaniach oficjalnych władz,
a nie tylko szurniętych nacjonalistów z Prawego Sektora. Ukraina
coraz bardziej stacza się w kierunku państwa autorytarnego z
obowiązującą oficjalnie doktryną
nacjonalistyczną i faszystowską,
która jest jeszcze dodatkowo podlana rusofobią i antypolonizmem.
Bardzo trafne pytanie postawiono w artykule zamieszczonym
w „Myśli Polskiej” (http://www.
mysl-polska.pl/663 ). Ogłosiliśmy
Ukrainę naszym „strategicznym
sojusznikiem” – w imię czego?
W imię panującego na Ukrainie
oficjalnego, państwowego kultu
ludobójcy Bandery, barbarzyńców z OUN i UPA, zbrodniarzy i
hitlerowskich kolaborantów, którzy na Kresach urządzili jedną z
najstraszniejszych rzezi w historii
Polski? Siedzimy cicho, podczas
gdy ukraińscy politycy znieważają i obrażają Polskę i Polaków,
stawiając ich w jednym szeregu
z niemieckimi nazistami. Siedzimy cicho, podczas gdy ukraińscy
politycy kwestionują wschodnie
granice Polski, roszcząc sobie
pretensje do ziem są po San. (...)
Dopuściliśmy do sytuacji, w której
mer Lwowa, ma prawo do recenzowania polskich imprez sportowych (sic!), do grożenia Polsce
dalszym
rozpowszechnianiem
kłamstw historycznych i wzywania najwyższych polskich władz
państwowych na przysłowiowy
dywanik. Czy ten obłęd nigdy nie
będzie miał końca? Może już nadszedł czas by zamiast przysłowiowej „marchewki” wyciągnąć „kij”
i spytać kto komu tu łaskę robi.
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Ukrpol zamiast intermarium
Bohdan Piętka

W Rosji gościła z oficjalną wizytą prezydent Chorwacji Kolindra Grabar-Kitarović. 18 października spotkała się w Soczi z
Władimirem Putinem. Rozmowy
dotyczyły głównie spraw gospodarczych. Grabar-Kitarović
zadeklarowała, że Chorwacja
chciałaby rozszerzyć współpracę gospodarczą z Rosją i opowiada się za uchyleniem unijnych sankcji nałożonych na ten
kraj[1]. Trzeba w tym miejscu
przypomnieć, że Chorwacja jest
uważana za kluczowy kraj tzw.
bloku Trójmorza, którego orędownikiem jest obóz rządzący w
Polsce. W lipcu, podczas szczytu
Trójmorza w Warszawie i wizyty Donalda Trumpa, zwracano
uwagę na znaczenie terminalu
LNG, który ma powstać na chorwackiej wyspie Krk. Uznano, że
razem z gazoportem w Świnoujściu będzie on stanowił kluczowy element w doprowadzeniu do
uniezależnienia energetycznego
Europy Środkowej od Rosji.
Tymczasem deklaracja prezydent
Grabar-Kitarović o poszerzeniu współpracy gospodarczej z
Rosją, w sytuacji gdy Gazprom
zapewnia połowę zapotrzebowania Chorwacji na gaz, stawia tę
sprawę w zupełnie innym świetle. Podczas wystąpienia na konferencji prasowej po spotkaniu z
prezydentem Putinem Grabar-Kitarović podkreśliła, że Trójmorze
nie zamyka drogi do współpracy
z Rosją.
„Inicjatywa Trójmorza jest nieformalną platformą polityczną państw Europy Środkowej i
Wschodniej, za pomocą której
promowane są więzi europejskie i współpraca ekonomiczna,
poprzez budowę infrastruktury
transportowej i energetycznej
(…)” – tłumaczyła Grabar-Kitarović.
„Chciałam podkreślić, że ta inicjatywa jest przede wszystkim
»dla«, a nie »przeciw«. Została
zaprojektowana dla wzmacniania
więzi. Międzymorze jest bardzo
często oskarżane o bycie inicjatywą skierowaną przeciw Rosji,
jednak samo w sobie nie jest tak
antyrosyjskie czy antyniemieckie” – dodała następnie prezydent Chorwacji.
„Trójmorze nie jest koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych.
Ta inicjatywa jest otwarta na
współpracę wszystkich krajów,
w tym wielu państw trzecich jak
Chiny czy inne kraje Unii Europejskiej, które zdążyły już wyrazić pragnienie dołączenia do tego
projektu. Dlaczego nie może
wśród nich być Rosji?” – wyjaśniła prezydent Chorwacji.

„Rosja jest niepomijalnym partnerem przy rozwiązywaniu różnych problemów czy dyskusji na
temat światowego bezpieczeństwa. Jako członek Unii Europejskiej i NATO Chorwacja popiera
otwarty dialog pomiędzy Rosją i
Ukrainą” – zakończyła Grabar-Kitarović[2].
To co powiedziała w Soczi Kolindra Grabar-Kitarović jest
szokujące przede wszystkim
dla obozu rządzącego w Polsce.
Milczenie ze strony jego polityków i mediów w tej sprawie dowodzi tylko wysokiego poziomu
tego szoku. Wizja Trójmorza,
zaproponowana przez prezydent Chorwacji, jest całkowicie
sprzeczna z wizją polityków polskich – zarówno z PiS, jak i liberalnej opozycji – postrzegających
rzeczywistość przez pryzmat
prometeizmu i giedroycizmu.
Trójmorze (Międzymorze, Intermarium) w rozumieniu prezydenta Dudy, premier Szydło, Jarosława Kaczyńskiego, ministra
Waszczykowskiego, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, „Gazety Polskiej”, Klubu Jagiellońskiego, ale także „Nowej
Europy Wschodniej” i innych
think-tanków związanych z obozem liberalnym ma być właśnie
koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych w Europie.
Miałby to być blok pod przewodnictwem Polski, powiązany
gospodarczo i militarnie z USA,
skierowany politycznie przeciw
Rosji i Niemcom, działający na
rzecz osłabienia dominacji Niemiec w UE, dążący do wyparcia
Gazpromu z Europy Środkowej
na rzecz dostaw gazu z USA,
wspierający i realizujący politykę amerykańską na obszarze
poradzieckim zmierzającą do
wypchnięcia Rosji z tego obszaru (głównie z Ukrainy). A więc
zupełnie przeciwnie niż to zadeklarowała prezydent Grabar-Kitarović.
Politycy polscy wyobrażają sobie Trójmorze na wzór dominacji
dynastii Jagiellonów w Europie
Środkowo-Wschodniej w drugiej
połowie XV wieku, kiedy Jagiellonowie panowali w Polsce, na
Litwie, Węgrzech i w Czechach.
Wizja ta jest im od kilkunastu
lat podsuwana przez George’a
Friedmana – właściciela i dyrektora generalnego agencji Stratfor.
Konsekwentnie buduje on w swoich publikacjach i wystąpieniach
miraż polskiej mocarstwowości,
tak miły polskiej prózności. Polscy politycy chętnie takie miraże
przyjmują, ponieważ nadal żyją
w wieku XIX i przygotowują się
do kolejnego powstanie przeciw
Rosji.

Jednakże pani Grabar-Kitarović,
a także Viktor Orban wyobrażają sobie Trójmorze zupełnie inaczej. Nie jako blok polityczny
ściśle związany z USA i narzędzie polskiej dominacji mocarstwowej w Europie Środkowej,
ale jako płaszczyznę suwerennej
współpracy i wzajemnego wsparcia państw tego obszaru. Nie jako
amerykańskie ostrze wymierzone w Rosję, ale jako platformę
współpracy gospodarczej, a niewykluczone, że i politycznej z
Rosją i Chinami. Dla nich – w
przeciwieństwie do Warszawy –
kryzys ukraiński jest tylko przejściowym epizodem w relacjach
europejsko-rosyjskich, a nie powodem do izolacji Rosji. Żaden
z przywódców europejskich nie
zintensyfikował ostatnio tak wzajemnych kontaktów z Moskwą
jak Viktor Orban – wciąż jeszcze
komplementowany przez obóz
rządzący w Polsce. O ile jednak
polska prawica zamroziła wszelkie stosunki z Rosją, podejmując
w tym celu działania nawet na
obszarze pamięci historycznej, to
Orban działa w kierunku całkowicie przeciwnym. Utrzymanie
antyrosyjskich sankcji, a nawet
ich rozszerzenie, stanowi fundament polskiej polityki wobec
Rosji, gdy tymczasem Orban,
Grabar-Kitarović, czy przywódcy Czech i Słowacji – od dawna
postulują ich zniesie.
Wzmocnienia tendencji prorosyjskich na obszarze Trójmorza
należy się spodziewać patrząc na
wyniki październikowych wyborów parlamentarnych w Austrii i
Czechach. W krajach tych umocnili swoją swoja pozycję politycy
(Sebastian Kurz, Andrej Babisz)
postrzegani jako prorosyjscy.
Kurz wzywał do cofnięcia sankcji wobec Rosji, a jego ewentualny koalicjant – Heinz-Christan
Strache (lider Wolnościowej
Partii Austrii) – uznaje Krym za
rosyjski. Zauważył to z przerażeniem Jerzy Targalski – jeden
z czołowych mentorów obozu
polskiej rusofobii – w wywiadzie
udzielonym Dorocie Kani. „Rosja próbuje zostać »przywódcą«
ruchów prawicowych i centrowych na świecie, pokazując że
jest opoką, na której można się
wesprzeć przeciwko degeneratom z lewicy” – stwierdził Targalski, postrzegając wybory w
Austrii i Czechach w kategoriach
spisku rosyjskiego[3]. Gdyby
ludzie z „Gazety Polskiej” nie
udzielali wywiadów tylko w
swoim gronie to może potrafiliby
zauważyć coś innego.
Na izolację Polski w Europie, będącą rezultatem jej polityki antyrosyjskiej, zwrócił uwagę Leszek
Miller – jedyny polski uczestnik
XIV. sesji Klubu Wałdajskiego w

Soczi. „Rusofobia stała się oficjalną doktryną państwową, ustały kontakty na wszystkich piętrach władz, a straszenie Rosją
stało się obowiązkową codziennością. Moskwa z kolei nie widzi
Polski z wysokości Kremla i nie
umieszcza jej w swojej globalnej
strategii. Nikt z występujących
oficjeli i ekspertów nie odnosił
się do naszego kraju i nikt o nic
nie pytał” – tak opisał swoje refleksje Leszek Miller po powrocie z Soczi[4].
Wypowiedzi Millera nikt w obozie prawicowym nie zrozumiał,
o czym świadczą już same tytuły z prawicowych mediów: „Co
robił Leszek Miller w Rosji?”
(portal Międzymorza Jagiellonia
oraz Fronda.pl), „Leszek Miller
z wizytą w Moskwie. Oskarżenia wobec Polski i ciepłe słowa
o Putinie” (PCh24.pl), „Leszek
Miller chwali w Moskwie Władimira Putina” (rp.pl), „Miller się
pogrąża (w Rosji)” („Gazeta Polska Codziennie”).
„Ciągnie wilka do lasu. Ostatnia
wizyta Leszka Millera w Rosji i
to, co o niej wiadomo, pokazuje, że nie ma dla byłych komunistycznych działaczy miejsca
bardziej komfortowego niż otoczenie kremlowskich notabli,
rosyjskiego oligarchatu i ludzi ze
środowiska postsowieckich służb
specjalnych” – zaczyna tradycyjną mantrę gazetopolską Wojciech
Mucha w „GPC”[5]. Krótko mówiąc: agent Rosji. Tyle ma do
powiedzenia i tyle zawsze będzie
mieć do powiedzenia rządząca
prawica o każdym kto spróbuje
zwrócić uwagę na sprawy oczywiste w stosunkach polsko-rosyjskich.
W świetle powyższych faktów nie
ulega wątpliwości, że odpływa w
dal wizja Trójmorza jako narzędzia polskiej mocarstwowości w
konfrontacji z Rosją i Niemcami.
Poza Polską i państwami bałtyckimi nikt bowiem na obszarze
Trójmorza nie podziela polskiej
rusofobii. Nie powinno dziwić
zatem, że ze strony Warszawy
nastąpiła ostatnio intensyfikacja
relacji z Ukrainą i Litwą. Proukraińskiej i prolitewskiej linii
polityki polskiej nie jest w stanie
powstrzymać nawet antypolska
polityka Litwy i Ukrainy.
MSZ Litwy opracowuje plan
nowego podziału administracyjnego i zamierza zlikwidować samorząd wileński – jeden
z dwóch największych polskich
samorządów na Litwie[6]. Nic
to. Warszawa nadal grzecznie nie
wspomina w oficjalnych kontaktach o dyskryminacji mniejszości
polskiej na Litwie.

W październiku wizyty w Kijowie złożyli wicemarszałek Senatu
i wicepremier Gliński. Z nowymi
deklaracjami proukraińskimi wystąpił minister Waszczykowski.
Portal Kresy.pl ustalił, że znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej ZUS będzie wypłacać
emerytury pracującym w Polsce
Ukraińcom także za czas pracy
na Ukrainie[7]. Pieniądze przeznaczone na emerytury dla Ukraińców będą w całości pochodziły
z polskich składek i nie zostaną w
żaden sposób zrekompensowane
przez stronę ukraińską. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przyznało, że dopłaca
do minimalnych emerytur Ukraińcom pracującym w Polsce[8].
Tym samym Polska wzięła na
siebie utrzymanie systemu emerytalnego na Ukrainie, który tam
faktycznie zbankrutował. Politycy PiS, którzy robią Ukraińcom
taki prezent równocześnie radzą
strajkującym lekarzom, żeby wyjeżdżali z Polski lub pracowali
dla idei. Przepompowywanie
pieniędzy polskiego podatnika na
Ukrainę jest tajemnica poliszynela od co najmniej 2014 roku.
Polski IPN konferuje ze swoim ukraińskim odpowiednikiem
(V Polsko-Ukraińskie Forum
Historyków w Czerkasach, 1922.10.2017) w sytuacji, gdy
strona ukraińska neguje lub relatywizuje ludobójstwo wołyńsko-małopolskie, uniemożliwia jego
upamiętnienie i gloryfikuje jego
sprawców. Właściwie nie wiadomo o czym z takim partnerem
można debatować. O przystosowaniu się do ukraińskiej polityki historycznej? Tak wygląda
polska racja stanu na kierunku
wschodnim.
Oficjalnie nie widzi się problemów, jakie stwarza rosnąca
ukraińska imigracja do Polski,
w tym coraz bardziej drastycznych przypadków przestępstw
kryminalnych. Nie dostrzega
się tego, że imigranci ukraińscy
nie integrują się, a wielu z nich
– zindoktrynowanych ideologią
nacjonalistyczną – jest do Polski nastawionych wrogo. Padają
– zwłaszcza ze strony obozu liberalnego – nieodpowiedzialne
propozycje przyznania imigrantom ukraińskim obywatelstwa
lub uznania języka ukraińskiego za drugi język urzędowy we
Wrocławiu i w Poznaniu.
Odpowiedzią ze strony ukraińskiej na te wszystkie dobrodziejstwa są peany prezydenta
Poroszenki na cześć UPA z okazji święta państwowego 14 października, odmowa zgody strony
ukraińskiej na przeprowadzenie
ekshumacji ofiar ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego
oraz
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skandaliczny wywiad byłego
prezydenta Juszczenki, w którym
postawił na jednej płaszczyźnie
AK i UPA, Banderę i Piłsudskiego oraz pogroził, żeby nie pouczano Ukraińców, kto ma być
ich bohaterem[9].
Poroszenko dał jasno do zrozumienia jak ceni sobie partnerstwo
z Polską, otwierając w czerwcu
ruch bezwizowy pomiędzy Ukrainą a UE na przejściu granicznym ze Słowacją.
Wygląda zatem na to, że zamiast mocarstwowej koncepcji
Intermarium rządzącej prawicy
przyszło realizować koncepcję
Ukrpolu Adama Michnika jako
Intermarium zastępczego. Tę
koncepcję rusofobiczna prawica
też sobie przyswoiła i też ubrała
ją w mocarstwowy kostium. Na
jej portalach można bowiem dużo
poczytać o konieczności odbudowy Rzeczypospolitej Obojga
Narodów itp. Michnik widział
to jednak bez mocarstwowego
pastiszu, o czym świadczy mało
patetyczna nazwa – Ukrpol. Już
teraz widać, że będzie to Ukrpol
ze stolicą w Kijowie, w którym
Polska będzie podporządkowana
Ukrainie i przez nią eksploatowana, a nie odwrotnie.
[1]
Spotkanie
prezydentów
Chorwacji i Rosji w Soczi. Zagrzeb chce rozszerzyć współprace gospodarczą, www.kresy.pl,
20.10.2017.
[2] Prezydent Chorwacji do Putina: Trójmorze może współpracować z Rosją, www.kresy.pl,
22.10.2017.
[3] Dr Targalski o wyborach w
Austrii i Czechach: ujawniają
się tendencje prorosyjskie, www.
polskieradio.pl, 14.10.2017.
[4] Leszek Miller: Moskwa nie
widzi Polski z wysokości Kremla,
www.pl.sputniknews.com,
24.10.2017.
[5] W. Mucha, „Miller się pogrąża (w Rosji)”, „Gazeta Polska Codziennie” nr 1862 z
26.10.2017.
[6] Litwa zamierza zlikwidować jeden z dwóch samorządów
rządzonych przez polską mniejszość, www.kresy.pl, 23.10.2017.
[7] ZUS potwierdza: polscy podatnicy sfinansują Ukraińcom
emerytury za lata przepracowane na Ukrainie. Rząd nabiera wody w usta, www.kresy.pl,
17.10.2017.
[8] Sejm: ministerstwo przyznaje, że ZUS dopłaca do minimalnych emerytur dla Ukraińców
pracujących w Polsce., www.kresy.pl, 26.10.2017.
[9] Juszczenko: niech Polacy nie
pouczają Ukraińców, kto ma być
ich bohaterem, www.kresy.pl,
23.10.2017.
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LWOWSKI TANIEC ŚMIERCI
W XVI WIEKU
Aleksander Szumański
Śmierć w dawnym Lwowie
była obecna na każdym kroku. Wyziewy gnicia z grobów
pod posadzkami wypełniały
nawy świątyń. Miazmaty rozkładających się zwłok z miejskich cmentarzy przenikały do
wody studzien zatruwając je
zgnilizną. Śmierć była wszędzie, przynosiły ją wojny i oblężenia, głód i epidemie, bandy
zbrojnych rabusiów i rozpasanego żołdactwa. W oczekiwaniu śmierci pobożni ludzie
jeszcze za życia sprawiali
sobie trumny; ta szczególna
skrzynia oczekiwała na swoją porę zazwyczaj na strychu,
wypełniona zbożem. Trumna
pełna ziarna miała przysparzać dobytku, jeśli zaś ziarno
zaczęło się z trumny wysypywać, miano to za niewątpliwy
znak zbliżającego się zgonu.
Pochówki niekiedy stawały się
przyczyną upadku wielu bogatych rodzin; z przepychem pogrzebów próżno walczyły rozmaite prawa i uchwały przeciw
zbytkowi. O stypach po takich
pogrzebach współczesny autor
pisał: „ Widziałem wiele razy
pogrzeby krwią oblane, z których zaraz po obiedzie wysyłano
za zmarłym drugiego zabitego
do nieba, aby oznajmił, co za
ludzie na stypie byli” (ks. Szymon Starowolski). Obiady po
pogrzebach urządzano dla krewnych i przyjaciół nieboszczyka,
a oddzielnie dla żebraków. Arcybiskup Jan Andrzej Próchnicki (zm. w 1633 r.) w testamencie
określił nawet jadłospis takiego
obiadu.
Śmierć jednych wzbogacała innych. Towary i mienie kupców
ze Wschodu zmarłych we Lwowie zabierał starosta królewski.
Konstanty Korniakt wzbogacił
się przywłaszczając sobie pieniądze mołdawskiego hospodara
Jakóba Despoty, otrutego przez
Stefana Tomszę. Sam Tomsza,
stracony na lwowskim Rynku 5
maja 1564 r., niejednego wzbogacił swoim skarbcem, który po
jego śmierci zniknął bez śladu.
Za śmierć karano śmiercią, a dokonane przestępstwo określało
rodzaj kaźni: zabójca ginął od
katowskiego miecza, a podpalacz - na stosie. Śmierć nie zwalniała od wymiaru sprawiedliwości: nad ciałem skazańca, w
przypadku kiedy umierał przed
kaźnią, wyrok wykonywano jak
nad żyjącym. Nawet od spłaty
długów zmarli nie byli zwolnieni: ciało arcybiskupa Stanisława
Grochowskiego zostało zaaresztowane przez jego kredytorów
w czasie pogrzebu, aż do chwi-

li rozliczenia się z nimi przez
spadkobierców zmarłego prałata
(13 marca 1645 r.).
Z martwymi lwowianami wrogowie wojowali jak z żywymi:
podczas oblężenia w 1672 r. na
przedmieściach Turcy wyrzucali
zwłoki z grobów w kościołach.
Nawet duchy i widma wtrącają się w sprawy żywych. Duch
Zofii Poradowskiej z westchnieniami i brzękiem łańcuchów
zjawiał się w śród-rynkowej
kamienicy, żeby skierować na
dobrą drogę jej synów (1679 r.).
Słynna „trumna, co po schodach
chodzi” w ratuszu przypominała
sędziom aby sądzili sprawiedliwie i rozważnie. Być może, ze
strachu przed nią nieprawy sąd
nad Iwanem Podkową odbywał
się (1578 r.) nie na ratuszu, a w
kamienicy Macieja Korzennika
(później Dybowickiego). Duchy lwowian zabitych w 1648
r. przez Kozaków i Tatarów na
Wysokim Zamku nie dawały
spać załodze warowni.
Śmierć wytańcowywała groteskowe pas na polu miłości. Romans Iwaszki Ormianina z własną służącą Polką Zofią okrutnie
zakończyło spalenie obu kochanków z wyroku sądu (1518
r.). Tragiczne wydarzenia, zapoczątkowane zabiciem Pawła
Jelonka na weselu Anny Łąckiej
przez Urbana Ubaldiniego, zakończyły się ślubem tego ostatniego z Anną Wilczkówną (1580
r). Nieszczęśliwa w małżeństwie
Agnieszka Klimuntówna zginęła pod katowskim mieczem razem z aptekarzem Langem, który pomógł jej otruć męża (1623
r.). „Mors non disunixit ques
sociavit amor” (w przekładzie
Marcina Piwockiego z r. 1835
— „Śmierć nie rozdwaja / Co
miłość spaja”) - taką epitafię autorstwa Szymona Szymonowicza umieszczono na nagrobkach
zakochanych: Rusinki Pelagii i
Włocha Micheliniego, ofiar epidemii 1623 r.
Z epidemiami walczono jak z żywymi istotami, zamykano przed
nimi bramy miasta, których
strzegli spiesznie rekrutowani
hajducy „familii miejskiej”. Od
zarazy odgradzano się kupami
kamieni oraz „zamawianymi”
palami, którymi barykadowano
wejściowe drzwi domostw. Starając się powstrzymać „morowe
powietrze” urządzano pogrzeb
drewnianej kukły symbolizującej chorobę „by ją po wsze czasy
ziemia przytłumiła „. Bardziej
radykalnym był następujący środek: „aby powietrze uspokoić
trzeba dół wykopać, a potem na
temże miejscu kół wbić osino-

/ Personifikacja śmierci. Rzeźba nieznanego artysty lwowskiego XVIIw.
Lwowska Galeria Sztuki.

wy”. W 1572 r. trup włościanki
z Rzęsny, którą podejrzewano o
rozpostrzenienie moru, wykopano z mogiły i obcięto mu głowę
łopatą, żeby zakończyć epidemię. W tym samym celu Żydzi
urządzali w bożnicy na cmentarzu wesele dla biednej pary (takie śluby odbywały się jeszcze
w XX w.).
Podczas epidemii wstrzymywano pogrzeby na miejskich cmentarzach. Grabarze w czarnych
„znaczonych habitach” - sukiennych płaszczach z naszytym
białym krzyżem, z zarażonych
domów, oznakowanych takim
samym białym krzyżem, wyciągali trupy zmarłych i rzucali je
na karawan „ ... jak psa na drągu, związawszy ręce i nogi”. Z
miasta zwłoki wywożono na
specjalne poza-miejskie cmentarze, gdzie chowano je w dołach głębokich na 3 łokcie (ok.
1,7 m).
Wspomniani grabarze, zwani we
Lwowie kopaczami lub vespillones, dzielili się na mistrzów
i pachołków, którzy odpowiednio otrzymywali po 6 i 4 groszy
dziennie, oprócz tego swój zarobek w miarę możliwości dopełniali maruderstwem. Przed zarazą broni! ich tylko biały krzyż
na płaszczu. Co prawda, sami
oni znali różne sposoby ochrony przed morem: Jan Alnpek
(Alembek) w swoich zapiskach
przytacza recepty starego grabarza, który przeżył wiele epi-

demii i odkrył mu szereg sposobów jak ustrzec się „morowego
powietrza”. Grabarzy otaczał
zabobonny lęk; powiadano, że
aby zakazić swoich nieprzyjaciół, smarowali im klamki u
drzwi mózgiem ofiar zarazy.
Zresztą, strachy i zabobony dotyczące ludzi zawodowo związanych ze śmiercią przetrwały
wieki. Niekiedy przyjmowały
one anegdotyczną formę: słynny
wariat, znany na początku XX
w. lwowianom jako „głupi Jaś”,
panicznie bał się Kurkowskiego,
właściciela pierwszorzędnego
zakładu pogrzebowego „Concordia”. Swój lęk objaśniał filozoficznie: „teraz na świecie zostało tak mało uczciwych ludzi,
to ich Kurkowski zabiera”.
Oprócz ofiar zarazy oraz innowierców (Żydów, Karaimów,
Tatarów i Saracenów) za miastem chowano tych, którzy z
różnych powodów nie mogli
być grzebani w poświęconej ziemi miejskich cmentarzy, a więc:
zabitych w drodze lub zmarłych nagłą śmiercią, komediantów oraz samobójców. Dla nich
przeznaczony był cmentarz w
Żubrzy (wspomniany w aktach
grodzkich z 1580 r.). Zdarzały
się wyjątki. O jednym z nich
napisał Jan Alembek w swoich
„Księgach kłopotnych”: „Pan
Jakób Wioteski; ten wieś trzymając arendą a mając cnotliwą
żonę i wziąwszy nie mało za nią
majątku, chował sobie miłośni-
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cę we wsi; śpiąc z nią w stodole,
ukąsił go robak w rękę, że mu
wszystko ramię się zapaliło;
z bólu wielkiego, z desperacji
sam sobie żywota skrócił. Anno
1607. Leży w cajghauzie (arsenale miejskim ).
Straconych skazańców grzebano
na cmentarzach przedmiejskich
świątyń, ale ich mogiły były
pozbawione tabliczek z imionami pochowanych, jak świadczy
Zimorowicz. Nie wszyscy skazańcy mieli zaszczyt być pochowanymi: trupy powieszonych
pozostawiano na szubienicach
do zupełnego rozkładu ciała, a
popiół spalonych rozwiewano
na cztery wiatry.
Uczciwych mieszczan chowano na cmentarzach przy miejskich świątyniach. Ciało zmarłego składano w trumnie, którą
nieśli na cmentarz specjalnie
wyznaczeni „do mar noszenia”
członkowie cechowego bractwa z pośród najmłodszych i
najsilniejszych. Obowiązkiem
cechu było odprowadzić zmarłego towarzysza lub członka jego
rodziny na miejsce wiecznego
spoczynku razem z krewnymi
nieboszczyka. Pochówek odbywał się zazwyczaj na cmentarzu, w kryptach chowano
duchownych, fundatorów i dobroczyńców świątyń, zasłużonych obywateli oraz osoby stanu
szlacheckiego. Pogrzeby tych
ostatnich, zwłaszcza magnatów,
zadziwiały uroczystością ceremoniału i przepychem. Brały w
nich udział ogromne masy ludzi,
tak że, na przykład, kondukt pogrzebowy wielkiego hetmana
koronnego Adama Sieniawskiego (zmarłego we Lwowie 10
lutego 1724 r.), który wyruszył
z Niskiego Zamku o godzinie
piątej po południu, dopiero o
trzeciej w nocy zatrzymał się
przy kościele św. Piotra i Pawła
na Łyczakowie. Zdumieni cudzoziemcy porównywali takie
pogrzeby z triumfami (Benard
O’Connor, 1694 r.). Wykładowca kolegium jezuickiego we
Lwowie o. Faustyn Grodzicki w
swym podręczniku pirotechniki
„Scientia artium militarium...”
(Lwów, 1747) odradza urządzanie fajerwerków oraz iluminacji
z okazji pogrzebów, żeby nie
przypominały one uroczystości
weselnych. Natomiast na podobieństwo wesel, z drużbami i
drużkami, odbywały się w dawnym Lwowie pogrzeby dzieci.
Trumny obciągano czarną (znak
żałoby) lub szarą (znak pokuty)
materią; patrycjusze i szlachta często używali w tym celu
kosztownych tkanin czerwonej
barwy. Biednych grzebano owiniętych w całun, bez trumny,
którą wykorzystywano tylko dla
przewiezienia zwłok na cmentarz, tak samo chowano chorych
zmarłych w szpitalach. Właśnie
taki sposób chowania zmarłych
rząd Józefa II planował uczynić
obowiązującym dla wszystkich
warstw społecznych ze wzglę-
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dów higienicznych - aby przyśpieszyć rozkład zwłok. Czy nie
tutaj należy szukać początków
dzisiejszych pogłosek o projektach grzebania w plastykowych
workach?
Z przeglądu wzmianek o cmentarzach w aktach miejskich
można wyciągnąć wniosek, że
poszanowanie dla miejsc wiecznego spoczynku nie należy do
lwowskiej tradycji (również
współczesność wydaje się to
potwierdzać). Cmentarz przy
Katedrze Łacińskiej często stawał się areną bójek uczniów
szkoły miejskiej ze studentami kolegium jezuickiego albo
między pijanymi żołnierzami.
Pijany szlachcic Hieronim Dobrostański śpiewał na cmentarzu
nieprzyzwoite piosenki, a kiedy
student zwrócił mu uwagę - zabił
go; stało się to przyczyną rozruchów w mieście (1508 r). Pijana
czeladź pana Ewarysta Bełżeckiego ostrzeliwała z cmentarza okna kościoła (1643 r). W
kaplicy Domagaliczów „jako
przechodniej i w nocy z ulicy
przystępnej, zdarzają się nawet
różne zgorszenia” - świadczył
arcybiskup Wacław Hieronim
Sierakowski. Jatki rzeźnickie
pod zachodnim murem cmentarza, gdzie zabijano bydło i handlowano mięsem, były stałym
powodem konfliktów kapituły
z cechem rzeźników, a usunięto
je dopiero po dwóch cesarskich
dekretach w 1778 r. W święta

i dni jarmarczne mur cmentarny obrastał rozmaitymi jatkami
i straganami, rozmieszczanie
których ograniczała rada miejska w 1633 r. Uczniowie szkoły i służba kościelna wyrzucali
na cmentarz śmiecie, co dało
powód kolegium 40 mężów do
wystąpienia z apelem do rady
miejskiej: „skrzynie dla śmieci
szkolnych y kościelnych kaście
Woście zbudować na cmentarzu,
iakoprzedtim bywało” (1635).
Cmentarze często przekopywano, stare mogiły ustępowały
miejsca nowym. Podczas epidemii w 1648 r., kiedy niemożliwe
było grzebanie ofiar za miastem,
opróżniono całkowicie wielki grobowiec na katedralnym
cmentarzu i w ciągu trzech miesięcy zapełniły go zwłoki ponad
7 tysięcy zmarłych.
Rząd Józefa II zlikwidował
cmentarze przy świątyniach, ale
ta nowacja nie od razu przyjęła
się na lwowskim gruncie. Pochówki na cmentarzu przykościelnym dozwolono zakonowi
Sióstr Sakramentek, ponieważ
ich klasztor leżał na okolicy miasta; także w miejskim kościele
OO. Bernardynów pogrzeby odbywały się aż do roku 1817; w
świątyniach zamkniętych w tym
czasie szczątki w kryptach nie
wszędzie były usunięte; w 1796
r. lwowian poruszyło odkrycie
jednego z aktorów trupy
W. Bogusławskiego, że przedstawienia w dawnym kościele

franciszkańskim są grane nad
grobami zmarłych. Ostatecznie
szczątki usunięto stamtąd dopiero w 1891 r., w związku z budową Szkoły im. A. Mickiewicza.
Z kościoła OO. Dominikanów
zwłoki wywieziono na cmentarz
dopiero w 1831 r. w związku z
epidemią cholery. W ciągu całego XIX wieku karawany wozów
wywożących szczątki ludzkie
z likwidowanych cmentarzy i
wypróżnianych krypt na nowe
cmentarze miejskie stanowiły
dla lwowian swoiste memento
mori.
Nowe cmentarze kształtowały
nieraz nawet topografię przedmieść, tak na przykład, ul. Pijarów (dziś Niekrasowa) powstała ze ścieżki, którą wywożono
„golców” tj. biednych, zmarłych
w szpitalu powszechnym. Na
miejscu starych parafialnych
cmentarzy powstawały takie
„pobożne” zakłady jak karczmy
(na miejscu cerkwi Bohojawlennia) albo browary i łaźnie (na
miejscu ormiańskiego kościoła św. Anny). Stare nagrobki
wykorzystywano jako materiał
dla nowych budowli. Nie lepiej
było i na nowych (nie przynależących do świątyń) cmentarzach: nagrobki użytkowano na
żwir dla ścieżek cmentarza Łyczakowskiego, a ostatnie z pomników najstarszego cmentarza
Stryjskiego użyto na kroksztyny
baszty sztucznych ruin zdobiących park Stryjski (1894 rok).
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Cmentarze szybko przepełniały
się i były zamykane dla pochówków, a wówczas nagrobki porzuconych cmentarzy okoliczni
mieszkańcy wykorzystywali na
cele gospodarcze. Opróżniony
grobowiec na Stryjskim cmentarzu długi czas służył przytułkiem bandy, która terroryzowała
całą okolicę (1911 r.). Podczas
robót ziemnych tak często natrafiano na ludzkie szczątki,
że doprowadziło to Franciszka Jaworskiego do konkluzji: „
Właściwie Lwów cały to jeden
wielki cmentarz’’. Odnalezione kości nie zawsze trafiały na
cmentarz, część ich wywożono
do kościopalni przy dzisiejszej
ul. Michnowskich (dawn. Króla
Leszczyńskiego) - przepalona
mąka kostna wykorzystywana
była do filtrów w cukrowniach,
a potrzeb przemysłu nie wolno negować. Zaprawdę: „ na
cmentarzu... najgorsi byli ludzie
żywi” (Franciszek Jaworski) i
ta maksyma, niestety, sprawdza
się również w naszych czasach.
Opracował Aleksander Szumański według Pawła GRANKINA
Copyright 1998 Wydawnictwo
„Centrum Europy”
Lwów ul. Kościuszki 18
http://www.lwow.home.pl/brama/taniec/taniec.html
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Naród, który odcina się
od historii to naród
renegatów

www.ksi.btx.pl

Bożena Ratter

„Naukę o wszelkim spadku po
przodkach zwiemy Historią. Ona
nas poucza, co które pokolenie
robiło lub nie robiło i w jakim
stanie przekazało spadek po sobie pokoleniu następnemu. Może
być historia jednej rodziny, całego narodu, wreszcie historia
powszechna wszystkich krajów
i ludów całej ziemi. Historia
tłumaczy, dlaczego obecnie jesteśmy tacy, a nie inni, skąd się
wzięły dobre i złe strony naszego
życia. Historia wyjaśnia współczesny stan spraw naszych: nie
może ich znać dobrze nikt, kto
ich nie pozna historycznie. Złymi też bywają doradcami w
życiu publicznym tacy, którym brak wykształcenia historycznego”.( Feliks Koneczny
“Święci w dziejach narodu polskiego”). Niestety, słowa Feliksa Konecznego sprzed ponad
pół wieku wciąż są aktualne. A
przypomnijmy, iż urodzony w
Wilnie profesor Feliks Koneczny kierował na Uniwersytecie
Stefana Batorego Katedrą Historii Europy Wschodniej. Dzisiaj
sprawujący w naszym imieniu,
czyli narodu, władzę nie zawsze
mają wykształcenie historyczne
a jeśli mają, to wciąż posługują
się jako wiedzą, lansowaną przez
pół wieku propagandą PRL, która wykreśliła (lub obrzydliwie
sfałszowała) wiedzę o elitach I
i II RP jak i o dziedzictwie kulturowym z zagarniętych przez
Stalina znacznych obszarów
Polski. Co gorsze, otaczają się
doradcami, którzy posługują się
właśnie PRL- owską narracją a
nie naukowo udokumentowaną
wiedzą historyczną. Czy czynią
to w imieniu antypolskich interesów czy poprawności politycznej
czy w wyniku niewiedzy? Na
pewno nie jest to działanie na
rzecz interesu polskiego narodu. Członek Międzynarodowego
Związku Ukraiństów, profesor
Czesław Partacz znalazł się na
czarnej liście SB Ukrainy. Został ukarany za mówienie prawdy historycznej o ludobójstwie
dokonanym na ludności polskiej
przez sąsiadów, nacjonalistów
ukraińskich, prawdy historycznej opartej na wieloletniej pracy
naukowej. Od dawna uczciwość
profesora powodowała protesty
Związku Ukraińców w Polsce a
przeniesienie ich opinii na teren
Ukrainy zaowocowało wydanym

profesorowi zakazem wjazdu na
teren Ukrainy. Niestety, odradzanie się polityki nacjonalistycznej
jest wynikiem braku lub celowego zaniechania działań w latach
90 przez polityków Uni Wolności. (Radio Katowice, Lwowska
Fala).
„Nawiązując do kwestii genezy
polityki masowych deportacji i
represji o charakterze ludobójczym, myślę, że można wskazać
kilka źródeł. W niektórych tekstach Marksa dotyczących kolonizacji jest pełna aprobata polityki ludobójczej….. Tradycja jest
jednak głębsza, trzeba sięgnąć
do tradycji imperiów bliskowschodnich fizycznej likwidacji
i przesiedlania ludności na podbijanych peryferiach i zastępowanie jej ludnością pewniejszą,
z głębi- mówił profesor Andrzej
Nowak podczas Międzynarodowej Konferencji „Operacja
polska” NKWD 1937-1938.
Przywracanie pamięci o zbrodni” (IPN). Ten sam mechanizm
przyjmuje Rosja w XV wieku i
wobec Polski stosuje już w XVII
wieku, o czym piszą historycy
białoruscy ale niestety, nie piszą
polscy historycy. Polaków nie
możemy być nigdy pewni. Polaków można tylko zastraszyć.
Trzeba ich militarnie całkowicie
stłamsić, trzeba ich wysiedlać z
miejsc skupienia - to credo cara
Mikołaja I, którego używał i Stalin. To imperialny mechanizm
rozwiązywania problemów z niepewną ludnością peryferii gdy
imperium przygotowuje się do
nowej konfrontacji militarnej.
Ci którzy nie są zastraszeni i nie
są sprawdzeni są zlikwidowani
– tak genezę likwidacji 200 000
Polaków przez NKWD w latach
1937 -1938 przedstawił profesor i pozostali goście. Jestem
pełna podziwu dla organizatorów i uczestników Konferencji,
historyków i badaczy z różnych
krajów, którzy z bardzo widocznym, osobistym i rzetelnym badawczo zaangażowaniem omawiali zbrodnię NKWD 19371938 prezentując ją w wymiarze
stosunków
dyplomatycznych,
międzynarodowych,
regionalnych, społecznych, grupowych
i indywidualnych. A nie było to
zadanie łatwe z uwagi na odległość zdarzenia w czasie, zacieranie śladów do dzisiaj, niewie-

le wspomnień świadków, brak
dostępu do dokumentów w archiwach, dostępu do miejsc rozstrzeliwania ofiar, fałszowanie
czy akceptowanie z usprawiedliwieniem polityki imperialistycznej w Rosji itp. Jednym ze
źródeł dla badaczy były diariusze Jana hr. Szembeka, w latach
trzydziestych XX wieku wiceministra spraw zagranicznych RP.
(W Polsce mało kto słyszał o tym
polityku i jego dziele, mimo że od
lat stara się przywrócić pamięć
o nim Towarzystwo Historyczne
im. Szembeków). Każde wystąpienie uczestników i moderatorów Konferencji to lekcja historii
dla narodu polskiego, któremu
ideologia i propaganda komunistyczna pozostawiła tak wiele
białych plam. To źródło wiedzy
o postawach naszej elity II RP,
chłopów, robotników, inteligentów, ziemian itp. „Celem jest
uhonorowanie, oddanie czci ofiarom „Operacji polskiej” NKWD
1937-1938 i ich najbliższym ale
również wskazanie z imienia i
nazwiska oprawców komunistycznych, którzy dokonali tej
zbrodni- prok. Robert Osiński
przedstawił zadania Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie.
I tego oczekujemy od polityków
w odniesieniu do ofiar ludobójstwa dokonanego na ludności
polskiej przez oprawców ukraińskich na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej. Zbrodnia ta nie jest
niczym usprawiedliwiona i jest
efektem imperialistycznych, o
zabarwieniu nacjonalistycznym,
dążeń Ukrainy XX wieku. Brak
jawnej, publicznie nagłośnionej konfrontacji z tematem to
nie tylko brak czci dla ofiar i ich
bliskich oraz kary dla oprawców,
to coś może nawet gorszego. To
pozbawianie narodu polskiego
znacznej części tożsamości wynikające z braku wiedzy o przynależności do narodu sprawnie,
społecznie, skutecznie działających i osiągających sukcesy na
miarę światową Polaków różnych stanów, Polaków, którzy
zamieszkiwali tereny zabrane
Polsce i pozostawili tam wspaniałe, bogate, wielowiekowe
dziedzictwo kulturowe. To pozbawienie nas wiedzy również
o tych, którzy zostali zmuszeni

do wyemigrowania z polskich
ziem zabranych w 1945 roku, a
sukcesy odnoszą poza obecnymi
granicami Polski. Ta właśnie poprawność polityczna i bezwarunkowe przyjmowanie warunków
stawianych przez Ukrainę oraz
mniejszość ukraińską w Polsce i
w świecie, powoduje jakąś dziwną zmowę milczenia rządu, urzędów, instytucji kulturalnych, mediów, szkolnictwa, wydawnictw
i zacieranie śladów po Polsce i
Polakach na zabranych nam ziemiach. Dlaczego brak działania
rządu w sferze nauki, edukacji,
kultury i powszechnej wiedzy
pozbawia naród polski tożsamości i dumy? Wiele straciliśmy i
nadal tracimy wskutek braku długofalowej polityki historycznej i
kulturalnej. Trudno jest mi pogodzić odwoływanie się Prezydenta
czy Ministra KiDN do historii i
kultury oraz dziedzictwa Polski
z kompletnym brakiem kompleksowej dbałości o jej historię, o
wyeksponowanie zdarzeń i postaci godnie reprezentujących
interesy i prawdę o Polsce. A tu
nadal pojawiają się ci sami bohaterowie co w czasach PRL.
W bloku programowym Radia
Warszawa pani redaktor zapowiada wspomnienia z wojennej
Warszawy i wymienia nazwisko
Janusza Korczaka. A dlaczego
nie Jana Pohoskiego , wiceprezydenta Warszawy, współpracownika Stefana Starzyńskiego, obywatela i społecznika, żołnierza i
patrioty, którego syn i córka również zginęli z rąk Niemców. Czy
dlatego, że urodził się w Dubnie
na Wołyniu?

pamięć o znakomitych Polakach,
pamięć i dbałość o dziedzictwo kulturowe tworzone przez
nich, czy MKiDN przygotowuje i ogłasza konkursy na filmy,
spektakle, wydarzenia kulturalne
mające na celu uzupełnienia wiedzy narodu o tę skrywaną przez
zbrodnicze ideologie ? Czy Metropolita Warszawski dopomina
się o pamięć o swoim poprzedniku z XIX wieku, ks. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, byłym
arcybiskupie warszawskim? W
czyim interesie jest to zaniedbanie? Nie polskiego narodu, którego elitę właśnie z uwagi na jej
wielkie zalety i osiągnięcia we
wszystkich dziedzinach gospodarki, nauki, kultury tak bardzo
docenianą nie tylko w Europie
ale w całym świecie, nasi sąsiedzi, Niemcy i Rosjanie w imię
imperialistycznego interesu unicestwiali. Apeluję do Prezydenta
i Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o wybudowanie
w Warszawie Muzeum Historii
Polski. Muzeum Żydów jest w
Warszawie a przecież to tylko
część historii „wielonarodowościowego” narodu polskiego poszerzona zresztą o historię niepolskich Żydów. Żydów skazanych
na eksterminację przez Niemców
i przywożonych przez Niemców
z Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Rosji itp. Decyzja
o budowie Muzeum Historii Polski w Lublinie czy Brzegu dokąd
żaden turysta przybywający do
Warszawy, zwłaszcza z Jerozolimy, nie zajrzy (a na pewno zajrzy
do Muzeum POLin) to lekceważenie nas wszystkich.

Ktoś musi dbać o interesy polskiej historii, bo za nas obcy nie
zadbają. Piłsudski pisał : piszcie
historię bo inaczej inni napiszą
za nas historię – upomina się
prof. Jerzy Robert Nowak zapowiadając drugie wydanie książki
uzupełnione o kolejne biografii
Polaków znanych na świecie ale
nie w Polsce (CEP). Profesor
podkreśla, jak fatalnie zaniedbuje się uhonorowanie Polaków z
emigracji przywołując nazwiska
choćby Janusza Żurakowskiego herbu Sas (ur. w Ryżawce na
Ukrainie Naddnieprzańskiej) czy
Mieczysława Zygfryda Słowikowskiego, asa alianckiego wywiadu. Czy doradcy Prezydenta
oraz ministrów dopominają się o

„Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który
nie może nawiązać do dziejów,
który nie może wypowiedzieć się
zgodnie ze swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się
od historii, który się jej wstydzi,
który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych- to naród renegatów! Taki
naród skazuje się dobrowolnie
na śmierć, podcina korzenie
własnego istnienia”.( Prymas
Kardynał Wyszyński, Warszawa, 25.05.1972)
Bożena Ratter

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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Moje Kresy.

Józef Julian Jamróz cz.4
Eugeniusz Szewczuk
O mieszkańcach Międzyrzecza
Koreckiego na Wołyniu można
mówić wiele, bo wszyscy w naszym miasteczku znali się nawzajem. Urzędnik Kasy Stefczyka Józef Zaklicki, żona Helena. Geometra Niedaczkowski i jego siostry :
Dalecka, Pawłowska i Bassendowska. Sekwestator Urzędu Skarbowego Puzanowicz. Restaurator
Zenon Morawski i jego żona Maria, urzędniczka Sądu Grodzkiego,
wyjechali w 1947 roku do Australii i tam zmarli. Łałosz – Miłosz,
były oficer armii carskiej – adwokat i jego żona Maria. Zofia i Władysław Ilniccy – urzędnicy gminy.
Mikołaj Starczewski „Kola” kierowca – mechanik, szef straży
ogniowej. Józef Niedomleł z żoną
Władysławą – rzeźnik, masarz.
Bolesław Witkowski – właściciel
restauracji w Rynku, oraz rodzina
Witkowskich – Stanisław, Kazimierz i Stefan. Naczelnik poczty
Tomasz Chmurkowski z żoną
Martą, działaczką „Akcji Katolickiej”. Przewodnicząca „Akcji Katolickiej” pani Czerkawska, żona
sekretarza gminy. Kazimierz Krotofil – kierowca autobusu zarządu
pocztowego w Równem, trasa
Równe – Huszcza – Międzyrzec –
Korzec i jego żona Jadwiga Hulla,
pracownica poczty w Międzyrzeczu. Maria Witkowska – mama
Stefana, Ireny, Kazimierza, Haliny
i mego przyjaciela z lat dziecięcych – Stasia, sąsiada z naprzeciwka z ulicy Mickiewicza. Lekarz
naszego szpitala – Nanowski i weterynarz Aleksander Płaksa, wywieziony na Sybir. Józef Bober –
śpiewał w chórze kościelnym. Organista Antoni Lewandowski i
jego siostra Zofia. Kościelny – Mikołaj Żygadło i jego brat Władysław – kowal, kuźnia przy moście
w kierunku na Zastawie. Kołodziej
Bolesław Kozłowski. Ślusarz i
operator kina – Antoni Klimaszewski. Kominiarz Henryk Hryniewiecki , rodem z Przemyśla,
żona Maria i syn Wacław. Aku-

szerka Helena Wróblewska, żona
policjanta. Położna naszego szpitala „matuszka” Maria Szumska
żona prawosławnego popa Teodora, to ona przyjmowała mnie na
świat. Potem kłaniałem się jej zawsze w pas, gdy tylko widziałem
ją na ulicy. To przecież jej zasługa,
że zdrowy się urodziłem, nie wypadało inaczej się zachowywać.
Rodzina Niewiarowskich - Witold,
wywieziony na Sybir, zmarł w Uzbekistanie i jego żona Józefa, po
wojnie mieszkająca w Nysie, stryj
Konstanty. Te wiadomości otrzymałem od Haliny (Witkowskiej)
Wasilewskiej, żony Eugeniusza,
ona także była wywieziona na Sybir. Szlachcic Krasiński - mąż Marii Wasilewskiej, Sochacki, mąż
Stanisławy Wasilewskiej, porąbani
w kawałki. Świadkiem była Aniela
Krasińska zd. Wasilewska, zostali
zamordowani przez banderowców
w lipcu 1943 roku we wsi Żawrów,
powiat Równe. Zygmunt Kuczyński mieszkał naprzeciw młyna
Arendta przed cmentarzem w kierunku wsi Zastawie i wychowywali z żoną dziesięcioro dzieci i nigdy
nie było zmyłki, bo kolejno urodzili się: Leon, Janka, Zygmunt,
Maria, Jan, Antonina, Józef, Bronisława, Mieczysław i Kazimiera,
czyli raz na świat przychodził syn,
po nim córka. Są to słowa Olgi Żygadło, żony porucznika Wojska
Polskiego Eugeniusza Żygadło.
Kwartalnik „Wołyń Bliżej” Nr
2(34) w maju 2002 roku na stronie
61 pisał „Tydzień Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,
20.V.1933 roku w Korcu. 20 maja
1933 roku w Korcu odbyły się
wspaniałe uroczystości obchodów
Jubileuszowego Tygodnia LOPP
w połączeniu z odprawianiem nabożeństwa w świątyniach wszystkich wyznań z udziałem dziatwy
szkolnej i wojska. Po odprawieniu
nabożeństw zawiązał się pochód
na moście na rzece Korczyk, przechodząc ulicami aż do Pomnika
Marszałka Piłsudskiego, gdzie pan

/ Rzeczka Stawy w dziesiejszych czasach

/ Rodzina i znajomi ojca Juliana - Jana Jamroza, siostra Zofia (w białej sukience)

Włodarski wygłosił przemówienie
o celach , zadaniach i rozwoju
LOPP, zapoznając z tak ważną instytucją ogół ludności wiejskiej. W
uroczystości wzięło udział 150
osób. Wieczorem 20 maja odbył
się capstrzyk składający się ze
starszej dziatwy szkolnej, Przysposobienia Wojskowego i plutonu
wojska w maskach gazowych, co
przy oświetleniu lampionami wyglądało bardzo imponująco. W następnych dniach w miejscowym
kinie wyświetlane były filmy
związane z rozwojem LOPP i
przedstawiające sposób obrony
przeciwgazowej. Przy organizacji
tych uroczystości cenną pomocą
służyli miejscowy dowódca KOP
kpt. Zalewski i Dyrektor Cukrowni inż. Jakacki. nadmienić należy,
że w związku z obchodami miejscowe koło LOPP pozyskało 15
nowych członków.” Głównym redaktorem czasopisma przez 21 lat
Józef Łukasiewicz. Kwartalnik łączył wielu Wołyniaków z całego
świata. Publikowało w nim bardzo

dużo osób. Ogółem ukazały się 83
numery. Niestety czas zrobił swoje. Dziś już wielu autorów nie ma
wśród nas, ale pozostało bardzo
dużo wspomnień drukowanych o
starym Polskim Wołyniu. „Wołyń
Bliżej” to kwartalnik Społecznego
Komitetu Pomocy Parafii w Równem który wraz z 83 numerem zakończył działalność. Zapraszam na
facebooka na stronę „Wołyń Bliżej” www.facebook. com/wolynblizej. Wakacje 1939 roku spędzałem w domu pomagając ojcu i bawiąc się z kolegami i żydowskimi
koleżankami, a lato piękne było
tego roku. Tato jako komendant
„Strzelca” był często wzywany na
ćwiczenia do Niewirkowa, gdzie
stacjonował Dywizjon Kawalerii
KOP „Niewirków”. „W 1924 roku,
w składzie 1 Brygady Ochrony Pogranicza, został sformowany 4
szwadron kawalerii KOP. Szwadron był podstawową jednostką
taktyczną kawalerii KOP. Zadaniem szwadronu było prowadzenie
działań pościgowych, patrolowanie terenu, w dzień i w nocy, na
odległości nie mniejsze niż 30 km,
a także utrzymywanie łączności
między odwodami kompanijnymi,
strażnicami i sąsiednimi oddziałami oraz eskortowanie i organizowanie posterunków pocztowych.
Wymienione zadania szwadron
realizował zarówno w strefie nadgranicznej, będącej strefą ścisłych
działań KOP, jak również w pasie
ochronnym sięgającym około 30
km w głąb kraju. W 1937 roku, w
ramach reorganizacji Korpusu
Ochrony, dotychczasowy szkolny
szwadron kawalerii KOP „Niewirków” został przeformowany w dywizjon kawalerii KOP „Niewirków. Dywizjon był jednostką organizacyjną, wyszkoleniową i macierzystą. Pod względem gospodarczym podlegał batalionowi
KOP „Hoszcza”. Dywizjon wchodził w skład pułku KOP „Zdołbunów”. Pod względem wyszkolenia
podlegał inspektorowi południowej grupy szwadronów kawalerii
KOP i do 17 września 1939 roku

stacjonował w Niewirkowie. Dowódcą Dywizjonu był mjr Wacław
Kryński. Tato przeczuwał, że wojna jest już blisko i może wybuchnąć w każdej chwili. Międzyrzec
Korecki tętnił życiem, kończyło
się upalne lato, jednakże wśród ludzi wyczuwało się jakiś wewnętrzny niepokój. Można było spotkać
na ulicy grupki ludzi zawzięcie o
czymś dyskutujących. Ci co mieli
dostęp do radia na kryształkach
słuchali wiadomości Polskiego
Radia z Warszawy w którym mówiono, że w przypadku napaści
Polski przez Hitlera w naszej obronie natychmiast stanie Francja i
Anglia. Zbliżał się dzień 1 września 1939 roku - piątek, to dla mnie
dzień szczególny, miałem po raz
pierwszy zasiąść w szkolnej ławce.
Powszechna szkoła 7 klasowa
mieściła się za placem miejskim,
na którym swoje namioty rozbijały
zespoły cyrkowe z Warszawy i
Lwowa. Naprzeciw szkoły swoją
aptekę prowadził Litwin Władysław Szołkajtis. W ładny wrześniowy poranek wyszliśmy do
szkoły razem z koleżanką z podwórka żydówką Haną. W szkole
dzieci żydowskie posadzono po
jednej stronie, ukraińskie i polskie
jako katolicy i Czesi po drugiej.
Pod względem narodowościowym
klasa była wymieszana, bowiem
dołączyli do nas jeszcze Gruzini,
Tatarzy i Ormianie. Nazwisk
wszystkich kolegów nie pamiętam, uczniowie mieszkali w mieście i okolicznych wsiach, dojeżdżali i dochodzili do szkoły pieszo.
Zaczęli nas uczyć po polsku i po
ukraińsku, rachunków, śpiewu i
gimnastyki. Kierownikiem szkoły
do 1937 roku był Stanisław Łopuszański, do czerwca 1941 roku Jan
Fedoryszyn. Nauczycielami w
szkole byli i uczyli: Jan Domański,
Zofia Lachowska geografii, Maria
Baczyńska chemii – Ukrainka,
żona policjanta posterunku Policji
Państwowej, ks. Pająk religii, pop
Teodor Szumski religii prawosławnej, Tania Żilbersztejn, żydówka uczyła pierwsze klasy. Ma-
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tematyki i rysunku uczył Adam
Horak, gimnastyki Leon Zub i Jan
Mazurkiewicz. Żyd Marian Kaczka uczył pierwsze klasy, torturowany został zamęczony przez
NKWD w 1941 roku piwnicy apteki Szołkajtisa. Matyaszek Teodor
historii i języka polskiego, Ukrainiec J. Kirylczuk śpiewu, pięknie
grał na skrzypcach. Języka ukraińskiego J. Spilniczenko. Drugie klasy i robótki ręczne, żona Komendanta (z 1939r.) posterunku Policji
Państwowej – Helena Szymańska.
Fizyki Józef Jasiński. Woźnym
szkolnym był Mykoła Mykita.
Wszystko byłoby w szkole dobrze,
pomimo trwającej wojny z Niemcami, gdyby nie 17 września, kiedy to pobliską granicę Rzeczypospolitej przekroczyli Sowieci.
Wśród niektórych Ukraińców,
zwłaszcza u Żydów zapanowała
wielka euforia i radość, ludzie wylegli na ulice. Część Ukraińców
witała sowieckich żołnierzy już
przy swoich domach na Nowym
Mieście. Brudne, głodne i z daleka
śmierdzące dziegciem wojsko szło
od strony Korca główną ulicą Józefa Piłsudskiego w kierunku międzyrzeckiego Rynku. Tutaj Żydzi
zgotowali im owacyjne powitanie,
smaczku dodawał fakt zbudowa-
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nia przez nich olbrzymiej bramy
powitalnej. Żydzi wystawili w
Rynku, w rejonie sklepu naszego
sąsiada Haima Szteremberga, długi na pięć metrów stół, przykryty
czymś białym. Zapewne nie były
to obrusy, raczej prześcieradła. Na
stołach, specjalnie dla oficerów
stała w litrowych butelkach wódka, kiełbasa i chleb. Dla sołdatów
przed stołami ustawiono beczki ze
śledziami. Czerwonoarmiejcy jedli
łapczywie i szybko tak, że ciekło
im po brodach. Obrywali tylko śledziom głowy, resztę wsuwali ile
tylko weszło. My dziwiliśmy się,
że chyba tego w życiu nigdy nie
jedli. Jak w beczkach zaczęto oglądać dno, to wszyscy jak jeden polecieli nad naszą rzeczkę Stawy, by
napić się wody. Rzeczka przyjęła
nazwę Stawy zapewne dlatego, że
rzeczywiście było nad nią dużo
stawów, między innymi mój dziadek Andrzej był właścicielem takiego stawu rybnego. Rzeka nie
była zbyt głęboka i szeroka tak, że
szło ją przeskoczyć, ale za to płynęła nią krystalicznie czysta woda.
Była na niej elektrownia wodna i
młyn wodny, po bokach uroku dodawało 8 wiatraków. Gdy któryś z
sołdatów zauważył rzeczkę i popróbował tej wody, reszta polecia-
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/ Praczki na rzeką Stawy

ła za nim, wiadomo wszystkie śledzie były mocno solone. Obserwowaliśmy cała tą hecę razem z ojcem stojąc przy kinie i było na co

popatrzeć. Na spotkanie z Sowietami wyszedł cały kahał żydowski
na czele z rabinem Jakubem Zasławskim. Kahał to wyrażenie

oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej. „
To podstawowe ogniwo samorządu żydowskiego, najczęściej obejmujące Żydów (pełniących funkcję głowy rodziny) mieszkający w
jakimś skupisku, czasem również
żyjących w jego pobliżu, na przykład w podmiejskich wsiach. Na
podstawie prawa Hezkat Iszub
Żyd zamieszkujący inną miejscowość, a życzący trudnić się handlem lub innym rzemiosłem w jakimś mieście, zamieszkałem przez
żydowską ludność, daremnie będzie szukał opieki praw i ustaw
krajowych co do swego przesiedlenia się; nie otrzyma on tego
przesiedlenia, jeżeli nie dostanie
na to pozwolenia od swego Kahału
równe jak od Kahału gromady żydowskiej, do jakiej chce się przeprowadzić. Dziś w Polsce istnieje
tylko 8 gmin żydowskich oraz 7
filii tych gmin, skupionych
w Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich
w
RP.”
Cdn.
Wspomnień wysłuchał ;
niusz Szewczuk

Euge-

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
/ Dawna ulica Mickiewicza w Międzyrzeczu Koreckim

FUNDACJA DLA POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl
ul. Wałuszewska 48,
03-005 Warszawa KRS: 0000423252
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OBRONA LWOWA W LISTOPADZIE
1918 ROKU FENOMEN I WOJNY
ŚWIATOWEJ.
OBRAZ PRAWDZIWY WALKI MILITARNEJ I POLITYCZNEJ.
Aleksander Szumański

Dokończenie ze strony 1
Pozostałe zgromadzone materiały archiwalne i niewydane relacje, znajdują się niewątpliwie
we Lwowie, ale jak dotąd są dla
nas niedostępne wraz z całym
archiwum Towarzystwa Obrony
Lwowa.
Po wojnie, w PRL, przez długie
lata był to temat tabu, przemilczany nie tylko w publicystyce
historycznej, ale - co smutniejsze, zupełnie zaniedbany w badaniach naukowych. Jedynie na
emigracji, głównie na łamach
londyńskiego Biuletynu Koła
Lwowian ukazywały się artykuły, wspomnienia i okolicznościowe referaty na rocznicę
listopadową. Natomiast w kraju
dopiero w latach osiemdziesiątych pisano o Obronie Lwowa
w wydawnictwach drugoobiegowych.
Zasadnicza zmiana nastąpiła po
upadku rządów komunistycznych. W różnych czasopismach
zaczęły się ukazywać artykuły o Obronie Lwowa i wojnie
Polsko-ukraińskiej.
Jednakże
długotrwałe zaniedbania badawcze spowodowały, że problemy te były często przedstawiane w sposób uproszczony i
powierzchowny. Dopiero znany
badacz lwowskich nekropolii
Stanisław Nicieja w książce pt.
„Cmentarz Obrońców Lwowa”,
pierwszy rozdział poświęcił
walkom listopadowym we Lwowie. Przedstawił tu popularny,
w miarę poprawny obraz Obrony Lwowa. W tym samym czasie ukazała się książka Macieja
Kozłowskiego „Między Sanem
a Zbruczem. Walki o Lwów i
Galicję Wschodnią 1918-1919”.
Wprawdzie autor przedstawił
szeroko mniej znaną działalność
strony ukraińskiej, jest to jednak
praca publicystyczna i kontrowersyjna; szereg twierdzeń jest
dyskusyjnych, nie mówiąc już
o licznych ewidentnych błędach
rzeczowych. Z kolei Daniel Bargiełowski, przygotowujący monografię o gen. Michale Tokarzewskim, opublikował artykuł
na temat listopadowej odsieczy
Lwowa Oprócz tego w ostatnich
latach z inicjatywy różnych oficyn ukazały się reedycje lub reprinty wspomnień uczestników
Obrony Lwowa
Nie zaniedbała, jak zwykle,
sfałszować historii Obrony
Lwowa żydowska gazeta dla

Polaków „Gazeta Wyborcza”
prezentując szeroki materiał
„historyczny” o rozejmie(?)
polsko - ukraińskim w 1918
roku.
Pomimo braku materiałów archiwalnych, ale przy licznych
innych źródłach i przekazach,
powinny powstać nowe prace na
tematy związane z Obroną Lwowa. A jest przecież wiele problemów do zbadania i opisania, np.
sytuacja polityczna i wojskowa
przed przewrotem ukraińskim,
w ogóle stosunki polsko-ukraińskie w tym czasie, początek
działań bojowych, organizowanie polskich oddziałów, postawa różnych grup politycznych
wobec walk we Lwowie, tworzenie polskiego ośrodka władzy we Lwowie, organizowanie
odsieczy, działalność polityczna
i wojskowa Ukraińców, problem
żydowski podczas Obrony Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej,
działania wojenne i pertraktacje
pokojowe w 1919 r., stanowisko
państw Ententy w sprawie wojny polsko-ukraińskiej.
Pod koniec I Wojny Światowej,
gdy rozpadała się monarchia
Habsburgów, dowództwo wojsk
austriackich we Lwowie sprzyjało dążeniom kół ukraińskich
do przejęcia władzy w mieście.
Wiadomości o tym dochodziły do środowisk polskich, ale
tylko niektórzy dostrzegali niebezpieczeństwo. Przeciwdziałaniu zagrożeniu utrudniało duże
rozbicie polityczne społeczności
polskiej oraz istnienie kilku różnych grup wojskowych.
Dominujące wpływy we Lwowie miała wówczas Narodowa
Demokracja (ND). Poważnie
zmniejszyło się znaczenie konserwatystów, słabsze były też
inne partie, tzn. Polskie Stronnictwo Demokratyczne (PSD),
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna (PPSD) i Polskie
Stronnictwo Ludowe (PSL).
Obok tych czynników politycznych istniały różne organizacje
wojskowe; dwie grupy legionistów - Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Legionistom i Koło
Byłych Członków Polskiego
Korpusu Posiłkowego (PKP). W
konspiracji zaś działała bardzo
prężna Polska Organizacja Wojskowa (POW) i współpracująca
z nią również konspiracyjna organizacja „Wolność” w armii austriackiej. Poza tym były jeszcze

nieliczne Polskie Kadry Wojskowe (PKW) związane z Narodową Demokracją.
Podobnie jak w całej Galicji i w
Królestwie również we Lwowie
nastąpiło wówczas ożywienie
życia politycznego. W październiku 1918 r. Rada Regencyjna w
manifeście do narodu polskiego
proklamowała niepodległe państwo polskie. W drugiej połowie
października na mocy dekretów
Rady Regencyjnej i rozkazu jej
Komisji Wojskowej płk Władysław Sikorski zaczął organizować we Lwowie oddziały
Wojska Polskiego spośród byłych oficerów i szeregowych
polskiego Korpusu Posiłkowego. We Lwowie i w Krakowie
powołano Komendy Okręgowe.
15 października posłowie polscy do Rady Państwa w Wiedniu
oświadczyli, że odtąd uważają
się za obywateli polskich. Zarząd miasta Lwowa odpowiadając na orędzie Rady Regencyjnej
wystosował do niej 11 października pismo dziękczynne, w którym zapewniał, że ogół obywateli miasta bierze udział w budowie niezawisłej Ojczyzny.
Ożywiła się też działalność organizacji ukraińskich i narastał
konflikt między mmi a ludnością polską wschodniej Galicji.
Konflikt, który ciągnął się od
końca XIX i nieraz doprowadzał
do starć. Próby porozumienia
się postulowane przez niektóre
koła polskie torpedowała Na-

rodowa Demokracja. Podczas I
Wojny Światowej czynniki polskie mniej zajmowały się sprawą
ukraińską, która stała się kartą
przetargową w polityce państw
centralnych - Austrii i Niemiec.
W tym czasie nasiliła się antypolska polityka obozu ukraińskiego. Po traktacie brzeskim
zawartym między państwami
centralnymi a rządem ukraińskim w Kijowie; na wiosnę 1918
r. doszło do zaognienia stosunków. Gdy Ukraińcy poparli traktat, którego tajny protokół stanowił o wydzieleniu wschodniej
Galicji, społeczeństwo polskie
całego kraju w licznych manifestacjach wystąpiło przeciwko
temu traktatowi.
Na początku października 1918
r., parlamentarna reprezentacja
ukraińska postanowiła zwołać
do Lwowa mężów zaufania ze
wszystkich ukraińskich ziem
Austro-Węgier - wschodniej
Galicji, Bukowiny, Rusi Zakarpackiej. 19 października na zjeździe we Lwowie ukonstytuowała
się Ukraińska Rada Narodowa.
Przyjęła ona rezolucję o utworzeniu państwa ukraińskiego,
w którego skład miała wejść
wschodnia Galicja po San; poza
tym odrzucono „roszczenia”
Rady Regencyjnej do „księstw
ukraińskich” - halickiego i włodzimierskiego.
W drugiej połowie października
wydarzenia we Lwowie zaczęły
narastać lawinowo. W wielkiej

sali ratuszowej 20 października
odbyło się uroczyste posiedzenie
Rady Miejskiej, w której udział
wzięli również liczni przedstawiciele organizacji kulturalnych
i społecznych. Przyjęto wówczas rezolucję o akcesie Lwowa
do Macierzy. Przeciwko rezolucji zaprotestowali tylko radni ukraińscy, oceniając ją jako
bezprawne zakusy na wschodnią
Galicję.
W polskich organizacjach wojskowych doszło wtedy do starcia
dwóch postaw. Część oficerów
PKP uznała Radę Regencyjną i
podporządkowała się jej decyzjom. Jednakże większość oficerów legionowych, nie tylko należących do POW, wypowiadała
się za tworzeniem wojska podziemnego, zgodnie z koncepcją
komendanta Józefa Piłsudskiego. Pod koniec października
spór się zaostrzył, a nawet widać
było pewną wrogość obu grup.
Najpoważniejszą przyczyną zatargu stało się wysyłanie przez
płk Władysława Sikorskiego
byłych legionistów do Warszawy, gdy POW - przewidując
wystąpienie Ukraińców - żądała
zatrzymania ich we Lwowie.
Od dłuższego czasu kierownictwo POW otrzymywało wiadomości o przygotowaniach
Ukraińców do zbrojnego zajęcia
Lwowa. Służba wywiadowcza,
prowadzona przede wszystkim
przez Oddział Żeński POW, dostarczała dokładnych danych o
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rozlokowaniu oddziałów ukraińskich we Lwowie, składach
broni, planach sytuacyjnych
i obiektach w mieście, które
przede wszystkim miały być zajęte. Podobne wieści napłynęły
od oficerów z organizacji „Wolność”, którzy meldowali, że przy
pomocy austriackich władz wojskowych do Lwowa ściągane są
pułki, składające się w większości z Ukraińców, że przygotowane jest przekazanie Ukraińcom
różnych magazynów broni. Z
kolei od żandarmów austriackich napłynęła wiadomość, że
w gmachu żandarmerii przy ul.
Leona Sapiehy przesunięto na
zachód 17 żandarmów polskich
pozostawiając we Lwowie tylko
Ukraińców.
W tej sytuacji komendant okręgu
POW we Lwowie por. Ludwik
de Laveaux, chcąc uprzedzić
wystąpienie Ukraińców, postanowił zaproponować połączenie
wszystkich polskich sił. Gdy
zwrócił się z tym do przebywającego wówczas we Lwowie por.
Kazimierza Świtalskiego, ten
powiedział mu o istnieniu jeszcze jednej organizacji - Polskich
Kadr Wojskowych, dowodzonych przez kpt. Czesława Mączyńskiego.
Odbyło się kilka spotkań por.
de Laveaux z kpt. Mączyńskim.
Na pierwszym kpt. Mączyński
oświadczył, że jest zależny od
organizacji politycznej (ND), z
ramienia której prowadzi tylko
sprawy wojskowe. Na następnym spotkaniu kpt. Mączyński - według relacji de Laveaux
- stwierdził, że nie ma podstaw
do obaw, bo żadnego zamachu
ukraińskiego nie będzie, zaś o
przejęciu Lwowa przez państwo
polskie zadecydują czynniki polityczne. Natomiast z późniejszej
relacji Czesława Mączyńskiego
wynika, że wiedział o przygotowanym zamachu. W tym samym
czasie por. de Laveaux (jako
młody 27-letni oficer), poszukiwał starszego stopniem na stanowisko komendanta polskich
sił wojskowych. 30 października, po otrzymaniu następnych
meldunków o zaawansowanych
przygotowaniach ukraińskich,
w tym również od polskich
łączników z Kundschaftsstelle
(wywiad austriacki), por. de Laveaux ogłosił mobilizację POW
we Lwowie. Jednocześnie tego
samego dnia kurierka z Krakowa przywiozła rozkaz Komendy
Naczelnej nr 2, aby rozpocząć
ujawnienie organizacji i mobilizację POW. Już 30 października na odprawie komendantów
grup i oddziałów por. de Laveaux poinformował zebranych, że
następnego dnia, tj. 31 października POW rozpoczyna akcję
objęcia Lwowa „w posiadanie
państwa polskiego”. Wydał też
rozkazy i zadania poszczególnym oddziałom i grupom. Akcja
ta miała uprzedzić wystąpienie
sił ukraińskich. Por. de Laveaux
podkreślił, że jeśli do tego czasu
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uda się osiągnąć porozumienie
z kierownictwem pozostałych
organizacji polskich, wówczas
wystąpią wspólnie, a jeżeli nie
- POW zacznie sama. Przygotowany plan wystąpienia i wydane
rozkazy przewidywały zajęcie
Dworca Głównego oraz znajdujących się tam magazynów
broni i sprzętu wojskowego, obsadzenie rogatki Łyczakowskiej,
co przeszkodziłoby wejściu do
miasta oddziałów ukraińskich
od wschodu, a także zajęcie
ważniejszych obiektów takich,
jak Ratusz, Poczta Główna, komenda wojsk austriackich. Oceniano, że opanowanie koszar nie
nastręczy większych trudności,
ponieważ żołnierze austriaccy
nieuświadomieni narodowo i
zmęczeni długotrwałą wojną tylko czekali na demobilizację.
Jeszcze tego samego dnia komenda POW przeniosła się do
Domu Akademickiego przy ul.
Łozińskiego 7; zaraz też zostały wydrukowane i rozrzucone
po mieście ulotki o mobilizacji
POW. Jednakże mobilizacja faktycznie rozpoczęła się 31 października i Dom Akademicki zapełnił się nie tylko peowiakami,
lecz również młodzieżą, która
dotąd nie była związana z żadną
organizacją.
Z inicjatywy por. de Laveaux 31
października odbyło się jeszcze
jedno spotkanie przedstawicieli organizacji wojskowych, na
którym komendant POW, po
krótkim omówieniu sytuacji,
oświadczył, że w nocy rozpoczyna akcję czynną. Zebrani zaprotestowali twierdząc, że jeszcze za wcześnie na wystąpienie.
Potem rozpętała się gwałtowna
dyskusja dotycząca wspólnego komendanta. Ostatecznie
postanowiono, że jeśli coś się
wydarzy (tj. jeśli Ukraińcy wystąpią), powstanie „trójosobowe
dowództwo” w składzie: kpt.
Antoni Kamiński z PKP, kpt.
Czesław Mączyński z PKW i
por. Ludwik de Laveaux z POW.
Jednakże ten ostatni ostro zaprotestował oświadczając, że jest
gotów podporządkować się każdemu, choćby to był kapral, ale
nie dopuści do kilkuosobowego
dowództwa. W tej sytuacji nie
doszło do uzgodnienia stanowisk, głównie z powodów politycznych, ale także ze względów ambicjonalnych. Obrady
przerwano. Późnym wieczorem
nastąpiło kolejne spotkanie, tym
razem w Domu Akademickim.
Znowu większość zebranych
wypowiadała się za dalszym
zwlekaniem i przeciwko wystąpieniu zbrojnemu. Według relacji de Laveaux, w nocy, po dłuższych obradach, kpt. Mączyński
miał oświadczyć: „teraz idziemy
spać, o 7 rano się zobaczymy”.
Było to w Domu Akademickim,
gdzie zgromadzili się zmobilizowani przez POW ludzie, którzy
spodziewali się, że zostaną przydzieleni do oddziałów i otrzymają konkretne zadania. Ale po

nocnej naradzie ktoś z oficerów
(nie wiemy, kto) powiedział zebranym, że można się rozejść, a
rano stawić się na zbiórkę. W ten
sposób zaprzepaszczono i zmarnowano wysiłki POW i przeprowadzoną mobilizację.
O braku rozeznania i dezintegracji kierownictwa polskiego
we Lwowie świadczy fakt, że
30 października wyjechał do
Przemyśla najstarszy rangą oficer i dowódca Wojska Polskiego, podporządkowanego Radzie
Regencyjnej, płk Władysław Sikorski. Obowiązki i dyspozycje
przekazał komendantowi placu
we Lwowie kpt. Antoniemu Kamińskiemu. W ostatnich dniach
października przebywał we
Lwowie delegat Rady Regencyjnej prof. Stanisław Głąbiński.
Również on powołując się na
słowa namiestnika austriackiego
gen. Karola Huyna zapewniał, że
nie ma żadnych obaw; by władzę
w mieście przejęli Ukraińcy.
28 października została utworzona w Krakowie Polska Komisja
Likwidacyjna (PKL). Komisja
ta miała przyjechać do Lwowa i
przejąć władzę nad całą Galicją
instalując się w ówczesnej stolicy. Wiadomość o tym przyśpieszyła wystąpienie Ukraińców.
1 listopada nad ranem Ukraiński Komitet Wojskowy dokonał
zbrojnego zamachu i przy pomocy żołnierzy z pułków ukraińskich opanował najważniejsze
gmachy publiczne we Lwowie,
m.in. Namiestnictwo, Sejm, Dyrekcję Policji, Ratusz, Pocztę
Główną. Wprawdzie Ukraińcy
przejęli władzę wojskową od austriackiej komendy wojskowej,
a władzę cywilną od namiestnictwa, jednakże nie zdołali
opanować całego Lwowa. Już
od rana 1 listopada spontanicznie powstały dwa polskie punkty
oporu.
W szkole im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej znajdował
się zalążek batalionu kadrowego Wojska Polskiego, którym
dowodził kpt. Zdzisław Tatar-Trześniowski. Dopiero 1 listopada rano licząca około 80 żołnierzy załoga szkoły, głównie
byli legioniści - na wiadomość o
przewrocie ukraińskim zdobyła
trochę broni. Gdy o godz. 10 oddział ukraiński uderzył na szkołę, obrońcy stawili opór i odparli
atak. Podjęcie walki i odparcie
ataku było -jak wspominał Tadeusz Felsztyn - wyłączną zasługą
kpt. Trześniowskiego, a „czyn
szkoły stał się decydującym
elementem w dziejach Obrony
Lwowa, ponieważ ją zapoczątkował i dal jej kierunek”.
Drugim punktem oporu był Dom
Technika przy ul, Issakowicza,
znajdujący się niedaleko szkoły
im. Henryka Sienkiewicza. Rano
1 listopada przebywało tam kilkudziesięciu słuchaczy Politechniki (nazywanych we Lwowie
technikami), w większości peowiaków,a także b. legioniści i
podoficerowie-Polacy z armii

austriackiej. Organizatorem grupy i komendantem Domu Technika był podchor. Ludwik Wasilewski. Załoga Domu Technika
ściśle współdziałała ze szkolą
im. Henryka Sienkiewicza i
pierwszego dnia dokonała kilku
śmiałych wypadów.
Polacy stanowiący przeważającą
większość mieszkańców Lwowa
(co przyznawali także Ukraińcy)
nie mogli się pogodzić z myślą,
że stare polskie miasto zostanie
opanowane przez mniejszość
ukraińską. Po pierwszym szoku
do walczących placówek zaczęła napływać przede wszystkim
młodzież, chłopcy i dziewczęta.
Żywiołowo i spontanicznie tworzono różne grupy i małe oddziały, które na własną rękę prowadziły walkę partyzancką. Już w
pierwszych dniach w zachodniej
części miasta tworzono oddziały
i pododdziały dowodzone przez
młodszych oficerów i podchorążych, wywodzących się przede
wszystkim z Legionów i POW,
a także armii austriackiej. Bazą
organizacyjną i zaopatrzeniową
była dla nich szkoła im. Henryka Sienkiewicza, zaś kośćcem
młodzież akademicka, mająca za
sobą służbę wojskową albo przeszkolenie wojskowe. Pomyślnym zbiegiem okoliczności było
zwołanie we Lwowie w ostatnim
dniu października ogólno - akademickiego zjazdu młodzieży
polskiej. Na początku obrad 1 listopada zebrani przyjęli odezwę,
w której stwierdzali, że zamach
ukraiński godzi w „najgłębsze
aspiracje olbrzymiej większości
obywateli miasta - która przynależności do państwa polskiego
nigdy się nie wyrzeknie”. Pomimo tych tragicznych wydarzeń
młodzież polska uważa, „iż narody polski i ruski od wieków
wspólnie zamieszkujące tę ziemię, związane są ze sobą tyloma
węzłami i interesami, że szukać
muszą sposobów wzajemnego
współżycia”. Zebrani na zjeździe postanowili czynnie włączyć się do walki w obronie
Lwowa i wezwali całą polską
młodzież akademicką, by stanęła w szeregach do „obrony
tych wszystkich skarbów kulturalnych i ideowych, oraz pełni praw, jakie tu. naród polski
posiada”.
Ta młodzież już pierwszego
dnia zasiliła szeregi walczących a zaraz dołączyła młodzież uczelni lwowskich. Wokół akademików zaczęły się
skupiać grupy bardzo młodych i niewyszkolonych ochotników. Pochodzili oni z różnych warstw: była to młodzież
szkolna, rzemieślnicza, robotnicza i wiejska, w tym również
grupa dziewcząt. Ten liczny
udział młodzieży w Obronie
Lwowa przeszedł do historii i
legendy. Nazwano ich Orlętami Lwowskimi.
Jeszcze 1 listopada około godz.
7 rano w mieszkaniu dr Igna-
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cego Wekslera przy ul. Fredry
spotkali się przedstawiciele
organizacji wojskowych. Przy
ogólnym podnieceniu wobec
zamachu ukraińskiego zdecydowano połączyć wszystkie
organizacje, a na komendanta
naczelnego wybrano kpt. Władysława Rożena - legionistę.
Nowy dowódca po zapoznaniu
się z sytuacją i wydanymi zarządzeniami postanowił sam
poprowadzić akcję na Dworzec
Główny w celu zdobycia magazynów z bronią i amunicją.
Jednakże zamiary te spaliły na
panewce. Zbiórka oddziału do
wykonania tego zadania była
na placu Bilczewskiego, ale
zebrany przed kościołem św.
Elżbiety tłum (po skończonym
nabożeństwie w dniu Wszystkich Świętych) został zaatakowany z karabinu maszynowego przez przejeżdżający patrol
ukraiński. Powstał popłoch,
tłum się rozbiegł, a na placu
został kpt. Rożen z kilkoma
oficerami. Zaraz potem na spotkaniu oficerów - jak pisał por.
de Laveaux - kpt. Mączyński
oświadczył stanowczo, że jako
najstarszy stopniem obejmuje
komendę, której zrzekł się kpt.
Rożen. Oświadczenie to por. de
Laveaux przyjął jako zupełnie
naturalne, odrzucił jednak
propozycję objęcia stanowiska
zastępcy komendanta. Natomiast zaproponował do sztabu kilka osób z POW, m.in.
por. Stanisława Lapmskiego-Nilskiego, ppor. Aleksandra
Rutkowskiego, por. Antoniego
Jakubskiego. W ten sposób w
godzinach przedpołudniowych
1 listopada powołano komendanta naczelnego, ale formowanie komendy i sztabu trwało jeszcze kilka dni. Po objęciu
funkcji komendanta kpt. Mączyński szukał poparcia dla
podjętej akcji w stworzonym
tego samego dnia Komitecie
Obywatelskim. Komitet ten
formalnie zatwierdził nominację komendanta naczelnego.
Komenda Naczelna była zakonspirowana i mieściła się
początkowo w lokalu przy ul.
Senatorskiej, a więc w części miasta opanowanej przez
Ukraińców. W tym czasie kpt.
Mączyński występował pod
pseudonimem „Czyński”. Następnie komenda wielokrotnie
zmieniała miejsca pobytu, aż
po kilku dniach znalazła się w
lokalu przy ul. Grunwaldzkiej
9, w części miasta zajętej przez
siły polskie.
Wprawdzie to koczowanie
komendy utrudniało kontakt
z poszczególnymi oddziałami i grupami walczącymi, ale
w pierwszym okresie walk
wpływ komendy i sztabu był
minimalny. Istniejące grupy
i pododdziały prowadziły bowiem walkę partyzancką na
własną rękę, a dopiero po kilku dniach podporządkowały
się komendantom odcinków, a
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niektóre rozproszyły się.
Już pierwszego dnia kpt.
Trześniowski lojalnie podporządkował się Naczelnej Komendzie Obrony Lwowa. Od
2 listopada komendę w szkole
im. Henryka Sienkiewicza objął kpt. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, legionista, który
stał się faktycznym dowódcą
i organizatorem wszystkich
grup i działań w pierwszych
dniach listopada, a szkoła im.
Henryka Sienkiewicza stała się
ośrodkiem całej Obrony Lwowa. Działające drobne grupy
odparły pierwsze ataki wojsk
ukraińskich a w pościgu za
nimi zajęły szereg obiektów.
Drugiego i trzeciego dnia oddziały polskie zajęły szkołę
Marii Magdaleny i Konarskiego, remizę tramwajową, plac
św. Jura, Szkołę Kadecką, Politechnikę, koszary na Wulce,
Górę Stracenia, Dyrekcję Kolejową, ulicę i plac Bema, obóz
janowski, a także po uporczywych walkach Dworzec Główny. W ten sposób poważnie
poszerzył się teren opanowany
przez oddziały polskie. Pozwoliło to na utworzenie pierwszego zarysu obrony.
Rozkaz nr 1 Naczelnej Komendy wydany 5 listopada określił bliższe zarysy organizacji
frontu Obrony Lwowa. Utworzono pięć odcinków:
I Odcinek od ul. Pelczyńskiej po
Wulkę i Szkolę Kadecką, którym
dowodził por. Bolesław Bujalski.
II Odcinek od ul. Kraszewskiego
przez Ogród Jezuicki do gmachu Dyrekcji Kolejowej przy ul.
Zygmuntowskiej - dowodził nim
por. Adam Świerzawski.
III Odcinek od Ogrodu Jezuickiego po Kleparów, którym początkowo dowodził kpt. Tadeusz
Łodziński, a po kilku dniach
rtm. Michał Pomian-Cieński.
IV Odcinek obejmował Dworzec
Główny i jego przedpola; początkowo dowodził nim por. Jan
Schram, a następnie por. Ludwik
de Laveaux. Od 5 listopada dowództwo przejął kpt. Stanisław
Majewski, a od 14 listopada kpt.
Bronisław Pieracki. Dworzec
Główny odgrywał szczególną
rolę w Obronie Lwowa, znajdował się bowiem poza zasięgiem
frontu wewnętrznego przebiegającego przez miasto, stal się
podstawą frontu zewnętrznego
chroniącego przed uderzeniami
wojsk ukraińskich z zachodu i
południowego zachodu.
V Odcinek - szkoła im. Henryka Sienkiewicza - stanowił również część frontu zewnętrznego,
a co ważniejsze - w dalszym
ciągu był bazą organizacyjną i
zaopatrzeniową wszystkich sil
walczących. Od 5 listopada dowodził nim kpt. Karol Baczyń-
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ski. Ostatnie dwa odcinki - IV
i V, mające szczególne znaczenie, podlegały komendantowi II
Grupy Wojska Polskiego - kpt.
Borucie-Spiechowiczowi. Nieco
później, 7 listopada, utworzono
odcinek VI, który znajdował się
na lewym skrzydle obrony od rogatki Janowskiej po Kleparów i
Zamarstynów do Nowej Rzeźni,
a komendę objął por. Walerian
Sikorski.
W skład Naczelnej Komendy
Obrony Lwowa weszli przedstawiciele PKW i POW, w tym
również cywile lub wojskowi
nie mający doświadczenia bojowego. Komendant kpt. Mączyński w pierwszych dniach
listopada zajmował się głównie sprawami politycznymi.
Zastępcą komendanta, a następnie I szefem sztabu został
por. Stanisław Łapiński-Nilski; dość dziwne stanowisko
II szefa sztabu objął por. dr
Antoni Jakubski. Poszczególnymi działami kierowali: organizacyjnym - por. Wiesław Sokołowski, operacyjnym - ppor.
Aleksander Rutkowski, wywiadowczym-kpt. Julian Stasiniewicz, uzbrojenia - inż. Stanisław Bać, technicznym - kpt.
Tadeusz Kudelski, sanitarnym
-por. lek. Lesław Węgrzynowski, politycznym - inż. Stanisław Widomski. Por. Ludwik
de Laveaux był oficerem do
specjalnych poruczeń. Komendantem kompanii sztabowej
był sierż. podchor. Mieczysław
Selzer-Sieleski.
Dokonany przez Ukraińców
zamach i przejęcie władzy w
mieście wywołało różne reakcje zaskoczonej społeczności
polskiej. Odpowiedzią była nie
tylko akcja zbrojna. Z inicjatywy różnych środowisk zaczęły równolegle powstawać komitety. Już 1 listopada przed
południem w Towarzystwie
Kredytowym Ziemskim przy
ul. Kopernika 4 zgromadzenie
przedstawicieli polskich stronnictw politycznych wybrało
Komitet Obywatelski, w którego skład weszli: dr Tadeusz
Cieński, dr Władysław Stesłowicz, dr Ernest Adam, dr Zygmunt Klinger i dr Kazimierz
Świtalski. Z tym komitetem
nawiązał współpracę kpt. Mączyński.
Tego samego dnia wieczorem na
licznym zebraniu w Izbie Przemysłowo- -Handlowej przy ul.
Akademickiej 17 wybrano równoległy Komitet Obywatelski,
do którego weszli m.in. członkowie zarządu miasta: Józef Neumann, dr Marceli Chlamtacz, dr
Filip Schleicher. Zaraz jednak
doszło do połączenia obu komitetów przez dokooptowanie
do pierwszego członków drugiego. Powstał Polski Komitet
Narodowy (PKN), z prezesem T.
Cieńskim jako cywilna władza
polska. Dla usprawnienia pra-

cy wyłoniono z niego ściślejszy
Komitet Wykonawczy na czele z
dr W. Stesłowiczem. Członkami
zostali przedstawiciele poszczególnych partii: dr Leonard Stahl
i dr Ernest Adam z Narodowej
Demokracji, dr Stefan Dąbrowski i Edward Dubanowicz ze
Zjednoczenia Narodowego, dr
Roman Stupnicki i Jan Szczyrek z Polskiej Partii SocjalnoDemokratycznej, dr Kazimierz
Świtalski i dr Zygmunt Klinger
z POW i Ligi Niezawisłości.
Sekretarzem komitetu został dr
Adam Głażewski. Przy powstawaniu tych komitetów dochodziło do rywalizacji i walki politycznej między ugrupowaniami
lewicowymi i prawicowymi.
Siedzibą PKN był gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Kopernika w zajętej
przez Ukraińców części miasta;
jego działania były ograniczone
i w zasadzie sprowadzały się do
rokowań z przedstawicielami
Ukraińców. Poza tym ze względu na toczące się walki skład komitetu szybko się zdekompletował; niektórzy jego członkowie
zostali odcięci od siedziby w
Izbie Przemysłowo-Handlowej,
a inni znaleźli się po stronie polskiej. Dlatego też PKN nie odegrał poważniejszej roli.
Zaraz po zamachu ukraińskim i
pierwszych walkach w mieście
różne czynniki podejmowały
próbę mediacji. Marszałek Sejmu Krajowego Stanisław Niezabitowski 2 listopada zwołał
konferencję posłów narodowości polskiej i ukraińskiej oraz
członków prezydium zarządu
miasta celem doprowadzenia do
kompromisu. Podczas rozmów
Ukraińcy zażądali uznania rządu
ukraińskiego i wezwania Polaków do złożenia broni. Przedstawiciele polscy oświadczyli,
że nie mają uprawnień do układania się w sprawie przyszłości
kraju, ponieważ to należy do
kompetencji rządu polskiego.
Jednakże po wymianie zdań postanowiono wydać wspólną odezwę w obu językach zalecającą
stronom walczącym zaniechanie
walk.
W odezwie „Do ludności miasta Lwowa!” informowano, że
został utworzony wspólny polsko-ukraiński komitet „w celu
utrzymania spokoju, porządku
i bezpieczeństwa publicznego
oraz zapewnienia aprowizacji
miasta. Was, obywatele, wzywamy do zachowania bezwzględnego spokoju. Unikać należy tak
ze strony polskiej, jak i ukraińskiej wszystkiego, co mogło by
mieć charakter jakiejkolwiek akcji zbrojnej”.
Odezwa ta, podpisana m.in.
przez E. Adama, M. Chlamtacza, J. Neumanna, S. Niezabitowskiego, F. Schleichera, L.
Stania, W. Stesłowicza, została
rozplakatowana, nie odniosła
natomiast skutku, bo nie mogła.
Zawarty przez przedstawicieli

PKN i Ukraińskiej Rady Narodowej 2 listopada rozejm został
przez stronę ukraińską natychmiast zerwany. W związku z tym
3 listopada PKN opublikował
„Odezwę do Ludności miasta
Lwowa”, w której powiadamiał,
że utworzył się Polski Komitet Narodowy reprezentujący
wszystkie polskie stronnictwa
polityczne we Lwowie i objął tymczasowe kierownictwo
spraw politycznych.
„Komitet ten mianował Komendę Naczelną Wojsk Polskich
we Lwowie i wezwał - wobec
zerwania układów z Ukraińską
Radą Narodową- całą ludność
męską polską, cywilną i wojskową, aby bezzwłocznie zgłaszała się do szeregów polskich sił
zbrojnych.
W zachodniej części miasta, zajętej przez oddziały polskie, już
od 3 listopada zastanawiano się
i dyskutowano nad istniejącą
sytuacją. Zwłaszcza na zebraniach robotniczych postulowano
utworzenie organizacji społeczno-politycznej, a nawet rządu w
celu wspierania walki oddziałów
polskich oraz ochrony życia,
bezpieczeństwa i mienia obywateli. Pokonując liczne trudności,
wynikające przede wszystkim
z rywalizacji między ugrupowaniami, zdołano doprowadzić
do powołania komitetu. Dzięki
działaniom i perswazjom Artura
Hausnera działacze związków
zawodowych i PPSD zgodzili
się wziąć w nim udział razem
z przedstawicielami mieszczaństwa i stronnictw prawicowych
pod hasłem solidarności wszystkich warstw w Obronie Lwowa.
Z kolei pod wpływem perswazji
Marcelego Chlamtacza Naczelna Komenda Obrony Lwowa
i przedstawiciele ugrupowań
prawicowych również wyrazili
zgodę.
W wyniku uzgodnień, 6 listopada na zgromadzeniu przedstawicieli wszystkich stronnictw
w polskiej części miasta powołano Komitet Bezpieczeństwa
i Ochrony Dobra Publicznego.
Jeszcze podczas wyborów doszło do pewnych tarć, ponieważ
działacze prawicowi starali się
osiągnąć przewagę. Ostatecznie
wybrano po dwóch przedstawicieli stronnictw działających we
Lwowie: prof. dr Marceli Chlamtacz i Emil Hingler z Polskiego
Stronnictwa Demokratycznego,
dr Franciszek Stefczyk i Szczepan Mikołajski z Polskiego
Stronnictwa Ludowego, dr Tadeusz Cieński (prezes PKN) i dr
Stanisław Bądzyński z Narodowej Demokracji, Artur Hausner
i Adam Kuryłowicz z PPSD.
Przewodniczącym Komitetu został M. Chlamtacz a zastępcą A.
Hausner. Kierownikiem biura
prezydium został wicedyrektor
magistratu Józef Zawis-towski.
Biura Komitetu mieściły się przy
ul. Nowy Świat. Przedstawicielem Naczelnej Komendy Obrony Lwowa w Komitecie Bez-
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pieczeństwa został por. Ludwik
de Laveaux, który brał udział w
posiedzeniach Komitetu.
Zaraz po ukonstytuowaniu się
Komitet Bezpieczeństwa wydał
odezwę do ludności polskiej.
W odezwie wyjaśniano, że kierownictwo polskich organizacji
politycznych nastawiło się na
spokojne oczekiwanie ułożenia
stosunków „na drodze porozumienia” między obu bratnimi
narodami. „Stało się jednak inaczej, nie z naszej winy. Zmuszeni podjęliśmy rzuconą rękawicę,
a bohaterski poryw i wysiłek naszej doraźnie wystawionej siły
zbrojnej uwieńczony będzie niewątpliwym zwycięstwem, jeżeli
wszyscy, karnie i solidarnie wesprzemy walczących, utrzymamy w mieście bezpieczeństwo
publiczne, a ułatwimy ludności
aprowizację”.
Komitet Bezpieczeństwa, który
pełnił funkcje lokalnego rządu,
utworzył kilka ważniejszych
resortów i sprawował władzę w
polskiej części miasta. Naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa
został A. Hausner, wydziału
skarbowego - F. Stefczyk (znany
działacz spółdzielczości), wydziału zdrowia - dr S. Bądzyński.
Wydział aprowizacji składał się
z dwóch oddziałów: cywilnego z
naczelnikiem A. Kuryłowiczem,
i wojskowego, którym kierował
Franciszek Oziębły. Zarówno
przy obsadzaniu resortów, jak
też w sprawie podporządkowania Naczelnej Komendy Obrony
Lwowa bezpośrednio Komitetowi Bezpieczeństwa dochodziło
do sporów, przede wszystkim
z działaczami Narodowej Demokracji, tym bardziej, że kpt.
Mączyński był związany z tą
partią. Jednakże osiągnięto porozumienie i Naczelna Komenda
oświadczyła, że nie ma zamiaru
sprawowania dyktatury wojskowej; istniejące oddziały Milicji
Obywatelskiej oraz wszystkie
agendy aprowizacji oddała do
dyspozycji Komitetu.
Komitet Bezpieczeństwa działał
tylko w zachodniej części miasta, co prawda opanowanej przez
oddziały polskie, ale w warunkach bardzo trudnych. Byt to
bowiem piąty rok wojny i pozostająca w mieście ludność przeżyła już prawie roczną okupację
rosyjską, a potem kontrybucje i
obciążenia nakładane przez wojskowe władze austriackie. Wielu
ludzi nie miało środków do życia. Zbliżała się zima, a wraz z
rozpoczęciem walk ustał dowóz
żywności i opału. Przez Lwów
przewalały się transporty żołnierzy wielonarodowościowej armii
austro-węgierskiej, tzw. Heimkehrerów, a w mieście ukrywało
się wielu dezerterów. Podczas
przewrotu Ukraińcy zwolnili z
więzień licznych kryminalistów,
a w więzieniu przy ul. Batorego
i ul. Kazimierzowskiej w Brygidkach wybuchł bunt i wielu
złoczyńców uciekło. W zachod-
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niej części miasta na Dworcu
Czerniowieckim i wokół Dworca Głównego znajdowały się
magazyny wojskowe, a także
transporty wojskowe z bronią
i wyposażeniem oraz składy
żywnościowe. Wraz z upadkiem dotychczasowych władz
zapanowała anarchia i bezhołowie; skorzystały z tego elementy przestępcze z przedmieść i
zwolnieni czy zbiegli z więzień
kryminaliści. Rozpoczęły się napady, rabunki, często z bronią w
ręku, rozkradano pozostawione
bez opieki magazyny, napadano
na sklepy i zamożniejsze domy.
W związku z tym najcięższe
obowiązki spadły na wydział
bezpieczeństwa Komitetu. Naczelnej Komendzie Obrony
Lwowa nadal podlegały Żandarmeria Obrony Lwowa, Milicja
Wojskowa, natomiast Milicja
Obywatelska i Milicja Kolejowa
została przekazana Komitetowi
Bezpieczeństwa. Mimo to ani
władze wojskowe, ani cywilne
nie zdołały zaprowadzić porządku.
Już od pierwszych dni, w toku
walk i w trudnych warunkach,
z inicjatywy poszczególnych
komendantów
organizowano
regularne oddziały wojska. Bardzo szybko utworzono mniejsze
i większe pododdziały piechoty
- najpierw na poszczególnych
pododcinkach i odcinkach. Stopniowo organizowano też inne rodzaje wojsk. Bezpośrednio podczas walk, a zwłaszcza w okresie
zawieszenia broni, odbywało się
szkolenie ochotników.
Już 2 listopada przy szkole im.
Henryka Sienkiewicza pojawili
się pierwsi jeźdźcy, z których po
kilku dniach utworzono oddział
kawalerii pod komendą por. Tadeusza Krynickiego. Powstał też
konny oddział karabinów maszynowych, którym dowodził
ppor. Tadeusz Nittman. Ta kawaleria lwowska prowadziła rozpoznanie i wywiad, a także toczyła
walki na froncie zewnętrznym i
na różnych zagrożonych odcinkach frontu wewnętrznego. 5
listopada powstała I bateria armat, a następnie kolejne, które
weszły w skład Artylerii Obrony
Lwowa pod dowództwem mjr
Marcelego Śniadowskiego. Jednakże artyleria miała początkowo tylko 6 armat i 2 haubice i
to mocno zużyte, w związku z
tym jej możliwości bojowe były
bardzo ograniczone. Również w
pierwszych dniach został utworzony oddział samochodowy,
którym kierował ppor. inż. Zygmunt Topór-Kisielnicki.
Z inicjatywy kilku oficerów-lotników Polacy opanowali poaustriackie lotnisko na
Błoniach Janowskich. Po naprawie
zdekompletowanego
samolotu już 5 listopada por.
Stefan Bastyr i por. Janusz de
Beaurain dokonali pierwszego
nalotu na pozycje ukraińskie.
Mając tylko trzy samoloty piloci zapisali na swoim koncie
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wiele lotów zwiadowczych i
bojowych a także kurierskich.
Latali do Przemyśla, Krakowa i Warszawy, co poważnie
pomogło w sprowadzeniu odsieczy. Na marginesie warto
podkreślić przemilczany w
PRL fakt, że były to pierwsze
samoloty i pierwsze walki polskiego lotnictwa wojskowego
II Rzeczypospolitej.
Oddział techniczny Naczelnej
Komendy, któremu podlegało
lotnictwo, dział samochodowy,
sekcja telefoniczna, przy pomocy profesorów Politechniki
Lwowskiej, techników i rzemieślników w krótkim czasie
rozbudował różne warsztaty,
wytwórnie i pracownie na potrzeby walczących oddziałów.
Były to m.in. warsztaty lotnicze,
którymi kierował inż. Władysław Rubczyński. Zorganizowano warsztaty techniczne, których komendantem został inż.
Aleksander Lutze-Birk. On je
rozbudował i przekształcił w zakłady będące arsenałem dla walczących oddziałów. Warsztaty
składały się z kilku oddziałów:
naprawy broni palnej i naprawy
dział, naprawy samochodów,
elektrotechnicznego, pirotechnicznego, telefonicznego i pracowni graficznej gdzie wykonywano mapy. Według projektu
prof. Antoniego Markowskiego
w warsztatach kolejowych skonstruowano samochód pancerny.
Pod kierunkiem ppor. inż. zbudowano pociąg pancerny „Lwowianin”. Po przybyciu dwóch
pociągów z odsieczą zmieniono
nazwę na P.P.3. - „Pepetrójka”.
Ważnym elementem zaplecza
była komenda techniczna Dworca Głównego. Komendantem
został por. inż. Kazimierz Bartel,
który zaprowadził porządek i na
nowo zorganizował służbę kolejową. Od początku walk uruchomiono szpitale wojskowe.
Początkowo działały one w prowizorycznych warunkach, ale
potem, po przesunięciu się linii
frontu, przejęto dobrze zorganizowany i zaopatrzony szpital
austriacki w gmachu Politechniki. Komendantem tego Szpitala
- Technika nr I został profesor
dr Adam Czyżewicz, który był
również chirurgiem. Nieco później komendę przejął dr Aleksander Domaszkiewicz. Ponadto
został utworzony Szpital nr II w
Domu Inwalidów przy ul. Kleparowskiej, gdzie komendantem
był ppłk dr Henryk Glazer.
Tak oto w trudnych warunkach,
w odciętym od kraju mieście,
bardzo szybko zorganizowano
nie tylko oddziały bojowe, lecz
również zaplecze dla walczących. Jest to niewątpliwie rzadki
wypadek tak sprawnej organizacji. walczące oddziały były
uzupełniane przede wszystkim
przez ochotników. Przybywali
oni nie tylko z zachodniej części
miasta, lecz również z terenu zajętego przez Ukraińców. Już od
1 listopada w Sokole-Macierzy

powstała komenda uzupełnień,
której szefem był kpt. Wit Sulimirski. Komenda werbowała
ochotników oraz zbierała broń,
prowadziła też służbę wywiadowczą. Przy pomocy rozbudowanego oddziału kurierek,
którymi dowodziła Aleksandra
Zagórska, ochotników przeprowadzano na stronę polską. Po
napadzie Ukraińców na gmach
Sokoła, od 11 listopada komenda działała nadal, często zmieniając swoją siedzibę.
Naczelna Komenda wydała
rozkazy mobilizacyjne 4 i 5 listopada, a następnie powołała
Sekcję Mobilizacyjną i komisje
poborowe, ale dopiero w drugiej
połowie listopada zwiększyła się
liczba poborowych, z których
tylko około 30% było zdolnych
do służby frontowej.
Wbrew obiegowym opiniom nie
wszyscy Polacy we Lwowie stanęli do walki; znalazło się wielu ludzi w wieku poborowym i
wojskowych, którzy uchylali
się, albo uczestniczyli tylko w
służbach pomocniczych. Opublikowana w Tomie III Obrony
Lwowa ewidencja uczestników
- jak wynika z badań - nie jest
pełna, ale podaje, że w Obronie
Lwowa brało udział 1326 oficerów i podoficerów z różnych
armii, w tym najwięcej z armii
austriackiej - 492. Z innego zestawienia wynika, że w „służbie
z bronią” było 223 oficerów, wliczając w to 9 oficerów Naczelnej Komendy i sztabu23. Rzecz
znamienna, byli to oficerowie
niższych stopni - do kapitana. Wyjątkiem jest mjr Marceli
Śniadowski dowódca artylerii.
Poza tym starsi wiekiem byli w
różnych służbach - płk Adam
Hełm-Pirgo ( lat 66) i mjr Wiktor
Sas-Hoszowski w Żandarmerii
Obrony Lwowa, płk Józef Misch
- Komendant Placu, płk Roman
Jasieński (z armii rosyjskiej) komendant Komisji Poborowej,
mjr Filip Siarkiewicz - organizator taborów.
W kilku relacjach znajdujemy
wiadomości, że podczas listopadowych walk po „corso”
lwowskim na ul. Akademickiej
spokojnie spacerowali oficerowie Polacy w mundurach armii
austriackiej. Antoni Jakubski
podkreśla, że zawodowym oficerom armii austriackiej niełatwo
było przełamać się, zerwać z
dotychczasowymi powiązaniami, dostosować do warunków
wojny partyzanckiej w mieście
oraz podporządkować nowym
dowódcom. Niektórzy zrobili
to z pewnym opóźnieniem i w
ten sposób zadokumentowali akt dobrej woli. „Podkreślić
muszę - pisze Jakubski - że we
Lwowie przebywali wówczas i
generałowie, oficerowie sztabu
generalnego i szereg oficerów
sztabowych, których pomoc fachowa niezmiernie by się przydała”. Dalej bardzo ostro ocenia
tych oficerów: „Otóż wszyscy ci

wysocy sztabowcy, mam wrażenie, wobec dylematu, co robić: oczekiwać biernie - czy też
przyłączyć się do „bandy”, która
mobilizowała „motłoch polski”,
zdecydowali się raczej czynnego
udziału nie brać, lecz wyczekiwać dalszych wypadków. Przypominam sobie między innymi,
że we Lwowie byli w tym czasie
gen. Lamezan-Salins i płk szt.
gen. Thulie, podobno obłożnie
chory. Grupa ta najwybitniejszych fachowców w niczym, ale
to literalnie w niczym ręki do
spraw nie przyłożyła”.
W innej relacji znajdujemy wiadomość, że był wówczas we
Lwowie płk Tuliusz Malczewski w służbie austriackiej, a po
wybuchu walk opuścił miasto.
Natomiast Antoni Welser opisał
wydarzenia z jesieni 1918 r. i
zachowanie dowódcy batalionu,
Polaka „płk. X”.
Najwięcej ochotników zgłosiło
się w pierwszych dniach walki.
Jeszcze w drugim tygodniu przybyło ich sporo, a także dość dużo
poborowych, ale później szeregi
powiększały się coraz wolniej.
Organizowane i szkolone oddziały odpierały wówczas ataki
Ukraińców. Wzmocnione świeżo przybyłymi posiłkami wojska
ukraińskie 5 listopada zaatakowały na całym froncie od Szkoły
Kadeckiej aż do przedmieść janowskich. Ciężkie walki toczyły
się na Wulce, o Szkołę Kadecką
i na Zamarstynowie. Kolejne
ataki nastąpiły 7 i 8 listopada na
pododcinku Bema, w Ogrodzie
Jezuickim, a zwłaszcza na Górę
Stracenia. Ta ostatnia pozycja
przechodziła kilkakrotnie z rąk
do rąk. Komendant tego sektora por. Roman Abraham ostatecznie zdobył i utrzymał Górę
Stracenia m.in. dzięki pomocy
lotnego oddziału karabinów maszynowych.
Na dzień 9 listopada Naczelna
Komenda przygotowywała ogólny atak na miasto. Dowództwo
nad całością objął kpt. Tadeusz
Łodziński. Główne uderzenie
miało nastąpić o godz. 5 rano z
placu św. Jura przez ul. Mickiewicza, plac Smolki, ul. Jagiellońską do Wałów Hetmańskich.
Przodem miało posuwać się
auto pancerne. Akcję o godzinę
wcześniej miała rozpocząć demonstracja dla odwrócenia uwagi na prawym skrzydle, atakując
koszary piechoty przy ul. Jabłonowskich. Inne odcinki miały
zostawić tylko zabezpieczenia
i też wspomagać główną grupę.
Jednakże ten frontalny atak na
śródmieście nie udał się. Ukraińcy prawdopodobnie dowiedzieli
się i odpowiednio przygotowali.
Główna kolumna wyszła z opóźnieniem, a samochód pancerny
utknął obok gmachu Sejmowego w rowie wykopanym przez
Ukraińców, tak że z trudem udało się go wycofać i już był niezdatny do użytku. Grupy skrzydłowe nie wykonały nakazanych
działań. Jedynie udało się zająć
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spalony gmach Poczty Głównej;
na północnym skrzydle por. R.
Abraham uzyskał połączenie z
odcinkiem por. Waleriana Sikorskiego. Oddziały polskie poniosły straty w zabitych i rannych.
Następnego dnia Ukraińcy wznowili ataki na pododcinek Bema i
gmach Dyrekcji Kolejowej. Potem od 13 do 17 listopada trwała
zażarta bitwa na całym froncie.
Ukraińcy atakowali Szkołę Kadecką, Wulkę, a przede wszystkim Górę Stracenia. W tym
czasie inicjatywa operacyjna
nieraz znajdowała się w rękach
komendantów grup i odcinków,
np. kpt. M. Boruty-Spiechowicza. Podobnie aktywnie działali:
por. dr Roman Abraham komendant sektora Góra Stracenia, por.
Jerzy Schwarzenberg-Czerny na
pododcinku Bema, por. Bernard
Mond na pododcinku Remiza-Cytadela, por. Wilhelm Starek
na pododcinku Zamarstynów-Żółkiewskie.
W okresie zaciętych walk, 16
listopada Komenda Naczelna
rozpoczęła rokowania o zawieszenie broni. Jednakże Ukraińcy
wykorzystując swoją przewagę
nadal szturmowali pozycje polskie. Dopiero 17 listopada, gdy
oddziały polskie na południu
miasta zdobyły część terenu,
zgodzili się na 48-godzinne zawieszenie broni, począwszy od
godz. 6 rano następnego dnia.
Ten dłuższy od poprzednich rozejm umożliwiał stronom walczącym ewakuację rannych, pogrzebanie zabitych, a ludności
cywilnej -zaopatrzenie w żywność i opał. Podczas rozejmu dochodziło czasem do bratania się
przeciwników, a nawet robienia
wspólnych fotografii. 16 listopada podczas obrad przedstawicieli stron walczących, nadszedł
list podpisany przez metropolitę
grecko-katolickiego Andrzeja
Szeptyckiego i arcybiskupa, metropolitę rzymsko-katolickiego,
Józefa Bilczewskiego, W dwujęzycznym liście, po rusku i polsku, napisanym pod wpływem
wizytatora apostolskiego na Polskę Achillesa Rattiego, książęta
kościoła zwracali się z „usilną
prośbą: idźcie w obustronnych
ustępstwach, jak daleko możecie, wstrzymajcie bratobójcze
boje, powróćcie naszemu miastu
i jego ludności tak upragniony
spokój”. Jak zaznaczał Jan Gella, list miał czysto retoryczne
znaczenie i nie wywarł większego wrażenia.
Już od początku listopada niektórzy dowódcy organizującego
się Wojska Polskiego próbowali
przyjść z pomocą walczącemu
miastu. Najbardziej skuteczna pomoc wyruszyła z Krakowa. Jednakże walki o Przemyśl
opóźniły jej przybycie. Z kolei
Naczelny Wódz Józef Piłsudski
w rozkazach z 12 i 16 listopada
polecił przyśpieszenie odsieczy.
20 listopada w godzinach południowych, po dwudniowym
trudnym przejeździe z Przemy-
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śla, dotarła do Lwowa odsiecz
pod dowództwem ppłk. Michała
Karaszewicza-Tokarzewskiego.
Nie bez pewnych trudności ppłk
Tokarzewski przejął komendę
nad połączonymi wojskami.
Przygotowany przez Komendę Naczelną Obrony Lwowa,
jeszcze przed przybyciem odsieczy, plan ataku na Lwów
zakładał obejście i zamknięcie
wojsk ukraińskich od południa
i wschodu, aż do rogatki Łyczakowskiej, a cel główny - ewentualne zdobycie Cytadeli i zajęcie
śródmieścia. Ppłk Tokarzewski
zmienił ten plan, zabronił zdobywania Cytadeli, główne siły
skierował na obejście miasta od
południa i wschodu, a także od
północy -Dowódcami grup mieli
być oficerowie ze Lwowa, lepiej
orientujący się w terenie. 21 listopada rano o godz. 6 oddziały polskie rozpoczęły atak. Po
całodobowej walce Ukraińcy
wycofali się i rano 22 listopada
Lwów został oswobodzony.
Wczesnym rankiem 22 listopada do centrum miasta
wkroczyły patrole i plutony z
pododcinka Góra Stracenia
por. Romana Abrahama. Łamiąc słaby opór przeciwnika
o godz. 3:20 opanowały odwach na placu św. Ducha oraz
Rynek. Por. Abraham wraz z
por. Adamem Skałkowskim,
ppor. Witoldem Kozakiem,
chor. Mieczysławem Dobiją,
chor. Sławoszem Szydłowskim
i chor. Tadeuszem Szczerkowskim zajęli Ratusz. W tym
czasie ppor. Tadeusz Nowosielecki, chor. Józef Mazanowski
i chor. Kazimierz Buntner opanowali odwach. Zaraz potem
por. Roman Abraham wraz z
chor. Józefem Mazanowskim
wszedł na wieżę Ratusza, zdjął
chorągiew ukraińską i wciągnął na maszt - jak podkreślał
w relacji - „jedynie przynależną, tak krajowi, jak i miastu,
polską flagę państwową”. W
kilka godzin później o godz. 11
przy pełnym składzie oddziału
Góra Stracenia por. Abraham
wywiesił polską flagę na odwachu. Te symboliczne uroczystości ukoronowały powrót Lwowa - po 146 latach niewoli - do
Rzeczypospolitej.
W tym samym dniu wieczorem
w Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się wielkie zgromadzenie wszystkich komitetów
obywatelskich. Przewodniczący Tadeusz Cieński powitał
przybyłego kpt. Czesława Mączyńskiego, któremu urządzono owację. Na zebraniu postanowiono, że zarząd miejski podejmie natychmiast pracę i powołano nowy organ władzy do
kierowania sprawami politycznymi - Tymczasowy Komitet
Rządzący. Komitet ten ukonstytuował się 25 listopada, a w
jego skład weszło 18 przedstawicieli wszystkich stronnictw.
Powołano trzech przewodniczących: dr Edwarda Duba-
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nowicza, Artura Hausnera i dr
Władysława Stesłowicza. Tymczasowy Komitet przejął całą
władzę polityczną we Lwowie.
Rozszerzył przy tym zakres
swojej działalności i powołał
kilka nowych resortów. W wyniku tych zmian większe wpływy niż w poprzednim Komitecie Bezpieczeństwa uzyskały
elementy prawicowe.
Rada Miejska zebrała się 26
listopada na uroczystym posiedzeniu, na którym przewodniczący Władysław Stesłowicz
złożył podziękowanie obrońcom miasta.
Przy entuzjastycznej aprobacie zebranych Rada Miejska
podjęła uchwałę o przyłączeniu Lwowa do państwa polskiego.
Odczytano też pismo Ukraińców - członków Rady, którzy stwierdzali, że nie mogą
brać udziału w jej dalszych
pracach. Przewodniczący dr
Stesłowicz wyraził żal i ubolewanie z powodu smutnych
wypadków w żydowskiej dzielnicy miasta. W imieniu całego
zarządu przewodniczący złożył oświadczenie: ponieważ zarząd miasta został mianowany
jeszcze przez namiestnika Austrii, teraz, po oswobodzeniu
Lwowa, składa swoje mandaty na ręce Tymczasowego
Komitetu Rządzącego. Z kolei
Komitet Rządzący postanowił
powierzyć dotychczasowemu
zarządowi dalsze sprawowanie
obowiązków.
Po oswobodzeniu Lwowa rozpoczął się nowy etap wojny
polsko-ukraińskiej, do której
włączyły się wojska Ukrainy
naddnieprzańskie). Już na początku grudnia 1918 r. oddziały ukraińskie przypuściły ataki
na Lwów, który znalazł się w
okrążeniu. Pod koniec grudnia
rozpoczął się ostrzał miasta z
ciężkiej artylerii, a następnie
natarcie wojsk ukraińskich
ze wszystkich stron. W drugiej połowie stycznia 1919 r.
przybyła z odsieczą grupa gen.
Jana Romera, dzięki której
przez pewien czas front lwowski był względnie spokojny. W
połowie lutego rozpoczęła się
nowa ofensywa ukraińska. Nastąpiły bezpośrednie ataki na
miasto. Przez cały okres walk
zagrożona była linia kolejowa
Przemyśl - Lwów, którą Ukraińcy na pewien czas (7-19 marzec) przerwali, zupełnie odcinając zaopatrzenie. Dopiero
odsiecz pod wodzą gen. Wacława Iwaszkiewicza w połowie
marca 1919 r. odsunęła bezpośrednie walki pod Lwowem, a
wojna polsko-ukraińska zakończyła się w lipcu 1919 r.
Obrona Lwowa i wojna polsko-ukraińska toczyła się
o przynależność miasta i
wschodniej Galicji do Rzeczypospolitej. Paradoksem histo-

rii jest fakt, że polskie wojskowe organizacje niepodległościowe przygotowywały się do
walki z zaborcami austriackim
i niemieckim, a chciały pokojowego uregulowania stosunków
polsko-ukraińskich. Musiały
jednak prowadzić tę narzuconą Polakom wojnę. Podczas Obrony Lwowa powstał i
przeobrażał się polski ośrodek
władzy we Lwowie. Mimo rozbieżności i zatargów między
stronnictwami, a także sporów o kompetencje czynników
wojskowych i cywilnych, górę
wzięła potrzeba solidarności
narodowej w Obronie Lwowa.
W tej walce obok decydującego działania sił wojskowych
poważną rolę wspomagającą
niewątpliwie odegrały komitety obywatelskie - przede
wszystkim w tworzeniu polskiego ośrodka władzy.
W ciągu trzech tygodni Obrony
Lwowa w kraju nastąpiły zasadnicze zmiany. Gdy Lwów stanął
do walki w obronie Rzeczypospolitej, władza polska była
ustanowiona tylko w zachodniej części Małopolski, a przeważająca część ziem polskich
znajdowała się jeszcze pod okupacją i zaborami. W listopadowych dniach dopiero zaczęły się
kształtować zręby państwowości polskiej, administracji i siły
zbrojnej i wówczas można było
przyjść z pomocą samotnie walczącym obrońcom Lwowa.
Obronę Lwowa i znaczenie walk tak ocenił historyk
i uczestnik wydarzeń Adam
Próchnik w wydanej w niespełna rok później pracy: „Oswobodzenie Lwowa od inwazji
przeważających sił ukraińskich
stanowi wyjątkowy fakt, w dziejach Polski, jak w ogóle w dziejach wojen i wojskowości. Zorganizowanie i uzbrojenie kilku
tysięcy ludzi w momencie, gdy
miasto całe i cały materiał wojenny znajdował się w ręku wroga, trzytygodniowe walki toczone na pozycjach, przechodzących przez sam środek miasta,
przy zastosowaniu całego aparatu najbardziej nowoczesnych
urządzeń, wynalazków i narzędzi wojennych, to zaiste nawet w
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okresie wojny światowej, która
oduczyła nas dziwić się, rzecz
niezwykła i niecodzienna”.
Docenił to Naczelny Wódz
Wojsk Polskich i Naczelnik
Państwa: jako jedyne w tym
czasie miasto w Polsce Lwów
został odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari. W drugą rocznicę oswobodzenia, 22 listopada 1920 r. Pierwszy Marszałek
Polski Józef Piłsudski dekorując herb miasta powiedział:
„Za zasługi położone dla polskości tego grodu i jego przynależności do Polski, mianuję
miasto Lwów kawalerem krzyża
Virtuti Militari”.
Młodzi Obrońcy Lwowa - Orlęta Lwowskie - dzieci - przyczynili się do odzyskania polskości Lwowa i Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.
Te Dziewczęta i ci Chłopcy co
życie mieli za nic w obliczu
ratowania swojej Ojczyzny i
swojego miasta Lwowa, Bóg
ich w wierności zachował.
Antoś Petrykiewicz – 13 - letni polski uczeń, jeden z Orląt
Lwowskich, uczestnik walk w
obronie Lwowa w 1918, najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari. Rodzina Antosia
mieszkała na lwowskim Zniesieniu.
Najmłodsze Orlątko 13 - letni
Jurek Bitschan do ojca list napisał:

wa, ku chwale i pamięci Jej
Obrońców?
Czy w swoim wystąpieniu
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda
wspomni również o zbrodniach ludobójstwa okrutnego
(genocidum atrox) dokonanego przez bandy OUN - UPA na
obywatelach polskich.
Pan prezydent Rzeczypospolitej prof. Lech Kaczyński w lipcu 2009 roku w sanktuarium
św. Jana Pawła II na Jasnej
Górze powiedział o zbrodniach OUN - UPA dokonanych
na Polakach, iż były ludobójstwem okrutnym. List Pana
Prezydenta
prof. Lecha Kaczyńskiego
został odczytany przez pracownika Kancelarii Prezydenta RP. Byłem z małżonką na
owym Światowym Kongresie
Kresowian na Jasnej Górze w
lipcu 2009 roku wśród ok. 1000
uczestników z całego świata.

„Kochany Tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska.
Chcę okazać, że znajdę tyle sił,
by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam
dość sił, bo brakuje ciągle ludzi dla wyswobodzenia Lwowa.
Jerzy” - gdy ojciec znalazł ten
list, Jurek był już w oddziale
por. Petriego na moście kulparkowskim we Lwowie. Była
noc z 20 na 21 listopada 1918
roku W mieście od trzech tygodni trwały walki. Jurek zginął....

30 Dyspozycja ataku na Lwów
ppłk Tokarzewskiego. w: Cz.
Mączyński, ibidem, t. II, s.
253-255.

Czy Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej
Duda z Pierwszą Damą w setną rocznicę Obrony Lwowa
pochylą głowy we Lwowie na
Cmentarzu Obrońców Lwo-
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31 Roman Abraham, Pododcinek Góra Stracenia w: Obrona
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32 A. Próchnik, op. cit. s. 3.
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Józef Piłsudski we Lwowie,
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75.rocznica wymordowania
kolonii Obórki na Wołyniu.
Stanisław Żurek

W dniu 11 listopada 1942 roku w
kol. Obórki pow. Łuck policjanci
ukraińscy z Kołek i Cumania pod
dowództwem jednego Niemca skatowali 13 mężczyzn i powiązanych
popędzili do aresztu w Cumaniu.
13 listopada ukraińscy policjanci
ponownie przybyli do Obórek i
wypędzili wszystkich mieszkańców na dziedziniec Franciszka
Trusiewicza. Józef Trusiewicz,
który był zbyt chory, aby iść o
własnych siłach, został zastrzelony
na oczach całej rodziny. Zgromadzonych na dziedzińcu pojedynczo wprowadzano do stodoły i na
klepisku pokrytym warstwą słomy
kazano ofiarom kłaść się, a jeden
z oprawców strzelał ofiarom w
tył głowy. Zamordowani zostali:
Ludwika Domalewska z Sulikowskich lat 64 – 66, wdowa po Walerym i ich dzieci: Antoni lat 33 i
Dioniza lat 24; Wacława (Wanda)
Domalewska z Trusiewiczów lat
42, żona Piotra i ich dzieci: Ferdynand lat 10, Antonina - Leokadia
lat 6 i Jerzy lat 4; Zdzisław Morawski, s. Tadeusza i Franciszki
z Domalewskich, lat 12 (rodzice
jego ocaleli); Maria Szpryngel
z Trusiewiczów, c. Franciszka i
Heleny z Rudnickich, lat 36 – 37,
żona Zygmunta i ich dzieci: Jadwiga lat 7 i Czesław lat 5; dzieci
Bronisława i Heleny z Domalewskich Szprynglów: Mieczysław lat
10 i Julianna lat 4; Helena Trusiewiczowa z Radeckich lat 58, żona
Franciszka; Józef Trusiewicz lat
61 z żoną Marianną z Plutów lat
50 i dziećmi: Władysławem lat 23,
Anną lat 20, Leokadią lat 14, Bronisławą lat 10, Wacławą-Jadwigą
lat 9; Helena Trusiewiczowa z Krasinkiewiczów lat 37, żona Stanisława i ich dzieci: Romualda-Marianna lat 13, Zyta-Róża lat 8, Irena lat
2; Natalia Trusiewiczowa z Janiszewskich lat 59, żona Stanisława;
Wiktoria Trusiewiczowa z Bobrów
lat 27, żona Wacława i ich dzieci:
Zbigniew-Bonifacy lat 3 i roczna
Marcelina-Teresa; Franciszka Trusiewiczowa z Łyszczewskich, lat
62, wdowa po Leonie; Wiktoria
Kopij lat 63.
Oprócz mieszkańców Obórek zginęli: syn właściciela majątku Czernyż (gm. Silno) Antoni Legucki, s.
Stanisława; Ukrainka Nadia Wołoszczuk z nieustalonej miejscowości , Żydówka Irena Mojszek.
(Za: Władysław i Ewa Siemaszko:
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945;
Warszawa 2000, s. 574).
Potem policjanci załadowali na
zrabowane furmanki z końmi dobytek żywy i martwy Polaków
(świnie, cielęta, kury, ziemniaki,
warzywa), zabrali bydło i konie.

Kilku policjantów zostało do pełnienia nocnej warty. Wówczas
wpadły im w ręce młode kobiety,
które pojechały do Cumania odwiedzić aresztowanych mężczyzn.
Zaprowadzili je do wsi Rudniki,
gdzie w domu Ukraińca Danyły
„spędziły upiorną noc”. 14 listopada policjanci ukraińscy przyprowadzili je ze wsi Rudniki z powrotem
do wsi Obórki i zamordowali – 6
młodych polskich kobiet. Były to:
Elżbieta Domalewska, córka Walerego i Ludwiki z Sulikowskich lat
18; Helena Szpryngel z Domalewskich lat 35, żona Stanisława; Leonarda Trusiewicz, c. Franciszka i
Heleny z Radeckich lat 24; Zofia
Trusiewicz, c. Stanisława i Natalii z Janiszewskich lat 20; Helena
Trusiewiczowa z Kopijów lat 44,
wdowa po Antonim. Ludzie sprowadzeni z Rudnik i Stawyhoroża
pochowali ofiary mordu w jednej
mogile. (jw., s. 575).
14 listopada ukraińscy policjanci z
Cumania zastrzelili aresztowanych
11 listopada 13 mężczyzn z Obórek. Byli to: bracia Domalewscy,
synowie Walerego i Ludwiki z
Sulikowskich – Kazimierz lat 20 i
Hieronim lat 19; Bronisław Szpyngel lat 43, mąż Heleny z Domalewskich i ich syn Kazimierz lat 15;
Franciszek Trusiewicz lat 66, mąż
Heleny z Radeckich i ich synowie:
Henryk lat 20, Józef lat 17 i Czesław lat 14; Stanisław Trusiewicz
lat 35, mąż Natalii z Janiszewskich
i ich syn Wiktor lub Witold lat 15;
bracia Trusiewiczowie, synowie
Antoniego i Wiktorii z Kopijów –
Stefan lat 18 i Józef lat 17; Wacław
Trusiewicz lat 36, mąż Wiktorii z
Bobrów. (jw., s. 619).
Łącznie zamordowane zostały 53
osoby.
Mord ten udokumentował także
ocalały Feliks Trusiewicz, który
wówczas miał 20 lat. Relacjonuje
on: „Nieprzypadkowo zaczęło się
to w dniu święta narodowego – 11
listopada 1942 r. W takim to świątecznym dla nas dniu, Obórki zostały otoczone przez policję ukraińską z Cumania. Schutzmani – bo
tak nazywano tę policję – grubymi
kijami wygnali z domów wszystkich mężczyzn i pędzili przed dom
mego stryja Józefa. Tam do pokoju
gdzie zasiadł komendant Kiszko,
wprowadzano poszczególnych zatrzymanych, kazano im kłaść się
na podłogę i dwóch szucmanów
biło leżącego kijami. Niektórych
Kiszko pytał: „Gdzie schowałeś
broń?!”. Pytanie to było dla pozoru gdyż chodziło im tylko o bicie.
To co się tam działo słyszał z całą
swoją rodziną w sąsiednim pokoju,
leżący w łóżku, chory stryj Józef.
Skatowanych mężczyzn – a byli
wśród nich 14-letni chłopcy – powiązali sznurami i odwieźli do

aresztu w Cumaniu. /.../ Przed świtem w piątek (13 listopada 1942
– przypis S. Ż.), 5 kobiet, w tym
moja mama, wyszło do Cumania
w nadziei odwiedzenia aresztowanych, dostarczenia im żywności i
ciepłej odzieży. Około godz. 9-tej,
na prośbę mojej babci, wyszedłem
do naszych kuzynów mieszkających we wsi Rudniki. Wkrótce
po moim wyjściu, Obórki znów
zostały okrążone przez policję. Teraz szucmani wypędzali z domów
wszystkich kogo zastali. Ludność
kolonii spędzono do jednego domu.
Wśród kobiet i dzieci było 4-ch
mężczyzn: chory stryj Józef, Antoś
Domalewski, Władek Trusiewicz i
Antoś Legucki z Czernyża, który
przyszedł tu przypadkowo. Była
też wśród zatrzymanych Obórczan
Irena Zaderejczuk – Ukrainka, która w tym czasie przyszła do Obórek w odwiedziny, oraz jakaś nie
znana mi z nazwiska dziewczynka,
również ukraińskiej narodowości,
która znalazła się tu nie wiem w
jakich okolicznościach. Wszystkich tych zgromadzonych schutzmani zmusili do zdjęcia odzieży,
po czym wyrywali z przerażonego
tłumu pojedyncze osoby i wlekli
do pobliskiej stodoły, gdzie na
klepisku czekał Niemiec, który doprowadzonej ofierze strzelał w tył
głowy. Świadkami tej masakry byli
chłopi ukraińscy z Rudnik i kilku
Polaków ze Stawyhoroża, których
sprowadzono tu dla pogrzebania
ofiar i ładowania na wozy zagrabionego mienia. Jeden z nich – p.
Szulikowski widział te straszne
sceny i opowiadał mi później z
jakim okrucieństwem schutzmani odrywali dzieci od matek, jak
kijami bili po rękach i głowach
kobiety i dzieci, kurczowo i rozpaczliwie trzymających się siebie.
Opowiedział mi też jak wleczono
na śmierć Irenę Zaderejczuk. Kobieta ta była w zaawansowanej
ciąży. Nie pomógł jej rozpaczliwy krzyk: że jest Ukrainką, że nie
mieszka w Obórkach... Nie dali jej
wiary. Zginęła. Zamordowano też
razem z Obórczanami wspomnianą dziewczynkę ukraińską. Około
godz. 12-tej krwawe dzieło zbrodniarzy było skończone. Na klepisku leżały ciała 33-ch ofiar. Teraz
rozpoczęła się grabież mienia. /.../
Wszystko to przeznaczone jest
do dyspozycji komendy policji w
Kołkach. Reszta, jak: wyposażenie
domów, odzież, zapasy żywności i
to co jeszcze pozostało w gospodarstwach, staje się pastwą ukraińskiego chłopstwa. Łupy te wydzierają sobie nawzajem, walczą
o nie jak szakale. /.../ W Obórkach
pozostała świeża mogiła ofiar, zdemolowane domy i kilku schutzmanów, którzy jeszcze tam byli. Im
to właśnie wpadły w ręce kobiety
wracające z Cumania od aresztowanych. Zostały one odprowadzo-

ne do Rudnik, gzie w domu Ukraińca Czerniaka pod strażą trzymane były do rana. Od schutzmanów i
gospodarzy tego domu dowiedzieli
się, że Obórczanie zostali wymordowani, a one są zatrzymane
do dyspozycji komendy policji
w Kołkach. /.../ W tej świadomości spędzają długą, jesienną noc
na modlitwie i przygotowaniu na
śmierć. Rankiem, około godz. 9-tej
schutzmani prowadzą kobiety do
Obórek. W drodze mija ich samochód ciężarowy wiozący oddział
schutzmanów, a za nim samochód
osobowy z Niemcami. To ich kaci.
/.../ Doprowadzonym tu kobietom
powiedziano, że wszystkie są skazane na śmierć i egzekucja nastąpi
natychmiast. Warto wspomnieć o
tym, że jedna z tych kobiet – Lusia Trusiewicz, stojąc w obliczu
śmierci zdobyła się jeszcze na błagalne przemówienie do Niemców i
schutzmanów o darowanie im życia. Niemiec kazał przetłumaczyć
jej słowa i gdy w odmowie pokręcił głową, dając jednocześnie znak
schutzmanom podprowadzenia do
niego pierwszej ofiary, Lusia widząc, że jej błagania nie odniosły
skutku, z rozpaczliwą determinacją zaczęła krzyczeć: „Bandyci,
wy nas wymordujecie ale i na was
przyjdzie czas. Śmierć wam zbrodniarze!” Podobno miała ochrypły
głos, krwią nabiegłe oczy i żyły na
szyi nabrzmiałe. Zamordowano ją
pierwszą, następna – Zosia Trusiewicz, błagając o litość pada przed
Niemcem na kolana. Odpowiedzią
było silne kopnięcie i strzał w głowę... Pozostałe 3 kobiety już z rezygnacją, bez oporu podchodzą do
kata. Te straszne sceny opowiadali
mi naoczni świadkowie – Polacy ze
Stawyhoroża, którzy sprowadzeni tam byli do pogrzebania ofiar.
Działo się to w sobotę, 14 listopada 1942 roku. W tym samym dniu
w Cumaniu schutzmani wyprowadzili z aresztu na dziedziniec,
wszystkich więzionych mężczyzn
z Obórek. /.../ Nie mamy informacji, gdzie dokładnie odbyła się egzekucja i do dziś nie wiemy gdzie
znajduje się ich mogiła. Tak więc
w sobotę 14 listopada 1942 roku,
mordercze strzały w Obórkach i w
lesie koło Cumania, kończą życie
następnych 19-tu osób. Kolonia
przestaje istnieć.”
Po trzech tygodniach na rozkaz
komendanta policji ukraińskiej w
Kołkach Saczkowskiego zabudowania kolonii Obórki zostały spalone.
Feliks Trusiewicz w swoim wykazie zamieszcza jeszcze Janinę Domalewską lat 27 oraz dziewczynkę
ukraińską NN lat 12. Nie wymienia Żydówki Ireny Mojszek oraz
podaje, że Ukrainka nazywała się
Irena Zaderejczul, lat 30. Podaje

też, że Antoni Legucki miał 26 lat.
13 listopada 1942 r. (piątek) policja ukraińska wspólnie z dwoma
Niemcami zamordowała 33 osoby.
Wśród zamordowanych 14 listopada 1942 r. przez policję ukraińską w lesie koło Cumania poza
ofiarami wymienionymi przez
Siemaszków podaje jeszcze Witolda Trusiewicza lat 14, oraz 2 innych mężczyzn: NN Paweł, (zięć
Domalewskich, mąż Dyzi) lat 25,
NN (2-gi zięć Domalewskich, mąż
Janki) lat 29. Lista ofiar zbrodni
została opublikowana w książce:
Feliks Trusiewicz: Pokolenie. Filadelfia 1985 r., s. 56 – 57.
Feliks Trusiewicz podczas wypraw na Wołyń próbował odnaleźć
mogiłę rozstrzelanych Polaków,
zabranych z aresztu w Cumaniu.
Pisze on: „Zdaniem naszego przewodnika, jeden z najważniejszych
świadków, ten, który brał udział
w zakopywaniu ofiar, żyje, ale na
kilka dni wyjechał do Dubna. Po
rozmowie z wieloma ludźmi doszedłem do smutnego wniosku, że
moja nadzieja doznała porażki. W
ciągu jednego dnia nie podobna
załatwić tej sprawy, trzeba by kilku
dni i wielu ludzi dla odnalezienia
tej mogiły. Upewniłem się jednak,
że wywieziono ich z Cumania drogą do Bereścian i wymordowano w
lesie w pobliżu drogi, po lewej jej
stronie, przed tak zwanymi ługami
(bagnami)”. (Feliks Trusiewicz; w:
http://www.trusiewicz.pl/wyprawy3.html ).
W latach 1990 – 2000 była możliwość odszukania zarówno tych
grobów pomordowanych Polaków
na terenach wschodnich II RP,
zwanych obecnie Kresami (a przecież Lwów i Wilno były centrami
polskości, a nie jej „kresami”), ale
władze polskie nie były tym zainteresowane. Wręcz odwrotnie, robiły wszystko, aby tego problemu
nie podejmować, w imię „bratniej
przyjaźni
polsko-ukraińskiej”,
czerpiąc wzory z przemijającej
„bratniej przyjaźni polsko-radzieckiej”. I tak to już zostało, jest kontynuowane i nic nie zapowiada
na zmianę tej „polskiej polityki
wschodniej”. Pomimo, iż polityka
„samostijnej” Ukrainy w relacjach
z Polską jest niemal kopią polityki
Rosji Sowieckiej. Od kwietnia br.
władze Ukrainy zabroniły stronie
polskiej dokonywania wszelkich
poszukiwań i ekshumacji grobów
polskich na Ukrainie. Rozmowy
nie doprowadziły do zmiany tej decyzji. Ostatnio, od 22 października
na Ukrainie przebywała polska delegacja z wicepremierem Piotrem
Glińskim. Jednym z punktów wizyty były rozmowy polskiego wicepremiera – ministra kultury oraz
zastępcy prezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka i wiceministra
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spraw zagranicznych Bartosza
Cichockiego z ukraińskim ministrem kultury Jewhenem Nyszczukiem i ministrem sprawiedliwości
Ukrainy Pawłem Petrenką. Prof.
Szwagrzyk był optymistą: – Jesteśmy w Kijowie po to, żeby wyjść
z impasu ws. poszukiwań miejsc
pochówków Polaków na Ukrainie.
Dodał, że do rozmów podchodzi z
nadzieją na przełom. Oczywiście
nic takiego nie nastąpiło, wszystkie polskie propozycje zostały
odrzucone. Zgoda jest możliwa
tylko na warunkach Wołodymyra
Wiatrowycza: albo będą pomniki
„herojów UPA” w Polsce, albo poszukiwań i ekshumacji nie będzie.
Henryk Cybulski w książce wspomnieniowej „Czerwone noce”
podaje nieco inną wersję, opartą
o relacje świadków: „Trzynastego listopada 1942 roku nastąpił
pierwszy masowy mord ludności
polskiej. Ofiarą tego okrucieństwa
padli wszyscy bez wyjątku mieszkańcy wsi Obórki. Była to mała
wioska leżąca w odległości trzydziestu kilometrów od Przebraża,
zamieszkana przez kilka rodzin blisko ze sobą spokrewnionych i noszących te same nazwiska: Domalewskich, Trusiewiczów i Szprynglów. Wieś ta, położona z dala od
większych miast i dróg, stała się
wymarzonym schronieniem dla
tułających się Żydów i radzieckich
żołnierzy zbiegłych z niemieckiej
niewoli. Toteż od początku okupacji Obórki stały się stacją węzłową
w drodze do lasu. Schutzmani i
ich sługusy szybko wpadli na trop
powiązań mieszkańców Obórek z
ludźmi lasu. Jedenastego listopada
pojawiła się we wsi kilkunastoosobowa grupa mężczyzn podających
się za partyzantów radzieckich.
Grzecznie poprosili o poczęstunek
i po spożyciu posiłku ruszyli w dalszą drogę. Na odchodnym prosili,
aby o ich pobycie nigdzie nie meldować - ani policji, ani ludziom z
lasu. Mieszkańcom Obórek wizyta
ta wydała się bardzo podejrzana.
Znali przecież wszystkich Żydów,
zbiegłych jeńców i partyzantów
radzieckich przebywających w
promieniu wielu kilometrów, ale
twarze tych ludzi były im zupełnie
obce. Wreszcie ustalono, że jest to
pewnie jakiś oddział, który niedawno przywędrował w te strony.
Dwa dni upłynęły bez specjalnych
wydarzeń. Trzeciego dnia zjechało do Obórek kilkudziesięciu
schutzmanów z Kołek i Cumania. Dowodził nimi Saczkowski,
vel Saczko, komendant policji w
Kołkach,oraz Kiszko, komendant
policji z Cumania. Aresztowali
oni wszystkich mężczyzn - w sumie siedemnastu. Tylko Tadeusz
Trusiewicz oraz jeden z Domalewskich zdołali zbiec do lasu. Komendant Kiszko, były nauczyciel z
Czernirza, bił po kolei wszystkich
aresztowanych, jednego zastrzelił
na miejscu. Pozostałych szesnastu
wywieziono do Cumania. We wsi
pozostały tylko kobiety i dzieci.
Pięć kobiet udało się do Cumania,
aby dowiedzieć się czegoś o losie
aresztowanych.
Tymczasem piętnastego listopada
znowu wpadło do wsi kilkudziesięciu schutzmanów. Polecili wszyst-
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kim zgromadzić się w mieszkaniu
Franciszka Trusiewicza. Kobiety z dziećmi - wyjaśnili - trzeba
przesiedlić do większej wsi, bo tu
zaczynają grasować bandy. Kiedy
w domu znalazło się około pięćdziesięciu osób, schutzmani wyprowadzili je w małych grupach
do pobliskiej stodoły. Stała się ona
miejscem kaźni.
Tego dnia powróciły z Cumania
cztery kobiety. Jedna z delegowanych, Stanisława Trusiewicz, została jeszcze w Cumaniu na kilka
dni. Policjanci wyjaśnili przybyłym, że wszyscy mieszkańcy wsi
zostali ze względu na ich bezpieczeństwo przesiedleni do Rudnik
i że one również nie mogą pozostać w Obórkach. W Rudnikach
zamknięto je w domu jednego z
miejscowych gospodarzy, Ukraińca. Okoliczności towarzyszące
„przesiedleniu” wydały się kobietom mocno podejrzane. Zofia
i Leonarda Trusiewicz, podobnie
zresztą jak Maria Lipińska i Helena
Szpryngiel, już w czasie drogi do
Rudnik zorientowały się w szczegółach tej operacji. Schutzmani
uśmiechali się tajemniczo i nie
odpowiadali na pytania dotyczące
losu i miejsca pobytu pozostałych
kobiet. Uwagę uwięzionych zwróciło dziwne zachowanie się gospodarza z Rudnik. Ów starszy już
wiekiem Ukrainiec wyraźnie pragnął zamienić z nimi w jakiś sposób kilka słów. Wreszcie znalazł
się odpowiedni moment. - Wtikajte, bo was pomordujut... - szepnął. Jednakże o ucieczce nie było
mowy. Tej samej nocy zawleczono
kobiety do pobliskiej stodoły...
Jedyna pozostała jeszcze przy życiu mieszkanka Obórek - Stanisława Trusiewicz, zastała po powrocie tylko zgliszcza rodzinnej
wsi. Nie znając losu pozostałych
kobiet, udała się do Rudnik, gdzie
mieszkał jej dawny znajomy, Ukrainiec. Gospodarz powitał ją z przerażeniem w oczach. - Nie możesz
tu zostać ani chwili - przestrzegł
ją - jeśli znajdą cię w moim domu,
wymordują mi całą rodzinę...
Uciekać, ale jak, dokąd?! Chłop
podrapał się po szczeciniastej brodzie. – Trzeba tu coś zaradzić - medytował głośno. - Olga! – krzyknął
do żony. - Daj jej chleba i mleka, a
ja zaprzęgnę konie.
Nocą, gdy najcichsze nawet
skrzypnięcie furmanki rozlegało
się echem w całej okolicy, przy
zachowaniu największej ostrożności Stanisława Trusiewicz została
przewieziona do wsi Bogusławka i
oddana pod opiekę jakiegoś gospodarza, także Ukraińca.
- Dziękuje wam, dziękuję – mówiła ze łzami w oczach do odjeżdżającego chłopa z Rudnik.
- Nu niczoho, niczoho, ne płacz...
- pocieszali ją. - Szcze wse bude
dobre, ne bijsia...
Trudno było uwierzyć, że uciekając przed Ukraińcami znalazła
opiekę u Ukraińców. A więc nie
przynależność do określonej narodowości decydowała o postawie
ludzi. Stanisława Trusiewicz miała

się o tym jeszcze raz przekonać. Po
kilku dniach gospodarz zakomunikował swojej podopiecznej, że dalszy jej pobyt we wsi jest niemożliwy. Jeszcze tej samej nocy kobieta
odbyła kolejną podróż do wsi Silno
i została oddana pod opiekę następnemu Ukraińcowi. - Nie martw
się - pocieszał ją po drodze chłop.
- Ten Kozak, do którego jedziemy,
to porządny człowiek. On z tymi...
- tu zamilkł na chwilę, jakby szukał
wystarczająco obraźliwego słowa
- on z tymi bandytami nie ma nic
wspólnego.”
Ukrainiec nazwiskiem Kozak okazał się rzeczywiście uczciwym
człowiekiem. Cała jego rodzina
była przejęta losem Trusiewiczowej. Naradzano się, co z nią zrobić.
Wiadomi było, że na dłużej nie da
się jej ukryć we, wsi.
- Z domu nie wygonisz - tłumaczył
Kozak żonie, kiedy ta zaczynała
się denerwować.
- A czy ja to mówię? - oburzała się.
- Psa nie wygonisz, kiedy wilki na
dworze!
Dzięki gościnności i odwadze Kozaków Trusiewiczowa przetrwała u nich aż do wiosny. Potem
przewieziono ją do Przebraża. Tak
dzięki poświęceniu i pomocy kilku
ukraińskich rodzin ocalał jeden z
nielicznych świadków mordu w
Obórkach.”
Główny oprawca kolonii Obórki,
komendant policji ukraińskiej w
miasteczku Kołki Saczko-Saczkowski może służyć za wzór obecnego „bohatera narodowowyzwoleńczej Ukraińskiej Powstańczej
Armii”. Wiosną 1943 roku po
opuszczeniu posterunku w biały
dzień powiesił swoją żonę Polkę
w publicznym miejscu, na drzewie naprzeciwko budynku gminy.
Edward Kamiński relacjonuje:
„Jeszcze tak niedawno temu, przed
wojną, Saczko-Saczkowski był zastępcą wójta gminy, powszechnie
lubianym i szanowanym za życzliwość do wszystkich mieszkańców,
niezależnie od ich narodowości.
Lubiano go też w domu moich
dziadków Urbańskich. Był tam
chyba częstym gościem, bo ilekroć
przyjeżdżaliśmy z Czetwertni,
gdzie ojciec zarządzał majątkiem
ziemskim, Saczkowski też tam
zaglądał. Nie wiem, co sobie cenił
bardziej, pogawędki z dziadkiem
Franciszkiem, czy nalewkę wiśniową na spirytusie babci Pauliny.
Czasami sadzał mnie na kolanach i
sprawdzał czy podrosłem wsadzając mi swoją rogatywkę na głowę.
Zatrzymywała mi się na uszach,
a pan Saczko mówił zaciągając
jak wszyscy tam kresowiacy: <<
Panie Edwardzie czapka od ostatniego raza lepij pasuje. Znaczy się
jeszcze troszki i będziesz pan wójtem, a może być, jak Bóg szczęście
da i starostą.>> Tak miłym wydawał mi się człowiekiem. Niemcy
szybko poznali się na jego sadystycznych skłonnościach. Szczególnie był im pomocny w likwidacji getta żydowskiego latem 1942
roku. Mówiono, że dwoił się i troił
żeby oddać jak najwięcej strzałów
w potylicę ofiar. Samo zabijanie

nie dawało mu pełnego zadowolenia. Przed egzekucją doprowadzał
sponiewieranych do stanu upokorzenia, w którym śmierć wydawała się jedynym wybawieniem.
Jesienią wypędzono z domów pozostałych niedobitków pierwszej
masowej egzekucji, w większości
niedołężnych starców. Zagnano
ich na groblę nad Styrem i tam bijąc zepchnięto na łąkę. Komendant
Saczko-Saczkowski przed egzekucją kazał nieszczęsnym gryźć trawę na czworakach. Osobiście rozstrzelał Bencjona Stawkiera, z którego rad w sprawach gminy często
korzystał przed wojną.” (Edward
Kamiński: Porzućcie wszelkie nadzieje; w: http://www.strony.ca/
Strony36/articles/a3604.html ).
Z kolei Bolesław Szpryngiel podaje: „Podobnie było w rodzinie
Apolinarego Saczkowskiego, byłego wójta gminy Kołki w latach
dwudziestych XX wieku. Z pochodzenia Ukrainiec - Pulinar Saczko,
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej,
zmienił swoje imię i nazwisko na
Apolinary Saczkowski. Jako obywatel polski odbywał obowiązkową służbę wojskową w Wojsku Polskim. Tu skończył szkołę
podoficerską i przez pewien czas
pozostawał w wojsku jako nadterminowy. Zwolniony z wojska wrócił do Kołek skąd pochodził i tu
nawet przez jedną kadencję pełnił
funkcję wójta w Urzędzie Gminy
Kołki. Ożenił się z Polką i miał z
nią syna Aleksandra również w
moim wieku. Saszka (tak go nazywaliśmy) także był moim kolegą
szkolnym w latach 1938/39. Cała
rodzina Saczkowskich uchodziła
za Polaków wyznania rzymsko-katolickiego, co demonstrowała
coniedzielnym uczestniczeniem
w mszy w miejscowym kościele,
a także w różnych gminnych uroczystościach patriotycznych. We
wrześniu 1939 roku, po zajęciu
Kresów Wschodnich przez Armię
Czerwoną i włączeniu tych Ziem
do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR) Apolinary Saczkowski znowu stał się
Pulinarem Saczko i jako ukraiński
komunista pracował w Urzędzie
Rejonowym w Kołkach. Następnie
- po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 roku Pulinar Saczko zgłosił się do władz
hitlerowskich już jako nacjonalista
ukraiński wyznania prawosławnego, deklarując im swoją chęć
współpracy z okupantem. Propozycja ta została przez hitlerowców
przyjęta i z ich woli Pulinar Saczko
został komendantem rejonowym
pomocniczej policji ukraińskiej
(Schutzmannschaft),
gorliwie
wykonującej zbrodnicze rozkazy
władz hitlerowskich. Równolegle
tajnie pełnił ważne funkcje w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnej formacji Ukraińśkij Powstańskij Armii (UPA).
W maju 1943 roku wyraźnie już
zdradził swoich hitlerowskich
opiekunów, opuścił zajmowane
stanowisko komendanta rejonowego Schutzmannschaftu w Kołkach i objął jakąś ważną dowódczą
funkcję w UPA. Był szczególnie
okrutnym nacjonalistą ukraińskim
nienawidzącym Polaków. Swoją
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żonę osobiście publicznie powiesił
tylko dlatego, że była Polką, a on
dał w ten sposób dowód swojego
ukraińskiego patriotyzmu („Sława
Ukraini - Herojam Sława”). Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Północnego Wołynia w roku 1944 został ujęty przez
NKWD i skazany na 25 lat pobytu
w łagrze na Sybirze. Zbrodniarzowi temu poświeciłem tu trochę
więcej miejsca, ale wspomnienie
o nim to również jakiś przyczynek lepszego poznania stosunków
polsko-ukraińskich tego okresu.”
(Bolesław Szpryngiel: Pobratymcy; w: http://www.nawolyniu.pl/
wspomnienia/pobratymcy.htm ).
Ostatnie zdanie Bolesława Szpryngiera można uzupełnić o tezę, że
jest to także przyczynek do lepszego poznania stosunków polsko-ukraińskich obecnych. Zbrodniarz
Saczko-Saczkowski na mocy prawa ukraińskiego stał się jej bohaterem, a za podważanie jego „heroizmu” grożą konsekwencje karne
– także autorowi tego artykułu . I
osobom odpowiedzialnym za jego
publikację.
A rząd III RP nadal poważnie i z
pobłażliwością traktuje obecne
władze ukraińskie. Udając, że kolejne otrzymywane kopniaki są
wyrazem i efektem „kontaktów
serdecznej przyjaźni”.
Wymordowanie całej polskiej kolonii Obórki nie jest uznawane
przez większość polskich historyków za zbrodnię dokonaną przez
nacjonalistów ukraińskich, ale za
zbrodnie popełnione przez „funkcjonariuszy niemieckich i osoby
idące na rękę państwu niemieckiemu”. Tymczasem Saczko-Saczkowski jako działacz Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów realizował plany frakcji banderowskiej
całkowitej eksterminacji ludności
polskiej na Wołyniu wykorzystując do tego służbę u okupanta
niemieckiego. Poza tym miesiąc
wcześniej utworzona została Ukraińska Powstańcza Armia i 14 października br. „samostijna” Ukraina
hucznie obchodziła 75.lecie jej
powstania, z prezydentem Petro
Poroszenko na czele. Można więc
przypuszczać, że zagłada ludności
polskiej w Obórkach była wynikiem decyzji podjętych przez lokalne dowództwo OUN-B. Był to
pierwszy masowy mord ludności
polskiej od września 1939 roku,
kiedy to bojówki OUN wyrżnęły
kilka polskich wsi. Przed odejściem policjantów ukraińskich do
UPA wiosną 1943 roku dokonali
oni jeszcze pacyfikacji kilkunastu
polskich wsi, w których śmierć
poniosło ponad trzy tysiące ich
mieszkańców. Ofiary te także zaliczane są do zbrodni niemieckich,
chociaż ich wykonawcy wkrótce
odeszli z pełnym uzbrojeniem do
lasu tworząc banderowskie oddziały UPA. Niemcy wojnę przegrywali i nie byli już im niezbędni do zaplanowanej rozprawy z ludnością
polską. Wytyczne OUN-B „rizat
Lachiw” mogli już realizować na
własne konto, pod właściwym
szyldem.
Stanisław Żurek
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Tadeusz Kluba ps. „Waligóra”,
żołnierz 27 WDP AK
Marek Kluba

Tadeusz Kluba urodził się 22
stycznia 1926 r. we wsi Marianówka gmina Kołki, powiat Łuck,
woj. wołyńskie. Wychowywał się
w rodzinie zasiedlającej Kresy
Wschodnie po wojnie polsko bolszewickiej. Był najmłodszym
z jedenaściorga rodzeństwa Julianny (z domu Kuźnik) i Jana.
Jesienią 1942 r. w czasie okupacji niemieckiej został zabrany na
roboty przymusowe do Niemiec.
Uciekł jednak z transportu w
miejscowości Kowel. Musiał się
ukrywać i pod nazwiskiem Jan
Chmielewski w wieku 16 lat trafił
z dwoma braćmi do konspiracji.
Marianówka była kolonią mieszaną. W 1943 r. było tam 21 gospodarstw polskich, zamieszkanych
przez 26 rodzin, 14 gospodarstw
posiadali Ukraińcy. Pierwsze napady na Polaków z Marianówki
i morderstwa, miały miejsce już
wiosną 1943 r. Główny napad
jednak miał miejsce 2 czerwca,
kiedy nie tylko mordowano ale
i spalono polskie gospodarstwa.
Od maja do czerwca zamordowano 13 mieszkańców Marianówki.
W koloni była zorganizowana samoobrona, która ze względu na
liczebność i uzbrojenie nie była
w stanie odegrać większej roli. Ci
którzy uratowali się z pogromu
uciekli do Kołek gdzie był garnizon niemiecki. W późniejszym
czasie gdy Niemcy opuścili Kołki, pod osłoną samoobrony przenieśli się do Przebraża, jednego z
najsilniejszych ośrodków samoobrony polskiej na Wołyniu. 8
lipca 1943 r. inspektor rówieński Armii Krajowej, kpt. Tadeusz Klimowski ps.” Ostoja” powierzył por. Władysławowi
Kochańskiemu ps. „Bomba „,
„ Wujek”, zadanie odbudowy
sieci konspiracyjnej na terenie
powiatu kostopolskiego, rozbitej wskutek aresztowań niemieckich. W wykonaniu zadania
przeszkodziła mu nasilająca się
antypolska akcja UPA . W połowie lipca 1943 „Bomba” zorganizował na polecenie dowództwa blisko 500-osobowy oddział
partyzancki, który operował w
rejonie Huty Starej w powiecie
kostopolskim, gdzie mieściła się
baza polskiej samoobrony. Właśnie do tego oddziału trafił Tadeusz Kluba ps. „Waligóra”. W

drugiej połowie grudnia 1943
r. „ Bomba „(awansowany w
międzyczasie do stopnia kapitana) w wiosce Zawołcze .zostaje
porwany przez oddział partyzantki sowieckiej gen. Naumowa. Strata dowództwa skutkowała częściowym rozkładem oddziału „Bomby”. Po aresztowaniu
i porwaniu Kochańskiego jego
oddział został znacznie zredukowany, wielu żołnierzy przeszło do
samoobrony, wielu wycofało się z
walki. Waligóra pozostał jednak
w oddziale i razem z nim zmierzał
na zarządzoną koncentrację w
okolicach Kowla. Marsz oddziału był bardzo trudny i to nie tylko
z powodu potyczek z UPA, ale
przede wszystkim na szerzącą się
epidemię tyfusu. Postój w Przebrażu trochę poprawił sytuację,
ale nie wiele albowiem i obrońcy
tego ośrodka samoobrony mieli
podobne problemy spowodowane przeludnieniem. 15 stycznia
1944 r. komendant Okręgu AK
Wołyń zdecydował się na rozpoczęcie realizacji planu „Burzy”.
28 stycznia 1944 r. na odprawie
oficerów w miejscowości Suszybaba podjęto decyzję powołania
do życia przedwojennej 27 Dywizji Piechoty, którą wkrótce
nazwano 27 Wołyńską Dywizją
Piechoty AK. 26 stycznia 1944
r. „Waligóra” razem z oddziałem
przybył do Jezioran gdzie doszło
do spotkania z OP. „Jastrzębia”
dowodzonym przez por. Władysława Czermińskiego. Ze względu na tyfus w oddziale „Bomby”
( dowodzony już przez ppor.
Słuckiego) izolowano go kierując na kwatery do Wyr pod Kupiczowem. OP „Bomby” wchodzi
w skład zgrupowania „Osnowa”
jako I Batalion 45 pp. (Jako Samodzielny Batalion w dyspozycji Dywizji). 18 marca 1944 r.
armia sowiecka zablokowała
Kowel. Dowództwo 27 WDP AK
nawiązało współdziałanie taktyczne z jednostkami sowieckimi. Pierwsza wspólna walka
miała miejsce 20 marca 1944
r. przy uderzeniu na Turzysk.
Rozpoczął się okres otwartej
walki dywizji z okupantem.
Waligóra obsługiwał ręczny karabin maszynowy w plutonie zwiadu. Dywizja kilkakrotnie znajdo-

/ Waligóra leżący szósty z prawej strony

wała się w okrążeniu ale z niego
jednak wychodziła. Wreszcie w
nocy z 9 na 10 czerwca 1944
roku oddziały przekroczyły Bug
jednocześnie w czterech punktach
przeprawowych i skierowały się
w rejon lasów parczewskich. 22
lipca mjr „Żegota” przywiózł z
Komendy Okręgu zadania akcji
„Burza” na Lubelszczyźnie, jakie postawiono przed Dywizją.
Batalion I/45 pp „Gzymsa” w
zasadzce rozbił kolumnę Niemców pod Firlejem. 27 WDP AK
wyzwoliła również Lubartów i
Kock. Żołnierze myśleli, że ruszą
na pomoc walczącej Warszawie,
niestety stało się inaczej. 25 lipca
w Skrobowie odbyło się spotkanie oficerów dywizji ze stroną
sowiecką pod przewodnictwem
gen. Bakanowa na którym zażądano złożenia broni. Oczywiście
oddziały polskie zostały otoczone przez jednostki sowieckie.
Złożenie broni odbyło się tego
samego dnia w Skrobowie, rozformowanie jednostki nastąpiło
26 lipca. Część żołnierzy z rozbrojonej dywizji trafia na Majdanek w Lublinie i wśród nich
znalazł się Tadeusz Kluba. .Został
wcielony do Ludowego Wojska
Polskiego, skąd został wytypowany do Szkoły Oficerskiej w
Chełmie Lubelskim. Będąc tam
nie zdał egzaminu z matematyki i
został skierowany do Szkoły Podoficerskiej Artylerii w 21 Pułku
Zapasowym Artylerii we Włodawie nad Bugiem. Po ukończeniu
Szkoły Podoficerskiej w Kompanii Kierowniczej Szkoleniowej w
stopniu kaprala służył w plutonie
zwiadu na stanowisku dowódcy
Drużyny szkoląc rekrutów. Trwało to od października 1944r. do
kwietnia 1945r. W końcu kwietnia 1945r. zostaje oddelegowany
do prokuratury Wojskowej w Lublinie celem dostarczenia poczty
polowej w Chełmie lubelskim. Po
zdaniu listów w drodze powrotnej
zostaje napadnięty przez jak sam
określił „bandytów”, którzy go
internują do zakończenia wojny.
Działo się to we wsi Łopiennik
koło Krasnegostawu. To, że nie
został zabity zawdzięcza temu, że
opowiedział i przekonał atakujących że był członkiem 27 WDP
AK. Po uwolnieniu nie powrócił
do swojej jednostki Wojska Polskiego, co uznano za dezercję.
Tak więc nie doczekał się normalnej demobilizacji. Za rzekomą
dezercję trafił do więzienia wojskowego w Łęczycy, skąd udało
mu się uciec. Zmienił nazwisko
na Ignatowicz Tadeusz. Pod tym
nazwiskiem w 1946r trafił do
Kamienia Pomorskiego. Dzięki
kontaktowi rodzinnemu, ze szwagrem Feliksem Nosalskim, który
był Starostą, zajął się repatriantami zasiedlającymi tzw „ziemie
odzyskane”. Nawiązał kontakty
z podziemiem niepodległościowym i dostarczał niezbędnych
informacji. Zdekonspirowany i
rozpoznany kim jest naprawdę
został aresztowany. Otrzymał w
sumie 4 wyroki na łączną sumę
15 lat więzienia, które na mocy
amnestii zostały częściowo da-

/ Waligóra leżący pierwszy z prawej strony i bracia Antoni Kluba „Niekrasa” i Józef
Kluba „Kosiba”

rowane. Główny wyrok był za
udział w zorganizowanej grupie
przestępczej, której celem było
obalenie ustroju państwa. Odsiedział wyrok w więzieniu Lublinie
i we Wronkach w okresie sierpień
1948- wrzesień 1953 r. W roku
1953 przybył do Opola i tu zawarł
związek małżeński z zapoznaną
jeszcze na Wołyniu Stanisławą
z domu Bukryj. Dochował się
trójki dzieci. Podjął pracę w Zakładach Koncentratów Spożywczych w Opolu, w których przepracował 40 lat. Ukończył studia
wyższe zaoczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, uzyskując tytuł
magistra. W czasach PRL skrywał
swoją przeszłość. Został rehabilitowany dopiero w wolnej Polsce
w 1989r. Uzyskał status osoby
represjonowanej. Był członkiem
niezależnego
Stowarzyszenia
Kombatantów RP jak również
Światowego Związku AK. Wie-

lokrotnie uczestniczył w zjazdach
kombatantów AK w Rembertowie. Jako porucznik rezerwy RP
odznaczony: Krzyż Partyzancki,
Krzyż Waleczny, Medal Grunwaldu, Medal Więzień Polityczny,
Krzyż Armii Krajowej z nadania
Tadeusza „Bor” Komorowskiego
(Londyn 1989r.), odznaka honorowa Obrońców Kresów Wschodnich. Był wierny swoim ideałom,
wielokrotnie odmawiając wstąpienia do PZPR co umożliwiło
by mu liczne awanse zawodowe.
Jego mottem życiowym były słowa Marszałka J. Piłsudskiego„Być zwyciężonym i nie ulec to
zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć
na laurach to klęska”, którym kierował się w swoim życiu. Tadeusz
Kluba zmarł 13.10.2017r. w Opolu.
Spisał ku pamięci: Marek Kluba,
syn „Waligóry”

/ por.Tadeusz Kluba ps. „Waligóra”
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JUREK BITSCHAN
ORLĄTKO LWOWSKIE
Aleksander Szumański
Nie wyglądał na czternastoletniego ucznia IV klasy gimnazjalnej. Niewysoki, drobny,
jeszcze dziecko. W II Rzeczypospolitej był bohaterem
i wzorem polskiej młodzieży.
Śpiewano o nim piosenki, dedykowano mu wiersze. Jurek
Bitschan - Lwowskie Orlątko
- jeden z najmłodszych obrońców miasta. Dzisiaj prawie
zapomniany. Nie pochodził ze
Lwowa, ale trwale wpisał się
w historię tego miasta. Urodził
się w 1904 r. w Piaskach koło
Sosnowca. Matka Aleksandra
Zagórska była żoną lekarza na
lwowskim Kulparkowie. Syn
uczył się w gimnazjum im. dr
Henryka Jordana. Szczególnie
wyróżniał się w przedmiotach
przyrodniczych, co zwracało
uwagę jego profesorów. Wiele czasu poświęcał harcerstwu działając w IX Drużynie
Lwowskiej...
„Kochany Tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska.
Chcę okazać, że znajdę tyle sił,
by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam
dość sił, bo brakuje ciągle ludzi
dla wyswobodzenia Lwowa. Jerzy” - gdy ojciec znalazł ten list,
Jurek był już w oddziale por.
Petriego na moście kulparkowskim we Lwowie. Była noc z 20
na 21 listopada 1918 roku W

mieście od trzech tygodni trwały walki.
LWÓW ZAWSZE WIERNY
Lwów przez pięć wieków należał do polskiej Korony i był nierozerwalnie związany z dziejami
Rzeczypospolitej. To o nim mówiło stare przysłowie: „Leopolis
semper fldelis” (Lwów zawsze
wierny). W czasie wojen XVII-wiecznych to dumne miasto nigdy nie poddało się obcym wojskom. We lwowskiej katedrze, w
1656 r. w czasie szwedzkiego potopu, król Polski Jan Kazimierz
złożył słynne Śluby Lwowskie
oddające Rzeczpospolitą pod
opiekę Matki Boskiej i ogłosił
Ją Królową Polski. Na początku XX wieku zamieszkiwali go
głównie Polacy stanowiący ponad 60 proc. ludności, Ukraińcy
- 11 proc. Ci ostatni dominowali jednak w wielu okolicznych
wsiach. W czasie I Wojny Światowej Ukraińcy, ściśle powiązani z austriackimi czynnikami
wojskowymi, otrzymywali od
nich wsparcie i broń. Jesienią
1918 r. posiadali we Lwowie ponad 10 tys. żołnierzy w pułkach
ukraińskich i legionie strzelców
siczowych. Polacy dysponowali
zaledwie niecałym batalionem,
strukturami konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej
oraz Związkiem Wojskowych

Polaków z armii austriackiej, na
czele z kapitanem Czesławem
Mączyńskim.
JUREK BITSCHAN - OBROŃCA LWOWA
- Mamo najdroższa! Bądź
zdrowa!
Do braci idę w bój.
Twoje uczyły mnie słowa,
nauczył przykład Twój.
Pisząc to Jurek drżał cały,
Już w mieście walczy wróg.
Huczą armaty, grzmią strzały,
Lecz Jurek nie znał trwóg...
Wymknął się z domu, biegł
śmiało,
Gdzie bratni szereg stał,
Chwycił karabin w dłoń małą,
Wymierzył celny strzał!
Toczy się walka zacięta,
Obfity śmierci plon.
Biją się polskie „Orlęta”
Ze wszystkich Lwowa stron.
Bije się Jurek w szeregu,
Cmentarnych broni wzgórz.
Krew się czerwieni na śniegu,
Lecz cóż tam krew - ach, cóż?
Jurek na chwilę upada,
Lecz wnet podnosi się,
Pędzi, gdzie wrogów gromada,
Do swoich znów rwie się.
Rwie się, lecz pada na nowo...
- Ach, mamo, nie płacz, nie!...
Niebios przeczysta Królowo!
Ty dalej prowadź mnie...
Żywi walczyli do rana,
Do złotych słońca zórz Ale bez Jurka Bitschana,
Bo Jurek spoczął już...
Anna Fischer „Duchy Skrzetuskich, Wołodyjowskich, Kmiciców”.
Pod koniec października 1918 r.
Ukraińcy ogłosili powstanie swej
Rady Narodowej i zapowiedzieli
objęcie całej administracji. 1 listopada 1918 r. wystąpili zbrojnie i zajęli całą Galicję Wschodnią, aż po San oraz duże obszary
Lwowa. Polacy rozpoczęli obronę. Pierwszym punktem oporu stała się szkoła im. Henryka
Sienkiewicza z niewielkim oddziałem dowodzonym przez kpt
Trześniowskiego. Cały czas napływali tam ochotnicy, głównie
uczniowie, harcerze, studenci.
„Wiedzą o tym wszyscy, wszyscy w całym świecie, że Lwowa broniły, że Lwowa broniły
kobiety i dzieci” - śpiewano w
jednej z pieśni. Obrona szkoły
im. Henryka Sienkiewicza, niezłomnej polskiej reduty przeszła
do historii. Po latach pisano o
niej z patosem. „Zgromadzona

w tych murach garstka »szalonych zapałem«, rozporządzająca
kilkoma zaledwie karabinami i
rewolwerami, podjęła walkę z
przemożnym wówczas wrogiem
ukraińskim i odniosła zwycięstwo. Żyjąc w poświęconym
Sienkiewiczowi budynku, duchy
Skrzetuskich, Wołodyjowskich i
Kmiciców wstąpiły w tę garstkę i
natchnęły ją taką siłą zapału, męstwa i poświęcenia”.
TATA NIE POZWALA
Po kilku godzinach walk polskim
obrońcom udało się zdobyć nieco broni i zająć nawet kilka pozycji wroga. Wiadomość o tym
zwycięstwie szybko rozeszła się
w całym mieście budząc nadzieję. Drugim ośrodkiem polskiego
oporu był Dom Techników obsadzony głównie przez oddziały
POW Powoli organizowała się
obrona pod komendą kapitana Czesława Mączyriskiego. Z
ukraińskich rąk odbito dworzec
kolejowy, szkołę św. Marii Magdaleny, szkołę kadecką, koszary
ułańskie, Górę Stracenia, cerkiew św. Jura. Zacięte walki toczyły się na Kleparowie, Zamarstynowie, Żółkiewskiem...
Jurek Bitschan od pierwszych
dni chciał dołączyć do obrońców. Ojciec długo perswadował,
że jest za młody, że nie powinien wychodzić pod nieobecność
mamy, by poczekał na jej powrót.
Tymczasem przeprowadzony 9
listopada polski kontratak, mający na celu odbicie całego miasta,
załamał się. Brakowało ciężkiego sprzętu, artylerii. „Do Lwowa pomoc gwałtownie i szybko
konieczna. Bez niej nie opanujemy miasta, w którym po stronie
ruskiej głód ludności polskiej
panuje” - telegrafowano do Warszawy.
19 listopada 1918 r. z Przemyśla wyruszyła długo oczekiwana
polska odsiecz na czele z ppłk
Michałem Tokarzewskim.
WIĘKSZY OD CIEBIE KARABIN
Następnej nocy Jurek Bitschan po kryjomu wyszedł z
domu. „W granatowym mundurku wątlejszy od chabin. Nie
pacholę, lecz dziecko pomykał
zaułkiem. »Gdzież ty wleczesz
ten większy od ciebie karabin?
Dokąd chłopcze?« - Ze studenckim połączyć się pułkiem”.
W Kulparkowie do kolejnego
natarcia przygotowywał się
oddział por. Petriego. Tam dotarł chłopiec, ale nie chciano go
przyjąć ze względu na dziecin-
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ny wygląd. Prosił jednak tak
długo, aż pozwolono mu zostać.
Prawie natychmiast ruszyli do
ataku. Jurek Bitschan cały czas
szedł w pierwszym szeregu jak
stary wiarus. Rano, 21 listopada 1918 r. znaleźli się na Cmentarzu Łyczakowskim. Ukraińcy strzelali ze znajdujących się
naprzeciw koszar przy ul. św.
Piotra. Jurek schronił się za
jednym z pomników, tam dosięgły go kule. Został ranny w
obie nogi. Sanitariuszowi, który chciał go opatrzyć, pocisk
strzaskał ramię. Nie było możliwości, aby wyciągnąć stamtąd
rannego chłopca, przykryto go
płaszczem i zostawiono między
grobami.
MAMO, OTRZYJ OCZY
Następnego dnia Lwów był wolny, pod naporem polskich oddziałów Ukraińcy wycofali się
z miasta. Dr Zagórski rozpoczął
poszukiwania Jurka. Zwłoki
chłopca znalazł na Cmentarzu
Łyczakowskim.
„Twarzyczka
miała wyraz pogodny i jasny.
Może ostatnią bohaterską chwilę krótkiego żywota opromieniła piękna i dumna świadomość,
że zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem znalazł »tyle sił, by
służyć i wytrzymać«„. Jurek Bitschan poległ w swym pierwszym
i ostatnim boju. W miejscu jego
śmierci stanął krzyż, zniszczony
w czasach sowieckiej Ukrainy i
postawiony na nowo przed kilku
laty. Ciało złożono w katakumbach na słynnym „Cmentarzu
Obrońców Lwowa”. Jurek stał
się symbolem, ale nie był wyjątkiem. Właśnie lwowska młodzież - „Lwowskie Orlęta” zapisały najpiękniejszą kartę w obronie miasta. W trzytygodniowych
walkach zginęło 439 Polaków,
wśród nich największą i grupę
stanowili uczniowie szkół średnich - 109 oraz studenci - 76. W
walce poległo także kilkunastu
uczniów szkół podstawowych
(powszechnych).
Upamiętnił
ich poeta Artur Oppman w
przejmującym wierszu „Orlątko”.
„ORLĄTKO”
O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów,
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew - to za nasz Lwów!
... ja biłem się tak samo
Jak starsi - mamo chwal!
... Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal!...
Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat...
O, nie płacz nad twym synem,
Co za Ojczyznę padł!...
Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal!
Aleksander Szumański „Lwowskie
Spotkania
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ŚWIĘCI SZALEŃCY NA IKONACH I W
ŻYCIU
Anna Małgorzata Budzińska

Namalowałam niedawno ikonę błogosławionej Kseni, a jej
życiorys zainspirował mnie do napisania o pewnym rodzaju świętości -to święci szaleńcy, nazywani w wielu opracowaniach „idioci” lub „Boży szaleńcy”. Mam w swoim
dorobku i inne ikony takich świętych czy błogosławionych.

misji bycia dla drugiego człowieka w miłości Boga, wtedy
pojawiali się również szaleńcy Boży- Jurodiwi odważni i
wewnętrznie wolni, wyrywający wierzących z marazmu,
uśpienia, duchowego lenistwa, materializmu i zniewolenia
demonów.

ło postem i czuwaniem oraz noszonymi na ciele łańcuchami. Chodząc po mieście starał się unikać ludzi,
oni jednak odnajdowali go pragnąc słuchać pobożnych
pouczeń. Często odwiedzał karczmy, aby przybywających w nich przestrzegać przed skutkami pijaństwa.

Chodziło tu o wewnętrzną wolność, która chce wychodzić
z przesłaniem do drugiego człowieka, aby go wewnętrznie
poruszyć, wstrząsnąć a może nawet wystraszyć. Szaleniec
w Chrystusie jest podobnie wolny, on też nie ma nic do
stracenia, nie dlatego, że został z wszystkiego ograbiony,
ale wyrzekł się wszystkiego z własnej nieprzymuszonej
woli...nie ma żadnych majętności, rodziny, pozycji i przez
to może mówić prawdę z prorocką śmiałością. Nie można
go w jakikolwiek sposób wykorzystać, bo nie ma żadnych
ambicji, a boi się tylko Boga.

Większość mieszkańców Moskwy odnosiła się do Bazylego z szacunkiem widząc w nim «męża Bożego». Szanował
go też sam car Iwan IV Groźny, który pewnego razu został
przez niego upomniany. Niekiedy jednak ludzie naśmiewali się z półnagiego mężczyzny, a nawet zadawali mu ból,
który święty znosił z cierpliwością.

W Kościele istnieje zgoda na takie niekonwencjonalne zachowania, jeśli ich celem jest wzbudzenie duchowego niepokoju, fermentu w ludziach, którzy za bardzo oswoili się
ze swoją wiarą, tym którym wiara spowszedniała. Nieraz
potrzeba nam szaleńców, którzy obudzą nas z takiej duchowej drzemki i zachęcą do pewnych niekonwencjonalnych
zachowań. Tak naprawdę Ewangelia ze swej istoty jest niekonwencjonalna.

Błogosławiony Bazyli zmarł w 1552 r. w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat. Został pochowany na cmentarzu koło
kremlowskiej Bramy Spaskiej. Na tym miejscy car Iwan
IV Groźny rozkazał zbudować wspaniałą cerkiew (zwaną
soborem Bazylego Błogosławionego). W dolnej świątyni
w 1558 r. umieszczono otwarte relikwie świętego. Został
kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną około 1580 r.
Kim byli Święci Szaleńcy?
Otóż były to osoby, które „oszalały” z miłości do Boga. Św.
Szymon Słupnik wybudował sobie słup na pustyni i na nim
mieszkał. Głosił kazania, aby ostrzec ludzi przed nieuczciwym zachowaniem. Był bardzo surowy w tym co mówił...
a był zależny od ludzi na dole, bo mogli mu oni przestać
dostarczać jedzenie skazując go na śmierć. Jednak karmili
go, choć jego kazania nie należały do łatwych.
Św. Symeon udawał wjazd Jezusa do Jerozolimy: wszedł
do miasta Emsa ciągnąc zdechłego psa. Nie chodziło mu
o to, aby parodiować Jezusa, o nie. Być może chciał być
obiektem drwin jakich doświadczył Jezus, kiedy skazywano Go na śmierć. Jak mówi Biblia Jezusa witano bardzo
serdecznie, by po kilku dniach z Niego drwić. Być może
Św. Symeon chciał pokazać tą obłudę?

/ 1-Ksenia

Ksenia z Petersburga jest błogosławioną prawosławną i
uważana za Szaleńca Bożego. Urodziła się w latach dwudziestych XVIII wieku. Szybko wyszła za mąż za pułkownika Andrzeja Petrowa, jednak nie było jej dane być długo
żoną. W wieku 26 lat została wdową, a wydarzenie to wywarło na niej duży wpływ. Postradała zmysły. Wszystkie
rzeczy rozdała biednym, wychodziła na ulice przebrana
za zmarłego męża, próbowała wmówić przechodniom,
ze zmarła ona- Ksenia, a nie Andrzej. Ludzie śmiali się
z niej i ubliżali jej. Z biegiem czasu przyzwyczaili się do
dziwaczki, pomagali jej przynosząc pieniądze, jedzenie i
ciepłe ubrania. Przyjmowała tylko małe datki, które następnie przekazywała biednym. Bezdomna, sypiała na polach
za miastem, gdzie często widziano jak modli się żarliwie
i bije pokłony w cztery strony świata. Z tyłu ikony ukazany jest fragment Cmentarza Smoleńskiego, na którym jest
pochowana.
W Bizancjum o tych osobach mówi się jako o saloitach, w
Rosji o jurodiwych.
Termin „idiota, szaleniec” ma dwa znaczenia. Z jednej strony, może oznaczać po prostu głupca, ignoranta, a z drugiej,
kogoś zachowującego się inaczej niż otoczenie - innego,
odmiennego.
Zjawisko to narodziło się w Bizancjum w VI w. Za pier
wszą kanonizowaną bizantyjską jurodiwą uznano św. Izydorę, mniszkę żyjącą prawdopodobnie w VI w. w Egipcie.
Dużą popularnością cieszyli się też palestyński mnich św.
Symeon Salos (VI w.) oraz św. Andrzej Salos vel Andriej
Cariegradski (IX w.) z Kościoła Aleksandryjskiego.
Jednak swoje najbardziej spektakularne formy jurodstwo
osiągnęło w prawosławnej Rusi, gdzie za świętych uznano
łącznie aż 36 jurodiwych. Wśród nich św. Izaakija z Ławry
Pieczerskiej– pierwszego kanonizowanego jurodiwego w
Rosji, św. Prokopa z Ustiuga , św. Fiodora i św. Nikola z
Nowogrodu oraz św. Ksenię Petersburską, ostatnią kanonizowaną jurodiwą w Rosji

Bazyli
Moskiewski
uważany
jest
za
jednego
z
największych
ruskich
błogosławionych.
Wcześnie opuścił dom rodzinny, udał się do Moskwy i tu
dobrowolnie przyjął na siebie brzemię szaleńca Bożego.

Gdy Kościół przeżywał kryzysy zewnętrzne i wewnętrzne, groził mu formalizm i zapomnienie o swojej właściwej

Za dnia chodził od cerkwi do cerkwi, nocą zaś spał
przy którejś ze świątyń. Ćwiczył przy tym swoje cia-

/ 2- Bazyli

/ 3-Symeon
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W pierwszym okresie działalność jurodiwych skupia się
przede wszystkim w Nowogrodzie Wielkim, nazywanym
„ojczyzną ruskiego jurodstwa”, następnie w Moskwie, później przenosi się na północ i wschód Rosji. Warto wspomnieć, że w czasach cerkiewnego rozłamu (raskoł) wszyscy jurodiwi opowiedzieli się po stronie starowierców. Do
jurodiwych zalicza się wiele postaci, które nie zostały kanonizowane, a są wśród nich takie figury, jak Iwan Groźny
czy Grigorij Rasputin.
Musimy jednak pamiętać, że w średniowieczu opisy wydarzeń związanych ze świętymi bywały często przesadzone.
Na przykład święta Katarzyna ze Sienny została „przekształcona w mężczyznę z małą bródką, a ta postać, w
którą została nagle przemieniona, była postacią samego
ezusa Chrystusa” - to ewidentna przesada i zmyślenie.

Zrzucenie ubrania ma wskazywać na bezcielesność jurodiwego, na jego odwrócenie się od sztucznego, ludzkiego
porządku, którego składnikiem jest wstyd przed nagością.
Nagie ciało to symbol czystości duszy, która nie ma nic do
ukrycia, jest bezgrzeszna. Odrzucenie ubrania stanowi także odrzucenie erotyki, cielesności rozumianej jako pokusa.
Włosy długie, rozczochrane, często wytrzeszczone oczy to również znaki rozpoznawcze jurodiwego.
Jego cechą staje się także specyficzna „niemota”, a więc
– obok niemoty dosłownej – posługiwanie się zagadkami,
przypowieściami, echolalia lub wydawanie dziwnych pisków, krzyków.
Jurodiwy to osoba głęboko wierząca w Boga i głosząca
prawdę Jego słów za pomocą kazań, nauk lub zachowania.
Ciekawe natomiast jest to, że jeszcze w wieku XIX Święta
Teresa od Dzieciątka Jezus (inaczej: Teresa z Lisieux) sama
we własnej autobiografii pisała między innymi: „przede
wszystkim życzyłabym sobie zostać męczennicą! Męczeństwo! Było to marzenie mojej młodości (…) Podobnie jak
Ty… mój boski Oblubieńcu, chciałabym być chłostana i
ukrzyżowana… Tak, jak uczyniono to św. Bartłomiejowi,
chciałabym, aby obdarto mnie ze skóry; a podobnie jak
uczyniono to ze św. Janem, chciałabym zostać zatopiona
we wrzącym oleju” – czyż to nie szaleństwo?
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On posiadał wszystkie cechy szaleńca; począwszy od tego, że
zerwał ze swoim dotychczasowym życiem porządnego kupca
z Asyżu. Zrzucił szaty w obecności biskupa i uciekł nago. To
przecież wygląda bardziej na akt zgorszenia niż na akt świętości. Gdy spojrzymy na jego życie w całości okazuje się jednak,
że był to gest jak najbardziej rozumny, jego życie było pełne
świętości.
Postępowanie Bożych szaleńców wzbudza na początku przeważnie bunt, ale bywa że z czasem staje się przykładem do naśladowania – jak na przykład św. Franciszek.
Zjawisko jurodstwa pozostaje niejasne i niezrozumiałe nawet
dla uczestników społeczności prawosławnej. Nie wiadomo,
kiedy jurodiwy jest prawdziwy, a kiedy symuluje. Cerkiew w
swej historii podejmowała walkę z fałszywymi jurodiwymi
wstrzymując w XVII wieku kanonizacje ze względu na szerokie grono udawaczy, chociaż nie ma przecież możliwości
„zmierzenia” jakości jurodstwa.
No a co było potem? Znamy historię szalonego Rasputina
(-Grigorija Jefimowicza), który dobrze namieszał w pojmowaniu jurodiwych.

/ 4-Katarzyna

Ta sama Katarzyna, według podań, biczowała się trzy razy
dziennie i w ekstazie twierdziła, że zaręczyła się z Chrystusem. Można uznać to za po prostu przesadzoną historię,
można też za objawienie lub za rodzaj szaleństwa. Z jeszcze innej perspektywy można założyć, że średniowiecze
było tak odmienną epoką, że nie sposób interpretować go
w kategoriach XXI wieku.
Jurodiwego można poznać po czynach i wyglądzie. Zachowuje się inaczej niż wszyscy wokół. Jednak co to znaczy inaczej? Szaleństwem nazywają obserwatorzy zachowania
ignorujące moralne zasady współżycia społecznego. Nie
dbając o świętość miejsca jurodiwy może zachowywać się
wulgarnie, obscenicznie, może obrzucać ludzi kamieniami
bądź opluwać ich i wyzywać. Często praktykuje ascezę
– samoumartwianie; wyrzeka się snu i jedzenia, schronienia przed zimnem. Jurodiwi nierzadko wędrowali nago, z
przepaską na biodrach, bądź okrywali się byle jakim łachmanem. Nagość jest ich częstym „strojem”.

/ 5-Onufry

/ 8-Rasputin

/ 6-Teresa

Najbardziej znany w naszym zachodnim Kościele szaleniec Boży to przecież św. Franciszek.

/ 7-Franciszek

Legendarny Rasputin pozostawił po sobie wiele niejasnych faktów. Uwielbiał alkohol i inne używki, jednak jego największym
nałogiem były kobiety.
„Zbawienie przez grzech”, będące formą antyzachowania i antychrześcijaństwa zarazem, cechowało Rasputina, który wypracował specyficzną formę walki z namiętnościami. Modląc się,
trzy razy powtarzał: „Biesie rozpusty, odejdź precz!”, a następnie odbywał z kobietą akt płciowy.
W młodości nie był religijny.
Niektórzy uważali, że miał zdolności jasnowidzenia. Z czasem,
ku zaskoczeniu wszystkich, zaczął chodzić do cerkwi i klasztorów, a jego wiara przeistoczyła się w ortodoksję. Biczował się i
modlił całymi dniami.
Wkrótce zmienił się nie do poznania: przestał palić i pić, mówił
szybko i chaotycznie, zapuścił brodę i głosił swoje proroctwa.
W młodości ponoć ukazała mu się Matka Boska, stąd ta nagła
przemiana. Z rozpustnika stał się ascetą! Podczas wędrówek po
Rosji zasłynął też jako uzdrowiciel. Wszyscy, którzy się z nim
zetknęli, opowiadali o głębokim spojrzeniu wprowadzającym
chorych w trans.
Zyskał przydomek uzdrowiciela, a dzięki pełnej kontrowersji
aurze zaskarbił sobie wielu zwolenników.
Byli jednak i tacy, których niepokoiła jego działalność. Niektórzy mówili, że należy do sekty chłystów - tajnego stowarzyszenia, którego niby religijne obrzędy przeradzały się w orgie seksualne. Rasputin często wplątywał się w tarapaty, ale za każdym
razem wychodził z nich bez szwanku. Wspinał się po szczeblach kariery aż do 1916 roku, kiedy to został zamordowany w
niezwykłych okolicznościach.
Jurodiwi, święci szaleńcy, szaleńcy boży, idioci, jak by ich nie
nazywać to dziwni ludzie. Ich domeną jest głównie prawosławie, a w dodatku w czasach dawno minionych.
Chwila moment- a czy nasza święta Jadwiga Śląska nie była
podobna?! Też dziwnie się zachowywała, chodziła obszarpana
i bosa, a gdy spowiednik kazał jej nosić buty, to nosiła- ale w
rękach...Nakłoniła męża do ślubów czystości, żyła w wielkiej
ascezie, na koniec zamknęła się w klasztorze. No, ale po wielu rodzinnych tragediach jakie ją spotkały to nie dziwie się, że
oszalała.
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HENRYK ZBIERZCHOWSKI
BARD LWOWA
Aleksander Szumański

/ 9-Jadwiga Śląska

Okazuje się jednak, że i dzisiaj, w naszym kraju są tacy, który
wskrzeszają tę dawną ideę. Znalazłam w internecie notatkę o
panu Mieczysławie:
„Pan Mieczysław pochodzi spod Elbląga, ma 66 lat, wcześniej
był rolnikiem. Dzisiaj jest ewangelizatorem. Misja? Można
tak powiedzieć. Mówi, że wędruje z krzyżem na plecach od
20 lat. Zwiedził z nim kawałek świata.
Ubrany w lniany, pokutny wór, na plecach miał drewniany
krzyż, za pasem różaniec. Nie można przejść obok niego obojętnie. Spotkaliśmy go na jednej z mławskich ulic, wędrowiec
wyglądał jak postać z odległych czasów…”

Henryk Zbierzchowski (ur. 19 listopada 1881 we Lwowie , zm. 6 listopada 1942 w Krynicy ) - polski poeta, prozaik, dramatopisarz, bard
Lwowa , laureat nagrody literackiej
miasta Lwowa. Pseudonim literacki
„Nemo”.
Śnił połów gwiazd nad Lwowem,
nad łyczakowską nekropolią, dokąd
zapewne wybierał się w nieokreślonej przyszłości, żegnając doczesność
w dniu 6 listopada 1942 roku w swoim domu w Krynicy, przy ulicy Leśnej 18. Powiadają: scripta manent
- mamy tego dowód w strofach jednego z jego najlepszych, najbardziej
lwowskich wierszy:
(...)A jeśli na gwiazd pójdę połów
I zamknie moje znużone powieki
Śmierć swoją dłonią - tak zimną jak
ołów,
Jeszcze zobaczę jak obraz daleki:
Te białe wieże Twych cudnych kościołów
Jak się z oparów wyłaniają rzeki I jak się pławią w wieczornej godzinie
W bladym, przeczystym niebios seledynie...
Kocham cię, Lwowie!(...).

Wprawdzie z oparami rzeki, w ogrodzie, gdzie Pełtew zamurowano, to
jakby na wyrost, nawet w tekście poetyckim, ale wszak na wiele może pozwolić sobie poeta, zwłaszcza tak bardzo lwowski, jakim był Henryk Zbierzchowski. Rzucony okolicznościami
wojny między krynickie pagórki i deptaki, tęsknił do Lwowa, gdzie pozostawił wszystko: miasto młodości i wieku

/ By Kazimierz Sichulski - Źrodła własne 2011-09-04, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16331152

dojrzałego, miasto najlepszych i jakże bogatych i różnorodnych wzlotów
twórczych; środowisko, które przez
wiele lat go akceptowało, podziwiało
i hołubiło (był przecież laureatem nagrody literackiej miasta Lwowa), a on
jemu służył, jak tylko umiał, piórem i
gorącym lwowskim sercem. Więcej

/ 10-Mieczysław

W dzisiejszym czasie widzę wielu zupełnie innych szaleńców, którzy w imię Boże robią różne dziwne rzeczy w naszym kraju. Mnie oni przerażają , ale nie mnie jest sądzić
czy ich szaleństwo jest święte.
Opracowując artykuł zamieściłam ikony własne oraz korzystałam z wiadomości ze stron:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/potrzeba_szalenstwa.html
http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2011-6/swiety-odmieniec
http://strefatajemnic.onet.pl/extra/rasputin-czyli-czlowiek-zagadka/cj528
http://www.cerkiew.pl/
http://dziennikelblaski.pl/385757,Chodzi-z-krzyzem-naplecach-przez-Polske-i-przestrzega-przed-grzechem.html#ixzz4rPZ1ebhD
/ Henryk Zbierzchowski

- sercem łyczakowskim. Przez wiele
lat bowiem jego „pomieszkanie” - to
dom przy ulicy Piaskowej 19, w parkowym ogrodzie pp. Podhorodeckich.
Za parkanem tej sielskiej posiadłości
był już tylko Kajzerwald, jak na ironię
bezleśny od czasu I Wojny Światowej.
Łysawe wzgórza, dostatecznie wyniosłe ponad Lwowem, aby uprawiać widokowe spacery. Dostatecznie pocięte
jarami spadzistości od strony Zniesienia, aby zimą miast „ Disce puer latinae
...”, przypinać hikory i szusować z tych
wzgórz do zmierzchu i osobistego zlodowacenia.
Lwowskie zimy mojej młodości były
mroźne i śnieżne. Takie też zimy zapewne miewał H. Zbierzchowski w
swoim parterowym domku, w oszronionym ogrodzie. Ogród był poetycki
i malarski, bo prócz naszego Poety i
Feliks Wygrzywalski, malarz rozedrganych słońcem plaż południa, w nim
zamieszkiwał w cudacznej pracowni
zwanej „Akademią Malarską”. Na dodatek znalazł tu przytulisko mistrz stolarski, który prócz drewnianej galanterii powszechnego użytku konstruował
w swym warsztacie kajaki, pływające
potem Dniestrem i po jeziorkach Gródka Jagiellońskiego.
Opisuję ten zakątek Lwowa, bo był to
krajobraz wspólny: mój i Poety Jego lat prawie wszystkich, a mój zaledwie
napoczętej młodości, może najlepszej,
najbogatszej, bo gimnazjalnej i wierzę
w to, że Poeta, tworząc w tym krajobrazie, me mógł się od jego urody wyzwolić. Ulice: Piaskowa, Wyspiańskiego,
Leśna, Słodowa jak potoki spływały
do placu św. Antoniego, a plac ten, to
dla nas był środek Łyczakowa i kto
wie, czy nie Lwowa. Niemal każdy
Lwowianin był, albo chciał być, z Łyczakowa. To nobilitowało, i tak jest aż
do dziś.
Z placu można było do Rynku „jedynką”, ale i „na piechty”, najlepiej
Kurkową, u wylotu której pomiędzy
II Gimnazjum a Basztą Prochową,
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kilkoma schodkami w dół, pod
Dominikanami, nie zaglądając do
„Kozioła”, mógł Poeta trafić do
swojego umiłowanego „Atlasa”
w 15 minut. Kawiarnia Literacka
„Atlas” - to legenda literacka Lwowa. Co ciekawszy czytelnik wie
dobrze, że żaden z piszących dziś
o tym mieście autorów nie odważy
się zapomnieć o lokalu - róg Rynku i ulicy Grodzickich. Mogę więc
szczegółowszy opis knajpy pominąć, choć trzeba pamiętać, że do
milieu Zbierzchowskiego knajpa ta
nieodłącznie należała.
Mieszkałem „na” Leśnej pod 16.
Pomiędzy domkiem krawca Hustowa pod 12 i niewielką, jednopiętrową czynszówką biegła ścieżka, którą można było przemknąć
się u stóp Kajzerwaldu przez zieleń
ogrodów na posesję, gdzie mieszkał Poeta. Ścieżka wyprowadzała
na korty tenisowe i na jakowyś
cokół pomniczka, upamiętniający
pobyt cesarza Józefa II w dworku
na wzgórzach Lonszanówki, co się
później od cesarza Kajzerwaldem
nazwała.
Na Piaskową i Wyspiańskiego zaglądałem nierzadko, bo się tam
pannę od Nazaretanek odprowadzało, bukiety fiołków nosiło, a
na Piaskowej mieszkał serdeczny
kolega z VI budy - Stasio Malzacher, a na Słodowej - Tadzio Najda,
a przy placu Antoniego - Romciu
Tokarski i jego miłe siostry. Poeta,
choć mi się przed oczyma ówczesnych zainteresowań nie przewinął, to jednak przez lektury szkolne
i harcerskie ogniska był obecny.
Mój wspaniały polonista i skaut
najważniejszy z II Budy im. Karola
Szajnochy - prof. Bolciu Lewicki
- na lekcjach nie przepuścił Poety Lwowa. Ale żeby osobiście...?
Zbyt niepoważnym byłem szkutem, aby poza obowiązkową „Odą
do Nilu” z gimnazjalnych wypisów poszukiwać jeszcze wierszy
w „Gazecie Porannej”, „Kurierze”,
„Szczutku”.
Przewrotny los łączy jednakże ze
sobą ludzi w okolicznościach przedziwnych i na przeróżne sposoby.
Przed trzema laty, gdy zaczęliśmy
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/ Od lewej: Krynica, willa „Nemo”, 1942 r. Zbierzchowski (pierwszy z lewej) w gronie przyjaciół

tworzyć Kluby Towarzystwa Miłośników Lwowa w Nowym Sączu
i w Krynicy, natrafiłem na miejsce
pochówku Henryka Zbierzchowskiego, właśnie w Krynicy, co stało się przy współudziale inżyniera
Ryszarda Janowicza z krynickiego
zdroju. Na starym cmentarzu krynickim, w piwniczce pod kaplicą
zamurowane zostały w listopadzie
1942 roku zwłoki Poety. Piwniczka, zwana szumnie kryptą, była
właściwie składem narzędzi ogrodniczych grabarza. Gdyśmy do niej
dotarli, to pierwszym uczuciem
po wzruszeniu było oburzenie, że
nikt, nawet rodzina, nie zadbał, aby
Zbierzchowski - ten najbardziej z
lwowskich Poeta - nie został tak
szybko i tak dokładnie zapomniany.
Kartonowa tabliczka z nazwi-

/ Srebrne gody Henryka i Ireny Zbierzchowskich oraz ślub ich córki Izabelli w kościele
o. dominikanów we Lwowie w 1929 r.

skiem, wykazem nagród literackich i stosownymi datami przetrwała w swym papierowym,
przedartym na pół majestacie
do 26 listopada 1990 roku, tj. do
dnia ekshumacji zwłok.
Nie mogłem pogodzić się z myślą,
że ten serdeczny Poeta Lwowa,
jeden z epigonów Młodej Polski,
może ostatni jej przedstawiciel
na lwowskim bruku, nie znalazł
na ziemskim padole skrawka ziemi, nad którym stosowna mogiła
uwieczniłaby Jego żywot niezwykle zasłużony. Bo to i poeta, i prozaik, i dramatopisarz, i satyryk
- piewca Orląt Lwowskich, które na tamtejszym Campo Santo
znalazły swój uhonorowany spoczynek. W Jego strofach Lwów
był zawsze na pierwszym miejscu. W latach 20 inni opuszczali
gród Lwa dla tworzenia zrębów
polskiej kultury i administracji
w odradzającym się państwie.
On tkwił w swoim ogrodzie poezji przy ulicy Piaskowej i u
„Atlasa”, bo Lwowa z wyższych
nakazów i z wewnętrznej potrzeby opuścić nie mógł.
Jedynym chyba materialnym
dorobkiem
Zbierzchowskiego
było nabycie w latach 20 willi w
Krynicy, którą ochrzcił swoim literackim pseudonimem „Nemo”.
Dziwnie się drogi Lwowian ze
sobą zbiegają, gdyż projektantem tej willi był inżynier Zaremba, ojciec Lusi Zarembianki,
rzekomo zamordowanej przez
Gorgonową. W przeuroczo położonym na skraju lasu domu,
w przeszklonej, słonecznej werandzie, w dniu 6 listopada 1942
roku dokonał żywota. Był już
wtedy starszym, schorowanym
człowiekiem, bowiem pierwsze
lata wojny we Lwowie nie szczędziły Mu trosk i chorób. Wiemy,
że leczył się w szpitalu wojskowym przy Łyczakowskiej, że dokuczała mu Wanda Wasilewska i
że skorzystał z pierwszej okazji,
aby po wkroczeniu Niemców
do Lwowa przenieść się wraz
z rodziną w zacisze krynickich
wzgórz. Przebywała tu z Nim
żona i córka Izabella, dołączyła
wnuczka Krystyna, która wy-

emigrowała w latach późniejszych do Anglii, jest lekarzem i
przebywa tam do dziś.
Po wyburzeniu ceglanego muru
zamykającego „kryptę” Poety,
stwierdziliśmy, że wewnątrz
znajduje się duża, drewniana,
zbita z sosnowych desek skrzynia. Właściwa trumna była wewnątrz skrzyni, zalana szczelnie
zaprawą cementowo-gipsową.
Cała ta pośmiertna, konstrukcja miała - być może - na celu
przygotowanie do przeniesienia zwłok Poety w stosownym
czasie do Lwowa, na Cmentarz
Łyczakowski. Bo gdzie mógłby
znaleźć swoje pośmiertne przytulisko Henryk Zbierzchowski?
Tam, gdzie Zapolska, Konopnicka, Bełza, Grottger, Szajnocha, świątobliwe arcybiskupy,
wykrwawione za Lwów i Kresy
Orlęta, które ciepłym i serdecznym piórem rymami rozsławiał.
Nie mogę wyzbyć się przekonania,
że choć przez całe życie skromny,
godności i majątków świata niepożądliwy, takiego właśnie sąsiedztwa po śmierci pragnął. My, Lwowianie, rozpraszaliśmy i rozpraszamy nasze mogiły po całym globie.
On winien był tego rozproszenia
uniknąć... Tymczasem Jego prochy
przeniesiono do grobu ziemnego
na starym krynickim cmentarzu,
który jest w mieście czymś w rodzaju cmentarza zasłużonych. Tu
m.in. spoczywa Nikifor i wielu
zapisanych chwalebnie dla historii
Krynicy - ludzi.
Trzeba pieniędzy, aby ziemna mogiła nakryła się granitową płytą z
Jego imieniem, a może i podobizną. Płyta musi być z granitu, by
czas i pełen wilgoci krynicki klimat
nie kruszył zbyt pospiesznie tego,
co przyjaźni Poecie ludzie, Jego
krajanie z krynickiego i nowosądeckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa chcą Mu zafundować.
Spoczął w świeżej mogile, w nowej trumnie, jednakże to, co do
niej przeniesiono, było już nikłymi szczątkami, bowiem wilgoć,
która wytworzyła się pod zalewą
gipsową, nie służyła samozakonserwowaniu zwłok. W miejscu

wskazującym na położenie dłoni,
w przedziwnie dobrym stanie tkwił
malowany na szkle obrazek Czarnej Madonny. Przełożyliśmy tę
Matkę, której był wierny do końca,
do nowej trumny.
Wiosną, a najpóźniej jesienią bieżącego roku, chcielibyśmy dokonać poświęcenia mogiły i - jeżeli
osoby Poecie życzliwe i pamiętające o Nim, a w szczególności
Zarząd Główny TML wesprą naszą inicjatywę - zorganizować w
Krynicy spotkanie literackie, które
przywróciłoby pamięć Poety i Jego
twórczość szerszej społeczności.
Wszędzie, gdzie dziś powstają
teksty o Lwowie, scenariusze,
koncerty, widowiska, tomiki poezji i prozy, nie można pominąć
Henryka
Zbierzchowskiego.
Tkwi w swoim Lwowie niczym
cierń serdeczny, jakby powiedział Kornel Makuszyński. Jak
niegdysiejsze poranne wydania lwowskich gazet nie mogły
obejść się bez wierszyka Poety,
wyrwanego z Jego rąk wśród bachusowych ścian „Atlasa” przez
redakcyjnego gońca, tak i my,
wypełniając najtajniejsze zakątki serca Lwowem, sięgamy po
Jego strofy, po autentyzm słów
napisanych pod tamtym niezapomnianym niebem”.
http://www.youtube.com/watch?v=AYV-N_oVBdQ
TAM NA ROGU NA JANOWSKIEJ, PRZYULICY ŁYCZAKOWSKIEJ,
JEST TAM KLAWE URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIE,
HOJRA ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE,
HOJRA COŚ SIĘDZIEJE,
HOJRA MAŃKA WRZESZCZY, A MUZYCZKA GRA.
Opracowanie „Lwowskie Spotkania” „Mój nieustający sąsiad
Henryk Zbierzchowski”
Dokumenty, źródła, cytaty:
Jerzy Michotek „Tylko we Lwowie”
Jerzy Masior „Lwowiaku, gdzie
spoczywasz?”
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