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Wigilia u Wileniuków
W pierwszy grudniowy wieczór, 
w Domu Polonii przy Krakow-
skim Przedmieściu 64 w War-
szawie Kresowianie zasiedli do 
Wileńskiej Wigilii. Gospodarzem 
wigilijnej wieczerzy był Oddział 
warszawski Towarzystwa Miło-
śników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
kierowany przez Małgorzatę Chi-
lińską. ...strona 4

Uświadomienie wspól-
nejwizji ofiary i kata.
„Uznając istotną rolę prowokacji 
w eskalacji stosunków między 
Ukraińcami, Polakami i Żydami 
Zachodniej Ukrainy reżimu sta-
linowskiego i hitlerowskiego, nie 
można nie wskazać na *wzajem-
ne wykluczenie*, czasami fizycz-
ne usunięcie przeciwników poli-
tycznych z jego środowiska
etnicznego. To było charaktery-
styczne dla liderów*OUN i AK*-
…O współpracę a nawet neutral-
ność między......strona 6

„Pan z Litwy i po pol-
sku? Nie pojmuję wca-
le…”
„UJak to się stało, że na Litwie, 
gdzie obok nazwisk litewskiego 
pochodzenia było bardzo dużo 
nazwisk pochodzenia polskiego, 
w dobie obecnej tych ostatnich 
jest o wiele mniej niż w przeszło-
ści, a ludzie, ......strona 11

Dyskryminacja histo-
ryczna.
„Jak postrzegana jest Polska zale-
ży od tego, kto na nas patrzy. W 
USA mamy bardzo dobry wize-
runek, jesteśmy postrzegani jako 
jedna z najwspanialszych grup 
etnicznych i musimy to utrzymać. 
Owszem, widzimy w mediach ce-
lową nagonkę, na którą trzeba re-
agować ale powinniśmy również 
zadbać o to, by pokazywać po-
zytywny (prawdziwy) wizerunek 
Polskia nie tylko odpowiadać na 
negatywne.........strona 14

Na „marginesie historii” ...????

/ Partyzancka przysięga żołnierzy 27 Wołyńskiej DP AK, zima 1944
W imieniu własnym i kilku ty-
sięcy potomków żołnierzy 27 
Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty AK zamierzam upomnieć 
się o spłatę długu pamięci 
wobec tej dywizji i jej żoł-
nierzy. Faktem jest, że dziś 
przy życiu pozostała jedynie 
garstka ówczesnej młodzieży, 
która ochotniczo zasiliła sze-
regi odradzającej się w 1944 

r. dywizji wołyńskiej. W tym 
miejscu przypomnę, że odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości w 1918 roku doczekało 
ponad 3,5 tysiąca weteranów 
powstania styczniowego. W 
II Rzeczpospolitej zaprojek-
towano dla nich specjalne 
mundury, przyznano szereg 
przywilejów i otaczano ich 
szczególną czcią – nawet ge-

nerałowie salutowali im jako 
pierwsi. Patrioci z powstania 
styczniowego, mimo że nie 
wywalczyli ostatecznie nie-
podległości, stali się wzorami 
w wychowaniu młodzieży, co 
nie było bez znaczenia zarów-
no w 1920 r, jak i 1939 r., o 
okresie okupacji niemieckiej 
nie wspomnę. 
Dokończenie na stronie 15

Szczęśliwego Nowego Roku życzy
Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

75. Rocznica ludo-
bójstwa dokonane-
go  przez OUN-UPA 
na Polakach.- Styczeń  
1943
HISTORIA - WSPOMNIENIA - 
RELACJE Pod koniec 1942 lub 
na początku 1943 roku: We wsi 
Stołbiec pow. Dubno Ukraińcy 
bestialsko zamordowali 3-osobo-
wą rodzinę nauczycieli polskich: 
Rychlińskiego, jego żonę i ich 
córkę. Na przełomie 1942/1943 
roku: Na kolonii Pólbieda Sty-
dyńska pow. ..strona 18

Moje Kresy. Józef Ju-
lian Jamróz cz.6.
Niemcy hitlerowskie zaatakowali
Związek Sowiecki, funkcjonariu-
sze NKWD tuż przed ewakuacją
dokonali szeregu zbrodni na 
więźniach przetrzymywanych w
Łucku, Równem, ....strona 20

Wspomnienia z pra-
cy nauczycielskiej 
na Wołyniu w latach 
1936 – 1939. -C zęść 2
H u t a N i e m o w i c k a, gmina
Niemowicze, powiat Sarny Od 1 
marca 1937 roku objąłem pracę 
w Hucie Niemowickiej, nazwana 
przez miejscową.....strona 22

ŚWIĘTA RODZINA-
Czas Bożego Narodzenia to  w 
różny sposób i upamiętniające  
ważne wydarzenie. Było wiele 
przekazów- i ustnych, i pisem-
nych dokumentujących to zdarze-
nie. A co było potem ze Świętą 
Rodziną? Gdzie mieszkali, gdy 
Herod wydał wyrok na Dzieciąt-
ko?....strona 26

Kornel Ujejski piewca
Narodowy.
Kornel Ujejski (ur. 12 września 
1823 r. w Beremianach, zm. 19 
września 1897 r. w Pawłowie) –
polski poeta, publicysta społecz-
ny, członek honorowy Towarzy-
stwa Muzeum Narodowego Pol-
skiego w Rapperswilu od 1893 
roku. Ostatni wielki poeta roman-
tyzmu. Pochodził z zamożnej ro-
dziny szlacheckiej, która w roku 
1839 roku..strona 29

Eliza Orzeszkowa, 
„Nad Niemnem”, czyli 
piękna baśń kresowa
Kontynuuję swoją podróż przez 
polską klasykę! Już po raz nie 
wiem który przeczytałam „Nad 
Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 
Niedawno czytałam „Lalkę” Pru-
sa i tak się zastanawiam, co lep-
sze. „Nad Niemnem” czy „Lal-
ka”?.....strona 31
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* 15 stycznia- 74. Rocznica 
mobilizacji na Wołyniu
* 28 stycznia - 74.  Rocznica 
powstania 27 WDP AK
* 18 Kwietnia - 74. Rocznica 
śmierci plk. Kiwerskiego- ps. 
„Oliwa” 
* 4 lipca - 77. Rocznica Mor-
du profesorów lwowskich
* 7 lipca - 74. Rocznica ope-

racji „Ostra Brama”
* 11 lipca - 75. Rocznica Lu-
dobójstwa. Krwawa Niedzie-
la na Wołyniu - Narodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Męczeń-
stwa i Ludobójstwa Kreso-
wian.
* 25 lipca - 74. Rocznica 
zdradzieckiego rozbrojenia 
27 WDP AK

* 1 września - 79. Rocznica 
agresji Niemiec na Polskę II 
WŚ
* 17 września - 79. Rocznica 
agresji ZSRR na Polskę
* 20 listopqada - 75. Roczni-
ca wydania rozkazu rozkazu 
gen. Tadeusza Komorowskie-
go do rozpoczęcia Akcji Bu-
rza.
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Uroczystości 74. rocznicy Burzy na 
Wołyniu- powstanie 27 WDP AK.
Redakcja

Banderowskie barwy 
w Kijowie. 
- Marsz zwolenników 
Saakaszwilego przeciw 
Poroszence. 
Andrzej Łukawski

10 grudnia zwolennicy byłe-
go prezydenta Gruzji, a obec-
nie głównego opozycjonisty na 
Ukrainie Michaiła Saakaszwilego 
uczestniczyli w pokojowej akcji 
protestacyjnej na rzecz impeach-
mentu prezydenta Ukrainy Petra 
Poroszenki. Marsz odbywa się w 
centrum Kijowa.
Uczestnicy marszu wyszli z parku 
im. Tarasa Szewczenki i skiero-
wali się w stronę Majdanu, gdzie 
miał odbyć się wiec.

Jak poinformowali organizatorzy, 
w akcji weźmie udział żona Sa-
akaszwilego.
Demonstranci przynieśli ze sobą 
flagi Ukrainy i transparent z na-

pisem: „Impeachment zamiast 
rewolucji”.
Podczas marszu widoczne były 
też flagi w barwach UPA.  

Porządku publicznego pilnowały  
wzmocnione oddziały policji.

Michaił Saakaszwili został za-
trzymany przez ukraińskie służby 
w piątek wieczorem. Ukraińskie 
władze podejrzewają, że prowa-
dzone przez Saakaszwilego mani-
festacje antyrządowe są finanso-
wane przez otoczenie odsuniętego 
od władzy w 2014 roku prezyden-
ta Ukrainy Wiktora Janukowycza. 
Były prezydent Gruzji twierdzi, 
że zarzuty te są sfabrykowane.  

27 stycznia 2017r., o godz. 13:00 
w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego w Warszawie odbędzie się 
Msza Święta z okazji 74. rocznicy 
Akcji Burza na Wołyniu i powsta-
nia 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK.   

Realizacja planu „Burza” rozpo-
częła się na Wołyniu 15 stycznia 
1944 roku. W tym dniu ogłoszo-
no mobilizację Sił Okręgu. 28 
stycznia na naradzie dowódców 
w Suszybabie płk Bąbiński po-
informował wszystkich o powo-
łaniu 27 Dywizji Piechoty AK. 
W marcu 1944 roku oddziały 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
znalazły się w strefie przyfronto-
wej i przy współpracy z siłami so-
wieckimi przystąpiły do ciężkich 
walk o Kowel z regularnymi jed-
nostkami niemieckimi.
Uzgodniono następujące warunki 
współdziałania:
* dowództwo sowieckie uznaje, 
że jest to dywizja polska, mająca 
swoje władze w Warszawie i Lon-
dynie
*   dywizja całkowicie podporząd-

kuje się taktycznie dowództwu 
sowieckiemu
*    wyklucza się pozostawienie na 
tyłach jakichkolwiek oddziałów 
partyzanckich

*  dywizja otrzyma pełne wyposa-
żenie należne dywizji ACz.
Po Mszy Świętej, w sali konfe-
rencyjnej KP WP odbędzie się 
spotkanie pokoleniowe. 

 Szanowni Państwo!

Zarząd Klubu „Samborzan” To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - Wschod-
nich w Oświęcimiu zawiadamia i 
zaprasza członków i sympatyków 
Klubu na tradycyjny OPŁATEK 
KRESOWY w dniu 13 stycznia 
2018 r. o godz. 15.00 w Hotelu 
„Kamieniec” w Oświęcimiu, ul. 
Zajazdowa 2.

Koszt udziału w spotkaniu: 45.- 
zł. od osoby. Proszę uwzględnić 

dodatkowo drobne kwoty na ko-
lędników. 
Zgłoszenia /do wyczerpania ilości 
miejsc/ na zwrotny adres:

e-mail:
wlodzimierz.paluch@gmail.com 
lub telefon
 609808529 338422551.

Proszę o przekazanie powyższej 
informacji osobom zainteresowa-
nym , szczególnie Kresowianom i 
miłośnikom Kresów.

Z kreso-
wym po-
zdrowie-
niem

W ł o d z i -
mierz Pa-
luch - pre-
zes Klubu 
„Sambo-
rzan” w 
Oświęci-
miu 

Zaproszenie na opłatek
Włodzimierz Paluch

Na portalach społecznościowych 
można było zaobserwować oży-
wioną dyskusję internautów-
-Kresowian dotyczącą wyjazdu 
prezydenta Dudy na Ukrainę. 
Spekulowano na temat zasadno-
ści tego wyjazdu podczas które-
go miało dojść m.in. do rozmów 
zmierzających do odwołania 
wprowadzonego przez Kijów za-
kazu ekshumacji szczątków Po-
laków i zidentyfikowania  miejsc 
kryjących te szczątki. 
Głównym tematem rozmów (o 
tym pisano na oficjalnej stronie 
Prezydenta) była jednak polityka 
bezpieczeństwa w kontekście sy-
tuacji na wschodniej Ukrainie. 
Na spotkaniu z Poroszenką Duda  
powiedział: „Zgodziliśmy się z 
prezydentem [Ukrainy], że wzy-
wamy do tego, abyśmy nie po-
dejmowali kroków w kierunku 
kolejnych wyróżnień, które nie 
opierają się na dowodach nauko-
wych” 
Poroszenko zaznaczył, że w celu 
rozwiązania tego problemu stwo-
rzono ukraińsko-polską komi-
sję ds. wspólnej historii, która w 
szczególności zajmie się zbada-
niem historycznej roli Stepana 
Bandery. Jednym z głównych 
zadań, które my jako prezyden-
ci jej stawiamy, to rozwiązanie 
problemów historycznych, w 
tym dotyczących osoby słynnego 
ukraińskiego działacza Stepana 
Bandery” i podkreślił dodając, że 

jego zdaniem człowiek ten wniósł 
ogromny wkład w ukraiński ruch 
wyzwoleńczy.
„Wyróżnienia” i „dowody nauko-
we” to miałkie i nic nie znaczące 
zwroty Dudy które nadal są tylko 
lukrem wobec bezceremonialnego  
kłamstwa Poroszenki.   
Dlatego Internauci zareagowali na 
przebieg tego spotkania pytaniem 
chyba jednak retorycznym: I PO 
CO BYŁO TAM JECHAĆ ???
Dyskusja poprzedzająca wyjazd 
Dudy na Ukrainę mieści się w ta-
kiej właśnie retoryce bo nic pozy-
tywnego z tej wizyty nie wynika 
bo i chyba wyniknąć nie mogło. 
Przywódca kraju zdominowane-
go przez banderowską religię na-
dal żyje w świecie fantazji i fikcji  
która opiera się na zakłamywaniu 
prawdy historycznej z jednej stro-
ny, z drugiej zaś oczekuje całkiem 
wymiernej pomocy od państwa  
którego krwią banderowcy zrasza-

li aż nadto obficie małe ojczyzny 
swoich ofiar.  
Wielką niewiadomą pozostaje 
sprawa rozmów dotycząca bezpie-
czeństwa w kontekście sytuacji na 
wschodniej Ukrainie. 
Nie ma to jednak najmniejszego 
znaczenia bo zakaz ekshumacji 
jest podtrzymany a więc wyjazd 
Dudy na Ukrainę zakończył się 
fiaskiem. 
W ostatnich dniach media infor-
mują o zaproszeniu Morawieckie-
go jakie wystosował jego ukraiński 
odpowiednik. Jeżeli wizyta Dudy 
zakończyła się fiaskiem to najwy-
raźniej widać że Kijów nadal za-
biega o jakieś specjalne względy 
Polski i być może chodzi tu o ko-
lejny zastrzyk gotówki z kieszeni 
polskiego podatnika. 
Cóż, jest to całkiem możliwe 
mimo że w tle nadal znajdują się 
setki tysięcy nieekshumowanych 
szczątków naszych rodaków.

8 grudnia Duda w Charkowie.
Czy po tej wizycie Ukraina zerwała 
z Banderą i banderyzmem?
Andrzej Łukawski
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W pierwszy grudniowy wieczór, 
w Domu Polonii przy Krakow-
skim Przedmieściu 64 w War-
szawie Kresowianie zasiedli do 
Wileńskiej Wigilii. Gospodarzem 
wigilijnej wieczerzy był Oddział 
warszawski Towarzystwa Miło-

śników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
kierowany przez Małgorzatę Chi-
lińską. Co prawda tegoroczna Wi-
gilia odbyła się przed adwentem 
ale to właśnie ułatwiło znalezie-
nie wolnej sali i czasu, bo prze-
cież przedświąteczne kalendarze 

są jak zwykle napięte.

Po modlitwie, połamano się 
opłatkiem składając wzajemne 
świąteczne życzenia i wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku.

Był czas na śpiewanie kolęd które 
są nieodzowne przy wigilijnych 
kolacjach a obecny na Wigilii 
Romuald Mieczkowski, poeta, 
dziennikarz, publicysta narodo-
wości polskiej, działacz społecz-
ności polskiej na Litwie, współ-
założyciel i redaktor naczelny 
kwartalnika literackiego „Znad 
Wilii” odczytał kilka własnych 
utworów poetyckich.

Podczas tego wieczoru zorganizo-
wano konkurs polegający na tym, 
że każdy uczestnik wieczerzy 
otrzymał swój numer a tm samym 
mógł liczyć na to, że wylosuje na-
grodę. Nagrodami były wileńskie 
albumy i publikacje o Wileńsz-
czyźnie. 

Na stole znalazły się wigilijne 
potrawy, dużo wigilijnych potraw 
przygotowanych wg. wileńskich 
przepisów.

Gościem honorowym był Bogu-
sław Niziński, Kawaler Orderu 
Orła Białego, oraz m.in członek 
Prezydium Rady Naczelnej Fede-
racji Organizacji Kresowych.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Wigilia u Wileniuków 
Redakcja

Wołodymyr Hrojsman, premier 
Ukrainy poinformował, że zapro-
sił premiera Polski Mateusza Mo-
rawieckiego do złożenia wizyty 
na Ukrainie. 
Premier Morawiecki potwierdził, 
że Polska wspiera aspiracje euro-
atlantyckie Ukrainy - powiedziała 
rzecznik rządu Joanna Kopcińska. 
- Premier Ukrainy przekazał gra-
tulacje premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu z okazji objęcia 
urzędu szefa rządu. 
Przewodniczący ukraińskiego 
parlamentu zapewniał w 2015 
roku, że przyjęta przez Radę Naj-
wyższą ustawa uznająca UPA za 
formację walczącą o niepodle-
głość Ukrainy nie jest skierowana 
przeciwko Polsce. W wywiadzie 

dla Polskiego Radia, Wołodymyr 
Hrojsman podkreślił, że nie za-
myka ona możliwości dialogu na 
temat trudnych momentów histo-
rii stosunków Polaków i Ukraiń-
ców.
Hrojsman podkreślił wówczas, że 
parlament nie miał złych intencji 
przyjmując ustawy akurat w dniu 
wizyty prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w tej instytucji 
9 kwietnia.
Dodał, że ustawa dotycząca UPA 
była częścią większego pakietu 
przyjętych dokumentów, które 
mają na celu przede wszystkim 
dekomunizację. - To jest pożegna-
nie z postradziecką przeszłością, 
która nam ciągle ciąży - podkre-
ślił rozmówca Polskiego Radia.

Morawiecki zaproszony 
„do odwiedzenia Kijowa w 
dogodnym dla niego terminie” 
Redakcja

/ foto: fronda.pl

Zanim wyruszymy na sylwestro-
we bale krótkie przypomnienie – 
cytat z książeczki Jana Piątka „Za-
sady przyzwoitego zachowania 
się młodzieży męskiej” wydanej 
przez Książnicę Atlas we Lwowie 
w latach 30. (mój egzemplarz po-
chodzi z biblioteki Państwowego 
Liceum i Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czortkowie).

„Jeśli przyszedłeś na zabawę z 
swą znajomą panią, powinieneś 
dbać o to, by się dobrze bawiła. 
Przedstaw jej swoich przyjaciół, a 
jeśli nie ma dansera, zatańcz z nią 
lub siądź przynajmniej koło niej. 
W każdym razie pierwszy i ostat-
ni taniec należy do ciebie. (…) 
Na zabawie w domu rodzinnym 
należy tańczyć ze wszystkimi pa-
niami tańczącymi. (…) Szczegól-
nie uważać należy, by dość często 
tańczyły (nie pietruszkowały) 
córki domu i goście, na których 
gospodyni szczególnie zależy. 
Jeśli tańce urządzono po kolacji, 
pierwszy taniec należy się twojej 
sąsiadce przy stole, a następny go-
spodyni lub jej córce, o ile tylko 
jest wolna. (…) Gdyby ci któraś 
dama odmówiła tańca, wtedy nie 
nalegaj; po pewnym czasie mo-
żesz przyjść po raz drugi, a gdy 
i wtedy ci odmówi, to więcej tej 
damy do tańca nie proś. (…) Na 
zabawy taneczne należy przy-
chodzić w najlepszym mundur-
ku; osoby, nie noszące munduru, 
przychodzą ubrane jak na wizy-
tę lub w smokingu i w czarnym 
krawacie wiązanym na kokard-

kę, na bale zaś we fraku, białym 
krawacie i białych rękawiczkach. 
Buciki i skarpetki musza zawsze 
być czarne, buciki o ile możności 
lakierowane.”

Zdjęcia i obiekty ze zbiorów To-
masza Kuby Kozłowskiego:
- duet „Renard – Duo”, lata 30., 
fot. Atelier „Flora” we Lwowie;
- karnecik balowy z wieczoru z 
tańcami Akademickiego Klubu 
Cyklistów we Lwowie, 21 stycz-
nia 1900 roku;
ht tps : / /www.facebook.com/
SwiatKresow

Za pięć dwunasta czyli na 
bal we Lwowie! 
Redakcja
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W poprzednim 
numerze «Moni-
tora Wołyńskie-
go» zapowiedzie-
liśmy publikację 
szkicu biogra-
ficznego o Janie 
Jaźwińskim, bra-
cie Kazimierza 
Jaźwińskiego – 
dowódcy rówień-
skiej organizacji 
Związku Walki 
Zbrojnej – 1. Dzisiaj proponujemy 
go uwadze Czytelników.
Jan Jaźwiński urodził się w 1886 
r. w Równem. Przypomnimy, że 
ojciec Jana, Henryk Jaźwiński, był 
urzędnikiem państwowym, zmarł w 
1899 r. Matka, Elżbieta Jaźwińska, 
była gospodynią domową. Zmarła 
w 1915 r. Rodzice są pochowani w 
Równem.  Jan Jaźwiński był naj-
starszym dzieckiem w wielodziet-
nej rodzinie. W 1939 r. jego brat, 
Kazimierz Jaźwiński (ur. w 1891 
r.), mieszkał w Równem przy ulicy 
Nowy Świat 6 (o nim pisaliśmy w 
poprzednim numerze «Monitora 
Wołyńskiego»), brat Daniel został 
wysiedlony jako osadnik w głąb 
ZSRR, a siostra Maria (po ślubie 
Saganowska) mieszkała w Warsza-
wie.
W Równem Jan Jaźwiński miesz-
kał ze swoją żoną Leonią Jaźwiń-
ską (ur. w 1899 r.), gospodynią do-
mową, i córką Haliną (ur. w 1921 
r.).
W 1914 r. Jan Jaźwiński został 
zmobilizowany do wojska carskie-
go, gdzie służył w stopniu chorą-
żego. W 1919 r., w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej, znowu został 
powołany do wojska – tym razem 
do polskiego. Jan Jaźwiński nie 
uczestniczył bezpośrednio w wal-
kach z Armią Czerwoną, ponieważ 
zajmował stanowiska administra-
cyjne. Przez pewien czas po demo-
bilizacji pełnił obowiązki zastępcy 
komendanta wojskowego Warsza-
wy, a później komendanta dworca 
kolejowego w Zdołbunowie.
Służba wojskowa skończyła się dla 
Jana Jaźwińskiego w 1921 r. Za 
sumienne pełnienie obowiązków 
został nagrodzony dwoma medala-
mi, a w maju 1939 r. z rąk generała 
Felicjana Sławoja Sładkowskiego, 
prezesa Rady Ministrów II Rzeczy-
pospolitej, który odwiedził Równe, 
Jan Jaźwiński otrzymał Krzyż Za-
sługi. Był wówczas urzędnikiem 
gminy Równe.
Wiemy, że w 1927 r. Jan Jaźwiń-
ski przynależał do Związku Ofice-
rów Rezerwy, w którym od 1927 
do 1930 r. był członkiem zarządu 
rówieńskiego ośrodka organizacji. 
W 1932 r. wstąpił do paramilitarnej 
organizacji Związek Strzelecki, w 
której był komendantem lokalne-

go ośrodka. Później, po założeniu 
prorządowego Obozu Zjednocze-
nia Narodowego, Jaźwiński jako 
urzędnik musiał dołączyć do jego 
szeregów; był jednak tylko biernym 
członkiem tej partii.
W okresie międzywojennym Jan 
Jaźwiński prowadził sklep z tyto-
niem. Po nadejściu władz sowiec-
kich stracił pracę w gminie Równe, 
a jego sklep został upaństwowiony 
przez nowe władze, wskutek czego 
rodzina została bez środków do ży-
cia. Wówczas postanowił walczyć 
o niepodległość Polski.
W grudniu 1939 r. Jan Jaźwiński 
rozpytywał swoich znajomych, 
zwłaszcza Jana Godowskiego, czy 
ktoś z nich wie o istnieniu jakiejś 
organizacji podziemnej, która pro-
wadziłaby walkę z reżimem bolsze-
wickim. Będąc pod wrażeniem roz-
mowy z osadnikiem Kazimierzem 
Przesławskim, który opowiedział 
o działalności konspiracyjnej Po-
laków we Lwowie, Jan Jaźwiński 
postanowił samodzielnie założyć 
organizację podziemną. Tym po-
mysłem podzielił się z księdzem 
Stanisławem Ziętarą, który powie-
dział mu, że kierownictwo polskiej 
konspiracji we Lwowie planuje ra-
dykalne akcje walki z okupantami, 
zwłaszcza akcje dywersyjne, czyli 
zburzenie mostów w Łucku, Dub-
nie i we wsi Warkowicze (obecnie 
rejon dubieński), na drodze Rów-
ne–Dubno i na trasie koreckiej 
prowadzącej przez wieś Horbaków 
(obecnie rejon hoszczański). Głów-
nym zadaniem Jana, oprócz znale-
zienia zaufanych ludzi, było zaopa-
trzenie ich w broń. Dlatego nasz 
bohater często spotykał się z koleja-
rzami, z których część jako uchodź-
cy trafiła do Równego z Katowic i 
zamieszkała przy ulicy Zamkowej. 
Kolejarze powiedzieli Janowi Jaź-
wińskiemu, że gdy Armia Czer-
wona wydała rozkaz o zakazie po-
siadania broni palnej, większość z 
nich wyrzuciła swoje rewolwery do 
rowów odwadniających w pobliżu 
Pałacu Lubomirskich. Jan również 
dowiedział się o tym, że miejscowi 
kolejarze obrabowali wagon z amu-
nicją w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 r., gdy niemieckie siły 
powietrzne bombardowały Równe.

Więcej czytaj w MW
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Łuck: -podsumowano Rok Józewskiego 
i ogłoszono konkurs prac o Wołyniu 
w okresie międzywojennym  
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Ocaleni od zapomnienia: 
Jan Jaźwiński  
MONITOR WOŁYŃSKI

W czwartek 21 grudnia odbyło 
się ostatnie w tym roku spotka-
nie Klubu Polskiego w Łucku, 
w trakcie którego podsumowano 
mijający rok oraz rozmawiano o 
planach na przyszłość.
W 2017 r. Klub Polski obchodził 
Rok Wojewody Wołyńskiego 
Henryka Józewskiego. W trakcie 
kilku miesięcy przeprowadzo-
no różne spotkania i konferencje 
oraz przetłumaczono na język 
ukraiński wspomnienia Józew-
skiego pt. «Zamiast pamiętnika». 
Stworzono również stronę inter-
netową jozewski.in.ua, na której 
można m.in. zapoznać się z życio-
rysem tego wybitnego działacza 
państwowego i przeczytać książ-
kę wspomnieniową w postaci 
elektronicznej.
O osiągnięciach i poglądach Hen-
ryka Józewskiego, wybitnego 
malarza, na początku spotkania 
opowiedziała łucka dziennikarka 
Maria Pyłypczuk. Następnie kon-
sulowie Konsulatu Generalnego 
RP w Łucku Krzysztof Sawicki i 
Marek Zapór podziękowali człon-
kom Klubu za ich działalność i 
ogłosili konkurs na najlepszą pra-
cę o Wołyniu w okresie między-
wojennym.
W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy chętni. Zgłosić swoje 
prace można w dwóch katego-
riach: «Praca naukowo-popular-

na» oraz «Praca publicystyczna». 
Prace będą przyjmowane w Klu-
bie Polskim w Łucku do 1 mar-
ca 2018 r. Oceniać je będzie jury 
w składzie: Mykoła Kuczerepa 
(przewodniczący jury) i Julia Wa-
sejko ze Wschodnioeuropejskie-
go Uniwersytetu Narodowego 
im. Łesi Ukrainki, wołyński kra-
joznawca Oleksandr Kotys oraz 
konsul Marek Zapór. Wymagania 
do pracy naukowo-popularnej: do 
12 stron, czcionka 14, interlinia 
1,5-wierszowa. Praca publicy-

styczna powinna liczyć co naj-
mniej 5 stron. Zwycięzcy w obu 
kategoriach otrzymają w nagrodę 
tablety.
Pod koniec spotkania konsulowie 
podzielili się planami na przyszły 
rok, m.in. zapowiedzieli prezen-
tację tomiku wierszy Zuzanny 
Ginczanki. Następnie złożyli 
wszystkim życzenia z okazji nad-
chodzących świąt. Na zakończe-
nie członkowie Klubu Polskiego i 
goście zrobili wspólne pamiątko-
we zdjęcie.

Dlaczego jeszcze warto wra-
cać do Jana Kochanowskiego? 
Dlatego, że był on pierwszym 
poetą, który tak doskonale wła-
dał językiem polskim i podniósł 
jego poziom na takie wyżyny, 
że do dziś możemy sięgać do 
jego twórczości, odnajdować ją 
dla siebie.

Czytając hymn «Czego chcesz 
od nas, Panie» Jana Kochanow-
skiego współdziękujemy Bogu, 
że przyszło nam żyć «na tym 
najlepszym ze światów». Się-
gając do fraszek możemy śmiać 
się z wraz z poetą z wesołych 
opisów ówczesnego życia to-
warzyskiego, zamyślić się nad 
przemijaniem, pochwalić nasz 
dom, naszą rodzinę, póki ją 
mamy.
Dlaczego Kochanowski? Bo 
unieśmiertelnił swoją córkę 

Urszulkę w dziewiętnastu «Tre-
nach», zmagając się z Bogiem, 
bólem, rozmyślając nad sensem 
życia i śmierci malutkiej istoty. 
Kochanowski z powodu «Pie-
śni świętojańskiej o Sobótce», 
gdzie Panna XII śpiewa «Wsi 

spokojna, wsi wesoła, który 
głos jej chwale zdoła». Kocha-
nowski, bo nie tracą na aktual-
ności jego słowa z Pieśni XIV 
«Ksiąg wtórych» mówiące o 
tym, jacy powinni być ci, któ-
rzy rządzą w swoim państwie..

ABC kultury polskiej: Każdy z nas 
jest dzieckiem Kochanowskiego   
MONITOR WOŁYŃSKI
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Uświadomienie wspólnej 
wizji ofiary i kata  
Bożena Ratter
„Uznając istotną rolę prowo-
kacji w eskalacji stosunków 
między Ukraińcami, Polakami 
i Żydami Zachodniej Ukrainy 
reżimu stalinowskiego i hi-
tlerowskiego, nie można nie 
wskazać na *wzajemne wy-
kluczenie*, czasami fizyczne 
usunięcie przeciwników po-
litycznych z jego środowiska 
etnicznego. To było charak-
terystyczne dla liderów*OUN 
i AK*…O współpracę a nawet 
neutralność między Ukraiń-
cami, Polakami i Żydami było 
ciężko, ponieważ oni byli ska-
zani na walkę o fizyczne prze-
trwanie w etnicznie wrogim 
środowisku” – teza prof. Va-
syla Gulay z referatu„Aktuali-
zacja kolektywnej odpowie-
dzialności jako kwestia teo-
retyczna oraz praktyka for-
mowania narodowej pamięci 
historycznej o II wojnie”. 
Autor referatu odczytanego-
podczas konferencji „ Histo-
ria – Pamięć – Świadomość” 
jest kierownikiem Katedry 
Informacji Międzynarodowej 
Uniwersytetu Narodowego  
Politechniki Lwowskiej. „Po-
litechnika Lwowska jest przy 
ulicy Bandery 12… Potrzebny 
jest czas, takie właśnie spo-
tkania, monografie, książki, 
dla uświadomienia *wspólnej 
wizji* co do II wojny świato-
wej. W mojej książce, która się 
pojawi są przykłady antypol-
skiej UPA i antyukraińskiej AK. 
Są też przykłady gdy Ukraińcy 
ukrywali Żydów i Polaków”- 
kontynuował Vasyl Gulay. 
Przeciwnikami polityczny-
mi dla sąsiadów Ukraińców 
ogłupionych nacjonalistycz-
ną doktryną Doncowa były 
wrzucane do studni niemow-
lęta, nabijane na płot dzieci, 

wyrzynane płody ciężarnych 
kobiet, mieleni w maszy-
nach mężczyźni, paleni żyw-
cem sparaliżowani dziadko-
wie, rozcinani piłami księża, 
rozstrzeliwani w Babim Ja-
rze w Kijowie nadzy Żydzi.  
Przeciwnikami politycznymi 
dla Ukraińców byli również 
polscy profesorowie zamor-
dowani na Wzgórzach Wulec-
kich we Lwowie 4 lipca 1941 
roku. O tej zbrodni Dieter 
Schenk napisał w dokumen-
cie ”Noc morderców” – „We-
dług wiedzy Wiesenthala w 
skład oddziału wchodziło 
ponadto pięciu volksdeut-
schów będących członkami 
SS oraz do pomocy dwóch 
ukraińskich policjantów…In-
formacji o profesorach mieli 
dostarczyć ukraińscy studenci 
Uniwersytetu Lwowskiego”. 
Ludobójstwo nie jest wspólną 
wizją ofiar i katów, to są nie-
zaprzeczalne, zmasakrowane 
szczątki ponad 130 000 Pola-
ków. 

Tak jak niezaprzeczalny jest 
shoah w niemieckich obozach 
koncentracyjnych i pozosta-
ły popiół. Profesorze, proszę 
nie liczyć na niepamięć o lu-
dobójstwie tak jak nie wolno 
zapomnieć o shoah. W tej  
pamięci nie chodzi o wywo-
ływanie czy utrzymanie kon-
fliktu politycznego i niechęć 
do narodu ukraińskiego. Za-
akceptowana przez świat, 
przedstawiona drastycznymi 
scenami z wyzwalanych nie-
mieckich obozów koncentra-
cyjnych (filmami, zdjęciami 
, opowieściami świadków, 
pamiętnikami, sztuką, lite-
raturą, poezją, spowiedzią u 
świeckich i duchownych po-

wierników) prawda o ludo-
bójstwie dokonanym przez 
Niemców podczas II wojny 
światowej nie była powodem 
zamykania archiwum, gra-
nic, zastraszania świadków, 
likwidowania cmentarzy, za-
cierania śladu po tysiącach 
wsi i grobów przed rodzinami 
i naukowcami szukającymi 
ludzkich szczątków by oddać 
należną im cześć. Jest nawet 
powodem powstania w War-
szawie Muzeum POL-in dla 
upamiętnienia zbrodni doko-
nanej przez Niemców na Ży-
dach przywożonych niemiec-
kimi pociągami z Niemiec, 
Austrii, Holandii itd.

Smutne to, iż tworzenie 
„wspólnej” wizji ludobójstwa 
dokonanego nasąsiadach tyl-
ko dlatego, że byli Polakami 
jest udziałem nie tylko środo-
wiska opiniotwórczego dzien-
nikarzy (Studio Wschód) czy 
doradców rządowych. Żaden 
z uczestniczących w konfe-
rencji polskich historyków, 
socjologów, psychologów nie 
polemizował z wypowiedzią 
ukraińskiego historyka. Ta 
wizja rodem z PRL jest utrwa-
lana w środowiskunaukowym 
ukraińskim i polskim i prze-
kazywana na uczelniach stu-
dentom historii, socjologii, 
psychologii itp. i przypomina 
zachowanie Rosji.

„Właśnie wróciłem z konfe-
rencji w Budapeszcie. Rosja-
nie powrócili w swojej nar-
racji historycznej takiej niby 
niezależnej, odrębnej od 
państwa, do tych utartych, 
propagandowych koncepcji 
mówiących o tym, że związek 
sowiecki to nie był żaden im-
perializm , niczego nie podbi-

jał, tak naprawdę dbał o wła-
sne bezpieczeństwo. A każdy 
kraj ma prawo do dbałości o 
własnebezpieczeństwo. A te 
kraje tzw. satelickie …to było 
takie życzliwe zadbanie o bez-
pieczeństwo związku sowiec-
kiego. Do czego miał prawo. 
Czyli Stalin nic takiego złe-
go nie zrobił. To, że Rosjanie  
to mówią może nie jest aż tak 
bardzo szokujące ale okazało 
się, że ten sam watek pojawił 
się w referacie prof. z Harwar-
du” – powiedział dr**Maciej 
Korkuć podczas dyskusji pro-
wadzonej przez Piotra Zarem-
bę na temat nowego wyda-
nia książki Stefana Korboń-
skiego „W imieniu Kremla” .  
Książka nie znana absolwen-
tom historii, szkoda. „To nie 
są wspomnienia z perspek-
tywy kilkudziesięciu lat ale 
na gorąco pisane notatki, 
które były wykorzystane za-
raz po znalezieniu się Kor-
bońskiego w wolnym świecie.  
Napisał i wydał te wspomnie-
nia w latach 50-tych. Walorem 
tego jest fakt łatwego odna-
lezienia różnych szczegółów 
i detali z okresu 1945-1947 - 
czasu wdrażaniaprzez Armię 
Czerwoną komunizmu w Pol-
sce” (dr Maciej Korkuć ). Jak 
wiele Stefan Korboński czynił 
dla Polski i jak był ceniony na 
emigracji wspominał Roman 
Rybicki. „Gdy stan wojenny 
zatrzymał mnie w Ameryce 
zaczęła się cała moja przy-
goda z ludźmi, którzy wtedy 
żyli w Ameryce a tworzyli 
zręby Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, żołnierzami AK.  
Pierwsze pytanie, które za-
dał mi prof. Jan Karski było: 
czy pan odwiedził już Pana 
Delegata Rządu na Kraj, Kor-

bońskiego? Tak mówili o 
Korbońskim byli AK-owcy. 
Ogromnie dużo zrobił dla Pol-
ski, już jako uczeń uciekał ze 
szkoły by walczyć w obronie 
Lwowa w 1919 roku. W 1930 
roku otworzył w Warszawie 
kancelarię, gdzie reprezen-
tował palestrę poznańską 
przed Sądem Najwyższym w 
Warszawie, świadczył usługi 
na rzecz banku w Londynie 
i światowego towarzystwa 
ubezpieczeń Prudential a 2 
lata przed wybuchem wojny 
został radcą prawnym Ban-
ku Handlowego. Niezwykłą  
umiejętność wykorzysta-
niadla sprawy polskiej mo-
carstw czy instytucji wykazał 
również na emigracji. Był ini-
cjatorem i aktywnym człon-
kiem utworzonej organizacji 
Zgromadzenie Europejskich 
Państw Ujarzmionych, którą 
New York Times nazwał ma-
łym ONZ.  Czy nie jest para-
doksem porównywanie lide-
rów OUN UPA z liderami AK? 
„Ukraina na dziesiątki lat ma 
przed sobą do wykonania 
bardzo trudne zadanie-stabi-
lizacji politycznej, społecznej 
i ekonomicznej na obecnym 
rzeczywiście „soborowym” 
terytorium. Ja swoją dzia-
łalnością bronię pokoju, bo-
wiem prócz tego, że jestem 
Ukraińcem, przede wszystkim 
jestem człowiekiem. Jestem 
przeciwnikiem budowania 
czegokolwiek, w tym też 
państwa ukraińskiego, drogą 
morderstw masowych - na 
Polakach czy Ukraińcach” - 
Wiktor Poliszczuk , ukraiński 
historyk, Toronto 1998 rok. 
 
Bożena Ratter
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Dubno (ukr. Дубно) – miasto w 
obwodzie rówieńskim Ukrainy, 
stolica rejonu nad Ikwą (do-
rzecze Prypeci). Około 37,7 tys. 
mieszkańców.
Pierwsza wzmianka o Dubnie 
pochodzi z XI wieku. 
Właścicielami miejscowości byli 
Rurykowicze, następnie książęta 
haliccy. 
Od 1619 roku dzieliło losy Ordy-
nacji Ostrogskiej. 
W latach 1489-1506 książę 
Konstanty Ostrogski wystawił 
zamek obronny, rozbudowany 
w XVII wieku. W mieście tym 
stacjonował 13 Regiment Pieszy 
Ordynacji Ostrogskiej. W la-
tach 1774-1794 odbywały się w 
mieście wielkie jarmarki zwane 
kontraktami, przeniesione tu po 
I rozbiorze ze Lwowa.
W II Rzeczypospolitej siedziba 
powiatu w województwie wołyń-
skim do agresji ZSRS na Polskę 
w 1939 roku. 
W 1937 roku w Dubnie mieszka-
ło 15,5 tys. mieszkańców, w tym 
45% Żydów, 29% Ukraińców i 
26% Polaków. W II Rzeczypo-
spolitej, od 1931 roku w mieście 
mieściło się Papieskie Semina-
rium Wschodnie. 
Dubno to też kresowy garnizon 
Wojska Polskiego. Stacjonował 
tu 43 Pułk Strzelców Legionu 
Bajończyków i 2 Dywizjon Arty-
lerii Konnej.

ZABYTKI

- Zamek w Dubnie z bramą z XVI 
wieku, bastionami z XVII wieku i 
pałacem Lubomirskich, 
kościół Bernardynów z 1614 roku 
pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia NMP z fragmentami fre-
sków Walentego Żebrowskiego 
z XVIII wieku (obecnie cerkiew 
prawosławna), 
- klasztor Bernardynów z 1614-29 
roku o charakterze obronnym,    
- Brama Łucka – powstała w koń-
cu XV wieku i jest jedyną pozosta-
łością fortyfikacji miejskich, 
- klasztor karmelitanek trzewicz-
kowych – zbudowany w stylu ba-
rokowym w 1686 roku na planie 
litery L. W 1890 roku zlikwido-
wany przez Rosjan. W jego za-
budowaniach od 2004 mieści się 
prawosławny żeński monaster św. 
Barbary należący do Patriarchatu 
Kijowskiego, 
- kościół św. Józefa w stylu baro-
kowym, 
- kościół parafialny św. Jana Nepo-
mucena z 1817 roku. Po 1959 roku 
hala sportowa. W 1993 roku zwró-
cony katolikom, 
- synagoga z 1784 roku, 
- cerkiew św. Grzegorza z 1709 na 
przedmieściu Surmicze, 
- cerkiew Przemienienia Pańskie-
go z 1839 roku, 
- sobór św. Eliasza z 1907 roku w 
stylu bizantyńsko-rosyjskim,
- cmentarz katolicki.
We wrześniu 1939 roku Dubno 
zostało zajęte przez Armię Czer-

woną. Tuż po ataku III Rzeszy 
na ZSRS w czerwcu 1941roku  
NKWD dokonało masakry 
więźniów przetrzymywanych w 
miejscowym zamku. Odkrycie 
ciał zamordowanych wywołało 
pogrom Żydów obwinianych o 
wspieranie komunizmu.
Od 25 czerwca 1941 roku do 
1944 roku pod okupacją nie-
miecką. 
W tym czasie Niemcy przepro-
wadzili eksterminację żydow-
skiej ludności miasta. 2 kwietnia 
1942 roku Żydów uwięziono w 
getcie liczącym, według Żydow-
skiego Instytutu Historycznego 
12 tysięcy mieszkańców. 
Getto likwidowano etapami; 
największe egzekucje miały 
miejsce 27 maja 1942 r. (3,8 tys. 
ofiar), 5 października 1942 r. (3 
tys. ofiar) i 24 października 1942 
r (ok. 1 tys. ofiar). 
Zbrodni dokonywało Sicherhe-
itsdienst z Równego przy udziale 
ukraińskiej policji i niemieckiej 
żandarmerii. 
W 1943 roku do Dubna ewaku-
owali się polscy uchodźcy z rzezi 
wołyńskiej. Część z nich z braku 
utrzymania oraz pod wpływem 
zarządzeń niemieckich zgłosiła 
się na roboty przymusowe w III 
Rzeszy. Od kwietnia 1943 r. mia-
sta bronił przed UPA 50-100 oso-
bowy posterunek polskiej policji 
oraz tolerowana przez Niemców 
samoobrona. 
28 lutego 1944 roku Niemcy ewa-
kuowali polskich mieszkańców 
Dubna do Brodów, a stamtąd 
wywieźli do Rzeszy na roboty.

LUDZIE ZWIĄZANI Z DUB-
NEM

- Wacław Hipsz - polski duchow-
ny katolicki, prezbiter diecezji łuc-
kiej,

- Józef Jankielewicz - polski dru-
karz,

- Czesław Mystkowski - polski 
malarz, czynny w koloniach ho-
lenderskich w Azji południowo-
-wschodniej,

- Wiktor Poliszczuk - ukraiński 
prawnik i politolog, dziennikarz i 
publicysta, badacz ideologii ukra-
ińskiego nacjonalizmu,

- Ignacy Radliński - polski religio-
znawca, filolog klasyczny, histo-
ryk, krytyk biblijny,

- Feliks Sawicki - polski duchow-
ny katolicki, wieloletni proboszcz 
w Malborku,

- Stanisław Skalski - polski do-
wódca wojskowy, generał bryga-
dy, pilot Wojska Polskiego, as my-
śliwski okresu II Wojny Swiatowej 
o najwyższej liczbie zestrzeleń 
wśród polskich pilotów,

- Tamara Wiszniewska - polska 

przedwojenna aktorka filmowa.

73 lata temu w pobliżu frontu 
NKWD rozstrzelało około 50 
tysięcy więźniów, obywateli Rze-
czypospolitej. 
W czasie II Wojny Światowej i 
po jej zakończeniu Rzeczpospo-
lita Polska straciła ponad sześć 
milionów obywateli wymordo-
wanych zarówno przez Związek 
Sowiecki, jak i przez Niemców i 
ukraińskich nacjonalistów OUN 
- UPA. 
Morderstwa te nie były następ-
stwem działań wojennych, była 
to działalność celowa, przepro-
wadzona z konsekwencją i nie-
spotykanym bestialstwem. 
O ile eksterminacja niemiecka 
skierowana była głównie przeciw-
ko Żydom, Cyganom i Polakom, 
to ludobójstwo sowieckie w rów-
nej mierze obejmowało wszystkie 
narody, które zetknęły się z komu-
nistycznym Związkiem Sowiec-
kim. 
W lecie 1941 roku, w dniach od-
wrotu na Wschód, NKWD pędziło 
i mordowało Polaków, Ukraińców, 
Litwinów, Białorusinów i wreszcie 
samych Rosjan. 
Według raportów NKWD i do-
kumentów odnalezionych przez 
Aleksandra Kokurina w Moskwie 
na przełomie czerwca i lipca 1941 
roku w ramach „ewakuacji więź-
niów ze strefy przyfrontowej” 
NKWD rozstrzelało na miejscu 
blisko 10 tys. osób. 
Juliusz Siedlecki („Losy Polaków 
w ZSRR w latach 1939-1986”) 
liczbę zamordowanych wówczas 
więźniów szacuje na 50 tys. Po 
22 czerwca 1941 r. NKWD w po-
śpiechu opróżniało więzienia. W 
Mińsku zgromadzono około 20 
tys. więźniów. Spośród nich wy-
próbowaną czekistowską metodą 
wyselekcjonowano szczególnie 
niebezpiecznych, których rozstrze-
lano natychmiast.
W czasie forsownych marszów 
mordowano opadających z sił 
bez względu na ich wiek i płeć. 
Wśród więźniów znajdowało się 
wiele dzieci. 
Trasę Mińsk - Czewień miej-
scowa ludność nazwała „drogą 
śmierci”. 
Takich samych mordów dokony-
wano na „ewakuowanych” więź-
niach w Wilejce, Stryju, Berezwe-
czu, Dubnie. 
W Berdyczowie część więźniów 
została wysadzona przez NKWD 
wraz z budynkiem. W Dubnie 
strzelano przez „judasza”. 
23 czerwca 1941 roku w więzie-
niu w Łucku NKWD zgroma-
dziło więźniów na dziedzińcu 
więziennym, po czym otworzyło 
huraganowy ogień z broni ma-
szynowej. Po zmasakrowanych 
jeżdżono samochodem, a oka-
zujących oznaki życia dobija-
no. Największej masowej zbrod-
ni NKWD dokonało w czterech 
więzieniach lwowskich. Na Za-
marstynowie - podobnie jak w 

Łucku - wyciągano więźniów z 
cel i ustawiano przed lufami ka-
rabinów maszynowych. Cofają-
cych się do cel i barykadujących 
drzwi mordowano granatami 
wrzucanymi przez okna. W 53. 
rocznicę mordów dokonanych 
przez NKWD w więzieniach 
lwowskich w dniach 24 i 25 
czerwca 1994 roku. odbyły się 
we Lwowie uroczystości żałob-
ne. Powstało także archiwum, 
rejestrujące zbrodnie NKWD. Z 
inicjatywy lwowskiego „Memo-
riału” przeprowadzono wówczas 
ekshumację.

ZBRODNIE NACJONALI-
STÓW UKRAIŃSKICH W PO-

WIECIE DUBIEŃSKIM

Zbrodnie dokonali nacjonaliści 
ukraińscy i miejscowe ukra-
ińskie chłopstwo (tzw. czerń)  
głównie na polskiej ludności cy-
wilnej podczas rzezi wołyńskiej 
w powiecie dubieńskim w daw-
nym województwie wołyńskim 
w okresie II Wojny Światowej.
Szczególne nasilenie mordów w 
powiecie dubieńskim miało miej-
sce w maju i w drugiej połowie 
sierpnia 1943 roku. W 6 miej-
scowościach zginęło powyżej 51 
osób. Na terenie powiatu du-
bieńskiego ofiarą zbrodni padło 
od 1692 do 1707 osób (ustalona, 
minimalna liczba ofiar). Ponad-
to zginęło co najmniej 104 Cze-
chów, 60 Żydów, 48 Ukraińców, 
8 Rosjan. Ustalono 36 sprawców 
zbrodni. W co najmniej 8 przy-
padkach napadów Ukraińcy 
udzielili Polakom pomocy. Spa-
lonych zostało co najmniej 10 
kościołów i 1 kaplica.
Zbrodnie głównie były dziełem 
UPA, wzmocnionej w marcu i 
kwietniu 1943 roku przez de-
zerterów z ukraińskiej policji, 
wspomaganej przez ukraińskich 
chłopów zwanych czernią, samo-
obronę (SKW) i Służbę Bezpeky 
OUN - B. Ogółem nacjonaliści 
zniszczyli 73 osiedla polskie.

NIEZNANE RELACJE MOR-
DÓW NKWD W DUBNIE

Autorzy Andrzej Melak i Jan 
Bańbor

Publikują nieznaną dotychczas 
relację na temat mordu, dokona-
nego przez sowieckich ludobój-
ców w więzieniu w Dubnie. Pu-
blikowane zdjęcia wykonano na 
polecenie Ministerstwa Propa-
gandy Rzeszy - Oddział Wschód 
z przeznaczeniem dla władz nie-
mieckich w Lidzie. Na odwrocie 
zdjęć figurują oryginalne pieczę-
cie niemieckie. Prezentowany 
jest jeden z pierwszych doku-
mentów, sporządzonych przez 
niemieckie grupy operacyjne, 
Einsatzgruppen, które kroczyły 
za jednostkami Wehrmachtu w 
czerwcu 1941 r. i były przezna-
czone do działań policyjno-za-
bezpieczających.

RZEŹ W SOWIECKIM WIĘ-
ZIENIU W DUBNIE

W sowieckIm więzieniu państwo-
wym w Dubnie dokonano rzezi 
w nocy z 24 na 25.06.1941roku.  
Więzienie państwowe w Dubnie 
znajduje się w południowow-
schodniej części miasta. Stoi ono 
na terenie byłego młyna. Polacy 
po spaleniu się młyna wykorzy-
stali resztki fundamentów i poło-
żyli kamień węgielny pod trzecie 
pod względem wielkości więzie-
nie w Polsce, które zamierzano 
zbudować według najnowocze-
śniejszych rozwiązań. 
Państwo polskie rozpoczęło budo-
wę w końcu 1935 r. Zanim ukoń-
czono budowę więzienia i prze-
kazano je zgodnie z przeznacze-
niem, ta część Polski dostała się 
Związkowi Sowieckiemu. Sowie-
ci ukończyli budowę więzienia, 
w czterech rogach otaczającego 
muru postawili drewniane wieże 
strażnicze z posterunkami karabi-
nów maszynowych i wykorzysty-
wali więzienie od grudnia 1939 r. 
jako obóz zbiorczy dla skazanych 
na wieloletnią pracę przymusową, 
których zamierzano deportować 
na Syberię. W więzieniu prze-
trzymywano jedynie więźniów 
politycznych, z wyjątkiem kilku 
skazanych na kary porządkowe, 
którzy odsiadywali je np. z powo-
du spóźnienia do pracy, niepunktu-
alnego opłacania podatku itd., zaś 
więźniów kryminalnych, których 
zamierzano deportować, groma-
dzono w więzieniu w Krzemieńcu. 
Polacy zdołali zbudować po obu 
stronach więzienia dwie kaplice 
dla więźniów, które zostały prze-
kształcone przez Rosjan w lokale 
klubowe dla urzędników sowiec-
kich.
Mur otaczający więzienie jest wy-
soki na ogół na ok. 4,5 m; wszyst-
kie większe okna są mocno okra-
towane i mają zamazane szyby, co 
uniemożliwiało więzionym patrze-
nie przez okno. 
Więzienie posiada suterenę, parter, 
I i II piętro; poza tym ma ono - co 
jest rzeczą nową dla Dubna - wo-
dociąg. Podłoga jest wyposażona 
na ogół w parkiet. Dubno stało 
się znane na początku 1940 roku 
z tego, że w suterenie znajduje się 
kilka cel wypełnionych wodą, któ-
re urządzono specjalnie jako służą-
ce do wymuszenia zeznań. W każ-
dej z „wodnych” cel znajduje się 
taboret. W normalnych warunkach 
poziom wody był taki, iż więzień 
stojący na taborecie musiał jeszcze 
stać w wodzie sięgającej kostek. 
Ponadto w zależności od potrzeb 
można było spiętrzać wodę do po-
żądanej wysokości.
Według w pełni wiarygodnych 
zeznań ostatnich ocalałych więź-
niów, pobyt jednego przygotowy-
wanego do przesłuchania więźnia 
w takiej celi „wodnej” trwał 5-7 
dni. Więzień był albo gotowy do 
zeznań jeszcze po tym okresie, 

ZBRODNIE  NKWD I UPA W DUBNIE
Aleksander Szumański 
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albo utopił się, albo popadł w cięż-
ką chorobę psychiczną i somatycz-
ną. Także wobec kobiet stosowano 
metody celi „wodnej”.
Więzienie znajdowało się pod 
nadzorem NKWD. Dyrektorem 
był major NKWD towarzysz Wi-
nokur; jego prywatną sekretarką 
i pełnomocną zastępczynią była 
Żydówka Bronstein. Winokur był 
także Żydem. Zastępcą dyrektora 
więzienia był towarzysz Wiktor 
Czerewko, szef NKWD w Dub-
nie. Ponadto w dyrekcji więzienia 
był jeszcze towarzysz Iwan Czeł-
mokow, który nie był urzędnikiem 
NKWD, lecz przywódcą politycz-
nym w partii komunistycznej. Na-
czelniczką biura administracji 
więzienia była towarzyszka Rachil 
Geifler. Wymienione tutaj osoby 
miały pełnię władzy nad więzie-
niem.
Poza kilkoma pojedynczymi ce-
lami-ciemnicami, które są tak 
duże, iż więzień może się w niej 
położyć, w więzieniu znajdują się 
przeważnie duże cele wielooso-
bowe, w których przebywało 3-40 
więźniów.
Normalnie w więzieniu trzyma-
no średnio około 1500 areszto-
wanych, z tego do 250 kobiet i 
około 50 dzieci w wieku 12-15 
lat (chłopcy i dziewczęta). Oczy-
wiście krótko przed zajęciem 
Dubna przez wojska niemieckie 
w więzieniu znajdowało się oko-
ło 600 aresztowanych, ponieważ 
przedtem odprawiono na Syberie 
trzy duże transporty. W pewnym 
okresie w tym więzieniu miano 
stłoczyć do 3000 więźniów. Trasa 
transportu na Syberię wiodła przez 
Kijów. 
Nie można ustalić, czy w Kijowie 
miał jeszcze miejsce krótszy czy 
dłuższy pobyt. Transporty odcho-
dziły regularnie raz w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku.
W okresie dwóch miesięcy przed 
zajęciem Dubna w więzieniu prze-
bywało jedynie 10 Żydów.
Wyżywienie i wszelka opieka 
nad więźniami była nadzwyczaj 
niewystarczająca mimo istnieją-
cego wodociągu. Codziennie na 
śniadanie wydawano bez wyjąt-
ku 1/2 litra czegoś osłodzonego, 
czarną kawę słodową i do tego 
dla już skazanych 700 g. chleba, 
a dla jeszcze nie skazanych 600 g 
chleba jako dzienną rację. W zasa-
dzie z reguły na obiad wydawano 
rzadką kaszę jaglaną i taką samą 
na kolację. Jeżeli nie było kaszy 
jaglanej, aresztowanym podawano 
śmierdzącą rybę czy pozostałe nie 
nadające się do spożycia odpadki 
kuchenne. W związku z tym więź-
niom nie pozostawało nic innego 
jak życie z racji porannej. Nie było 
jednolitego umundurowania wię-
ziennego. Jedynie już wyznaczeni 
do transportu na Syberię otrzymy-
wali oznakę - opaskę z numerem.
W każdej celi znajdowało się wia-
dro, do którego załatwiano potrze-
by; poza tym więźniowie codzien-
nie byli prowadzeni jeden raz do 
toalety.
Nie było prycz czy sienników. 
Więźniowie musieli spać na go-
łej podłodze, owijając się swoim 
okryciem. Na oddziale kobiecym 
opieka sanitarna była jeszcze mar-

niejsza, zwłaszcza że kobietom nic 
nie wydawano na czas menstruacji 
- ani waty, ani szmat czy papieru. 
Wśród aresztowanych znajdowały 
się także kobiety ciężarne. Otrzy-
mywały one takie samo jedzenie, 
musiały spać również na gołej pod-
łodze i były prowadzone codzien-
nie jeden raz na spacer na 7-10 
minut. Dopiero na około 9-10 dni 
przed rozwiązaniem ciężarne kie-
rowano na oddział szpitalny, gdzie 
po raz pierwszy były badane przez 
akuszerkę. Już 14 dni po rozwią-
zaniu matki wraz z niemowlętami 
kierowano ponownie do starych 
cel. Bez względu na dokonane już 
odstawienie niemowląt od piersi 
(niemowlęta nie otrzymywały w 
więzieniu żadnego pożywienia i 
były skazane wyłącznie na mleko 
matki) matki były następnie wysy-
łane na Syberię, nawet w przypad-
ku przepełnienia transportu, zaś 
dzieci przekazywano do domów 
sowieckich.
Według zgodnych zeznań trój-
ki uratowanych z rzezi z 24 na 
25.06.1941 roku, przesłuchanych 
przez niżej podpisanego, zamordo-
wano około 550 więźniów, wśród 
nich około 100 kobiet. Przy wzno-
wieniu śledztwa przez niżej podpi-
sanego okazało się, że zdołały się 
uratować jedynie 4 osoby, które 
obecnie przebywają w różnych 
szpitalach wojskowych w Dubnie, 
zaś kolejne 4 uratowane osoby 
opuściły już szpitale.
Dla przedstawienia wydarzeń z 24 
na 25.06.1941 roku załączone jest 
sprawozdanie z przesłuchania ura-
towanego Totara Czirwy, pastora 
Kościoła ewangelicko -ukraińskie-
go w Kustyniu, ur. 4 grudnia  1905 
roku w Kustyniu koło Równego 
oraz sprawozdanie z przesłuchania 
uratowanej Walentyny Łepiesz-
kiewicz, mężatki, bezdzietnej, ur. 
17.08.1917 roku w Rostowie nad 
Donem, zamieszkałej w Równem. 
Poza dwiema wyżej wspomnia-
nymi osobami przesłuchano jesz-
cze uratowanego chłopa Piotra 
Morosiuka, ur. 18.05.1910 roku 
w Radziwiłłowie. Jego zeznanie 
pokrywa się całkowicie z zezna-
niem pastora Czirwy. Czwarta 
uratowana osoba, przebywająca w 
dubieńskim szpitalu wojskowym, 
23-letnia Perwonia Pindwiuk, 
ur. w Jarosławicach, jest jeszcze 
obecnie niezdolna do przesłucha-
nia, ponieważ oszalała w wyniku 
przeżyć w dubieńskim więzieniu 
i leży całkowicie obojętnie w łóż-
ku szpitalnym. Pindwiuk musiano 
amputować prawą rękę. Ta 23-let-
nia kobieta, która według relacji 
znajomych była ponoć młodą i 
piękną kobietą, wygląda obecnie 
na 80-letnią obłąkaną staruszkę.

ZEZNANIE PASTORA 
CZIRWY

Czirwa był ojcem trójki dzieci i od 
dłuższego czasu członkiem OUN. 
Został aresztowany we wrześniu 
1940 roku z powodu przynależno-
ści do OUN w wyniku denuncjacji 
jednego kolegi i zarazem szpicla 
NKWD i przekazany do więzienia 
w Równem. 
Jego przesłuchanie przeprowadza-
no w Równem z użyciem specjal-

nych kajdanek, które na wewnętrz-
nej stronie zaopatrzone były w 
żelazne kolce i które przy naj-
mniejszym ruchu rąk wbijały się w 
stawy; poza tym  bito go gumową  
pałką. Rozprawa przeciwko niemu 
odbyła się 27 marca 1941 roku w 
Równem, gdzie skazano go na 8 
lat przymusowych  robót  (depor-
tacja na Syberię), 5 lat pozbawie-
nia praw i konfiskatę majątku. W 
czerwcu miał nastąpić jego trans-
port na Syberię. Z tej przyczyny 
został on dostarczony do Dubna. 
21 czerwca 1941 roku znajdował 
się na dworcu w gotowości do 
załadowania; nagle wszystkich 
więźniów ponownie odesłano do 
więzienia. Znalazł się on w celi na 
najwyższym piętrze w grupie 30 
uczestników politycznych, którzy 
wszyscy byli Ukraińcami, część 
jeszcze nie została przesłuchana, 
ale wszyscy zostali aresztowani z 
powodu zamiarów kontrrewolu-
cyjnych. Wieczorem 24 czerwca 
natychmiast po kolacji więźniom 
nakazano udanie się na spoczynek, 
lecz polecono, by nie kładli się 
jak zwykle po obu stronach ścian 
bocznych, lecz przy oknie, naprze-
ciwko drzwi.
Już pół godziny później przez 
otwór w drzwiach celi, przez któ-
ry jak zwykle podawano jedzenie, 
została wsunięta lufa pistoletu ma-
szynowego i oddano kilka strza-
łów. Jednocześnie więźniowie 
znajdujący się przy ścianie przy 
drzwiach, rzucili się na podłogę, 
tak iż dla strzelca pistoletu ma-
szynowego nie było już więcej 
żadnego celu. Następnie otwarto 
drzwi celi i pojawił się Żyd so-
wiecki z pistoletem maszynowym 
oraz dwie Żydówki sowieckie z 
rewolwerami typu „Nagan” (Ży-
dówka Brontein i Żydówka Ge-
ifler), którzy otworzyli morderczy 
ogień do leżących na ziemi.
Czirwa miał szczęście, po zranie-
niu w prawą nogę natychmiast 
upadł w kącie, gdzie również wpa-
dło na niego kilku zastrzelonych. 
Podobnie jak on wśród zastrzelo-
nych znalazło się 4 rannych, tak iż 
z jego celi z życiem uszło 4 więź-
niów. Kiedy Rosjanie w nadziei, 
że wszyscy zostali zabici oddali 
na ślepo jeszcze kilka strzałów, ci 
uratowani opuścili celę i zamknęli 
ponownie drzwi. 4 uratowanych 
zdołało wydostać się spod ciał, 
opatrzyli prowizorycznie strzępa-
mi koszul swoje rany i przeczekali 
całą noc. Jednak wczesnym ran-
kiem 25.06. w więzieniu rozpo-
częła się ponownie strzelanina, po 
czym czwórka skryła się ponow-
nie wśród ciał. Teraz zjawiły się je-
dynie dwie kobiety z rewolwerami 
i oddały kilka strzałów w martwy 
stos. Następnie kobiety żydow-
skie wycofały się i zamknęły po-
nownie drzwi celi. Teraz czwórka 
resztkami sił zerwała kaloryfery 
ze ściany i uderzyła nimi w drzwi 
aż ustąpiły. W ten sposób wybili 
oni jeszcze kilka drzwi do cel, aby 
móc uratować jeszcze żywych z 
innych cel. Następnie przedostali 
się na otwartą przestrzeń, przeleźli 
przez mur więzienny i rozbiegli się 
w różnych kierunkach.
Czirwa przeleżał całkowicie wy-
cieńczony około 100 m od skraju 

pola żyta. Tutaj został znaleziony 
26.06. przez żołnierzy niemiec-
kich, którzy natychmiast dostar-
czyli go do szpitala wojskowego.
Uratowany Morosiuk dodał jesz-
cze do tego, że znajdował się w 
innej celi wraz z 9 więźniami. 
Morosiuk przebywał w więzieniu 
od 15.06.1941 roku, nie będąc 
przesłuchiwanym ani informowa-
nym o podstawach aresztowania. 
W jego celi strzelały jedynie dwie 
Żydówki; jest on jedynym urato-
wanym spośród współwięźniów. 
Mógł się uratować jedynie dzięki 
temu, że po dwóch strzałach w 
nogi udał zabitego, kiedy kobie-
ty odeszły pobrudzone krwią za-
strzelonych. W ten sposób musiał 
on przeleżeć dwie noce i dwa dni 
wśród zwłok i wielokrotne kontro-
le przeprowadzane przez dwie ko-
biety Żydówki. Został uratowany 
26.06, znaleziony przez żołnierzy 
niemieckich.

ZEZNANIE WALENTYNY 
ŁEPIESZKIEWICZ

Łepieszkiewicz jest rodowitą 
Ukrainką, która wyszła za mąż za 
Polaka, kierownika księgarni w 
Równem. 
Została aresztowana 23.08.1940 
roku wraz z mężem przez NKWD, 
ponieważ znaleziono w ich miesz-
kaniu broń, której - według ich 
całkowicie wiarygodnych zeznań - 
chcieli użyć przeciwko Sowietom 
w wojnie niemiecko-sowieckiej, 
upatrując w tym jedynej możliwo-
ści ratunku przed sowieckim pie-
kłem. Trzy miesiące po aresztowa-
niu odbyła się w Równem rozpra-
wa przeciwko jej mężowi, którego 
skazano na 8 lat robót przymuso-
wych (Syberia) i którego depor-
towano na początku 1941 roku. 
Łepieszkiewicz pozbyła się wszel-
kiej nadziei ujrzenia kiedykolwiek 
żywego swojego męża. Założyła, 
że nie żyje od dłuższego czasu, że 
został zabity przez Rosjan.
Nawet przeciwko niej samej nie 
prowadzono jeszcze rozprawy, 
także nie została nawet przesłu-
chana. Dzisiaj także jest w pełni 
zadowolona z tego, że nie została 
przesłuchana, ponieważ wie od 
swoich współwięźniarek, że ko-
biety prawie bez wyjątku są gwał-
cone podczas przesłuchań przez 
komisarzy czy sędziów śledczych. 
Ona wychodziła z założenia, że ko-
biety są zastraszone do tego stop-
nia, częściowo w wyniku gróźb, 
częściowo przez tortury, iż nigdy 
nie odważyły się na stawianie ja-
kiegokolwiek oporu zachciankom 
przesłuchującym.
Łepieszkiewicz znajdowała się w 
celi wraz z 8 kobietami. Wieczo-
rem 24.06. usłyszały one zbliżają-
ce się strzały i krzyki. Ich przeczu-
cie, że wszystkie zostaną zamor-
dowane zamieniło się w pewność, 
kiedy otworzyły się drzwi celi i 
wkroczyło kilku enkawudzistów, 
uzbrojonych w pistolety maszyno-
we i karabiny, którzy natychmiast 
otworzyli ogień do zastraszonych 
kobiet, zbitych w kącie celi.
Łepieszkiewicz otrzymała jako 
pierwsza kobieta strzał w udo i 
w nogę i natychmiast upadła. Na 
nią upadły pozostałe. Kiedy ustała 

strzelanina, drzwi do celi zostały 
ponownie zamknięte przez urzęd-
ników. Następnie wyczołgała się i 
wzywała inne, pozostałe przy ży-
ciu. Wynurzyły się jeszcze dwie 
kobiety, jedna lekko ranna 19-let-
nia i pani Pindwiuk, która dosta-
ła pomieszania zmysłów. Ranne 
przeczekały całą noc. Następnego 
ranka ponownie usłyszano strza-
ły. Weszło dwóch żydowskich 
urzędników NKWD z karabina-
mi, na których osadzili bagnety. 
Na początku jeden z urzędników 
dźgnął lekko ranną bezpośrednio 
w serce. Natychmiast poniosła 
śmierć. Przy wyciąganiu bagne-
tu Żyd stracił ten bagnet, a drugi 
Żyd dźgał Pindwiuk, którą zranił 
jedynie w ramię i nogę, gdyż le-
żała ona na podłodze. Nagle roz-
legł się hałas wywołany waleniem 
grzejnikami w drzwi celi przez 
mężczyzn-więźniów. Wskutek 
pośpiechu oprawców Łepieszkie-
wicz otrzymała jedynie dwa lekkie 
ciosy bagnetem w szyję. Drzwi 
celi pozostały otwarte. Wskutek 
przeżyć duchowych i słabości fi-
zycznej obie żyjące jeszcze kobie-
ty nie były w stanie opuścić celi; 
zwłaszcza że u Pindwiuk wystąpi-
ły pierwsze objawy rozpoczyna-
jącego się obłędu. W ten sposób 
obie kobiety spędziły jeszcze cały 
25.06. i połowę 26.06. obok pozo-
stałych zwłok w celi, całkowicie 
wyczerpane i osłabione w wyniku 
utraty krwi. Zostały dostarczone 
do szpitala wojskowego przez sa-
nitariusza niemieckiego.

Aleksander Szumański
Tekst ukazał sie w „Warszaw-
skiej Gazecie” 14 lipca 2013 r. 

Źródła: 
Andrzej Melak, Jan Bań-
bor, „Nasza Polska” Nr 29(300) 
16 lipca 2001
„Dubno - Ślad zbrodni - 60 lat 
później”

- Dokument ze zbioru Mate-
riałów aleksandryjskich ze-
społu Heinricha Himmlera 

http://pl.wikipedia.org/wiki/
Dubno_%28miasto%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/
Masakry_wi%C4%99zienne_
NKWD_1941

h t t p : / / w w w . w y k o p . p l /
link/1292297/rzez-w-dubnie/

h t t p : / / p l . w i k i p e d i a . o r g /
w i k i / Z b r o d n i e _ n a c j o n a -
l i s t % C 3 % B 3 w _ u k r a -
i%C5%84skich_w_powiecie_
dubie%C5%84skim

http://www.fronda.pl/blogi/nie-
-tylko-kaczmarski/zapomniane-
-zbrodnie,20832.html

http://www.radiownet.pl/publi-
kacje/zbrodnie-zydowskiego-
nkwd-na-kresach-poludniowo-
wschodnich-ii-rp

http://www.rodaknet.com/rp_
szumanski_99.htm    „PONU-
RE ZBRODNIE CZERWONEJ 
ZARAZY”
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Kilka refleksji (na gorąco) po 
przeczytaniu tekstu Sławomi-
ra Cenckiewicza „Bolszewicy 
z Birczy” „Historia Do Rze-
czy” nr 1 (59) /2018

 Nikt nigdy nie twierdził, że 
obroną Birczy dowodzili byli 
żołnierze AK jak sugeruje 
autor. Jak mogli dowodzić 
w 1946 roku w drugim roku 
utrwalania komunizmu? My 
mówimy, ze w obronie brali 
udział byli żołnierze AK w ra-
mach WP, milicji i samoobro-
ny.
 Sławomir Cenckiewicz pisze, 
że „… o tyle nie może być 
mowy o tym, że spontanicznie 
utworzyli oni zalążki „pol-
skiej władzy i wojska” w celu 
obrony Birczy przed Ukra-
ińcami”. Tutaj należy wziąć 
duży wdech, aby nikogo nie 
obrazić. Mówiąc najdelikat-
niej, a kim w przytłaczjącej 
większości obrońcy byli- Ro-
sjanami? Byli Polakami, któ-
rzy w ówczesnych warunkach 
i na ówczesnych zasadach 
walczyli o Polskę na tych te-
renach o życie tamtejszej lud-
ności- to mało!!!!!
 Sławomir Cenckiewicz w 
swoim tekście sprowadza 
„akcję ukraińską” na tym te-
renie do przesiedlenia ludno-
ści w ramach umowy PKWN 

z ZSRR i to pisze zawodowy 
historyk??? To on nie zna za-
łożeń programowych OUN i 
UPA w stosunku do tych tere-
nów? To on nie wie co na tych 
terenach było już od wiosny 
1944 roku? To jest po prostu 
porażające! Człowieku nie 
przeskakuj z Wałęsy do UPA 
bez zapoznania się z proble-
matyką!

 Czy fakt dowodzenia przez 
Sowietów dyskredytuje bo-
haterstwo obrońców Birczy? 
Co oni mogli sobie wybierać 
wówczas kto nimi będzie do-
wodził? W większości do-
wodzili Sowieci, tak jak na 
froncie w 1944 i 1945 roku i 
to wie każdy przeciętny uczeń 
w gimnazjum. To nie jest nic 
odkrywczego.
 W tamtym czasie każda jed-
nostka WP będąca pod jurys-
dykcją rządu RP na uchodźc-
twie zrobiłaby to samo! 
Walczyłaby z UPA i broniła 
ludności i tych ziem dla Pol-
ski.
 Sławomir Cenckiewicz cytuje 
dokument o próbach porozu-
mienia AK, NSZ i UPA na tym 
terenie jako co? Kierunkowy i 
programowy cel walki o ban-
derowską niepodległą Ukrainę 
na terytorium Polski, czego 
kategorycznie nie uznawał 

rząd polski w Londynie! Co 
za idiotyzm! Wystarczy po-
czytać dokumenty Podokręgu 
Rzeszowskiego Delegatury Sił 
Zbrojnych i jego stanowisko 
w sprawie próby tego poro-
zumienia. To Oddziały Leśne 
„Warty” w Hucie Poręby-Sie-
dliska w maju 1945 r.  prowa-
dziły rozmowy z UPA (kilka 
miesięcy przed pierwszym 
napadem na Birczę). Kierow-
nictwo podziemia niepodle-
głościowego na Rzeszowsz-
czyźnie kategorycznie tego 
zakazało i uznało za nieważ-
ne, a oddziały „Warty” brały 
udział w akcjach odwetowych 
na wsie ukraińskie. To wie 
każdy regionalny niezawodo-
wy historyk.

Moje uwagi mają charakter 
hasłowy, ale przed wszystkim 
poraża nierozumienie pod-
stawowego celu, a mianowi-
cie tego, że obrońcy Birczy 
ochronili życie setek cywilów 
tam się chroniących. Nieświa-
domie, w wiekszości bronili 
także polskości tych ziem. I 
tylko za to należy im się chwa-
ła. Pod jakim dowództwem to 
robili nie jest w tym wypad-
ku istotne, bo nie mieli na to 
wpływu. Proszę powiedzieć 
obrońcom wiosek na Wołyniu, 
że to hańba, że broniono ich 

korzystając z pomocy sowiec-
kiej partyzantki. Ze powinni 
się tego wstydzić i dać wy-
mordować!

My czcimy obrońców Polski 
i Polaków. Rozumienie tego 

jest papierkiem lakmusowym 
rozumienia sytuacji na tych 
ziemiach w tamtym czasie. 
Podkarpacie zawsze będzie 
czciło obrońców Birczy!

Andrzej Zapałowski

Polemicznie do tekstu Sławomira 
Cenckiewica „Bolszewicy z Birczy”
Andrzej Zapałowski

/ https://twitter.com/WBH_2016

Noworoczną panoramę Lwowa 
zaprojektowaną na przełom 1904 
i 1905 roku przez Tadeusza Ryb-
kowskiego (od 1893 roku zwią-
zanego ze Lwowem malarza i 
ilustratora, profesora malarstwa 
dekoracyjnego w Państwowej 
Szkole Przemysłowej) wydał w 
postaci karty pocztowej jeden 
z najlepszych lwowskich anty-
kwariuszy Dawid Grund (1850 
– 1929), właściciel antykwariatu 
przy ulicy Teatralnej 16. 

Ten widok najlepiej dopeł-
ni wiersz innego „chorego na 
Lwów” twórcy – urodzonego w 
1901 roku Jana Mariana Hesche-
lesa znanego wszystkim jako Ma-
rian Hemar. (tkk)

Marian Hemar - Grudzień (z cy-
klu „Kalendarz”)

Grudniu serdeczny,
Grudniu familijny!
Śliczny świąteczny

Grudniu wigilijny!
Szkoda, że ty nam
Przypadasz na finał,
Że Rok tobą się kończy,
Zamiast, by się zaczynał.

Przy wigilijnym stole
Kolęduje Rozłąka.
A na schodach już Styczeń
Uroczyście chrząka.

Mówi: przepraszam
Pana dobrodzieja!
To tamten Styczeń winien
To on zawiódł, nie ja!

Dziedzicu, mówi, hrabio,
Hrabinio, królewno,
Ja dotrzymam! Ja spełnię!
Ja – ho ho! Na pewno!

Wiec pożegnaj się z Grudniem
I wina mu nalej,
Podziękuj mu za wszystką
Świętość i serdeczność.

Kalendarzyk się skończył.

Życie idzie dalej.
Da capo – ad infinitum.*
---
* Od Początku – w Wieczność.

Wiersz (cykl „Kalendarz”) został 
opublikowany w tomie „Im dalej 
w las” w 1963 roku w Londynie, 
z dala od Lwowa, stąd pewnie i 

ta gorzka fraza „Przy wigilijnym 
stole Kolęduje Rozłąka”...https://
www.facebook.com/SwiatKre-
sow

Nowy Rok we Lwowie czyli …
T. Rybkowski & D. Grund & M. Hemar” 
Redakcja



1 stycznia 2018 - strona 10                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

Na przestrzeni ponad tysią-
ca lat Polska była najbardziej 
barbarzyńsko okradanym 
krajem. Kradziono uznane 
dzieła sztuki, księgozbiory, 
jak współcześnie ograbiane 
jest Muzeum Ossolińskich 
we Lwowie, mieszczące się w 
kościele OO Jezuitów, zamie-
nionym przez bolszewików na 
muzeum. Cenne archiwa, do-
kumenty i uniwersalne księ-
gozbiory wywożone są obecnie 
przez Ukraińców brudnymi 
odkrytymi ciężarówkami w 
niewiadomym kierunku. Nie-
jednokrotnie cenne książki 
upadają na brudne chodniki, 
gubiąc kartki i brudnymi łap-
skami upychane są do aut. 

RABUNEK

Lwowska Galeria Sztuki, do 
1998 Lwowska Galeria Obra-
zów – jedno z największych 
muzeów we Lwowie, posiada-
jące ok. 50 tys. eksponatów. 
Powstało na bazie przedwo-
jennej miejskiej galerii obra-
zów oraz włączonych w okresie 
okupacji sowieckiej Lwowa in-
nych galerii i zbiorów kościel-
nych i prywatnych, które do 
wybuchu II Wojny Światowej 
znajdowały się w jurysdykcji 
państwa polskiego.
W Lwowskiej Galerii Dzieł 
Sztuki znajdują się m.in. obra-
zy artystów mistrzów polskich.  
W 1897 roku zapadła  decyzja 
magistratu lwowskiego o utwo-
rzeniu galerii obrazów, w  1902 
roku – zakup pierwszych ob-
razów polskich artystów : Wil-
helma Leopolskiego - Śmierć 
Acerny i Lichwiarz, Jana Sty-
ki, Feliksa Wygrzywalskiego, 
oraz kilku płócien Jana Ma-
tejki (m.in. Śluby Lwowskie 
Jana Kazimierza), Jacka Mal-
czewskiego i Edwarda Okunia.  
W 1907 roku nastąpił  zakup 
dużej kolekcji Jana Jakowicza 
(ok. 400 obrazów, w tym obra-
zy Rafaela, Rembrandta, Ru-
bensa, Van Dyke, Velasqueza, 
Ribeiry, Watteau i innych). 
W 1914 roku  – umieszczenie 
galerii przy ul. Ossolińskich 
3, w pałacu zakupionym od 
znanego historyka, pisarza 
i kolekcjonera Władysława 
Łozińskiego, zbudowanym w 
1873 roku dla hrabiny I. Dzie-
duszyckiej.  W  1919 roku – 
powiększenie zbiorów galerii 
o zbiór Bolesława Orzechowi-
cza, podarowany miastu Lwów 
(dzieła Jana Matejki, Juliusza 
Kossaka, Artura Grottgera). 
14 lutego 1907 roku – dzień 
otwarcia galerii obrazów sztu-
ki polskiej i sztuki zachod-
nioeuropejskiej, Panoramy 
Racławickiej.  W  1938 roku 
– kolejne dary dla galerii: Le-
ona Pinińskiego i Konstantego 
Brunickiego. W obawie przed 
wojną w galerii zdeponowano 

szereg prywatnych kolekcji z 
okolic Lwowa, złożonych tam 
głównie przez arystokrację i 
ziemiaństwo polskie.
W  1940 roku - po rozkazie oku-
pacyjnych  władz sowieckich na-
stąpiła reorganizacja muzeów, w 
wyniku której m.in. Ossolineum 
straciło swój status prawny Za-
kładu Narodowego i zostało 
znacjonalizowane ze wszystkimi 
zbiorami, stając się filią Akade-
mii Nauk Ukraińskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej. 
Do miejskiej galerii obrazów 
włączono zbiory sztuki z Mu-
zeum Lubomirskich, z Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, 
Biblioteki Baworowskich, Brac-
twa Stauropigijskiego, Muzeum 
Historycznego oraz prywatnych 
kolekcji Dzieduszyckich, Gołu-
chowskich, Sapiehów, tym sa-
mym likwidując te muzea, a ich 
zbiory rozpraszając w wyniku 
braku organizacji.
W okresie okupacji niemieckiej 
ukryto część kolekcji w piwnicy 
domu i pomieszczeniach kate-
dry ormiańskiej, lecz 225 obra-
zów, pośród których znajdowały 
się: Autoportret Rembrandta i 
Portret damy Gossarta, zostały 
wywiezione przez Niemców na 
Zachód.
W czasie drugiej okupacji so-
wieckiej (od lipca 1944) za-
częto prowadzić barbarzyńską 
akcję „oczyszczania zbiorów 
muzealnych i bibliotecznych z 
dzieł szkodliwych”, prowadzoną 
przez L. O. Lubczyka z Muzeum 
Sztuki Ukraińskiej. 
Akcja ta polegała na utworzeniu 
zbiorów specjalnych w których 
gromadzono polskie malarstwo, 
książki, zabytkową broń, nie-
poprawną ideologicznie grafikę 
etc. a potem je bezpowrotnie 
niszczono. Celem tego „przed-
sięwzięcia” było zatarcie śladów 
wielowiekowej kulturowej obec-
ności Polski na tych terenach.
Po zakończeniu II Wojny Świa-
towej sowieckie władze zorgani-
zowały nowe oddziały w galerii 
rosyjskiej sztuki przedrewolu-
cyjnej i sztuki narodów ZSRS.
Po odzyskaniu przez Ukrainę 
niepodległości, polskie dzie-
dzictwo narodowe nie zostało 
zwrócone prawowitym właści-
cielom i pozostaje w gestii obec-
nych władz ukraińskich.

 Istniejące placówki Lwow-
skiej Galerii Obrazów:

galeria obrazów – ul. Stefany-
ka (d. Ossolińskich) 3,
galeria obrazów – pałac Potoc-
kich – ul. Kopernika 15,
muzeum książki – pałac sztuki 
– ul. Kopernika 15a,
muzeum Rusałki Dniestrowej 
– wieża cerkwi św. Ducha – ul. 
Kopernika 40,
muzeum zabytków starożytne-
go Lwowa – kościół św. Jana 
Chrzciciela – Stary Rynek

Kaplica Boimów – plac Kate-
dralny (d. Kapitulny) 1,
muzeum rzeźby barokowej 
Jana Jerzego Pinzla – kościół 
Klarysek – pl. Celny 1,
ekspozycja malarstwa bata-
listycznego (w tym ogromne 
malowidła z żółkiewskiej fary 
na zamku  w Olesku.

Wymienione zbiory stanowiące 
skarb dziedzictwa narodowego 
nie tylko, iż nie zostały Polsce 
zwrócone, ale są jeszcze wywo-
żone w niewiadomym kierun-
ku i systematycznie niszczone. 
Polskie władze zapewne w imię 
„poprawności politycznej” nie 
upomniały się o zwrot własności 
Narodu Polskiego.
W roku 1998 Lwowska Galeria 
Sztuki wystawiła „swoje” ekspo-
naty w Muzeum Przyrodniczym 
Miasta Krakowa. Zwróciłem 
się w tej sprawie  do prezyden-
ta Krakowa Andrzeja Gołasia, 
lecz nie otrzymałem odpowie-
dzi. Wystawione zostało w Mu-
zeum Przyrodniczym  w Krako-
wie m.in. oryginalne popiersie 
Marii Konopnickiej / replika na 
Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie/.
Grabież polskich dzieł sztuki 
rozpoczęła się już w XI wieku, 
kiedy książę czeski Brzetysław 
podczas najazdu na Polskę ob-
rabował Wielkopolskę – Poznań 
– Gniezno. Następnie obrabował 
zabytki w Krakowie. Rabunki 
kontynuowali Niemcy napada-
jąc na pierwszych Piastów na 
polskich ziemiach zachodnich, 
a potem Tatarzy i Turcy przez 
wiele wieków grabili polskie 
ziemie wschodnie. W 1655 roku 
w czasie najazdu Szwedów zra-
bowali oni liczne dzieła sztuki, 
niszcząc kilkadziesiąt zamków 
obronnych. O rozmiarze tych 
rabunków dokonanych przez 
Szwedów świadczy wywiezio-
nych z Krakowa 550 wozów z 
cennymi zabytkami dzieł sztu-
ki, a zabytkowe wyposażenie 
zamku Lubomirskich z Wiśni-
cza  wywieźli do Gdańska na 
150 wozach, w podobny sposób 
wywożąc zabytki z innych pol-
skich miast. Obecnie szwedzkie 
muzea przepełnione są polski-
mi dziełami sztuki i nikt się nie 
upomina o nie. Rozpoczynając 
walkę z Konfederację Barską 
w 1768 roku, wojska rosyjskie 
rabowały polskie miasta, naj-
bardziej rabując w Krakowie 
zabytki wawelskie wywożąc ze 
skarbca koronnego historycz-
ne pamiątki i wawelskie arrasy; 
arrasy z Zamku Królewskiego 
w Warszawie zabrali po II roz-
biorze 350 sztuk. Po Rosjanach 
Prusacy w  1795 roku napadli na 
Kraków i zrabowali skarbiec ko-
ronny, a cenne jego zabytki prze-
topili u siebie. 
Austriacy zniszczyli na Wawelu 
dwa kościoły i niektóre zabyt-
kowe domy, a Zamek Królewski 

zbezcześcili zamieniając go na 
koszary wojskowe.  Niszczenie 
Wawelu kontynuowali Niemcy 
w czasie II Wojny Światowej. 
Południowi sojusznicy Hitlera 
Słowacy wkraczając do Polski 
1 września 1939 roku rabowali 
na Podhalu zabytki polskiej kul-
tury. 
Z pałacu Uznańskich w Szafla-
rach Słowacy zrabowali przeszło 
sto dzieł sztuki, obrazy, rzeźby 
zabytkowe, meble i inne przed-
mioty artystyczne, a w Nowym 
Targu bibliotekę, archiwum 
spisko-orawskie, obrabowali 
również ci hitlerowscy sojusz-
nicy kilka cennych rzeźb religij-
nych z przydrożnych kapliczek 
na Podhalu. Słowacy zagrabili 
również dużą bibliotekę księży 
pijarów z Podolińca leżącego 
kiedyś na polskim Spiszu. Była 
to do rozbiorów Polski trzecia 
co do wielkości biblioteka w 
kraju – po Bibliotece Jagielloń-
skiej  i Załuskich. Składała się 
w dużej mierze z księgozbio-
rów polskich magnatów, którzy 
przed najazdem szwedzkim w 
1655 roku uciekli do starosty  
Lubomirskiego w Lubowli na 
Spiszu i zabrali ze sobą ważne 
książki, które następnie tam po-
zostały. Pod koniec XIX wieku 
władze austriackie zlikwidowały 
polskie seminarium księży Pija-
rów w Podolińcu i bibliotekę, a 
jej księgozbiór rozdzielono tak, 
iż polskie rękopisy literackie i 
staropolskie pierwodruki prze-
kazano do narodowej słowackiej 
biblioteki w Martinie, Maticy 
Słoweńskiej, księgozbiór w ję-
zykach obcych dano bibliotece 
w Budapeszcie, a sporo innych 
książek złożono w bibliotece w 
Kieżmarku. Również Ukraina 
przywłaszczyła sobie tysiące 
polskich dzieł sztuki. Gdy w la-
tach 60 ubiegłego wieku wybie-
rałem się na wycieczkę do Kijo-
wa  wybitny badacz twórczości 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
ówczesny rektor krakowskiej 
WSP Wincenty Danek prosił 
mnie abym się dowiedział ci się 
stało z Muzeum Kraszewskiego 
w Żytomierzu. W Kijowie rektor 
ukraińskiego Muzeum Narodo-
wego zawiózł mnie do dużego 
budynku, gdzie znajdował się 
magazyn dzieł sztuki, by zorien-

tować się, czy są tam pamiątki po 
Kraszewskim z muzeum z Żyto-
mierza. Kierownik magazynu 
powiadomił mnie, że tylko mała 
część magazynu została zinwen-
taryzowana, a 90 procent zabyt-
ków oczekuje rejestru. Wówczas 
przeszliśmy chodnikiem długie-
go budynku, aby dostrzec jakieś 
pamiątki po Kraszewskim. I oto 
po obu stronach magazynu le-
żały dwumetrowej wysokości 
stosy zabytków, ciągnące się na 
długości ok. 150 metrów; stosy 
te zawierały obrazy, rzeźby, za-
bytkowe meble itd. Zebrane tu 
ze wszystkich polskich muze-
ów, pałaców i dworków naszego 
międzywojennego Podola. Tych 
zabytków było tysiące.
Bardzo przeżyłem gdy w Mar-
tinie na Słowacji zobaczyłem 
stos  staropolskich nieznanych 
rękopisów literackich i pierwo-
druków. Pomyślałem, iż gdyby 
te dzieła zostały zbadane mo-
głoby się okazać, że nasza lite-
ratura staropolska była o wiele 
bogatsza, niż się o niej pisze w 
opracowaniach naukowych i 
podręcznikach.. Zaapelowa-
łem do władz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i pracowników 
naukowych tej uczelni, aby 
pojechali do Martina i zbadali 
te zabytki. Niestety niczego w 
tym celu nie uczyniono. Nama-
wiałem też   dyrekcję Bibliote-
ki Jagiellońskiej, aby domagali 
się zwrotu naszego księgozbio-
ru zrabowanego z Podolińca, 
który znajduje się obecnie w 
Maticy  Slowenskiej w Marti-
nie, lub, aby dokonano wymia-
ny wielu książek, bo i w naszej 
Jagiellonce znajduje się nieco 
słowackich druków. Niestety 
dyrekcja Biblioteki Jagielloń-
skiej niczego w tej sprawie nie 
uczyniła. W opisanych spra-
wach rabunku dziedzictwa na-
rodowego zwróciłem się do ów-
czesnego prezydenta RP Lecha 
Wałęsy, który również niczego 
nie uczynił.

Opracowanie

Aleksander Szumański, Boże-
na Rafalska, prof. Jan Majda 
„Lwowskie Spotkania”,
 „Kurier Codzienny” Chicago

GRABIEŻ SZTUKI NARODOWEJ
Aleksander Szumański

/ Foto: Kościół Jezuitów we Lwowie 
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Jak to się stało, że na Litwie, 
gdzie obok nazwisk litewskiego 
pochodzenia było bardzo dużo 
nazwisk pochodzenia polskiego, 
w dobie obecnej tych ostatnich 
jest o wiele mniej niż w prze-
szłości, a ludzie, którzy nadal 
chcą uważać się za Polaków i 
mieć polskie nazwiska, są pod-
dawani presji litewskich środ-
ków masowego przekazu oraz 
wielu litewskich polityków?

Skąd się wzięły tak liczne litew-
skie nazwiska, będące rzadkością 
do początku XX wieku? By zro-
zumieć to zjawisko, powróćmy 
do początku lat dwudziestych 
ubiegłego stulecia. Państwo Li-
tewskie budowało się wówczas 
na zrębach antypolskości, której 
sprzyjały siły, sprzeciwiające się 
powstaniu Państwa Polskiego i 
wzmocnieniu znaczenia Rzeczy-
pospolitej. W rachubę wchodziło 
wszystko, nawet sprawa nazwisk. 
Ten ważny czynnik Litwini wy-
korzystywali i bezczelnie wy-
korzystują do dziś dnia dla pro-
pagandy o rzekomej polonizacji 
Wileńszczyzny.

Jak wiadomo, chłopi w swej 
większości nazwisk nie mieli. 
Na Litwie nadawano je przeważ-
nie po zniesieniu pańszczyzny. 
Często więc brali oni nazwisko 
swojego byłego gospodarza albo 
od przezwiska, w wielu wypad-
kach nazwisko powstawało też od 
imienia. Istniały także nazwiska 
litewskiego pochodzenia, które 
nawet za czasów Stefana Batore-
go brzmiały zupełnie po litewsku.

Dla przykładu, w Stawidańcach 
obecnego rejonu solecznickego 
w inwentarzach w 1685 roku są 
zapisani mieszkańcy, mający na-
zwiska litewskie: Micunas, Jano-
nis; w Wilkańcach — Daukszelio-
nis, Waisztautonis; w Popiszkach 
— Pusewaszkis. Nigdzie w 
przeszłości nie spotykamy faktu 
przerabiania nazwisk, najwyżej 
niedbałość lub błąd kaligraficzny 
księdza powodował nieświado-
mą zmianę nazwiska, w wyniku 
którego Sienkiewicz stawał się 
Sinkiewiczem, Juszkiewicz Juc-
kiewiczem itd. Nikomu do głowy 
nie przychodziła myśl przerabiać 
nazwiska, ponieważ nie było po-
jęcia o etniczności.

W XV-XVII wiekach zaistniała 
potrzeba ściślejszego oznaczania 
gałęzi rodowych, wskutek czego 
zjawiła się tendencja do okre-
ślania rodzin nowymi nazwami, 
pochodzącymi od nazw miejsco-
wych dóbr, a także — od imion 
ich właścicieli. W encyklopediach 
zagranicznych znajdujemy, że na-
zwisko jest jednostką obowiąz-
kową, dziedziczną i niezmienną 

w swojej formie słowotwórczej, 
fonetycznej i graficznej.

Tego jakoś nie mogą zrozumieć 
nasi bracia Litwini, błądzący w 
ciemnościach chorobliwego na-
cjonalizmu. Mający stopnie na-
ukowe, pragną nimi przytłamsić, 
mający butę i pewność siebie, 
wypisz-wymaluj jak profesorzy 
sowieccy, przekonani i pewni 
zwycięstwa komunizmu głoszą 
swe racje.

Litwini dość często bazują swoje 
stwierdzenia o etnicznie litewskim 
pochodzeniu Polaków Wileńsz-
czyzny na podstawie nazwisk, 
rzekomo mających litewskie po-
chodzenie. Podając przykłady 
niektórych nazwisk Polaków, na 
przykład, Molis, Żuwiel, Jodko, 
Mażul, Bołtuć itd. nie chcą przy-
jąć do wiadomości, że według 
nazwiska nie wolno sugerować 
człowiekowi jego narodowości 
i oskarżać o polonizowanie się. 
Polacy przecież nie zarzucają Li-
twinom zlituanizowania się, o ile 
podobne nazwiska mają polskie 
pochodzenie, czego przykładami: 
Glinskis, Černiauskas, Kazlau-
skas lub Baranauskas, albo nie su-
gerują, iż ktoś jest Niemcem, bo 
ma nazwisko Landsbergis.

Nie wiem, czy pracownik Inspek-
cji Komisji Językowej Arūnas 
Dambrauskas wie, że jego nazwi-
sko pochodzi od polskiego słowa 
„Dąbrowa”. Ma on wszak pełne 
prawo uważać się za Litwina, bo 
to jego decyzja i nikt nie może jej 
podważać. Polacy oczekują więc 
wzajemności. Wielu potomków 
tych i podobnych osób jest teraz 
przekonana o swoim litewskim 
pochodzeniu. Ba, poucza nawet 
tych, którzy zostali wierni tradycji 
rodzinnej i nazwiska nie zmienili, 
już pomijając fakt, że nie nazwi-
sko, ale wewnętrzne przekonanie 
człowieka jest czynnikiem, decy-
dującym, by określić się, kim jest. 
Przodkowie byłego prezydenta 
Brazauskasa do czasów sme-
tonowskich — to Brzozowscy. 
Publicysta, weteran Powstania 
Styczniowego 1863 roku, autor 
wydanej w roku 1906 w języku 
polskim publikacji „Stosunki pol-
sko-litewskie”, w litewskim wy-
daniu encyklopedycznym pomni-
ków kultury, współfinansowanym 
w 1996 roku przez Ministerstwo 
Kultury RL, jest wpisany jako 
Gustavas Brazauskas. Tymcza-
sem w tle informacji widnieje 
zdjęcie nagrobku na cmentarzu 
w Oniksztach z napisem Gustaw 
Brzozowski. W 1906 roku, po 
częściowej liberalizacji, władze 
carskie nie wtrącały się w spra-
wę napisów na nagrobkach, stąd 
podstawą w tym było własne ży-
czenie.

Takie oto jest oficjalne spojrzenie 
na kulturę i dziedzictwo władz li-
tewskich, folgujących wojującym 
asymilatorom. Oficjalnie figuru-
jący w ciągu całego życia patriar-
cha niepodległej Litwy, doktor 
Iwan Basanowicz, który nawet 
na swoich wizytówkach wpisy-
wał własne nazwisko właśnie w 
taki sposób, za czasów Drugiej 
Rzeczypospolitej ma na nagrob-
ku jego litewski wariant, bo takie 
miał życzenie.

Litwini zazwyczaj nie wspomi-
nają, unikają faktu, że w odróż-
nieniu od Polski, w Republice 
Litewskiej 17 stycznia 1922 roku 
uchwalono restrykcyjną ustawę o 
zmianie nazwisk (Pavardžių ke-
itimo įstatymas), zgodnie z którą 
nazwiska zmieniano, „jeżeli ma 
ono słowiański sufiks, jest prze-
tłumaczone na inne nazwiska, 
zmienione pod wpływem innych 
języków”. Na domiar, wszystkie 
podatki i wydatki, wynikające ze 
zmiany nazwiska, kompensował 
rząd.

Jak widać, władze litewskie po-
siadały szerokie pole do popisu. 
Nikt nie miał bowiem zamiaru 
badać, jak, kiedy i czy w ogóle 
nazwisko było zniekształcone 
lub przetłumaczone. Chodziło o 
szybką i bezwzględną asymilację. 
Wypowiedzi wybrańców narodu 
w Sejmasie Litwy międzywojen-
nej odnośnie nazwisk są bardzo 
ciekawe. Członek polskiej frak-
cji Snielewicz 23 czerwca 1920 
roku zaznaczył (po polsku zresz-
tą): „Polacy protestują przeciwko 
obecnemu stanowi rzeczy, który 
nie tylko nie pozwala Polakom 
korzystać z należnych praw, ale 
wręcz odwrotnie, tworzy z nich 

narodową grupę obywateli, z 
wrzaskiem ze wszystkich stron 
prześladowaną, poczynając od 
nietykalności osobistej, słowa, 
prasy, nauki, zebrań i kończąc 
usunięciem zagwarantowania 
swobodnego narodowego samo-
określenia się”.

Rozpoczęła się wówczas konse-
kwentna depolonizacja. Brzmiące 
po polsku nazwiska były niepożą-
dane i wrogie, ograniczały możli-
wość społecznego awansu, przez 
co ludzie byli zmuszeni je lituani-
zować, a przypieczętować sprawę 
miała ustawa o nazwiskach, która 
otworzyła drogę dla otwartej litu-
anizacji nazwisk. Również czło-
nek polskiej frakcji Grajewski był 
oficjalnie zmuszony do zmiany 
nazwiska na Grajauskas.

Na początku dyskusji w Sejmasie 
nawet zagorzali nacjonaliści zdra-
dzali jednak w tej materii ozna-
ki sumienia i przyzwoitości. Na 
przykład, poseł Krupavičius (blok 
chrześcijańskich demokratów) 
zaznaczył: „Brak ustawy o nazwi-
skach powoduje, że ludzie sami 
wolą przechrzcić się. Starkiewicz 
staje się Starkusem, Hryniewicz 
— Griniusem. Takich wypadków 
nie możemy tolerować”. Wtóro-
wał mu poniekąd premier rządu 
Grinius: „Moje nazwisko jest 
wszędzie zapisane jako Grynie-
wicz, ale ponieważ ludzie od wie-
ków nazywają nas Griniusami, 
więc i ja tak chcę się nazywać”.

Znamienna jest w tym względzie 
wypowiedź posła Čepinskisa 
(również socjaldemokraty): 
„Mówi się, że trzeba naprawić 
historyczną krzywdę, jaką zro-
biono polszcząc nasze nazwiska. 

Ja chcę powiedzieć, że wysiłki 
zmienić nazwisko, mając chęć 
pokazania swej wierności Litwie, 
ukazania swego patriotyzmu, 
przypominają wysiłek ubrania się 
w pewne szaty, żeby ukryć swo-
ją prawdziwą wewnętrzną treść i 
nic więcej. Litewskie nazwisko 
wcale nie zapewnia patriotyzmu; 
w taki sam sposób polskie nazwi-
sko nie świadczy, że jesteś nie-
-Litwinem. Takich wysiłków do 
zmiany nazwisk jakoś nie widać 
u Finów. Niektórzy ludzie czynią 
to, by afiszować swój patriotyzm 
i zrobić popłatny interes. Ale gdy 
nadejdą inne czasy, oni ponow-
nie zmienią swoje nazwiska”. 
Jak widać, kilka wątpiących gło-
sów pogody nie zrobiło i ustawę 
przyjęto. W jej następstwie zja-
wiły się rządowe postanowienia 
i ogromne rzesze ludzi zaczęły 
przeinaczać nazwiska. Zmia-
ny nazwisk z Sosnowskiego na 
Sasnauskas, z Żukowskiego na 
Žukauskas, to jeszcze niewinne 
zmiany, z których da się odczytać 
pierwotny wariant. Niestety, wy-
nurzyła się tendencja przeinacza-
nia nie tylko końcówki.

Spójrzmy na długie listy prze-
kabaconych nazwisk zgodnie z 
rządową decyzją. Kilka z nich 
wyrywkowo i dla przykładu po-
równałem z nazwiskami przod-
ków z księgi kościelnej. Prze-
konałem się, że przodkowie 
mieli nazwiska polskie. Co się 
stało? Nie wystarczyło przero-
bić ochrzczonego i zapisanego w 
księdze kościelnej Wacława Wró-
blewskiego z Kowna na Vrubliau-
skas. Ponieważ ta „modyfikacja” 
rżnęła jeszcze ucho litewskich 
urzędników polskim rdzeniem, 
dlatego nazwisko zmieniono na 
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„Pan z Litwy i po polsku? 
Nie pojmuję wcale…”
Zbigniew Siemienowicz

/ / Na pomniku Wieszcza w Wilnie jedyny napis to „Adomas Mickevičius” Fot. Marian Paluszkiewicz
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Žvirblis. Rosjanin Timofej Stel-
makow stał się Stelmokasem 
(stelmach, to przecież kołodziej w 
językach słowiańskich), urodzo-
ny na Łotwie Aleksandr Iwanow 
został Jonušasem, Szostakowski 
— Šeštakauskasem, Gorelczio-
nok — Garelisem, Wasilonok — 
Vasiūnasem, Kacas — Dainysem, 
Sitnikas — Skirmantasem, Vie-
mart — Vydūnasem, Jastrzębski 
— Vanagūnasem. Byli i tacy, któ-
rzy stali się Kazlauskasami i Vru-
bliauskasami, zachowując polski 
rdzeń. W tym wypadku została 
chociaż luka, zdradzająca pocho-
dzenie nazwisk.

Fantazja litewskich urzędni-
ków dość często nadawała róż-
nego pochodzenia nazwiskom 
jedno i to samo brzmienie. W 
„Wiadomościach Rządowych” 
(„Vyriausybės žinios”) znajduje-
my, jak Kozłowski i Fiszer otrzy-
mali nazwisko Arūnas, a osoby z 
różnymi nazwiskami: Przeracki, 
Wróblewski, Fiszer, Sienkiewicz 
byli „obdarowani” nazwiskiem 
Šarūnas. Teraz, asymilowani po-
tomkowie podobnych osób są 
często święcie przekonani o swo-
im litewskim pochodzeniu, bazu-
jąc je na podstawie czysto po li-
tewsku brzmiącego nazwiska.

Gdyby Kaczyński miał szczęście 
mieszkać na Litwie Kowieńskiej, 
to mógłby otrzymać nazwisko 
Kačionis, jak to stało się z Ka-
czyńskim z Wiłkomierza. Balys 
Dvarionas, znany kompozytor 
litewski, urodzony na Łotwie w 
1904 roku, przyszedł na świat w 
rodzinie Dworanowiczów, jako 
Bolesław Dworanowicz. Na Li-
twie na początku mianował się 
jako Dvarionavičius, a później 
stał się Dvarionasem.

A oto kilka wersji nazwiska To-
maszewski. W zależności od hu-
moru urzędnika powstawały takie 
oto warianty: Tamašauskas, Ta-
mošaitis, Tomaitis, Tomonis.

A oto jeszcze kilka przykładów 
całkowitej zmiany nazwisk: Stróż 
stał się Strużasem, a później Su-
mantasem, Szefer — Šiaurysem, 
Bieleszkiewicz — Baltėnasem, 
Gładki — Glažysem. Gabriel 
Zabłocki spod Szawel „prze-
chrzczony” został na Užubalisa. 
Radzę więc ministrowi Ažubali-
sowi sprawdzić swoje pochodze-
nie, a — myślę — czeka go wiele 
niespodzianek. Między innymi, 
poseł na Sejm RL w latach 1992-
1996 V. Velikonis przyznawał się 
do polskiego pochodzenia, choć 
mówił, że teraz już w jego rodzi-
nie nikt tego nie czyni.

Przykłady można mnożyć na ty-
siące. Powstaje inne pytanie: czy 
Litwini mogą podać źródło, by na 
szczeblu państwowym w Polsce 
tak bezpardonowo przerabiano 
nazwiska? Z tego, co wiem, naj-
wyżej odrzucano końcówki i to 
na własne życzenie osoby. Słynny 
obrońca Strękowej Góry, polski 
bohater Władysław Raginis nie 
został Rogińskim, Molis nie zo-
stał Glińskim, jeśli tego sobie nie 
życzył.

Były wicepremier i członek Sej-
mu RL, filozof Romualdas Ozo-
las w ciągu pięćdziesięciu lat był 
Łotyszem. Wyczuwszy jednak, że 
karierę na Litwie lepiej się robi, 
gdy się jest etnicznym Litwinem, 
w 1990 roku doznał olśnienia i… 
postanowił stać się Litwinem. 
W wyniku osobistej prośby i 
postanowienia Rady Najwyższej 
Sowieckiej Socjalistycznej 
Republiki Litewskiej, sygnowa-
nego podpisami sekretarza Sa-
butisa i przewodniczącego Bra-
zauskasa, zmienił narodowość z 
Łotysza na Litwina poprzez zapis 
w dowodzie osobistym i nikt ja-
koś nie zarzuca mu, kim miałby 
być i jakie ma pochodzenie. Nie 
wiem wprawdzie, dlaczego nie 
zmienił łotewskiego nazwiska 
na bardziej swojsko po litewsku 
brzmiące Ąžuolas.

W grę wchodzą podwójne stan-
dardy: każdy, kto się lituanizuje, 
jest dla Litwinów w porządku. 
Kto natomiast chce nie tyle po-
lonizować się, ile zostać sobą i 
w zgodzie ze swoim sumieniem, 
uchodzi za prawie wroga. Dla-
czego Litwini, jak diabeł krzyża 
boją się polskiego świadectwa na 
Litwie, częstokroć negując nawet 
jego istnienie, a zgodnie perswa-
dując o mistycznej nagminnej 
polonizacji rodaków? Nawet ci 
najwięksi mają oznaki tej nacjo-
nalistycznej choroby. Oto frag-
ment III części „Dziadów” Ada-
ma Mickiewicza:

Pan z Litwy i po polsku? Nie 
pojmuję wcale. — 
Ja myśliłem, że w Litwie to 
wszystko Moskale. 
O Litwie, dalibógże! Mniej wiem 
niż o Chinach…

Klasyk litewskiej literatury, poeta 
Justinas Marcinkevičius, uważa-
jący widocznie, że Polaków na 
Litwie nie było, a zjawili się wy-
łącznie po akcji generała Lucja-
na Żeligowskiego, tak tłumaczy 
ten fragment, wypaczając zresztą 
jego sens:

Tai jūs iš Lietuvos? O aš maniau 
lig šiolei 
Kad Lietuvoje nėra lietuvių, tik 
maskoliai 
Pažįstu Lietuvą kaip Kiniją, 
deja…

Widocznie zbyt głęboko zapadł w 
duszę Basanavičius, który otwar-
cie wypowiedział swój stosunek 
do Polaków w gazecie amery-
kańskich Litwinów „Apšvieta” 
w 1892 roku, gdy nikt jeszcze nie 
podejrzewał zaistnienia polsko-
-litewskich waśni wokół Wilna: 
„Każdy, kto zna się na przeszło-
ści Litwy, wie, że w szeregu nie-
przyjaciół Litwy Polacy zajmują 
pierwsze miejsce. Powinni oni 
figurować nie jako przyjaciele 
Litwy, ale jako najwięksi nieprzy-
jaciele”. Gdy oficjalne delegacje 
Polski i Litwy składają wieńce 
na grobie Marszałka Piłsudskiego 
(który nigdy nie powiedział złego 
słowa o Litwinach) i w miejscu 
spoczynku Basanavičiusa, warto 
pamiętać o symbolice takich ge-
stów.

Kijowski majdan z lat 2013-2014 
zwany pod nazwą Euromajdan 
który był protestem  przeciw-
ko niepodpisaniu przez Ukrainę 
umowy stowarzyszeniowej z 
Unią Europejską rzucił cień na-
dziei, że oto wszechobecny pa-
rawan zmowy milczenia w  pol-
sko-ukraińskich stosunkach które 
wg. polskiej strony winny stano-
wić podstawy prawdy historycz-
nej  zostanie wreszcie usunięty.
Wskazywały też na to wizyty pol-
skich polityków na majdanie i ich  
„płonące” emocjami wystąpienia 
jak chociażby Jarosława Kaczyń-
skiego czy Pawła Kukiza. Ta fala 
emocji, łącznie ze wznoszeniem  
(mniej/bardziej świadomie) ban-
derowskiego pozdrowienia na nic 
się zdała. Entuzjazm i wzajemne 
zaufanie szybko pokazały, że były 
to pozorne działania strony ukra-
ińskiej mające na celu uzyskanie 
od Polaków poparcia w obaleniu 
legalnie wybranych władz Ukra-
iny, w tym prezydenta Janukowy-
cza. 
Cześć środowisk kresowych, w 
cztery lata po euromajdanie fatal-
nie ocenia polsko-ukraińskie sto-
sunki a to dopiero początek rosną-
cego wśród tej populacji Polaków 
niezadowolenia. 
To najgorszy okres we wzajem-
nych relacjach stawiający stronę 
ukraińską w roli beneficjenta, 
Polskę zaś w roli świadczenio-
dawcy wobec roszczeniowej po-
stawy Kijowa.  
Przed ostatnią wizytą Dudy na 
Ukrainie wielu kresowian za-
stanawiało się nad sensem tego 
wyjazdu. W starciu dwudziesto-
wiecznych prawd przegrała histo-
ria oparta na faktach i dowodach 
stojąca za Dudą, wygrała fikcja i 
historyczne kłamstwa stojące za 
Poroszenką. Te kłamstwa powin-
ny być głośno i wyraźnie skryty-
kowane, zastąpione prawdą a nie 
chowane za mocno przesłodzone 
protokolarne wystąpienia Dudy. 
   
Podczas gdy Duda zabawiał się 
w protokolarny Wersal mówiąc o 
„wyróżnieniach nie opierających 
się na naukowych dowodach 
„(chodzi tu o postępującą gloryfi-
kację kultu Bndery),  Poroszenko 
bez żadnych ceregieli powiedział, 
że: „jego zdaniem Bandera wniósł 
ogromny wkład w ukraiński ruch 
wyzwoleńczy”, koniec kropka.
Po tej wizycie w sieci zawrzało i 
trudno się temu dziwić. Twarde 
słowa Poroszenki wydają się być 
nie do wzruszenia przez mocno lu-
krowaną „ostrożność Dudy. Warto 
w tym miejscu przytoczyć słowa 
sprzed lat Radka Sikorskiego o 
„uszanowaniu wrażliwości braci 
Ukraińców”, bo co jak co, ale w 
tej sprawie mimo zmiany ekipy 
rządzącej nie zmieniło się nic. 

Obszar niezadowolenia olbrzy-
miej części Kresowian i polskich 
patriotów na eskalację działań Ki-
jowa mających na celu kultywo-
wanie banderowskiej religii  do-
tyczy dawnego terytorium II RP 
a więc im więcej stawianych tam 
banderowskich pomników tym 
bardziej jest to dla nas bolesne.
Ukraiński Instytut Pamięci Na-
rodowej, pod przewodnictwem 
probanderowskiego Wladimira 
Wiatrowycza nie wydał żadnej 
naukowej rozprawy dotyczącej 
faktów historycznych związanych 
z rzeczywistą działalnością Ban-
dery, OUN czy UPA, za to gar-
ściami czerpią i przywołują pu-
blikacje i opracowania polskich 
historyków nie kryjących swoich  
probanderowskich preferencji.
To może oznaczać jedno, że oto 
mamy do czynienia ze zmateria-
lizowaniem się mitu/kutu Bande-
ry, a do takiego działania zachęca 
tzw. Uchwała Krajowego Prowi-
du Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów(OUN) podjęta 22 VI 
1990 roku. 
Projekt tej uchwały najwyraźniej 
idzie w kierunku zniwelowania  
asymetrii faktów jaka różni stro-
nę ukraińskią od polskiej. Prze-
ciw faktom, historycznym wyda-
rzeniom  i świadkom ludobójstwa 
strona ukraińska tworzy przeciw-
stawne mity a przede wszystkim 
odwraca prawdę historyczną tak 
by wybielić zbrodnie swoich mi-
tycznych „bohaterów” a obciążyć 
Polaków.
Bardzo chętnie zwolennicy ban-
derreligii na Ukrainie odwołują 
się do  książki Grzegorza Motyki 
„Od rzezi Wołyńskiej do opera-
cji” Wisła „ stawiając znak rów-
ności między tymi wydarzeniami. 
Nie bez winy jest tu sam Motyka 
który jak mantrę powtarza pod-
czas wymieniania liczb zwrot 
„prawdopodobnie” a chodzi tu o 
straty po stronie polskiej.
W opracowaniach Ewy i Włady-
sława Siemaszko czy Szczepana 
Siekierki są konkretne wyliczenia 
ale tych nie biorą pod uwagę pro-
banderowsscy historycy z Ukra-
iny.
W podobny sposób komentuje się 
krwawe wydarzenia w Sahryniu 
za które obwinia się Armię Kra-
jową i Bataliony Chłopskie za 
zabicie „niewinnych Ukraińców” 
którzy stawiali zbrojny opór w 
ramach obrony banderowskiego 
garnizonu i posterunku SSGali-
zjen. 
Szczytem manipulacji są rzeko-
me zbrodnie wołyńskiej AK i 27 
WDP AK zmyślone na propa-
gandowe potrzeby ukraińskich 
nacjonalistów. Tu umknął kom-
binatorom działającym w iście 
goebbelsowska stylu  fakt, że 
zbrojne AK powstały dopiero po 

Krwawej Niedzieli na Wołyniu a 
27 WDP AK w styczniu 1944r., 
ale kłamstwo powtarzane tysiąc 
razy wg. Goebbelsa staje się 
prawdą. 
Tak „ustawiane fakty historycz-
ne” są widoczne przez ok. 8 mln. 
populację Polaków z kresowymi 
korzeniami ale niechętnie ko-
mentowane są przez następujące 
po sobie władze i prezydentów. 
Znajduje to negatywne przełoże-
nie na wyniki głosowań stosow-
nych ustaw i uchwał dotyczących 
ludobójstwa w polskim parlamen-
cie. Nie jest to dobry objaw tym 
bardziej, że tu i ówdzie pojawiają 
się przecieki mówiące o wpły-
wach ukraińskich probanderow-
ców na polski parlament a co za 
tym idzie na wyniki w podobnych 
głosowaniach.
Rodzi się więc kolejne pytanie, 
komu pojednanie w stosunkach 
P-U jest bardziej potrzebne, Pol-
sce czy Ukrainie. Nie wiem czy 
banderowski „kwiatek do kożu-
cha” byłby potrzebny milionom 
rodzin które straciły swoje małe 
ojczyzny oraz setkom tysięcy 
które do dzisiaj nie mogą pogo-
dzić się z niepotrzebną śmiercią 
swoich bliskich którzy zginęli od 
banderowskiej siekiery.  
Z całą pewnością takie pojedna-
nie jest bardziej potrzebne Ukra-
inie która aspiruje do członko-
stwa w UE, i co się z tym wiąże 
uniezależnienie od Rosji. Wydaje 
się że Ukraińcy są przekonani, 
że ten proces odbędzie się auto-
matycznie i bez żadnych warun-
ków które stawia polski suweren. 
Wywód logiczny tym bardziej, że  
władze w Polsce nie chcą słuchać 
tego co Kresowianie i patrioci 
mają w kwestii ukraińskiej do po-
wiedzenia. Parlamentarny Zespół 
do spraw Kresów, Kresowian i 
Dziedzictwa Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej prze-
stał działać a to znaczy, że Kreso-
wianie pozostali sami sobie i już 
nie maja najmniejszego wpływu 
na ew. polsko-ukraińskie pojed-
nanie. 
Takie traktowanie Kresowian  
(Suwerena) świadczyć może o 
tym, że mamy do czynienia z po-
dwójnymi standardami pojedna-
nia. 
Pierwszy to pojednanie skutkują-
ce poklepywaniem się po plecach 
polskich i ukraińskich oligarchów 
nie ukrywających banderowskich 
sympatii, drugi z kolei, to wma-
wianie Kresowianom że takie 
właśnie pojednanie jest koniecz-
ne  w imię jakichś wyimagino-
wanych wyższych racji. W taki 
oto sposób ten błędny krąg iluzji 
i kłamstwa się zamyka, gonienie 
króliczka trwa w najlepsze i chy-
ba właśnie o to w tym wszystkim 
chodzi. 

Co z polsko - ukraińskim 
pojednaniem po fiasku 
wizyty Dudy w Kijowie..?
Andrzej Łukawski
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1 grudnia 2017 roku Ukraiński 
IPN (UINP) zorganizował w Łuc-
ku – stolicy obwodu wołyńskie-
go – uroczystość wręczenia 24 
Krzyży Bojowej Zasługi UPA[1]. 
Odznaczenia wręczono krewnym 
zbrodniarzy z UPA (pozwolę sobie 
nie użyć określenia „bojowników 
UPA”, jak portal kresy.pl, ale na-
zwać rzecz po imieniu). Pierwot-
nie odznaczenia te przyznało tym 
zbrodniarzom pośmiertnie kierow-
nictwo OUN-UPA w latach 40. i 
50. XX wieku. UINP legalizując 
tamte decyzje dał jasno do zrozu-
mienia, że pomajadanowa Ukraina 
nie jest kontynuacją państwa pro-
klamowanego 24 sierpnia 1991 
roku, a wywodzącego się formal-
noprawnie z Ukraińskiej SRR.

To państwo zostało przecież oba-
lone w wyniku przewrotów z 2004 
i 2014 roku, które były inspiro-
wane przez USA i Zachód i które 
zakończyły się sukcesem dzięki 
znaczącemu udziałowi w nich sił 
nacjonalistycznych.

Pomajdanowa Ukraina jest kon-
tynuacją Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii – i to nie tylko 
przez gloryfikację ich zbrodniczej 
tradycji, ale także w sensie praw-
nym. Charakter uroczystości w 
Łucku nie pozostawia co do tego 
najmniejszych wątpliwości.

Uroczystość ta została przemil-
czana przez media polskie i za-
chodnie. Nagłośnił ją dopiero w 
połowie grudnia Eduard Dolinski 
– dyrektor Ukraińskiego Komitetu 
Żydowskiego. Ale i tak informację 
tę podał wtedy w Polsce tylko por-
tal kresy.pl i podobne mu media 
nazywane „niszowymi”. Do tzw. 
mediów „głównego nurtu” infor-
macja ta nie przebiła się.

W uroczystości w Pałacu Kultu-
ry miasta Łucka – której oprawę 
artystyczną stanowił koncert pie-
śni Strzelców Siczowych i UPA 
– wziął udział m.in. gubernator 
obwodu łuckiego Wołodymyr Hun-
czyk. Obecna była też Łesia Bon-
daruk – pracownica UINP – która 
pochwaliła się, że była inicjatorką 
wręczenia odznaczeń krewnym – 
jak to określiła – „wołyńskich ryce-
rzy”. „To unikalne wydarzenie dla 
Wołynia i Łucka, które odbyło się 
po raz pierwszy. Bardzo przykro, że 
obecnie nie znamy imion wielu żoł-
nierzy. Nie udaje się zidentyfiko-
wać bohaterów, dlatego stale opra-
cowujemy archiwalne materiały i 
szukamy prawdy” – stwierdziła w 
okolicznościowym przemówieniu 
pani Bondaruk.

Odznaczenia odebrali krewni m.in. 
takich zbrodniarzy z OUN-UPA 
jak: Iwan Bandacz, Wasyłyna 
Demczynśka, Hryhoryj Hruszo-
weć, Serhij Kaczynśki, Iwan Ko-
beć, Mykoła Kowtoniuk, Jakiw 
Kowżuk, Anatolij Koziar, Petro 
Ksendzuk, Iwan Malimon, Andrij 
Mychalewycz, Semen Piatyho-
ryk, Zinowij Samczuk, Ołeksandr 
Stepaniuk, Leonid Wołosoweć, 
Rostysław Wołoszyn, Fedir Zatow-
kaniuk, Sylwestr Zatowkaniuk i Ty-
chon Zinczuk.
Eduard Dolinski zwrócił uwagę, 

że wśród odznaczonych są osoby, 
które przed przystąpieniem do UPA 
służyły w kolaboracyjnej ukraiń-
skiej policji pomocniczej. Policja ta 
brała pod okiem Niemców aktyw-
ny udział w eksterminacji Żydów 
w latach 1941-1942. I tak np. My-
koła Kowtoniuk był komendantem 
policji ukraińskiej w Łucku, która 
uczestniczyła w zamordowaniu 20 
tys. miejscowych Żydów. Jego za-
stępcą był Fedir Zatowkaniuk. Z 
kolei Tychon Zinczuk był szefem 
policji ukraińskiej w Tojkucie, a 
Serhij Kaczynśki dowodził „milicja 
ludową” w Równem, która brała 
udział w eksterminacji 18 tys. tam-
tejszych Żydów. Iwan Kobeć słu-
żył w policji ukraińskiej w Ratnie, 
Petro Ksendzuk w Torczynie, Iwan 
Malimon w Ołyce, a Semen Piaty-
horyk kierował policją ukraińską w 
Lubieszowie. Według Dolinskiego 
we wszystkich tych miejscowo-
ściach policja ukraińska i formacje 
niemieckie wymordowały około 50 
tys. Żydów.

„I tak, na rękach [tych] bohaterów 
jest krew nie mniej niż 50 tys. nie-
winnych żydowskich ofiar. I to nie 
licząc zabitych przez nich później 
Polaków i Ukraińców, kiedy oni 
po służbie w policji przeszli do 
UPA” – napisał Dolinski na swoim 
profilu na Facebooku.

Faktu tego nie chce zauważyć ma-
instream polityczno-medialny w 
Polsce. Trzeba więc przypomnieć, 
że np. Tychon Zinczuk po dezercji 
z policji ukraińskiej do UPA dowo-
dził w 1943 roku pod pseudonimem 
„Kubik” sotnią, która wchodziła w 
skład kurenia Ołeksego Hroma-
diuka, pseudonimy „Holubenko”, 
„Ostriżskij”. Bazą tego kurenia 
były lasy skulińskie, położone na 
północny wschód od Kowla. Nie 
można wykluczyć, że pan Zinczuk 
osobiście brał udział w atakach na 
miejscowe polskie wsie, których 
ludność była w zwyrodniały spo-
sób eksterminowana przez bojówki 
SKW, OUN i UPA[2].

Z kolei Sylwestr Zatowkaniuk, 
ps. „Ptaszka”, był prowidnykiem 
OUN-B w okręgu (powiecie) du-
bieńskim i kierował tam ekstermi-
nacją ludności polskiej. Następnie 
został zastępcą Petro Olijnyka 
„Eneja” – dowódcy Okręgu Woj-
skowego (WO) UPA „Bohun” na 
Wołyniu, jednego z czołowych 
wykonawców ludobójstwa na lud-
ności polskiej Wołynia[3]. „Enej” 
znany był z tego, że własnoręcz-
nie odrąbywał głowy ofiarom. A 
„Ptaszka” robił coś innego?

Anatolij Koziar, ps. „Wołodymyr”, 
był Szefem Służby Bezpeky OUN-
-B w Okręgu Wojskowym UPA 
„Turiw”[4]. Nie muszę chyba tłu-
maczyć jaką rolę odegrała Służba 
Bezpieczeństwa OUN-B w przy-
gotowaniu oraz przeprowadzeniu 
ludobójstwa na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej. Szefem SB 
OUN-B, a więc zwierzchnikiem 
pana Koziara, był Mykoła Łebedź 
– inicjator ludobójstwa na ludności 
polskiej, pełniący pod nieobecność 
Stepana Bandery obowiązki krajo-
wego prowidnyka OUN-B.

Serhij Kaczynśki, ps. „Ostap”, 

„Iwan” (1912-1943), był człon-
kiem OUN od 1931 roku, a w 
latach 1941-1943 pełnił funkcję 
wojskowego referenta OUN-B w 
okręgu (powiecie) rówieńskim. 
Był też zastępcą prowidnyka 
OUN-B na „północno-zachodnich 
ziemiach ukraińskich”, czyli za-
stępcą samego Dmytro Klacz-
kiwśkiego – głównego organiza-
tora ludobójstwa wołyńskiego. 
Kaczynśki zalicza się więc niewąt-
pliwie do grona czołowych organi-
zatorów ludobójstwa na ludności 
polskiej Wołynia. Już pod koniec 
1942 roku zorganizował on pierw-
szą sotnię UPA w gminie Rożysz-
cze (powiat Łuck)[5].

Według historiografii postbande-
rowskiej Kaczynśki miał zginąć 
w walce z Niemcami podczas ata-
ku na fabrykę dykty w Orzewie 
(powiat rówieński), a dowodzona 
przez niego sotnia miała wtedy 
zabić 60 Niemców przy stratach 
własnych wynoszących czterech 
zabitych. Grzegorz Motyka wątpi 
jednak w taką wersję śmierci Ka-
czynśkiego[6].

Do najbliższych współpracow-
ników Klaczkiwśkiego należał 
również uhonorowany pośmiert-
nie Krzyżem Bojowej Zasługi 
UPA Rostysław Wołoszyn, ps. 
„Horbenko” (1911-1944) – czło-
nek OUN od 1929 roku, w latach 
1934-1937 referent propagando-
wy Krajowej Egzekutywy OUN 
na Polesiu i Wołyniu, następnie 
zastępca komendanta głównego 
UPA, dowódca zaplecza UPA i do-
wódca zgrupowania UPA-Zachód, 
a także członek Prowidu OUN-B 
na Wołyniu[7].

Podczas uroczystości w Łucku 
uhonorowano zatem nie tylko 
uczestników niemieckiego ludo-
bójstwa na narodzie żydowskim, 
ale także uczestników banderow-
skiego ludobójstwa – w tym wielu 
czołowych – na narodzie polskim. 
Polski konsul w Łucku, którego 
siedzibę osiem miesięcy wcześniej 
ostrzelali z granatnika „nieznani 
sprawcy”, dyskretnie tego nie za-
uważył. Równie wysublimowa-
ną dyskrecją, powściągliwością 
i taktem wykazali się ambasador 
Jan Piekło w Kijowie oraz prezy-
dent Andrzej Duda podczas swojej 
oficjalnej wizyty na Ukrainie 13 
grudnia 2017 roku. Ale tą dyskre-
cją i powściągliwością wykazały 
się także media amerykańskie, za-
chodnioeuropejskie, polskie i izra-
elskie. Nikt tam nie zauważył tego, 
co stało się w Łucku – bo taki był 
rozkaz Waszyngtonu, dla którego 
nacjonaliści ukraińscy są cennym 
sojusznikiem w dywersji antyro-
syjskiej.

Nie zmienia to faktu, że w Łucku 
stała się rzecz poważna. To nie 
jest tylko gloryfikacja zbrodniarzy 
OUN-UPA, z którą mamy przecież 
do czynienia na Ukrainie przynaj-
mniej od pomarańczowej rewolu-
cji w 2004 roku. Tym razem to jest 
coś więcej. Dotychczas niektórym 
ze zbrodniarzy stawiano pomniki. 
Głównie najważniejszym – Bande-
rze, Szuchewyczowi i Klaczkiwś-
kiemu. Dwóm pierwszym ufun-
dowano też muzea. Teraz jednak 

zbiorowo uhonorowano pośmiert-
nie aż 24 członków OUN-UPA, 
którzy brali udział w zbrodniach 
przeciw ludzkości. Ale nie jakimś 
współczesnym odznaczeniem 
ukraińskim, tylko Krzyżem Bojo-
wej Zasługi UPA – odznaczeniem 
ustanowionym 27 stycznia 1944 
roku przez dowódcę UPA Romana 
Szuchewycza. To jest już coś wię-
cej niż gloryfikacja. To jest sakra-
lizacja zbrodniarzy i ich zbrodni.

Gloryfikacja UPA na pomajda-
nowej Ukrainie osiągnęła zatem 
etap najwyższy – stała się czymś 
w rodzaju już nie ideologii, ale 
parareligii państwowej. Nie moż-
na przejść do porządku dziennego 
nad faktem, że obiektem kultu tej 
parareligii są osoby winne zbrod-
ni przeciw ludzkości. Czy można 
sobie wyobrazić, że do podobnej 
uroczystości jak w Łucku doszło-
by w Berlinie? Czy można sobie 
wyobrazić, że władze niemieckie 
zapraszają rodziny 24 najbardziej 
znanych esesmanów z Auschwitz, 
Mauthausen, Buchenwaldu, Da-
chau i innych obozów koncentra-
cyjnych, a następnie wręczają im 
Krzyże Żelazne nadane tymże es-
esmanom przez Hitlera? Jaka wte-
dy byłaby reakcja świata?

Coś takiego jednak się stało. Nie 
w Niemczech, ale na Ukrainie. 
Na dodatek w Łucku – jednym z 
głównych miast Wołynia, co też 
ma swoją wymowę. Wybór miej-
sca na pewno nie był przypadkowy 
i w połączeniu z oficjalną odmową 
władz ukraińskich zgody na eks-
humację ofiar ludobójstwa wołyń-
sko-małopolskiego przybiera to 
formę potężnego ciosu wymierzo-
nego właśnie tym ofiarom. Ukra-
inie wolno to robić. Niemal pod 
każdą szerokością geograficzną 
piętnowane jest pochwalanie nazi-
zmu i faszyzmu oraz ich zbrodni. 
Pomajdanowa Ukraina uzyskała 
jednak z powodów politycznych 
koncesję od Białego Domu nie tyl-
ko na gloryfikację, ale sakralizację 
ukraińskiej wersji faszyzmu. Dla-
tego w Brukseli, Warszawie i Tel 
Awiwie oficjalnie nie zauważa się 
faktów opisanych powyżej.

Dlatego polskie media głównego 
nurtu nie zauważyły, że 18 grud-
nia 2017 roku komitet wykonaw-
czy rady miejskiej Lwowa podjął 
uchwałę o upamiętnieniu Wasyla 
Biłasa i Dmytra Danyłyszyna – 
bojówkarzy OUN i morderców 
Tadeusza Hołówki (1889-1931), 
polityka piłsudczykowskiego, jed-
nego z czołowych ideologów pro-
meteizmu oraz zwolennika daleko 
idących ustępstw na rzecz Ukra-
ińców[8]. Upamiętnienie będzie 
miało formę tablicy na budynku 
aresztu przy ulicy Horodockiej 20 
(dawniej Kazimierzowskiej) obok 
dawnego więzienia Brygidki, w 
którym stracono Biłasa i Danyły-
szyna. Wcześniej upamiętniono 
ich już pomnikiem w Truskawcu, 
gdzie zamordowali Hołówkę.

Dlatego polskie media głównego 
nurtu potraktowały jako marginal-
ny fakt ostrzelania z granatnika 11 
grudnia 2017 roku polskiego au-
tokaru w Sokolnikach koło Lwo-
wa[9]. Nie było ofiar śmiertelnych, 

a nawet gdyby były, to polski ma-
instream polityczno-medialny ma 
już ten temat przećwiczony i opra-
cowany pod hasłem „rosyjska pro-
wokacja”.

Dlatego ani w Polsce, ani w żad-
nym innym kraju należącym do 
świata euro-atlantyckiego ponow-
nie nie zauważono licznych mani-
festacji, które na wzór sowieckich 
pochodów pierwszomajowych 
wyszły na ulice ukraińskich miast 
1 stycznia 2018 roku, by uczcić 
rocznicę urodzin Stepana Bande-
ry. Z jego portretami, symboliką 
OUN-B i UPA oraz nienawistny-
mi i szowinistycznymi hasłami. W 
Odessie na bramach tamtejszego 
Muzeum Holokaustu i synagogi 
wymalowano podczas Świąt Bo-
żego Narodzenia hasła „pierwszy 
toast za holokaust” oraz „Ukraina 
dla Ukraińców”[10].

W każdym innym kraju świata coś 
takiego wywołałoby natychmia-
stową reakcję rządów, organizacji 
międzynarodowych, organizacji 
żydowskich i organizacji ochro-
ny praw człowieka, a na koniec 
oficjalne oświadczenie rzeczni-
ka Białego Domu. W wypadku 
Ukrainy takiej reakcji nie ma. Jest 
zatem polityczna koncesja na para-
religijny kult zbrodni i nienawiści. 
Byłoby z mojej strony naiwnością 
stwierdzenie na koniec, że mocar-
stwo, które tej koncesji udzieliło 
bierze odpowiedzialność za dal-
szy bieg wypadków na Ukrainie. 
Mocarstwo to znane jest bowiem z 
braku odpowiedzialności za skutki 
swojej polityki.
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„Jak postrzegana jest Polska za-
leży od tego, kto na nas patrzy. 
W USA mamy bardzo dobry wi-
zerunek, jesteśmy postrzegani 
jako jedna z najwspanialszych 
grup etnicznych i musimy to 
utrzymać. Owszem, widzimy 
w mediach celową nagonkę, na 
którą trzeba reagować ale powin-
niśmy również zadbać o to, by 
pokazywać pozytywny (praw-
dziwy) wizerunek Polskia nie 
tylko odpowiadać na negatywne 
impulsy. W jaki sposób Polonia 
może pomóc Polsce w dotarciu 
z prawdziwą wiadomością do 
odbiorców angielskojęzycznych 
( również do 10 mln Ameryka-
nów utożsamiających się z Pol-
ską ale nie posługujących się 
polskim językiem). Muszą być 
stworzone portale, kanały radio-
we, telewizyjne, skrojone bezpo-
średnio na odbiorcę amerykań-
skiego czy angielskojęzycznego. 
Nie można się ograniczyć do  
tłumaczenia artykułów „– Ro-
man Korzan (Koalicja Ameryka-
nów Polskiego Pochodzenia) za-
inicjował panel dyskusyjny pod-
czasspotkania *„Support Poland! 
Wspieraj Polskę”* zorganizowa-
nego przez *Redutę Dobrego 
Imienia* dla wymiany doświad-
czeń z Polonią w zakresie obrony 
dobrego imienia /Polski./ „Po-
twierdzam słowa Romana o do-
brym wizerunku Polski w USA.  
Jestem lekarzem, działaczem 
społecznym mam więc kontakt z 
dużą dość populacją - kontynu-
ował Stanisław Śliwowski (Kon-
gres Polonii Amerykańskiej). 
Narracja w języku angielskim 
jest bardzo trudna ponieważ tłu-
maczenie tekstu, który powstanie 
w Polsce nie dotrze do świado-
mości przeciętnego mieszkańca 
USA. Prawidłowy przekaz wy-
maga tworzenia tekstu przez lu-
dzi, którzy znają tamtejszą men-
talność i tamtejszą kulturę, ludzi 
którzy kończyli tam studia i po-
siadają umiejętność przekazu”. 
Na wpływ różnic kulturowych i 
mentalnych różnych krajów na 
postrzeganie rzeczywistości i jej 
analizę zwrócił uwagęinny le-
karz, prof. Krzysztof Rutkowski 
zUJ Collegium Medium. Zapro-
szony na konferencję*„Historia 
– Pamięć – Świadomość” *we 
Wrocławiu, profesor przedsta-
wił następstwa psychiczne ko-
munistycznych prześladowań u 
byłych więźniów okresu stali-
nowskiego skazanych wyrokiem 
sądu, oraz więźniów deportowa-
nych na Syberię. Badania prowa-
dził na grupie 329 osób. Profesor 
omówił szczegółowo i przedsta-
wił wyniki graficznie za pomo-
cąliczb, również poziom trau-
matyzacji obu grup badanych. 
Przedstawionedane wzbudziły  
niezwykłe poruszenie dr Marci-
na Zaremby z Instytutu Historii 
UW: „byłem na seminarium, 

na którym pokazywano poziom 
traumy we wszystkich krajach  
europejskich i okazało się, że 
poziom traumy w Polsce jest 
wyższy niż u więźniów holen-
derskich w obozach japońskich! 
Jeśli rzeczywiście tak jest, to 
*jaki wpływ ma 50 lat opowia-
dania o traumie w kulturze ma-
sowej na pamięć tych ludzi! 
Może to nie sama trauma jest 
wysoka tylko jej utrwalenie po-
przez nacisk kulturowy w PRL, 
który był tak silny!* „Nie można 
porównywać wartości testów np. 
z USA i z Polski, bo są zupełnie 
inne warunki kulturowe. Testy 
zawsze się waliduje dla danego  
kraju ponieważ zupełnie inne są 
warunki kulturowe i inne czyn-
niki wpływające na badanych 
w różnych krajach. To o czym 
pan mówi, czyli otraumie prze-
kazywanej przez dziesięciolecia, 
dotyczy traumy, która była uzna-
wana od 1945 roku politycznie, 
czyli traumy ocalonych z holo-
caustu czy obozów koncentra-
cyjnych. Sybiracy w ogóle nie 
mieli przekazu państwowego, 
narodowego, historycznego. 
Jeśli były przekazy to w rodzi-
nach i to szczątkowe. Dlaczego? 
Jednym z charakterystycznycho-
bjawów reakcji na taką traumę 
(zsyłki do sowieckich łagrów) 
jest milczenie i nie przekazy-
wanie. Dlatego w drugiej gene-
racji potomków zakłócone jest 
funkcjonowanie i nikt nie wie 
dlaczego, bo świadomego prze-
kazu nie mieli. W związku z tym 
te osoby były często w izolacji, 
nie miały możliwości leczenia 
psychiatrycznego, również z 
powodu lęku przed ujawnie-
niem, bo gdyby Sybirak w latach 
50-tych powiedział, że był w  
łagrze, to trafiłby na kolejne 
lata na Sybir lub do katowni 
ubeckich za szkalowanieustro-
ju lub państwa sojuszniczego. 
To wszystko było skrywane i to 
powodowało silniejszątrauma-
tyzację” – odpowiedział prof. 
Krzysztof Rutkowski.

Prof. Krzysztof Kawalec w dys-
kusji o nauce historii w szkole 
słusznie powiedział, iż poziom 
znajomości historii absolwenta 
liceum przed wojną był wyższy 
niż obecnie absolwenta studiów 
historycznych. Dziękuję profeso-
rowi za wiedzę, erudycję, logikę 
argumentacji oraz kulturę osobi-
stą, która utrzymała odpowiedni 
poziom emocji podczas debaty. 
W mojej opinii, jeśli historyk 
nie stosuje właściwej metodyki 
i nie posiada wiedzy, iż 1 wrze-
śnia 1939 roku napadli na Polskę 
Niemcy a 17 września napadła 
na Polskę Rosja (ZSRR) jego 
badania nad historią i pamięcią 
Polaków nie są wiarygodne.Dr 
Jacek Nowak w referacie „Pa-
mięć kultury żydowskiej w prze-

kazie międzygeneracyjnym” wy-
raził oburzenie brakiem pamięci 
o sąsiadach żydach u badanych 
mieszkańcach wsi i miast we 
wschodnich rejonach Polski. Ja 
się nie dziwię, skoro żaden z pa-
nów profesorówhistoryków nie 
pamięta o milionach Polaków 
(spoza diaspory żydowskiej) 
mordowanych przez Niemców, 
Rosjan, komunistów, zsyłanych 
na Syberię, do katowni UB, 
wypędzonych z obecnej Ukra-
iny, Litwy, Białorusi i Rosji, 
skazanych na emigrację jak i o 
zagładzie pamięci o nich, to nie  
wymagajmy lepszej pamięci od 
przeciętnego mieszkańca. Dzi-
wi mnie też brak w badaniach 
dr Jacka Nowaka relacji osób 
sprawujących władzę w PRL, 
ciekawa byłabym ich pamięci. 
Dr Marcin Zaremba bardzo nie 
lubi pojęcia „polityka historycz-
na” (jak również „tożsamość na-
rodowa” , naród to anachronizm 
a tożsamości mogą być różne, 
np. płciowa) gdyż pojmuje ją 
jako „wykorzystywanie treści do 
procesu uprawomocnienia poli-
tyki”. Ciekawe, jak pojmuje dr 
Marcin Zaremba „Politykę Bez-
pieczeństwa i Ochrony Danych 
Osobowych” UW czyli insty-
tucji , w której pracuje (wymóg 
ustawowy wynikający z dyrekty-
wy UE). Czy jako treść niecnie  
wykorzystywaną przez Rektora 
UW czy jako zbiór wiedzy i pro-
cedur postępowania dla ochrony 
dóbr uczelni? Osobiście wolę by 
o wizerunek państwa dbał rząd, 
dla którego państwo jest sprawą 
priorytetową, niż imperium me-
dialne Adama Michnika i wykre-
owane przez niego środowiska.  
Dzięki GW mamy perfidną na-
gonkę na Polskę, wypromowa-
ną tylko jedną ofiarę II wojny 
światowej i politykę wstydu, o 
czym świadczą też referaty tej 
konferencji. Czyli jest jak za 
PRL,  każde dziecko miało w 
lekturze obowiązkowej Dymy 
nad Birkenau, Pamiętnik Anny 
Frank i doskonale wiedziało co 
to jest zagłada Żydów ale zupeł-
nie nie znało prawdy o zagła-
dzie Polaków (niestety, przede 
wszystkim inteligencji, w tym 
duchownych) w Piaśnicy, Za-
mojszczyźnie, getcie łódzkim, 
w gettach sowieckich, Katyniu, 
łagrach na Syberii, stepach Ka-
zachstanu, zbrodniach NKWD 
1937-1938 Operacja Polska, o 
morderstwie polskich profeso-
rów we Lwowie, Stanisławowie, 
Krzemieńcu, Grodnie, Wilnie, 
zagładzie Polaków na Woły-
niu i Małopolsce Wschodniej, 
Obławie Augustowskiej, Nilu, 
Pileckim, Andersie i tysiącach 
innych. Dlatego dopomina-
my się o przywrócenie pamięci 
zgładzonej przez rządzących 
komunistów. A jeśli chodzi o 
zarzut pomnikowegopromowa-

nia bohaterów tortm Witolda 
Pileckiego można przedstawi-
ćjako doskonałego gospodarza, 
prekursora nowych technologii 
w rolnictwie, malarza, społecz-
nika, ojca…bo tym się zajmował 
zanim nastąpiła agresja Niem-
ców i Rosjan.Do tej pory nie 
ma wyników badań pamięci o 
sąsiadach ziemianach, o sąsia-
dach z podziemia, o sąsiadach  
zesłanych na Syberię, o sąsia-
dach zamordowanych przez 
nacjonalistów ukraińskich a 
przecież mieszkali w tych sa-
mych rejonach co badane przez  
prof. Jacka Nowaka. Mar-
cin Zaremba jest za wyci-
naniem pamięci, tej trauma-
tycznej jak ludobójstwo na 
Wołyniu (widać nie uważa za  
traumatyczne shoah skoro o 
tym możemy pamiętać. Po-
winniśmy pamiętać również o 
Niemcach gwałconych w Ko-
łobrzegu i całych rodzinach  
niemieckich popełniających sa-
mobójstwa). Natomiast Mariusz 
Mazur, prof. UMCS w Lubli-
nie mówi: pamiętajmy o Woły-
niu ale nie upolityczniajmy dla  
naszych doraźnych interesów, 
nie instrumentalizujmy tego, 
czyli nie pokazujmy drastycz-
nych scen mordowania przez 
Ukraińców, dla naszej świado-
mości ma to zerowe znaczenie. I 
przechodzi do kolejnego tematu, 
prosi o nie lekceważenie post 
pamięci czyli pamięci o holo-
cauście u tych, co osobiście nie 
przeżyli. To nie jest to samo co 
pamięć o Piłsudskim – mówi 
profesor. „To problem z przeży-
waniem świadomości trzeciego 
pokolenia , które się dowiadu-
je, że 90% jego rodziny zostało  
wymordowane, i jaki jest jego 
stosunek do tego. To jest pamięć 
o tym, że nasza rodzina została 
wymordowana w Auschwitz i 
to jest właśnie ta post trauma”. 
Panie profesorze, ukraiń-
ski polityk Wiktor Polisz-
czuk, Szczepan Siekierka, 
Ewa Siemaszko, żołnierze 
27WDPAK zbierali materiały i  
opisywali metody zbrodni i wal-
czyli o pamięć o zbrodni ludo-
bójstwa już 30 lat temu. Bezsku-
tecznie, obecne działania są kon-
tynuacją a nie upolitycznieniem 
doraźnych interesów. 

Panie profesorze, czym różni 
się przeżywanie świadomości 
drugiego i trzeciego pokolenia, 
które dowiaduje się, iż nasza ro-
dzina w 90% została spalona w 
stodole przez sąsiada dziadków  
na Wołyniu, od świadomości, 
iż nasza rodzina została wy-
mordowana w Auschwitz? Czy 
post trauma żyjących wśród nas 
mieszkańców Janowej Doliny, 
Kisielina nie jest tak ważna by 
objąć ją pamięcią jak ofiary sho-
ah? Czym różni się przeżywanie 

świadomości, iż nasza rodzina 
w 90% została zgładzona w ła-
grach sowieckich, na stepach 
Kazachstanu, czy została roz-
strzelana podczas Operacji Pol-
ska NKWD 1937-1938 od świa-
domości, iż nasza rodzina została  
wymordowana w Auschwitz? 
Czy post trauma żyjących 
wśród nas ocalonych nie 
jest ważna, by objąć ją pa-
mięcią jak ofiary shoah? 
Czy wywożenie wagonami 
śmierci do łagrów sowieckich 
i na stepy Kazachstanu całych 
rodzin Polaków od niemow-
ląt do pradziadów jest niegod-
ne pamięci? Umierały z głodu, 
mrozu, niewolniczej pracy całe 
wielopokoleniowe rodziny! 
Andrzej Kępa z Austrii (Świa-
towa Federacja Sportu Polo-
nijnego) - Konferencja *„Sup-
port Poland! Wspieraj Polskę”* 
-opowiedział o corocznym biegu 
przez Austrię (500 km) z oka-
zji Odsieczy Wiedeńskiej. „Nie 
potrzebujemy żadnych zgód w 
przeciwieństwie do Warszawy 
, biegniemy w strojach biało 
czerwonych, z chorągiewkami 
biało czerwonymi i wzbudza-
my wielką sympatię. Austriacy 
wiedzą, co zawdzięczają Jano-
wi III Sobieskiemu. Problem 
w wizerunku budujemy sami, 
gdy manify antyrządowe orga-
nizują antypolscy Polacy przed 
kościołami austriackimi, gdy  
dziennikarze austriaccy zapra-
szają polskich dziennikarzy z 
GW a oni mówią źle o Polsce”. 
Przeraziła mnie wypowiedź dr 
hab. Moniki Golonka-Czajkow-
skiej na konferencji we Wro-
cławiu. Pani drwidzi wielkie 
zagrożenie nacjonalizmem w 
używaniu symboliki narodowej 
w ubiorze niektórych młodych 
ludzi. Zwłaszcza gdy husarz na 
koszulce pojawi się w marszu z 
racami. 

Na Festiwalu filmów NNW w 
Gdyni mieliśmy do czynienia z 
wersją soft- według opinii pani dr 
Moniki Golonka-Czajkowskiej. 
„Stylizacja wojenna z czasu Po-
wstania Warszawskiego, to dla 
mnie dość dziwaczne, młodzież 
z grup rekonstrukcyjnych w 
mundurach a dziewczęta w futer-
kach”. Czy to jest próba dyskry-
minacji pewnej grupy społeczeń-
stwa? Mój wnuczek w koszulce z  
husarzem strzela na ulicy Ber-
na fajerwerkami 1 sierpnia – w 
Święto Narodowe Konfede-
racji Szwajcarskiej.Zwracam 
się z prośbą do organizatorów 
konferencji o zmianę nazwy z 
„Historia – Pamięć – Świado-
mość” na „Historia – Pamięć 
– Świadomość w odniesieniu 
do wybranej grupy Polaków i 
wybranego fragmentu historii”. 
Bożena Ratter

Dyskryminacja historyczna
Bożena Ratter
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Autor Paweł Sonisz porusza w 
swoim tekście, „. W kościele św. 
Marii Magdaleny wciąż będzie 
funkcjonowała świecka sala kon-
certowa ( i ubikacje)” .
Pragnę dodać, iż elewacja bocz-
na polskiej szkoły im. św. Marii 
Magdaleny znajduje się
naprzeciwko kościoła. Na ele-
wacji znajduje się relief (płasko-
rzeźba) prezentujący mordercę 
Romana Szuchewycza z chlub-
nie wyrytym żeliwnym napi-
sem „ku chwale bohatera OUN 
- UPA.”
Pisałem na ten temat wielokrot-
nie w ciągu lat protestując na 
łamach m.in. „Cracovia Leopo-
lis” i „Semper Fideelis” oraz na 
łamach światowej prasy polonij-
nej, chyba również w KSI. In-
terweniowałem u dyrektor szko-
ły osobiście we Lwowie, niestety 
bez powodzenia. 

Wizyta Andrzeja Dudy w Char-
kowie zakończyła się porażką. 
Prezydent RP wrócił z 
Ukrainy z niczym. Chyba, że 
miarą sukcesu mają być okrągłe 
frazesy oraz uściski  i „misie” 
wymieniane z Petrem Poroszen-
ką.
Wizyta prezydenta Andrze-
ja Dudy na Ukrainie miała za 
zadanie „obniżenie napięć” w 
relacjach polsko - ukraińskich. 
Pod tym kątem spełniła swoją 
rolę - obwieścił światu rzecznik 
prezydenta Krzysztof  Łapiński. 
To jednak zaklinanie rzeczywi-
stości, bo jeżeli ktoś na tej wi-
zycie „wygrał”- to jedynie stro-
na ukraińska. A może Łapiński 
po prosu powiedział prawdę. 

- Duda nie planował niczego w 
Kijowie dla Polski uzyskać, a 
jedynie „udobruchać” naszego 
„strategicznego partnera”. 
Bo prezydent Andrzej Duda „ob-
niżając napięcie” w rzeczywisto-
ści osłabił i zdezawuował ostanie 
gesty polskiej dyplomacji. Czyli 
zakazy wjazdu dla ukraińskich 
urzędników o szczególnie anty-
polskich postawach lub poglądach 
( S. Szeremeta, W. Wiatrowycz) 
oraz zadziwiająco twardą deklara-
cję naszego ministra spraw zagra-
nicznych Witolda Waszczykow-
skiego. „Z Banderą do Europy nie 
wejdziecie”. Jedyne, co osiągnął 
Duda to wskazanie Ukraińcom, 
że tych pohukiwań zagrożonego 
dymisją ministra spraw zagranicz-
nych nie należy brać zbyt poważ-
nie. Bo w razie czego przyjedzie 
polski prezydent i wszystko od-
kręci.  
Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski 
bardzo ostro ocenił trzecią już wi-
zytę Andrzeja Dudy na Ukrainie ( 
w żadnym innym kraju Duda nie 
jest tak często, chociaż od żadne-
go innego państwa nie doświad-
czamy tylu realnie - nie werbalnie 
- nieprzyjaznych gestów.  Ks. Ta-
deusz Isaakowicz - Zaleski napisał 
tak: „Prezydent RP po raz trzeci 
ominął masowe „doły śmierci” na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej. Po raz trzeci nie powiedział 
prawdy o ukraińskim ludobój-
stwie. W zamian za to uzyskał 
tylko puste frazesy i obiecanki 
cacanki. A rodziny UPA i SS - Ga-
lizien cierpią nadal”.
Ale nie chodzi tylko o to, że An-
drzej Duda po raz kolejny nie 
wyartykułował polskiego punktu 

widzenia - nie nazwał katów kata-
mi, nie zaprotestował przeciw sta-
wianiu pomników zbrodniarzom, 
nie zapalił jednego chociażby zni-
cza na grobach swoich rodaków 
- ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez wyznawców  ideologii Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjona-
listów. Chodzi o to, że Andrzej 
Duda przywiózł Ukraińcom bar-
dzo dużo - m.in. kolejne zapew-
nienie o kolejnym poparciu w 
sporze z Rosją oraz o wsparciu dla 
Ukrainy poprzez inwestycję  pole-
gającą na budowie interkonektora 
gazowego. Natomiast w zamian 
nie otrzymał nic. Najmniejszego 
nawet gestu, żadnego „prezentu” 
dla gościa. Sprawa ekshumacji i 
badań szczątków polskich ofiar na 
terenie obecnej Ukrainy - wciąż 
zablokowana. Ma być negocjo-
wana na szczeblu wicepremierów, 
ale takie rozmowy raz się odbyły 
i Piotr Gliński nie uzyskał w ich 
trakcie nic. Również we Lwowie 
- to miasto należy uznać tyleż za 
symbol co probierz stosunków 
polsko - ukraińskich - pozostanie 
bez zmian. W kościele św. Marii 
Magdaleny wciąż będzie funkcjo-
nowała świecka sala koncertowa 
( i ubikacje), lwy na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa nadal pozosta-
ną zasłonięte płytami z drewnianej 
sklejki. 
Co więcej tuż przed wizytą Dudy 
w  Charkowie Ukraina wykona-
ła kolejny antypolski gest. Czy 
pamiętają Państwo, jak tuż przed 
wystąpieniem Komorowskiego  w 
Werhownej Radzie przyjęto usta-
wę swoistej apoteozy UPA?
Obecnie zwracamy uwagę  przede 
wszystkim na kwestie historycz-

ne. Ale jest jeszcze gospodarka, a 
tym samym tuż przed wizytą pol-
skiego prezydenta w Charkowie 
ukraińscy deputowani przyjęli w 
pierwszym czytaniu projekt usta-
wy uderzającej w polskie firmy 
na Ukrainie. Akt prawny zatytu-
łowany „Kupuj ukraińskie”, prak-
tycznie wykluczy - jak alarmował 
portal wGospodarce.pl - polskie 
firmy z ubiegania się o zamówie-
nia publiczne na Ukrainie. Oprócz 
tego w dużym stopniu zatamuje 
ukraińską „turystykę ekonomicz-
ną” do naszego kraju, czyli wypra-
wy na zakupy w przygranicznych 
sklepach. 
Ograniczy bowiem dziesięcio-
krotnie wartość produktów, jaką 
obywatel Ukrainy będzie mógł 
bez cła wwieźć z Unii Europej-
skiej do swego kraju  (z 500 do 50 
euro). 
O tych kwestiach gospodarczych 
podczas wizyty w Charkowie 
Andrzej Duda się nie zająknął.
Owszem - złożył Andrzej Duda 
kwiaty na cmentarzu pomor-
dowanych Polaków w Charko-
wie, spotkał się z tamtejszymi 
Polakami. Ale ani słowem nie 
wspomniał, że na terenie obec-
nej Ukrainy spoczywają polskie 
ofiary nie tylko komunistów, 
ale także morderców spod zna-
ku OUN/UPA. Nie miał żadne-
go posłania, żadnego wsparcia 
dla Polaków ze Lwowa, którzy 
nie mogą od władz ukraińskich 
uzyskać nawet zwrotu swojej 
własności (wspomniana spra-
wa kościoła św. Marii Magda-
leny). A wystąpienie Dudy dla 
mediów po spotkaniu z prezy-
dentem Ukrainy Petrem Poro-

szenką ( wcałości dostępne na 
stronie www.prezydent.pl to już 
podręcznikowy zbiór frazesów 
i przyklad „gadki szmatki na 
okrągło”. Nie powstydziłby się 
jej żaden z klasyków Unii Wol-
ności.
Parafrazując tytuł znanej po-
wieści Remarque’a - na wscho-
dzie bez zmian - Andrzej Duda 
poniósł porażkę n- Ukraińcy na-
dal mogą działać wbrew polskim 
oczekiwaniom i interesom oraz 
pozostawać w przekonaniu, że 
w tym partnerstwie wolno im 
znacznie więcej, a wręcz wszyst-
ko, bez żadnych konsekwencji.
Po powrocie z Ukrainy Andrzej 
Duda wziął udział w Polsce w 
uroczystościach ku czci boha-
terów i ofiar komunistów - w 
pogrzebie trzech komandorów 
na których komuniści dokonali 
mordu sądowego oraz w uroczy-
stościach ku czci ofiar masakry 
w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu 
.To były podniosłe chwile.   Nie 
mogę się jednak oprzeć wraże-
niu, że prezydent RP był tym 
razem jakby mniej wiarygodny 
- skoro kilka dni wcześniej nie 
miał politycznej woli i cywilnej 
odwagi, aby w czasie wizyty na 
Ukrainie choć jednym zdaniem 
oddać hołd ofiarom banderow-
skiego ludobójstwa.
Ale „misie” i uściski z Poroszen-
ką  wyszły mu całkiem zgrabnie.

Tekst Paweł Sonisz „Warszaw-
ska Gazeta” 22 - 28 grudnia 
2017 r.

Opracował Aleksander Szu-
mański

UKRAIŃSKI „MIŚ”ANDRZEJA DUDY
Dla KSI według Pawła Sonisza „Warszawska Gazeta” Aleksander Szumański

Dług pamięci III RP wobec 
zepchniętych na „margines historii” 
Bogusław Szarwiło
Dokończenie ze strony 1
Schronisko dla weteranów po-
wstania styczniowego w Krako-
wie. (Foto obok) Siedzą od lewej: 
Jan Nożyczkowski, Józef Nowak, 
Tomasz Pawłowski, Karol Humo-
wiecki, stoi Walenty Będkowski, 
styczeń 1932 roku (fot. ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go, sygn. 1-P-1433-1) 
Rocznice wybuchu powstania 
styczniowego obchodzone były 
co roku w wielu miastach Pol-
ski. Krótko mówiąc kombatanci 
Powstania Styczniowego, w II RP 
cieszyli się i szacunkiem społecz-
nym i finansową wdzięcznością 
Rządu (Narodu).

Fenomen 27 WDP AK
Wołyń  w okresie międzywojen-
nym. Województwo wołyńskie, 
utworzone w granicach II Rze-
czypospolitej, było drugim co 

do wielkości województwem 
w Polsce. Mimo to zamieszkują-
cych tam Polaków było jedynie 
16,8 %. W wyniku sowieckich 
deportacji, tu głównie inteligen-
cji, niemieckich wywózek  mło-
dzieży do pracy przymusowej 
w Rzeszy, , pod koniec 1942 r. 
Polaków pozostało około 12%.  
W 1943 r OUN zdecydowało na 
uczynienie z Wołynia poligonu 
doświadczalnego w eksterminacji 
ludności polskiej. Działając z za-
skoczenia udało się wymordować 
około 60 tys. Polaków. Ta skrwa-
wiona ziemia, w ogniu walki  , 
pozbawiona pomocy, pozosta-
jąca w szponach dwóch wro-
gów ( o trzecim przyczajonym 
nie wspomnę) mimo wszystko 
wystawiła do realizacji Akcji 
„Burza” dywizję liczącą ponad 
6 tys. żołnierzy zaprawionych 
w walce. Warto w tym miejscu 
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drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów  plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju. 
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czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

wspomnieć, że w planach było 
stworzenie Korpusu.  Wykona-
nie tego planu napotkało jednak 
szereg trudności. Część człon-
ków samoobron nie wyruszyła na 
koncentrację z powodu ciągłego 
zagrożenia ich miejscowości ze 
strony UPA. Na miejsce nie do-
tarli także żołnierze z terenów 
objętych już walkami frontowy-
mi. Dlatego powstała jedynie 
dywizja. To  jednak dopiero po-
czątek „fenomenu.”, bo dywizja 
brała udział w Akcji „Burza”  
ponad 6 miesięcy, najdłużej ze 
wszystkich formacji AK, prze-
była 600 kilometrowy szlak 
bojowy i gdyby nie zdradziecki 
podstęp sowietów dotarła by do 
Warszawy. Los  rozbrojonych 
żołnierzy był bardzo różny, ale 
jedno jest pewne, że nie do po-
zazdroszczenia. Część oficerów  a 
nawet zwykłych żołnierzy została 
wywieziona w głąb Rosji, część 
trafiła do armii Berlinga a ci co w 
porę uciekli wrócili do podziem-
nej konspiracji. Reasumując ten 
„fenomen” na skalę europejską 
a może nawet światową,  z wia-
domych przyczyn nie był ho-
łubiony w czasach PRL-u, ale 
rodzi się pytanie dlaczego nadal 
tak się dzieje ? Żołnierzami tej 
dywizji byli potomkowie zarów-
no powstańców styczniowych,  
legionistów   jak i  uczestników 
wojny polsko - bolszewickiej 
1920 r. W wolnej Polsce od ponad 
ćwierć wieku   kombatanci AK 
są nadal traktowani  po sowiec-
ku: nadawali  (niektórym )  meda-
li, odznaczeń, dyplomów i listów 
uznania, ą że czasami nie mają na 
lekarstwa albo na jedzenie to już 
ich własny problem. W czasach 
odzyskiwania prawdziwej nie-
podległości, gdy wreszcie można 
było mówić prawdę o Wołyniu, 
byli żołnierze 27 WD AK zamie-
nili karabiny na pióra. To dzięki 
nim pojawiły się pierwsze publi-
kacje o ludobójstwie dokonanym 
na Polakach przez OUN-UPA. 
Również oni rozpoczęli pierwsze 
„trudne rozmowy” z historykami 
ukraińskimi.  Ponieważ państwo 
polskie ( rządy) niestety nie za-
dbało o pamięć dla patriotów z 
Wołynia, żołnierze 27 WDP AK 
własnym sumptem wystawiło 
pomnik upamiętniający nie tyl-
ko dywizję ale i ofiary „Rzezi 
Wołyńskiej”. Oczywiście zło-
śliwi mówią, że lokalizacja tego 
pomnika to „Krzaki”, symbol 
traktowania kresowych patrio-
tów. Czy tak powinno być, czy 
nie wstyd obecnym rządom że o 
wiele biedniejsza II RP potrafiła 
nie tylko docenić bohaterów ale 
jeszcze wykorzystać to przy wy-
chowaniu następnych pokoleń?
Co mamy powiedzieć naszym 
dzieciom?

Pytają potomkowie tych żołnie-
rzy , z wielu zakątków naszego 
kraju i zagranicy,: jak wytłuma-
czyć wnukom tych co walczyli o 
niepodległość naszego kraju, że 
obecny rząd III RP zapomniał 
o „zepchniętych na margines 
historii” w czasach PRL-u. Swe-
go czasu głośno było o „Nowej 
Polityce Historycznej”  ale jak 
na razie nie widać efektów..To 
że dzięki pewnym błędom ( a tak 
naprawdę z powodu braku rzetel-
nej wiedzy) powstała legenda o 
powstaniu dywizji w celu walki 
z OUN-UPA i teraz jej historia 
nie mieści się w szablonie „po-
prawności politycznej”, to tylko 
dowodzi, że rząd dobiera sobie 
niedouczonych doradców.  To fał-
szerze historii ( środowiska pro-
-banderowskie) stworzyli tą le-
gendę aby łatwiej było im obronić 
bandyckie działania OUN-UPA. 
Prawda jest jednak inna,  dywi-
zja powstała dzięki zaistnieniu 
polskich oddziałów samoobro-
ny powstałych w celach obrony 
ludności cywilnej przed mor-
derczym planem unicestwienia 
żywiołu polskiego na Wołyniu. 
W walkach z Niemcami na Wo-
łyniu poległo ponad sześciuset 
żołnierzy, w tym dowódca dywi-
zji  ppłk Jan Kiwerski ps. „Oli-
wa”. Nie można nie wspomnieć, 
że podczas prezydentury Kwa-
śniewskiego dokonano ekshuma-
cji ppłk  „Oliwy” i przed honoro-
wym pogrzebem awansowano do 
stopnia generała. Ale to tyle co 
można dobrego powiedzieć. Puł-
kownik  Kazimierzą Bąbiński 
ps. „Luboń”, żołnierz Bryga-
dy Legionów , uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej, kampanii 
wrześniowej  i twórca 27 WDP 
AK, spoczywa na cywilnych 
Powązkach. A ppłk Władysław 
Czermiński ps. „Jastrząb” le-
gendarny dowódca OP a póź-
niej batalionu spoczywa na 
cmentarzu, „Srebrzysko”, w 
Gdańsku, pochowany bez żad-
nych honorów wojskowych. 
Kto i kiedy odwiedził te mogiły 
albo wystawił wartę honorową? 
O dziesiątkach żołnierzy spoczy-
wających w nieznanych miej-
scach na szlaku walki dywizji nie 
wspomnę. Czy państwo polskie 
o nich pamięta? Prawdę mówiąc 
dywizja, poza nieznaczną grup-
ką jeszcze żyjących,  juz odeszła 
na ostatnią kwaterę i nie czeka 
na żadne profity ale na godną 
pamięć. W tym roku przypada 74 
rocznica powstania dywizji i roz-
poczęcia Akcji „Burza”, a za rok 
będzie 75 i tu wreszcie jest miej-
sce i czas na spłatę długu przez 
państwo polskie. Te obchody po-
winny być zorganizowane przez 
władze państwowe z właściwym 
nagłośnieniem w mediach oraz 
w szkołach. Grupa potomków z 

całego kraju będzie najpierw o to 
apelować u stosownych władz, a 
jak trzeba będzie to nawet żądać. 
Jako społeczeństwo wybraliśmy 
parlamentarzystów do godnego 
reprezentowania  państwa pol-

skiego (narodu), nie tylko wobec 
żyjących ale i tych co polegli w 
walce o to co dziś mamy. Jak ktoś 
mądry powiedział: nie możemy 
liczyć na godną przyszłość za-
pominając o przeszłości. 

A długi należy spłacać i nie tylko 
te finansowe ale przede wszyst-
kim długi pamięci  wobec prze-
szłych pokoleń. Te długi nie ule-
gają przedawnieniu i o tym obec-
nie rządzący winni pamiętać.

/ Płyta na Skwerze Wołyńskim kryjąca ziemię ze szczątkami zamordowanych przez OUN-UPA Wołyniaków. 

/ Foto KSI  Monument poświęcony żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
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Fałszywe kody pamięci
Bożena Ratter
„Kody pamięci są niezwykle 
istotne dla wizerunku Polski, 
który panuje w przestrzeni pu-
blicznej poszczególnych kra-
jów. Marek Baterowicz z Au-
stralii przysłał ciekawy artykuł 
sprzed kilkudziesięciu lat. W ar-
tykule na temat wojny sześcio-
dniowej Polska zupełnie absur-
dalnie, w sposób niezwiązany z 
tematem wojny sześciodniowej, 
była szkalowana jednym zda-
niem: Niemcy przyjechali do 
Polski by pomóc Polakom wy-
mordować Żydów. Gdzieś, kie-
dyś, kilkadziesiąt lat temu taki 
kod został wygenerowany i być 
może ludzie to potem powtarza-
ją. Jak można przeciwdziałać 
fałszywym kodom pamięci? – 
Krzysztof Zieliński zainicjował 
drugą rundę pytań podczas kon-
ferencji SupportPoland!!

Za mało refleksji w przestrzeni 
publicznej na temat przyczyn 
tej propagandy w wojnie infor-
macyjnej skierowanej przeciw-
ko nam. Bardzo ważna jest ana-
liza przyczyn tego, to poznanie 
nas samych, naszego położenia 
cywilizacyjnego, dlaczego je-
steśmy na celowniku tej propa-
gandy - odpowiedział Stanisław 
Śledziewski z USA.

Film „Nasze matki, nasi ojco-
wie” to znakomity przykład jak 
fałszywymi kodami pamięci 
próbuje się ze sprawców zro-
bić ofiary i odwrotnie. To temat 
bardzo skomplikowany, sami 
nie wiemy czy chodzi o wojnę 
hybrydową, nieporozumienie, 
słabą znajomość historii pań-
stwa polskiego czy faktów z II 
wojny światowej. Ale najważ-
niejsze jest to, co robi Redu-
ta Dobrego Imienia - musimy 
reagować. Polonia na całym 
świecie ma bardzo ważną rolę 
ponieważ jak nas postrzegają 
jako Polskę, będą patrzeć na 
nasze firmy, produkty, usługi. 
Często mamy prawo przypusz-
czać, że ataki fałszywymi ko-
dami są skierowane również w 
naszą gospodarkę gdyż próbu-
jemy stworzyć lepsze warunki 
funkcjonowania jak te w innych 
krajach. Mamy wolność prasy, 
zależnie od poglądów możemy 
wybrać TVN24, TVP –tego w 
Niemczech nie ma. Jest jed-
na narracja w mediach. Co się 
dzieje z demokracją w Niem-
czech, kto tu ma problem? W 
Niemczech ukształtowały się 
już dawno pewne grupy intere-
sów, które nie tyle nienawidzą 
Polskę ale boją się, by nie prze-
szła ta wolność tak jak kiedyś 
Solidarność, i nie zaszkodziła 
elitom Europy – wyjaśnia Piotr 
Winiarski z Niemiec.

Kilka lat temu mięliśmy piękną 
wystawę z Muzeum o Powsta-
niu Warszawskim, z grafikami i 
tekstem źródłowym do przetłu-
maczenia. Jedynymi krajami, w 
których polskie instytucje i in-
stytuty w tych krajach nie prze-
tłumaczyły na język niemiecki 
były Niemcy i Austria – opo-
wiada Andrzej Kępa z Austrii. 
To nie pracownicy placówek 
dyplomatycznych bronią Polski 
ale Polonia.

Jest wojna informacyjna peł-
zająca i musimy wziąć w niej 
udział– wyjaśnia Roman Korzan 
z USA. Uszczelniliśmy system 
podatkowy, państwo zyskało 
a zbiednieli ci, co poprzednio 
wyprowadzali te pieniądze na 
zewnątrz, czyli ogromne grupy 
interesu trącą miliardy. Stać ich 
na wydanie milionów na czarny 
pijar!. Dlatego rząd powinien 
poświęcić środki odpowiednie 
by walczyć z tymi, którzy z pań-
stwem walczą. Zrobienie pol-
skiej TV po angielsku jest abso-
lutnie niezbędną inwestycją na-
rodową! Teraz obcy o nas mó-
wią! Światowa opinia publiczna 
nie może polegać na przekazie 
dziennikarzy akredytowanych 
przy agencjach, którzy wywo-
dzą się ze środowisk wrogo 
nastawionych do patriotycz-
nych działań rządu polskiego. 
Co Polacy robią? Nie ma kon-
ferencji w języku angielskim 
rządu polskiego, MSZ, Biura 
Prezydenta, MKiDN . Gdyby 
one się odbyły, zapis zostałby 
w internecie, każdy miałby do-
stęp do nich i mógłby skonfron-
tować czy prasa pisze prawdę. 
Społeczeństwo niemieckie jest 
podzielone, 50% nie wierzy me-
diom głównego nurtu. A prawdy 
szuka w Russia Today. W Sta-
nach Zjednoczonych google na 
pytanie o Polskę wskazuje New 
York Times lub Russia Today. 
Nawet konserwatyści francuscy 
powołują się na przekaz Russia 
Today, która jest traktowany 
jako przeciwwaga dla mainstre-
amu francuskiego. Musi być 
rządowy program, systematycz-
ne podejście z informacją, my 
służymy pomocą, mamy eks-
pertyzy, wykształconych ludzi z 
najlepszych uniwersytetów, do-
skonale piszących, władających 
piórem, rozumiejących sytuację 
polityczną, dostęp do wpływo-
wych grup w USA i świecie, z 
tego kapitału należy korzystać” 
. Te i wiele innych postulatów 
Polaków przybyłych z różnych 
stron świata na spotkanie zor-
ganizowane przez RDI, świad-
czą o bezinteresownej trosce o 
Polskę, o szerokich horyzon-
tach w myśleniu i działaniu, 

znajomości sytuacji politycznej 
i gospodarczej oraz środków 
wykorzystywanych w walce 
o przyszłość Europy i świata. 
Czy skorzystamy z propozycji 
czy zmarnujemy kolejne lata 
na powielanie kodów pamięci 
z PRL i noty dyplomatyczne? 
Czy MKiDN dokona erraty do 
publikacji o dziejach kultury 
polskiej o 20-letnią pracę prof. 
Jana Wiktora Sienkiewicza, 
który dokonał „rewizji dziejów 
polskiej kultury artystycznej 
XX wieku w taki sposób, żeby 
polska kultura artystyczna nie 
była pokazywana jako ta, która 
powstała w granicach powojen-
nej Polski ale obejmowała całą 
kulturę artystyczną, która jest 
dziełem wszystkich Polaków na 
całym świecie. W sztuce bry-
tyjskiej w XX w. mamy około 
100-150 artystów urodzonych 
na kresach wschodnich i uzna-
nych za artystów brytyjskich, 
a u nas nie występują w ogóle 
jako artyści, paradoks niepraw-
dopodobny”. Podobne braki do-
tyczą polskiej literatury, filozo-
fii, nauki, architektury, historii, 
inżynierii, wynalazczości, spor-
tu i wszelakich dziedzin życia 
publicznego. Tymczasem w TV 
te same „autorytety” co za PRL, 
ta sama wykładnia historii w 
Sensacjach XX wieku, na pasku 
informującym o filmie w TV 
Polonia zapowiedź filmu z 2016 
roku o „czystkach etnicznych” 
choć ustawa z 11 lipca mówi o 
ludobójstwie.

Piotr Winiarski powiedział, iż 
„sytuacja Polonii w Niemczech 
jest najbardziej skomplikowa-
na. Wynika to z przemian po-
litycznych jakie mamy w na-
szym kraju i z tematu reparacji. 
Polska w oficjalnych mediach 
jest notorycznie atakowana w 
sposób bardzo nieładny i jest 
to psychicznie dużym obciąże-
niem dla Polaków. Wielu nie 
wie, jak sobie z tym poradzić. 
Szczególnie młodzi, którzy tam 
studiują, oni są pod wpływem 
oficjalnych mediów. Myślę, że 
nasz rząd, MSZ jak i inne agen-
dy powinny więcej miejsca po-
święcić sytuacji w Niemczech, 
więcej wsparcia rządu polskie-
go by Polacy wiedzieli co się 
dzieje”. (SupportPoland!).

Podobnie jest w Polsce a zwłasz-
cza w Warszawie, której miesz-
kańcy i młodzi przybywający z 
innych regionów są pod usta-
wicznym wpływem antypol-
skiej propagandy w przestrzeni 
publicznej. Wciąż utrwalane 
fałszywe kody pamięci rodem z 
PRL w telewizji, filmie, teatrze, 
literaturze, w publikacjach na-

ukowych, publicystyce, eduka-
cji. Nędza, bezdomność, brud 
- tak ocenia Jacek Dehnel mię-
dzywojenną Warszawę. I dziś 
jest nędza, bezdomność i brud 
na ulicach Warszawy a wypo-
wiedź Jacka Dehnela jest wy-
jęta żywcem z propagandy ko-
munistycznej, głoszącej jedyną 
słuszną i uszczęśliwiającą świat 
(zwłaszcza chłopów i robotni-
ków) realność ”socjalistyczną” 
dodatkowo karzącą sprawie-
dliwą ręką ludu pracującego 
krwiopijców z I i II RP. Fałszo-
wali kod pamięci odpowiedzial-
ni za fizyczne unicestwienie 
elity intelektualnej (wymordo-
wanie, zesłanie do sowieckich 
łagrów i więzień UB, skazanie 
na emigrację, nędzne życie), 
za unicestwienie i wyszydze-
nie pamięci o nich oraz karanie 
niepokornych sprzeciwiających 
się fałszowaniu. Czynią to teraz 
uczniowie fałszywego kodu pa-
mięci.

Jak zmienić kody pamięci w Pol-
sce ? Słaba, często tylko hasło-
wa wiedza o zdeprecjonowanej 
w PRL historii, kulturze , nauce, 
przedsiębiorczości… i tworzą-
cych ją ludziach nie pozwala na 
wysokiego lotu, mądre, spójne 
działania ministerstw, samorzą-
dów w celu edukacji i zaintere-
sowania Polaków kulturą a nie 
światełkami na ulicy, nie daje 
nam argumentów do obrony 
interesu państwa i narodu. Ma 
przełożenie na antagonizmy czy 
nieskuteczne działania zacnych 
skądinąd inicjatyw. Działania te 
sprowadzają się do doraźnych, 
często jednorazowych. Two-
rzymy nowe komisje, instytuty, 
stowarzyszenia, organizacje, 
przekazujemy jakieś pieniądze 
na jednorazowe działania i na-
wet nie sprawdzamy czy i jak 
cele zostały zrealizowane. Czy 
ten kto proponuje postać czy 
wydarzenie roku posiada me-
rytoryczną wiedzę, przedstawia 
biznes plan, zarządza nim tak 
jak zarządzać powinno się pro-
jektami a potem jest z tego roz-
liczany? Ogłaszamy rok Szy-
manowskiego czy Karpowicza a 
w Warszawie odbywa się jeden 
koncert. Czy pomysłodawca ma 
procedury, które angażują wła-
ściwe ministerstwa, samorządy, 
placówki dyplomatyczne, któ-
rych misją powinny być działa-
nia na rzecz edukacji przez cały 
rok ?

Warto określić cel i zasady pro-
wadzenia polityki informacyj-
nej, historycznej, edukacyjnej, 
kulturalnej wzorując się choć-
by na Polityce bezpieczeństwa 
w systemach informatycznych 

z 2004 r. Czy celem edukacji, 
kultury, nauki historii, mediów, 
biznesu jest zapewnienie wy-
kształcenia wysokiej klasy eli-
ty odpowiedzialnej za interes 
kraju i ludzi (edukacja nie tylko 
poprzez wydawane co chwi-
le nowe podręczniki ale przez 
edukację dziennikarzy, posłów, 
senatorów, samorządy, nauczy-
cieli, przedsiębiorców, przez 
wysokiej klasy sztukę i kulturę, 
literaturę). Czy celem jest pro-
mowanie Polski poprzez syl-
wetki i działania elity polskiej, 
którą znał i cenił świat? Zasady 
proste, dokonujemy ewidencji 
aktywów, kto je posiada, kto 
kiedy i w jakim celu (może dla 
propagandy PRL) je tworzył, 
spisujemy i opisujemy posiada-
ne zbiory dla informacji, kultu-
ry, historii, edukacji oraz doko-
nujemy analizy ich aktualności, 
wartości, autorów i użytkow-
ników, metody, miejsce i czas 
tworzenia. Badamy powiązania 
między aktywami w dziedzi-
nie kultury, historii, edukacji, 
metody przepływu informacji 
między nimi. Określamy środ-
ki „techniczne i organizacyjne” 
niezbędne do tworzenia nowych 
aktywów, udostępniania wybra-
nych posiadanych ale i do usta-
wicznej kontroli realizacji. Po 
co? By doskonalić naszą polity-
kę by była coraz lepsza. 

Analiza tego co mamy a cze-
go nie mamy jest potrzebna 
by publiczne pieniądze prze-
znaczać na badania naukowe i 
kulturę, która służy Polakom a 
nie polityce sąsiadów, by pod-
jąć decyzję, iż kolejna wysta-
wa o PW jedzie do Niemiec w 
wersji niemieckojęzycznej do 
czasu, gdy nie określimy kogo 
zatrudniamy w instytutach pol-
sko/europejskich. Prof. Marcin 
Zaremba, pracownik IH UW i 
jednocześnie instytutu polsko 
niemieckiego w Berlinie, w pa-
nelu dyskusyjnym zadaje pyta-
nie, czy mieszkańcy Kołobrze-
gu wiedzą, że Kołobrzeg był 
niemieckim miastem. Jednak 
polityka historyczna jest mu bli-
ska tylko akurat nie Polski. Mój 
kod pamięci to lektura szkolna 
„Zdobycie Kołobrzegu i Psie 
Pole” Karola Bunscha. Podczas 
Kongresu Chrześcijańskich 
Przedsiębiorców Krzysztof Ję-
drzejewski na pytanie , którą z 
zasad chrześcijańskich uważa 
za istotną dla biznesu odpowie-
dział : wiarygodność a za nią 
spójność w tym co deklarujemy 
z tym co robimy, jak również 
odpowiedzialność za decyzje.

Bożena Ratter
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75. Rocznica ludobójstwa  
dokonanego przez OUN-UPA 
na Polakach.- Styczeń 1943
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

   Pod koniec 1942 lub na po-
czątku 1943 roku:    

We wsi Stołbiec pow. Dubno 
Ukraińcy bestialsko zamordowa-
li 3-osobową rodzinę nauczycie-
li polskich: Rychlińskiego, jego 
żonę i ich córkę. 

   Na przełomie 1942/1943 roku: 

Na kolonii Pólbieda Stydyńska 
pow. Kostopol w czasie napadu 
rabunkowego został przez Ukra-
ińców zamordowany na oczach 
żony gajowy Henryk Szyszkow-
ski.  

   1 styczeń (Nowy Rok) 1943 
roku: 

W kol. Orzeszyn pow. Wło-
dzimierz Wołyński policjanci 
ukraińscy po torturach zastrzelili 
Stanisława Kowalskiego, areszto-
wanego w grudniu 1942 r. 

   4 stycznia:  

We wsi Wierzbie pow. Zamość 
esesmani ukraińscy ze szkoły w 
Trawnikach z żandarmami nie-
mieckimi zamordowali 30 Pola-
ków. 

We wsi Wólka Nieliska pow. 
Zamość Niemcy z Ukraińcami 
zamordowali 13 Polaków, w tym 
3 kobiety.

   10 stycznia:  

We wsi Wola Wielka pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 
62-letnią Polkę. 

   12 stycznia:  

W kol. Szytnia (Szczytnia) pow. 
Równe policjanci ukraińscy za-
mordowali 8-osobową rodzinę 
polską Zeleńskich, w tym dzieci 
lat: 3, 9, 11, 12 i 15, za rzekome 
kontakty z partyzantami sowiec-
kimi. 

   14 stycznia:    

We wsi Stable pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali 19-letniego Po-
laka.  

  15 stycznia 1943 roku okupant 
niemiecki rozpoczął realizację 
planu „Ukraineaktion” polega-
jącego na wysiedleniu ludności 
polskiej z powiatów Biłgoraj i 
Hrubieszów oraz zasiedleniu ich 
domów ludnością ukraińską. Przy 
wysiedlaniu główną rolę pełniła 

policja ukraińska. 

   16 stycznia:   

W miejscowości Lutno pow. 
Kamień Koszyrski Ukraińcy 
zamordowali 7-osobową rodzinę 
polską: „Wiktoria Witkowska z 
Jabłońskich została zamordowa-
na 16 stycznia 1943 roku w domu 
Kazika Witkowskiego z całą jego 
sześcioosobową rodziną w miej-
scowości Lutno, pogrzebana na 
cmentarzu w Kamieniu Koszyr-
skim obok swoich wnucząt, dzieci 
i Ludwiki. Kazimierz Witkowski 
był bratankiem Idziego, synem 
Józefa, którego też w 1943 roku 
zamordowali ukraińscy nacjona-
liści. Pojechał do odległej gminy 
by zdobyć żywność i już nie wró-
cił. A rodzina o jego losie dowie-
działa się dopiero po jakimś cza-
sie od uciekinierów przed banda-
mi ukraińskimi.” (Józefa Dzyra z 
domu Stykowska: „Wspomnienia 
z zesłania”. Część Pierwsza. W: 
http://www.sybiracy.wckp.lodz.
pl/jdzyra.html. Fragment z roz-
działu: Dzieje rodu mojej Mamy). 

We wsi Sadów pow. Łuck Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków: le-
śniczego i 2 gajowych. 

16 stycznia 1943 roku  rząd so-
wiecki poinformował ambasa-
dę RP w Moskwie, że ponownie 
uznaje wszystkich obywateli za-
mieszkujących „zachodnie okręgi  
Ukraińskiej i Białoruskiej SRR” 
za obywateli sowieckich. Było to 
jednoznaczne ze stwierdzeniem, 
że ziemie te rząd sowiecki uznaje 
za należące do ZSRR. W zaskaku-
jący sposób było to zsynchronizo-
wane z antypolskimi działaniami 
OUN-UPA.

   17 stycznia:  

W miejscowościach Komarów 
Dolny i Komarów Górny pow. 
Tomaszów Lubelski esesmani 
niemieccy oraz policjanci ukraiń-
scy dokonali drugiej pacyfikacji 
wsi; łącznie z pacyfikacją z 14 
grudnia 1942 roku zamordowali 
51 Polaków. 

   21 stycznia:  

We wsi Monasterzyska pow. 
Buczacz  banderowcy zamordo-
wali 1 Polkę.  

   22 stycznia:   

W kolonii Sobótka pow. Rów-

ne został zamordowany przez 
Ukraińców gajowy Stanisław 
Chodorowski Stanisław ur. 
1913 r.  (Edward Orłowski, w: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
uments/149008/17558056/

5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf ).   

   24 stycznia:  

We wsi  Uhnów pow. Tomaszów 
Lubelski Ukraińcy zamordowali 
6 Polaków.

26 stycznia Rząd Polski notą do 
rządu sowieckiego poprosił o 
ponowne zbadanie kwestii oby-
watelstwa, a ambasador Romer 
spotkał się w Moskwie z Mołoto-
wem, który powiedział, że w tej 
kwestii nadal obowiązują „akty 
ustawodawcze państw radziec-
kich”, czyli deklaracje z  27 i 28 
października 1939 roku o przy-
łączeniu „Zachodniej Ukrainy” i 
„Zachodniej Białorusi” do ZSRR.

   27 stycznia: 

We wsi Prusinów pow. Sokal 
banderowcy wymordowali 20 Po-
laków, w tym całe rodziny. 

   28 stycznia:  

W kol. Małyńsk pow. Kostopol 
Ukraińcy zarąbali siekierami 7 
Polaków, w tym 6-osobową ro-
dzinę leśniczego: Podhorecki 
Adolf lat 38 leśniczy, syn Miko-
łaja i Anieli z Pukińskich. Zarą-
bany siekierami przez uzbrojoną 
bojówkę ukraińską. Ofiarami byli 
również jego żona Janina lat 37, c. 
Wincentego i Jadwigi z/d Tkaczy-
ków, ich dzieci: Zbigniew lat 12, 
Teresa lat 10, Danuta i Jadwiga lat 
9. Mordercy są znani.  

   29 stycznia:   

We wsi Sumin pow. Zamość es-
esmani ukraińscy zamordowali 
119 Polaków. 

We wsi Zamłynie pow. Zdoł-
bunów Ukraińcy zamordowali 2 
młodych Polaków, w tym listo-
nosza. 

   31 stycznia:  

We wsi Siedliszcze Małe pow. 
Sarny po wizycie w polskim 
domu partyzantów sowieckich 
wtargnęli bulbowcy i wymordo-
wali 7 Polaków, w tym matkę z 
25-letnim synem i jego 19-letnią 
narzeczoną oraz 11-letniego pół-

sierotę, wziętego na wychowanie.  

We wsi Tiutkiewicze pow. Rów-
ne Ukraińcy zabili w szpitalu 
44-letniego Polaka.  

We wsi Waśkowce pow. Krze-
mieniec wywabili z domów kilku 
Polaków i ich zamordowali.    

   W styczniu 1943 roku: 

We wsi Ameryka pow. Hru-
bieszów Ukraińcy zamordowali 
3-osobową polską rodzinę. 

Koło wsi Bielatycze pow. Sarny 
Ukraińcy wyrżnęli 2 polskie ro-
dziny. 

W miejscowości Dublany pow. 
Sambor uprowadzili 3 Polaków, 
którzy zaginęli bez wieści. 

We wsi Dzierażna pow. Toma-
szów Lubelski w pacyfikacji 
ukraińsko-niemieckiej zamordo-
wanych zostało 54 Polaków.   

W miasteczku Gołogóry pow. 
Złoczów zastało zamordowanych 
przez Ukraińców 2 Polaków: 
Piotr Mazur i NN, aptekarz (Ku-
bów Władysław: Terroryzm na 
Podolu; Warszawa 2003). 

We wsi Gozdów pow. Hrubie-
szów policjanci ukraińscy zamor-
dowali 20-letniego Polaka.   

We wsi Iwanie Złote pow. Za-
leszczyki banderowcy zamordo-
wali 5 Polaków: chłopca lat 10, 
dziewczyny lat 18 i 25, kobietę lat 
60 i mężczyznę lat 55. 

Koło kol. Janówka pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali ponad 10 
osób z rodziny Kubery.  

W miasteczku Kopyczyńce woj. 
tarnopolskie bojówka OUN za-
mordowała 2 Polaków: kowala i 
jego 17-letniego ucznia.   

W miejscowości Kranzberg 
pow. Sambor banderowcy upro-
wadzili 8 Polaków, którzy zaginę-
li bez wieści.  

We wsi Krasne pow. Skałat 
Ukraińcy zamordowali 20 Pola-
ków (Kubów..., jw.). 

W mieście Krzemieniec: „Sty-
czeń 1943. Napad na pracownika 
Landwirta, Polaka Tobolę, któ-
remu tępym narzędziem złama-
no czaszkę.” (1943, czerwiec – 
Opracowanie dotyczące napadów 

na Polaków dokonywanych w 
powiecie krzemienieckim i du-
bieńskim. W: B. Ossol., 16722/2, 
s. 323-325). 

W okolicy Krzemieńca woj. wo-
łyńskie Ukraińcy wymordowali 
kilka rodzin polskich.  

W okolicy miasta Łuck woj. 
wołyńskie został zamordowany 
przez Ukraińców leśniczy Józef 
Nowakowski.  

We wsi Mokwin pow. Kostopol 
na początku stycznia miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków: dyrektora papierni i kierow-
nika poczty. 

We wsi Szwejków pow. Pod-
hajce zostali przez banderow-
ców uprowadzeni i zamordowani 
dwaj Polacy: Władysław Łęski i 
Bronisław Skorc. „Wyroki te za-
twierdzał duchowny greckokato-
licki ks. Onufrenko. Zostały one 
wydane na dużą grupę polskiej 
młodzieży” (Marian Wiązek; w: 
Komański..., s. 770). 

We wsi Wierzbowiec pow. 
Trembowla sąsiad Ukrainiec za-
prosił Polaka na greckokatolickie 
święto Bożego Narodzenia i tam 
został on zamordowany przez gru-
pę banderowców.  

W miasteczku Włodzimierzec 
pow. Sarny Ukraińcy zamordo-
wali małżeństwo polskie.  

W miasteczku Zofiówka pow. 
Łuck zamordowali 1 Polaka. 

W styczniu 1943 roku policjanci 
ukraińscy z Niemcami aresztowa-
li w Starym Samborze, Felsztynie, 
Chyrowie i Turce około 250 – 300 
Polaków. Na początku lutego 
przewieźli ich do Lwowa, a stąd 
w transporcie liczącym około 800 
osób, do obozu koncentracyjnego 
na Majdanku, który przeżyło kilka 
osób (Józef Szczygieł: Byłem jed-
nym z transportu lwowskiego; w: 
„Jesteśmy świadkami”, s. 112 – 
146). Pilnujący więźniów na Maj-
danku Ukraińcy „mieli mundury 
koloru ciemnozielonego z czar-
nymi kołnierzami, wyłogami, na-
ramiennikami i mankietami przy 
rękawach” (jw., s. 137 – 140). 

   Na początku 1943 roku:  

W kol. Andrzejówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków.  
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W miejscowości Bełz pow. Sokal 
policja ukraińska aresztowała Po-
laka, radiooperatora, który został 
potem rozstrzelany.  

We wsi Dąbrowa pow. Hrubie-
szów Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków.  

W futorze Dąbrowa pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali 7 Pola-
ków: matkę z synem oraz 5-oso-
bową rodzinę z 3 dzieci, którą 
skatowali i udusili sznurami. 

We wsi Drohowyże k. Mikołajo-
wa pow. Żydaczów banderowcy 
w nocy zabrali z sierocińca siostry 
zakonne, zamknęli je w kościele, 
który oblali benzyną i podpalili; 
większość sióstr spłonęła żyw-
cem. „Mieszkańców wsi obudził 
pożar kościoła i rozlegający się w 
nim ludzki krzyk” (Na Rubieży nr 
42/2000 oraz S. Jastrzębski .., s. 
442, stanisławowskie).   

W kol. Halinówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 4 Pola-
ków.   

W kolonii Horodyszcze pow. 
Kostopol upowcy zamordowali 
małżeństwo Laszeckich. „Zyg-
munta Laszeckiego upowcy po-
kłuli bagnetami i przecięli piłą, 
zaś jego żonę zakłuli bagnetami” 
(Siemaszko..., s. 254). 

We wsi Łasków pow. Hrubie-
szów banderowcy zamordowali 2 
Polaków oraz 3-osobową rodzinę 
ukraińską.    

We wsi Mircze pow. Hrubie-
szów banderowcy zamordowali 4 
Polaków. 

W kol. Nowy Pruszyn pow. 
Równe bojówkarze ukraińscy za-
strzelili 1 Polaka.  

We wsi Pieczałówka pow. Ko-
stopol  policjanci ukraińscy za-
mordowali Antoniego Rudnickie-
go i zabrali jego dokumenty, być 
może ktoś posługiwał się nimi po 
wojnie w Polsce lub na Zacho-
dzie.  

We wsi Podhajce pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 5 Pola-
ków: leśniczego i 2 gajowych, w 
tym jednego z żoną i córką.  

We wsi Postójno pow. Kostopol  
Ukraińcy zamordowali 6 Pola-
ków: 16-letnią dziewczynę oraz 
5-osobową rodzinę (rodziców z 3 
dzieci). 

Powyższe opracowanie jest zak-
tualizowane na dzień 1. 01. 2018 
r., będzie jednak nadal uzupełnia-
ne w miarę napływu nowych da-
nych pojawiających się w wyniku 
prowadzonych badań nad naszą 
historią. Czytelników Kresowego 
Serwisu Informacyjnego pragnę 
poinformować, że w każdym na-
stępnym numerze ukarzą się po-
dobne opracowania związane z 
danym miesiącem.

Los postawił na mojej drodze ży-
ciowej Leszka Żułkosia. Dziw-
ny to był przypadek, który miał 
początek na ławie szkolnej Pry-
watnego Gimnazjum Koeduka-
cyjnego im. Hugona Kołłątaja w 
Łucku, siedzieliśmy razem. Pisząc 
te wspomnienia o Nim, bo jestem 
przekonany, iż swoim godnym ży-
ciem zasłużył na utrwalenie Jego 
osobowości drukiem (..), bo ja pa-
mięć o nim zachowałem w sercu 
do końca dni moich Leszek był 
dla mnie nie tylko kolegą z ławy 
szkolnej i współtowarzyszem w 
szeregach Armii Krajowej, ale też 
bratem o czym wiedzieli koledzy 
z drużyny którzy uwiecznili to na-
wet w piosence „Kos i Żaba dwa 
bratanki”.Lech Stanisław Żułkoś 
urodził się 16 kwietnia 1921 r.w 
Kowlu. Jego rodzinę tworzyli; 
matka Maria oraz dwie siostry, 
starsza Janina (Nana) i młodsza 
Hanka, stanowili bardzo kochają-
ca się rodzinę.
Matka była nauczycielką w Szkole 
Powszechnej  (Podstawowej).W 
tej szkole bywałem często z kole-
gami, a szczególnie z Edwardem 
Słoneckim ( po wojnie pułkow-
nikiem lotnictwa w Warszawie) i 
grywaliśmy w ping-ponga, obec-
na nazwa-tenis stołowy. Na ławie 
szkolnej spędziliśmy z Leszkiem 
cztery lata, tj.do 1938 r. On pozo-
stał na miejscu jako uczeń Liceum 
Matematyczno-Przyrodniczego, a 
ja rozpocząłem naukę w Liceum 
Mierniczo-Drogowym w Kow-
lu.W momencie wybuchu wojny 
byliśmy w Łucku. Agresję sowiec-
ką przeżyliśmy jako koszmar, ale 
drugi nas jeszcze czekał, było nim 
wkroczenie wojsk hitlerowskich 
Niemiec.Pracowaliśmy, bo trzeba 
było z czegoś żyć, Leszek w mły-
nie, a ja w ogrodnictwie. 
W lipcu 1943 r. podczas jednego 
ze spotkań, wtedy już „Żaba” w 
trójce organizacji podziemnej za-
proponował mi być tym trzecim, 
oczywiście zgodziłem się bez wa-
hania. Złożyłem przysięgę żo łnie-
rza AK. przybierając pseudonim 
„Kos”.

Po pewnym czasie Leszek, jako 
„szef” trójki, mający kontakt ze 
zwierzchnictwem konspiracyjnym 
zaproponował mi wstąpienie do 
oddziału partyzanckiego, na co 
również wyraziłem zgodę bez wa-
hania.
Po odpowiednich przygotowa-
niach na początku września 1943 
r. konną furmanką, załadowaną 
bronią, amunicją i żywnością do-
tarliśmy do placówki samoobrony 
AK. w Przebrażu.
Po drodze mieliśmy spotkanie z 
patrolem ukraińskim zaraz za Ki-
wercami, na szosie w kierunku 
Kołek.
Szliśmy obok wozu trzymając ręce 
na krawędzi skrzyni.
Ukraińcy widząc to przypuszczali, 
że sięgamy po broń, przeszli obok 
nas bez zaczepki. Z Przebraża inną 
furmanką zostaliśmy przewiezieni 

do miejsca postoju oddziału w kol. 
Hynin.Pamiętam, jakby to było 
wczoraj. Było już pod wieczór. 
Pogoda piękna, zachodzące słoń-
ce. Na podwórzu, przed jakimś 
domem stał dowódca por. Jan Re-
rutko „Drzazga” obok plut. „Or-
lik”  Józef Kuczyński i ktoś trzeci. 
Podeszliśmy do nich, a ponieważ 
odprowadzający nas żołnierz z 
Przebraża poinformował nas kto 
jest d-cą oddziału zameldowa-
liśmy się regulaminowo „panie 
poruczniku meldują swoje przyby-
cie, Żaba i Kos”, nazwisk się nie 
podawało. Oddaliśmy tylko nasze 
legitymacje szkolne, jako dowody 
tożsamości. Po części służbowej 
nawiązaliśmy normalną rozmowę. 
Ponieważ zbliżał się wieczór d-ca 
wezwał jednego z żołnierzy, a był 
nim Wiktor Strawski  „Szampan”, 
który miał się nami zaopiekować.
Zaprowadził nas do chlewika po 
owcach, gdzie były już przygoto-
wane prycze, a więc byliśmy jak w 
hotelu bezklasowej kategorii. Ży-
cie płynęło swoim trybem..Po kil-
ku dniach zaczęliśmy chodzić niby 
na ćwiczenia wojskowe, a właści-
wie rozpoczęliśmy budowanie 
szałasów w lesie od Hynina, które 
nazywaliśmy „czumami”.Trzeba 
było to zrobić, bo dotychczas by-
liśmy na otwartej przestrzeni, a 
w pobliżu mieliśmy oddział par-
tyzantki sowieckiej, który chętnie 
by nas zlikwidował. Decyzja była 
słuszna, gdyż po jakimś czasie 
d-ca tego oddziału Prokopiuk, po 
niby przyjacielskim spotkaniu ka-
zał zastrzelić por.”Drzazgę” leka-
rza „Piątego” i taborytę „Słonia”.
Żaba” brał udział w patrolu po-
szukiwawczym, gdy nie wrócili 
na noc do obozu. Tragedia miała 
miejsce w nocy 6/7. 11. 43 r.   Po 
objęciu dowództwa nad oddziałem 
przez por.”Olgierda” Zygmunta 
Kulczyckiego, w połowie listo-
pada 1943r. wymaszerowaliśmy 
do Pańskiej Doliny w pow.du-
bieńskim, gdzie połączyliśmy się 
z tamtejszym oddziałem zorgani-
zowanym przez por. Józefa Mali-
nowskiego „Ćwika”, by 20.12.43 
r. wymaszerować na koncentrację 
oddziałów AK okręgu wołyńskie-
go. Po ciężkim i forsownym mar-
szu, przeplatanym potyczkami z 
Niemcami w Zaborolu koło Łucka 
i Ukraińcami w Witomierzu-po 
południu 24-go, czyli w Wigilię 
Bożego Narodzenia dotarliśmy 
do Kupiczowa w pobliżu Kowla, 
gdzie zostaliśmy zakwaterowani 
w budynku szkolnym.
Zaraz po świętach „Żaba” rzucił 
myśl, aby wystawić coś w rodza-
ju kabaretu, zorganizować „party-
zancką wieczornicę”.
Trzon tego zespołu stanowili „re-
welersi” „Żaba”,”Kos”, „Lis” i 
„Wrzos” zarazem autorzy tekstów, 
a piątym do śpiewania był „Wilk” 
Mieczysław Raczkowski.Teksty 
do  ustalonych wcześniej melo-
dii ułożyliśmy w niewiarygodnie 
krótkim czasie. Oczywiście „twór-
czość” trwała dzień i noc, ale jakoś 

zdążyliśmy. Wieczornica odbyła 
się w sylwestrowy wieczór 1943r. 
na którą złożyły się śpiewy, skecze, 
deklamacja frywolnego wiersza 
w wykonaniu Karola Hawliczka 
„Waltera”, a Mikołaj Dombrow-
ski „Udarny” z pomocą dwóch 
kolegów wystawił miniaturkę 
sceniczną obrazującą „ciche” roz-
brojenie placówki nacjonalistów 
ukraińskich, co miało miejsce w 
rzeczywistości podczas naszego 
przemarszu z Hynina do Pańskiej 
Doliny.Oczywiście Leszek „Żaba” 
mający duszę artystyczną, był nie 
tylko inspiratorem tej imprezy, 
ale jej reżyserem i scenarzystą, w 
czym miał pewne doświadczenie, 
gdyż w czasie okupacji niemiec-
kiej, naturalnie za zgodą odpo-
wiednich władz wystawiliśmy w 
Łucku, na scenie Teatru Polskiego 
„Jasełka”.
W przygotowaniu tego przedsta-
wienia walnie pomagała Leszkowi 
jego siostra Hanka.Kupiczów, to 
duża wieś, lub raczej małe mia-
steczko z siedzibą Gminy.Krótko 
po zapadnięciu zmroku ostat-
niego dnia 1943 r. w sali Domu 
Ludowego (z podwyższeniem 
scenicznym) zgromadziło się po-
nad dwieście osób. Jako piątka 
„rewelersów”(„Wrzos” z gitarą) 
wkroczyliśmy na scenę i powitali-
śmy zgromadzonych przyśpiewką, 
której fragment brzmiał;  „batalion 
„Łuny” wita was...”.Dalej wszyst-
ko potoczyło się zgodnie z ustalo-
nym programem. Oczywiście w 
naszych piosenkach dominowały; 
patriotyzm, wola walki, Wołyń i 
Kresy, nasze Kresy, nic więc dziw-
nego, że kiedy zaczęliśmy śpiewać 
„Wołynia ziem strzeżem zbrojnie
...”,wszyscy jak na komendę po-
wstali z miejsc, by po zakończeniu 
naszego śpiewu burzliwą owacją 
nagrodzić nasze występy, a ponie-
którzy od razu określili tę piosenkę 
jako nieoficjalny hymn Wołynia na 
czas wojny.
Kapral „Żaba” przeszedł cały 
szlak bojowy „Łuny” biorąc czyn-
ny udział we wszystkich walkach 
i potyczkach stoczonych od wrze-
śnia 1943 r. do kwietnia 1944 , 
łącznie z tragicznym szturmem na 
Oździutycze i dramatyczną obroną 
grobli pod Pisarzową Wolą.*Nie-
stety, obaj nie przeszliśmy torów 
pod Jagodzinem, pozostaliśmy w 
okrążeniu. Łącznie z   „Saperem” 
(sierż. Antoni Łomński z 24pp. w 
Łucku) koczowaliśmy w lasach 
iszowskich i mosurskich, gdzie 
dołączyła do nas kilkuosobowa 
grupa młodych ludzi z innego 
batalionu. Pewnego dnia rano 
zauważyliśmy samotny dom, od-
dalony od nas około 1 km. Pod-
jęliśmy decyzję pójścia tam dla 
zdobycia chleba. Nie mogliśmy 
iść całą grupą. Ustaliliśmy, że pój-
dziemy tylko we dwóch, czyli ja 
i „Snajper”.Chleb dostaliśmy, ale 
w drodze powrotnej usłyszeliśmy 
serie z broni maszynowej, a więc 
nie naszej, bo takiej nie posiadali-
śmy. Gdy dobiegliśmy na miejsce 

już nikogo tam nie było. Zasta-
nowiło nas to, że nie ma trupów, 
śladów krwi i walki w ogóle. Obaj 
z „Saperem” nie mogliśmy rozwi-
kłać tej zagadki. Po prostu w tym 
niedużym lesie nastąpiła absolut-
na cisza, jak przed tą krótką , acz 
gwałtowną strzelaniną. 
Tak zginął „Żaba”, mój przyjaciel 
i brat. Żyjący żołnierze „Łuny”, 
czytający moje wspomnienie zro-
zumieją dlaczego użyłem słowa 
brat,ponieważ wiedzą, że z Lesz-
kiem byliśmy zawsze razem „w 
walce, marszu i na warcie..”,”Ża-
ba” do końca mego życia pozosta-
nie w moim sercu i pamięci...........
Cześć  Ci  „Żabo” - Leszku!

Aleksander Frostowicz kpr.”Kos” 
z „Krwawej Łuny”
Materiał pochodzi z archiwum 
Szczecińskiego 
Środowiska Żołnierzy 27 WDP  
AK, udostępniony przez prezesa 
koła -Jerzego Mużyło. Wstawił do 
serwisu B. Szarwiło.

 Hymn Wołynia (nieoficjalny)
śpiewany na melodię „Wesoła ma-
rynarska wiara”

Wołynia ziem strzeżemy zbrojnie 
o Polsce marząc wciąż,
Czy to za pługiem, czy na wojnie, 
zwarci jak jeden mąż.
Chociaż krwią opływamy szarpa-
ni ze wszystkich stron,
Z Polską na ustach życie oddamy, 
kiedy uderzy dzwon.
Bandyta Niemiec i Azjaci skazali 
nas na zgon,
Lecz nad Kresową Ziemią wzleci 
bojowej trąbki ton,
Lechitów dzielne plemię stanie 
na zew,
Jeszcze raz chwałą zadziwi Zie-
mię i pomści bratnią krew.
Zaszum nad nami Orle Biały, 
wróć z obcych krajów już,
Do Ciebie tęskni Naród cały, 
znęcony mocą burz.
Zagrzmijcie polskie działa, prze-
mówcie grady kul,
Niech w piekło zejdzie obca na-
wała, w radość się zmieni ból.
W Afryce, Syrii, czy w Londynie 
naszego wojska kwiat,
Zna krzywdy Wilna, Łucka, Gdy-
ni, wie kto nasz wróg, kto kat.
Wyznawcy wspólnej woli, pionie-
rzy nowych dróg,
Już nie zaznamy nigdy niewoli, 
tak nam dopomóż Bóg!

Tekst opracowali: Lech Żułkoś 
„Żaba”, Aleksander Frostowicz 
„Kos”, Stanisław Narzymski 
„Lis”, Roman Kucharski „Wrzos”. 

Prawykonanie nastąpiło 31 
grudnia 1943 r. w Kupiczowie k. 
Kowla podczas „partyzanckiej 
„ wieczornicy zorganizowanej 
przez żołnierzy batalionu I/24 
pp. „Łuna” z formującej się 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. Kolejność zwrotek oraz na-
zwisk autorów są identyczne jak 
w orginale.
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Moje Kresy. 
Józef Julian Jamróz cz.6
Eugeniusz Szewczuk   

 Kiedy 22 czerwca 1941 roku 
Niemcy hitlerowskie zaatakowa-
li Związek Sowiecki, funkcjona-
riusze NKWD tuż przed ewaku-
acją dokonali szeregu zbrodni na 
więźniach przetrzymywanych w 
Łucku, Równem, Dubnie, Krze-
mieńcu, Ostrogu, Sarnach i Wło-
dzimierzu Wołyńskim. W wyniku 
tortur i rozstrzeliwań śmierć po-
niosło kilka tysięcy osób, Pola-
ków i Ukraińców. „ Pod naporem 
wojsk hitlerowskich Armia Czer-
wona na większości odcinków 
szybko i bezładnie cofała się na 
wschód, lecz na Wołyniu stawiła 
w pierwszych dniach wojny zde-
cydowany opór. Od 23 czerwca 
w trójkącie Łuck – Równe – Bro-
dy trwała wielka bitwa pancerna, 
w której uczestniczyło ponad 4 
tysiące czołgów. 

Dopiero po tygodniu zaciętych 
walk z dużymi stratami po obu 
stronach radzieckie oddziały 
zostały rozbite, a Niemcy zajęli 
cały Wołyń.” Zanim jednak do 
tego doszło, u nas w Międzyrze-
czu przed 22 czerwca 1941 roku 
NKWD na czele z lejtnantem 
Igorem Nowikowem robiła swo-
je.

 Pomagał im niezmordowany 
żydowski komunista Berek Don. 
Apteka Litwina Szołkajtisa stała 
w pobliżu naszej szkoły. Szołkaj-
tis prowadził aptekę, a piwnicy 
swego domu miał winiarnię. Za-
opatrywał w wino mieszkańców 
Międzyrzecza i nie tylko. Kiedy 
do miasteczka wkroczyli Sowie-
ci, Żyda wypędzili do budynku 
naprzeciw, a sami zajęli aptekę 
i winiarnię. W konsekwencji w 
tym budynku zaczęto przesłu-
chiwać więźniów NKWD. Aby 
z piwnicy nie było słychać dra-
stycznych przesłuchań, Sowieci 

celowo włączali pompy, które je 
zagłuszały. 

W naszej szkole groza i pani-
ka, gdyż stojąc na szkolnym po-
dwórku niejednokrotnie słyszeli-
śmy warkot pomp, dzieci ciszej 
– mówił do nas ukraiński woźny 
Mykoła Mykita, tam ludzi mor-
dują – dodawał. Staliśmy i słu-
chaliśmy go, byliśmy grzeczni, 
przesłuchania trwały, a pompa 
dalej warczała. 

Kierownikiem szkoły po-
wszechnej do 1937 roku był Sta-
nisław Łopuszański, drugim do 
1941 roku Jan Fedoryszyn, któ-
ry podczas okupacji niemieckiej 
pracował w majątku Lipki (2,43 
ha) z leśnictwem w Budzie i go-
rzelnią w Wołkoszowie, którego 
właścicielami byli Karol, Stefan, 
Marceli i Witold Radeccy – Mi-
kuliczowie. W przesłuchaniach 
prowadzonych przez NKWD w 
dawnej aptece Szołkajtisa poma-
gała Żydówka Raisa Utnik, która 
wówczas stała się sekretarzem 
lejtnanta Nowikowa i mieszka-
ła w Międzyrzeczu koło młyna. 
Dla większości ludzi z naszego 
miasteczka przesłuchania skoń-
czyły się tragicznie, bowiem en-
kawudziści zamordowali 9 osób; 
Żydów, Ukraińców i Polaków. 
Berek Don razem z Nowikowem 
zakopali ich w ogrodzie Szoł-
kajtisa, co widział z okna swego 
domu kierownik szkoły Jan Fe-
doryszyn.

 Niestety obaj w porę uciekli 
przed nacierającymi Niemcami 
i w 1944 roku powtórnie wpa-
dliśmy w ich łapy po oswobo-
dzeniu Równego przez Armię 
Czerwoną. Tato posiadał pełną 
listę nazwisk zamordowanych i 
pochowanych w ogrodzie ludzi, 
lecz musiał to w 19444 roku w 

Równem zniszczyć obawiając 
się represji NKWD, po tym jak 
odnalazł nasz lejtnant Nowikow 
i zaczął nas w domu odwiedzać 
po przejściu frontu. Wśród za-
mordowanych był między in-
nymi Żyd Flembojn – ten który 
wnioskował przed wojną o posta-
wienie popiersia pomnika Józefa 
Piłsudskiego na Rynku w Mię-
dzyrzeczu Koreckim ( po wejściu 
do miasteczka Sowieci wysadzili 
go w powietrze) oraz żydowski 
nauczyciel Marian Kaczka, któ-
ry przez jakiś czas uczył mnie 
w szkole, był gorliwym polskim 
patriotą. 

Historia potoczyła się dalej, 
bowiem na początku lipca 1941 
roku do Międzyrzecza weszli 
Niemcy. Witał ich ten sam kahał 

żydowski, a ludność ukraińska 
jeszcze bardziej entuzjastycz-
nie wznosiła na ich cześć bra-
my triumfalne. Ukraińcy mie-
li nadzieję na stworzenie pod 
protektoratem Niemiec własnej 
państwowości. Ponownie byłem 
na Rynku i widziałem jak Żydzi 
witają Niemców. Ci zbaranieli, 
pogłupieli, będąc jednocześnie 
wściekli pytali – o co chodzi ? 
Kopa, w mordę, oficerowie za-
częli bić starszyznę żydowską, 
inni wywracać suto zastawione 
dla nich stoły. Aj waj, przyszedł 
szatan – krzyczeli i Żydzi w tył 
zwrot w te pędy. Myśmy też stali 
przestraszeni. Co będzie z nami 
dalej? Niemcy zamknęli tylko 
szkołę kwaterując w niej kom-
panię Wermachtu. Ukraińcy to-
lerowani przez Niemców zaczęli 
pokazywać dopiero teraz swoje 
ja. Jednak już w końcu 1941 roku 
Niemcy zrobili pierwsze porząd-
ki i powołali podporządkowaną 
sobie policję ukraińską. 

„Na okupowanych terenach 
Wołynia powstała specjalna jed-
nostka administracyjna Reich-
skomissariat Ukraine ze stolicą 
w Równem, na czele którego 
stanął gauleiter Prus Wschodnich 
Erich Koch. Wołyń wszedł w 
skład okręgu generalnego Wołyń 
i Podole, który podzielono na 13 
komisariatów okręgowych, od-
powiadających dawnym powia-
tom. Niemcy zajmowali jedynie 
najwyższe stanowiska kierowni-
cze; cała administracja terenowa 
była obsadzona przez Ukraiń-
ców.” Nastał terror wobec ludno-
ści żydowskiej. 

W latach od 1700 do 1760 roku 
było w Polsce 87 Cadyków. Trze-
cim z kolei był Rabi Dow Ber z 

naszego Międzyrzecza, który nie 
stał się ludowym przywódcą, 
chociaż na pewno nie brakowało 
mu charyzmy, ani umiejętności 
kaznodziejskich. Bardzo dużą 
wagę przykładał do medytacyj-
nego odosobnienia i samotnego 
studiowania. Ze swoimi uczniami 
spotykał się zazwyczaj tylko raz 
w tygodniu, akurat w szabat, co 
było krytykowane przez innych 
przywódców chasydzkich, zarzu-
cając mu pychę i egoizm. Około 
roku 1766 została uznany za na-
stępcę Izraela Ben Eliezera zwa-
nego Beszt – em ( Srulem z Mie-
dzyboża urodzony w roku 1700 
w Okopach św. Trójcy, zmarł w 
1760 w Międzybożu , plebejski 
mistyk, odczyniacz i cudotwór-
ca). Chociaż przywództwa Rabi 
Dow Bera i doktryny nie uznało 
kilku wybitnych uczniów Baal 
Szem Towa, miedzy innymi Ja-
akow Josef z Połonnego, Pinchas 
z Korca i Arie Lejb ze Szpola, to 
cała generacja chasydzkich przy-
wódców, w tym wielu dawnych 
uczniów Beszt – a, spędziła jakiś 
czas na jego dworze i uważała go 
za swego nauczyciela. Nie ulega 
wątpliwości, że za życia cieszył 
się reputacją największego przy-
wódcy swoich czasów. Chociaż 
nauczał bardzo krótko – na dobrą  
sprawę tylko 6 lat, to jego wpływ 
na dalszy rozwój ruchu chasydz-
kiego był ogromny. 

W dzisiejszych czasach można 
też powiedzieć, że przyczynił się 
do reklamy wizerunkowej na-
szego malutkiego miasteczka w 
tamtych czasach i dlatego Mię-
dzyrzec stał się sławny nie tylko 
wśród Żydów. Ważną dziedziną 
gospodarczej działalności Ży-
dów w Międyrzeczu były arendy, 

/ Budynek Poczty Polskiej do 1935r. przy ulicy Mickiewicza 3 w Międzyrzeczu (dom mego dziadka Andrzeja Jaroszewicza)

/ Procesja Bożego Ciała w Międzyrzeczu 16.06.1938r
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co oznacza dzierżawę i dzier-
żawcę. „Ten, co brał majątek w 
dzierżawę, zwał się arendarzem 
lub arendatorem. Później gdy na-
zwa arendarza zeszła już tylko do 
dzierżawiących karczmy i mły-
ny, dzierżawcę dóbr ziemskich 
zwano posesorem. Kontrakty 
arend ziemskich bywały zwy-
kle trzyletnie, jako odpowiednie 
trójpolowemu systemowi daw-
nych gospodarstw. Prawa pol-
skie mało stanowiły o arendach, 
pozostawiając wszystko zwy-
czajom różnych okolic. Forma 
tylko arendy została przepisana 
jeszcze w statucie Zygmunta I z 
roku 1523. Jeżeli wsie puścił nie 
dziedzic, ale tylko starosta lub 
dożywotnik, to ze śmiercią pusz-
czającego arenda się kończyła i 
arendarz mógł swoich strat do-
chodzić tylko na majątku oso-
bistym zmarłego. Był zwyczaj, 
że w razie wypłacania arendy z 
góry za trzy lata, dzierżawca po-
trącał sobie za drugi rok procent 
roczny, a za trzeci - dwuletni. 
Na arendarzów i zastawników 
stanowiono oddzielny podatek. 
Arendy ceł i myt nie mogły być 
trzymane przez Żydów. Statut 
litewski o arendzie jako najważ-
niejsze to stanowił, że kontrakt 
mógł być prywatny i tylko przez 
trzech świadków ze szlachty 
podpisany. Jeżeli zabudowania 
dworskie uległy klęsce ognia, 
który przyszedł ze wsi, czyli 
jak mówiono był powiestny, to 
zwykle dzierżawca zastrzegał so-
bie w takim razie odbudowanie 
kosztem dziedzica. 

Pisarze nasi uwiecznili piórem 
typy takich na przykład „aren-
darzy” (Żydów dzierżawiących 
karczmy), jak Jankiel w Panu 
Tadeuszu. Lud polski zacho-
wał arendarza w pieśniach we-
selnych, ponieważ jest stary 
zwyczaj, że drużyna weselna w 
powrocie od ślubu wstępuje do 
karczmy, gdzie podejmuje we-
selników arendarz.” Tak więc w 
Międzyrzeczu były arendy; mły-
nów, karczm, gorzelni, olejarni, 
cegielni, stawów i łąk oraz sadów 
i magazynów. Stały trzy synago-

gi; pierwsza w Rynku fundacji 
hr Steckiego (murowana), dru-
ga koło Dudy (czwarty dom od 
Rynku po lewej stronie w kierun-
ku Nowego Miasta) drewniana, 
później była w niej magazyn ole-
jarni. Trzecia na Nowym Mieście 
– murowana, wyjazd w kierunku 
na Błudów. Polichromia głównej 
bożnicy – postacie ludzkie w sce-
nach biblijnych. Szafy ołtarzowe 
z ornamentyką zwierzęcą i ro-
ślinną. Ozdoby na Torę, świecz-
niki, lichtarze, misy i dzbanki do 
polewania rąk kapłanom, lampki 
chanukowe, kubki, naczynia na 
wonności, puszki na rajskie jabł-
ka, puderniczki używane przy 
akcie obrzezania. Dekorowane to 
wszystko ornamentyką roślinną i 
zwierzęcą. Przy bożnicy znajdo-
wał się budynek szkolny z okien-
kami i widokiem na bożnicę skąd 
kobiety żydowskie spoglądały na 
modlących się mężczyzn. Za sy-
nagogą nad rzeczką Stawy była 
łaźnia (parnia) i oddzielna mi-
kwa, czyli basen dla kobiet. To 
wszystko było we władaniu i na 
utrzymaniu gminy żydowskiej. 
Do najważniejszych świąt ży-
dowskich należały. Jom Kippur 
(Dzień Pojednania). Żydzi przy-
gotowują się do tego święta 
podczas dni pokutnych, następu-
jących po Rosz ha - Szana (oba 
święta i dni między nimi określa 
się jako Jamin Noraim – Straszne 
Dni). W przeddzień święta należy 
odbyć rytualną kąpiel w mykwie. 
W niektórych środowiskach 
praktykowane jest symboliczne 
biczowanie się. Sukkot - Święto 
Szałasów (Namiotów), zwane 
też Kuczki – święto rozpoczyna-
jące się pięć dni po święcie Jom 
Kippur, a dwa tygodnie po roz-
poczęciu roku. Należy do świąt 
radosnych i upamiętnia mieszka-
nie w szałasach i namiotach pod-
czas ucieczki Izraelitów z Egip-
tu i wędrówki do Kanaanu. 

W starożytności święto było 
związane ze żniwami. Przez 
siedem dni święta ortodoksyjni 
Żydzi mieszkają poza domem 
w budach pod gołym niebem. 
Pesach – jest głównym świętem 

narodu żydowskiego. Wspomina 
się  wtedy wyjście z Egiptu, zda-
rzenie, które wykroczyło poza 
swój historyczny kontekst. Wyj-
ście - Exodus - trwa w psychice 
każdego Żyda: przykazano im, 
by zawsze pamiętali, że to oni 
byli niewolnikami w Egipcie i 
że to oni zostali zbawieni. Cha-
nuka –  radosne święto trwające 
osiem dni, a każdy kolejny dzień 
zaznacza się zapaleniem kolej-
nej świecy w ośmioramiennym 
świeczniku. Tradycyjnie je się 
dużo słodyczy, rozmaitych ciast 
i innych wypieków. Szabat, czy-
li dzień wypoczynku, trwający 
od zachodu słońca w piątek do 
zachodu słońca w sobotę. Jest 
najważniejszym świętem domo-
wym, obchodzonym bardzo pil-
nie i uroczyście. Tryb życia co-
dziennego zmieniał się w soboty 
i uroczyste święta. W soboty do-
rośli i chłopcy od 13 roku życia 
spędzali ranek w bożnicy. Dziew-
czynki były chowane i przyucza-
ne do roli gospodyń domowych 
do 12 roku życia. „Bar Micwa” 
była przełomowym momentem 
dla kończącego 13 lat żydowskie-
go chłopca, ponieważ po ukoń-
czeniu lat 13, uważany był przez 

rodziców, krewnych i znajomych 
za „dorosłego”, odpowiedzial-
nego za swoje czyny i za wyko-
nywanie przykazań. Miał prawo 
współtworzyć minjan, czyli być 
jednym z dziesięciu mężczyzn 
niezbędnych do odbycia modlitw 
w miejscu publicznym. Mógł 
dysponować własnym mieniem, 
a nawet zawrzeć małżeństwo. 
Małżeństwa kojarzył szadchen 
zawodowy swat, który pobierał 
za skojarzenie pary od 1,5 do 
3% wartości posagu narzeczo-
nej. W jego obecności spisywano 
tnoim, czyli warunki zawarcia 
związku małżeńskiego, a o zgo-
dę zainteresowanych na ogół nie 
pytano. Bogatsze dziewczęta wy-
posażał ojciec, biedniejsze gmina 
żydowska ze specjalnego fundu-
szu zwanego „kasą kobiet”. Po-
grzeby były skromne, odbywały 
się w dniu śmierci zmarłego lub 
nazajutrz. Nabożeństwo odpra-
wiano na cmentarzu, który u nas 
zwano kładbiszcze i okopiszcze 
lub po prostu kirkut. Urządza-
niem pogrzebów zajmowało się 
bractwo pogrzebowe z płaczka-
mi, zwane Chewra Kadisza, czyli 
Święte Bractwo. Udział w nim 
uważa się za wielki zaszczyt. 

Do społeczności żydowskiej w 
Międzyrzeczu Koreckim należeli 
między innymi hotelarz Hendler 
z córką Reginą Sabiną oraz sy-
nem Lewim. Dentysta Kołkier, 
Nachman – właściciel domu w 
którym do 1939 roku była Pocz-
ta Polska, jego syn Lejb i córka 
Lejka. Wymienieni wcześniej na-
uczyciele – Marian Kaczka i Ta-
nia Silberstein. Poza tym żydow-
scy właściciele introligatorni, 
olejarni, składu desek, sklepów z 
galanterią żelazną, sklepów spo-
żywczych, bławatnych, młynów, 
wiatraków, kina. Żydzi rzemieśl-
nicy – krawcy, szewscy, kowale, 
zegarmistrze, rzeźnicy, rymarze, 
szmaciarze (handel przewoźny).

Cdn.

Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk   

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, nabyć moją książkę pt. 
„Moje Kresy” ze słowem wstęp-
nym prof. St. Niciei, proszone są 
o kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                                           
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H u t a  N i e m o w i c k a, gmi-
na Niemowicze, powiat Sarny

Od 1 marca 1937 roku objąłem 
pracę w Hucie Niemowickiej,  
nazwana przez miejscową lud-
ność Hutą Perejmą ( Parejma wg 
mapy WIG 1927) i taka również 
nazwa była wyryta na pieczątce 
szkolnej. Pracowałem tu do 30 
czerwca, a więc równe cztery 
miesiące. 

Huta Niemowicka położona 
była w południowej części po-
wiatu sarneńskiego i graniczy-
ła z powiatem Kostopol. Obok 
szkoły, na wysokim nasypie, 
przebiegał tor kolejowy. Sama 
stacja kolejowa leżała na tere-
nie powiatu kostopolskiego. Do 
stacji kolejowej i poczty maiłem 
tu już tylko 2 kilometry. Z Huty 
Niemowickiej było do Sarn 8 
kilometrów, do Niemowicz  4 
kilometry i sąsiednia wioska 
Katerynówka  (Katarzynówka 
wg mapy WIG z 1927 r.) odległa 
była również o 4 kilometry.

W dniu 3 maja odbyło się w 
kościele w Niemowiczach  na-
bożeństwo. W nabożeństwie tym 
wzięła udział młodzież wszyst-
kich sąsiednich szkół. Po nabo-
żeństwie poznałem kolegę Felik-
sa Rocławskiego, nauczyciela w 
Niemowiczach, pochodzącego z 
Pomorza. Z kolegą Rocławskim 
razem braliśmy udział w kam-
panii wrześniowej 1939 roku , 
byliśmy przez cały czas walki w 
jednej kompanii. Razem również 
uciekliśmy ze szpitala w Zamo-
ściu. W Niemowiczach pozna-
łem kierownika szkoły Henryka 
Okopińskiego, jak również ko-
legę Zygmunta Miśtę, uczącego 
w Katerynówce. Kolega Miśta 
pochodził z Myszkowa. Poległ 
w kampanii wrześniowej 1939 
roku jako porucznik rezerwy.

Większość ludności w Hucie 
Niemowickiej była polska, wy-
znania rzymskokatolickiego. 
Mieszkałem tu u pani Wiśniew-
skiej, wdowy po maszyniście 
kolejowym. Miała dwóch doro-
słych synów, żonatych, którzy 

mieszkali w swoich domach.  
Dom pani Wiśniewskiej stał pod 
samym lasem. Koło domu był 
duży, piękny sad owocowy.  W 
ogrodzie miała masę truskawek 
i róż, z kwiatów których robiła 
wspaniałe konfitury. W mieszka-
niu panował idealny porządek. 
To samo i w otoczeniu domu.

W Hucie Niemowickiej była 
szkoła jednoklasowa. Nauka 
odbywała się w wynajętym bu-
dynku. Była to już szkoła z 
prawdziwego zdarzenia. W izbie 
lekcyjnej były ławki dwuosobo-
we, stół i krzesło dla nauczycie-
la, tablica, szafa na akta szkolne, 
wieszaki dla uczniów. Na ścianie 
wisiała mapa Polski. 

Obok szkoły, na wysokim na-
sypie, przebiegał tor kolejowy 
prowadzący ze Lwowa do same-
go Wilna. Na tej trasie kursowa-
ły również pociągi pospieszne. 
W rowach biegnących wzdłuż 
toru kolejowego było siedlisko 
żółwi błotnych.

Kierownikiem szkoły był tu 
p. Stanisław Tezreiter, osad-
nik wojskowy, uchodzący za 
wielkiego dziwaka. Mieszkał w 
swoim domu w Katerynówce. 
Niewiele dbał o naukę w szko-
le. Interesował się więcej własną 
gospodarką. 

W Hucie Niemowickiej nauki 
we wrześniu roku nie było, po-
nieważ w tym czasie był remont 
budynku. Naukę rozpoczął Pan 
Tezreiter dopiero w paździer-
niku. W listopadzie, grudniu, 
styczniu i w lutym również nie 
było, bo Pan Tezreiter był cho-
ry, a dzieci spokojnie siedziały 
w domu, zadowolone z choroby 
swojego nauczyciela.

Od 1 marca 1937 ja objąłem 
pracę w tej szkole. Inspektor 
szkolny polecił mi przerobić 
cały program nauczania do koń-
ca roku szkolnego. Czy to było 
możliwe ? … Robiłem jednak 
wszystko co mogłem i na co 
mnie było stać, nie szczędziłem 
wysiłku. Zależało mi przecież na 

pracy.

W maju moją pracę wizyto-
wał  i oceniał inspektor szkolny 
z Sarn, pan Piotr Gąska. Klasy 
tu były łączone. Na pierwszej 
zmianie uczyli się uczniowie III 
i IV klasy, na drugiej zmianie 
klas I i II. Dzieci na ogół nie-
śmiałe, wiadomości posiadały 
słabe, bo cóż mogłem nauczyć w 
dwa miesiące. Dzieci miały tak 
długą przerwę w nauce.

Przypominam sobie lekcję 
geografii w klasie IV. Na moje 
pytanie: Co znajduje się cieka-
wego w Wilnie ? – ( chodziło mi 
o serce marszałka Piłsudskiego 
pochowane obok matki) – klasa 
milczy. Nagle wstaje najsłab-
szy uczeń, Alfons Michalski,  i 
jednym tchem odpowiada „ W 
Wilnie znajduje się grób Unii 
Litewskiej !”.

Na lekcji języka polskiego w 
tej samej klasie przy omawia-
niu czytanki o przyjeździe ge-
nerała Henryka Dąbrowskiego 
do Poznania, pytam uczniów, 
co to znaczy „gruchnęła wieść 
” ( takie wyrażenie znajdowało 
się w tej czytance).  Cała klasa 
milczy jak zaklęta. Tylko mój 
Michalski podnosi rękę i zgłasza 
się do odpowiedzi. Musiałem 
go więc zapytać…i cóż usłyszał 
pan Piotr Gąska, mój inspektor 
szkolny ?  - „Gruchnęła wieś 
to znaczy przyjechała wieś do 
miasta !”

Musiała jednak ta wizytacja 
wypaść dość dobrze, skoro od 
nowego roku szkolnego zapro-
ponowano mi pracę w Toma-
szogrodzie, gdzie była szkoła 
dwuklasowa, a ja miałem być 
tam kierownikiem i do pomocy 
otrzymać trzeciego nauczyciela. 

Na stacji kolejowej Niemo-
wicze, jakieś dwa kilometry 
od szkoły, znajdowała się baza 
przeładunkowa materiałów na 

budowę fortyfikacji od strony 
Związku Radzieckiego. Odby-
wało się to wszystko oczywiście 
w wielkiej tajemnicy. Ograni-
czono ruch ludności cywilnej w 
rejonie samej stacji. Nie wolno 
było chodzić wzdłuż toru kole-
jowego a była to dla mnie droga 
najkrótsza i najsuchsza. Kilka 
razy byłem legitymowany przez 
strażników.

Przy budowie fortyfikacji za-
trudniano przeważnie ludzi po-
chodzących z centralnej Polski. 
Władze nasze nie miły jakoś za-
ufania w tym wypadku do miej-
scowej ludności. Pracował tam 
p. Stanecki z Sosnowca, Stani-
sław Musiał z Zagórza, Gienek 
Madejski z Książa Wielkiego. 
Miejscowej ludności tłumaczo-
no, że będzie się budować mo-
sty, czasem wymieniano jakąś 
szkołę. 

Siedziba gminy Niemowicze 
znajdowała się w Sarnach (?). 
Natomiast obok stacji kolejo-
wej Niemowicze znajdowała się 
poczta i posterunek policji. We 
wsi istniał tylko Związek Strze-
lecki, a ćwiczenia z należącymi 
do tego związku przeprowadzał 
przyjeżdżający z Sarn sierżant 
Anatol Mazur. 

Po drugiej stronie toru kolejo-
wego, naprzeciw szkoły, znajdo-
wał się duży majątek byłego puł-
kownika carskiego Bogolubowa.

Wzdłuż traktu prowadzącego 
z Sarn do Niemowicz i dalej na 
wschód znajdowało się wiele 
kurhanów – kopców usypanych 
jeszcze i pamiętających najaz-
dy tatarskie. W kurhanach tych 
miały znajdować się  zwłoki po-
ległych tam tatarów.

Idąc ze stacji kolejowej do 
szkoły, z lewej strony toru pły-
nął tam bagnisty potok, w któ-
rym można było się kapać. Moi 
uczniowie często się tam kapali.

Był upalny dzień czerwcowy. 
Torem wracałem z poczty do 
domu. Po drodze czytałem gaze-
tę otrzymaną na poczcie. W pew-
nym miejscu zobaczyłem grupę 
kąpiących się niewiast. Były one 
w różnym ale jeszcze młodym 
wieku. Wszystkie kapały się tak 
jak je Pan Bóg stworzył. Kiedy 
dochodziłem do miejsca ich ką-
pieli cały czas patrząc w gazetę, 
niewiasty te jak na komendę wy-
szły z wody na brzeg, ustawiły 
się w jednym szeregu i zawołały: 
„Proszę pana, niech pan popa-
trzy na nas…” Ja ze spuszczoną 
głową poszedłem w swoim kie-
runku. Ich wesoły śmiech długo 
jeszcze do mnie dolatywał. 

Religii katolickiej w szkole 
uczył pan Narcyz Żarczyński, 
ekskleryk,  bardzo sympatyczny 
i kulturalny człowiek. Do szko-
ły przyjeżdżał raz w tygodniu 
małym wózkiem, ciągniętym 
również przez małego, siwego,  
konika. Ja w tym czasie spa-
cerowałem sobie po lesie. Pan 
Żarczyński uczył religii w kilku 
szkołach.

Najbliższa szkoła na ternie 
powiatu kostopolskiego była w 
Płoskiem, gdzie uczyła chyba 
stukilogramowa Marysia, lat 
około czterdziestu.

W Hucie Niemowickiej uczyła 
również kiedyś pani Moskalik, 
ale nie mogła sobie dać rady z 
rozbrykanymi dziećmi. Dzieci 
w ogóle nie chciały jej słuchać, 
a na lekcji robiły co chciały. W 
ogóle nie panowała nad klasą. 
Przeniesiono ja do innej szkoły. 
Znam to z opowiadania samych 
dzieci.

Ożenił się z nią mój kolega z 
seminarium nauczycielskiego. 
Po 1945 roku została na tam-
tejszym terenie, odezwała się w 
niej krew ukraińska. Nie czuła 
się Polką. Mąż jej, a mój kolega 
szkolny, przez cały okres okupa-

/ Kościół garnizonowy KOP w Sarnach wybudowany z bazaltu (fot. G. Naumowicz)
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/ Legitymacja służbowa Albina Piechoty upoważniająca do zniżek kolejowych
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cji przebywał w obozie jeniec-
kim. Chciał koniecznie sprowa-
dzić swoją żonę do Polski. Nie 
wyraziła zgody. […]

Na podkreślenie tu zasługu-
ją wieczorne śpiewy tamtejszej 
młodzieży. W ciepłe wieczory 
czerwcowe siadali przed swoimi 
domami i śpiewali na głosy pięk-
ne dumki ukraińskie, a każdy 
ze śpiewających siedział przed 
swoim domem. Śpiewali głośno, 
czysto a głos ich leciał daleko i 
odbijał się echem od lasu. Lubi-
łem słuchać tych pieśni.

W Hucie Niemowickiej pozna-
łem kolejarską rodzinę Wrzesiń-
skich, pochodzącą z Pionek.

Po zakończeniu roku szkolne-
go wyjechałem na wakacje do 
rodziców do Dąbrowy Górni-
czej. Za wakacje nie płacono mi. 
Byłem bowiem na kontrakcie do 
30 czerwca.

B u d k i   S n o w i d o w i c 
k i e, gmina Kisorycze, powiat 
Sarny

Pod koniec wakacji 1937 roku 
otrzymałem pismo z Inspektora-
tu Szkolnego w Sarnach, abym 
zgłosił się niezwłocznie, celem 
objęcia obowiązków nauczycie-
la tymczasowego (etatowego).

Należy tu wyjaśnić, że przed 
wojną było bardzo dużo na-
uczycieli bez pracy. Szczęśliwi 
byli nawet ci, którzy otrzymali 
roczną bezpłatną praktykę. Ci 
uczyli z pełną wiarą, ponieważ 
po roku otrzymywali pracę już 
płatną. Szereg nauczycieli było 
płatnych od  [ilości przepraco-
wanych] godzin. Następnym 
etapem pracy nauczyciela było 
podpisanie kontraktu na określo-
ny okres. Szczególnie szczęśliwi 
byli ci, którym powierzono etaty 
nauczyciela tymczasowego, czy-
li etatowego. Po trzech latach 
pracy i złożeniu egzaminu prak-
tycznego, nauczyciel otrzymy-
wał nominację na nauczyciela 
stałego.

Chyba 28 sierpnia 1937 roku 
zgłosiłem się w Inspektoracie 
w Sarnach. Zostałem przyjęty 
przez Inspektora Piotra Gąskę. 

Zaproponowano mi kierownic-
two szkoły dwuklasowej w To-
maszgrodzie, a po objęciu tam 
obowiązków miał być przydzie-
lony do szkoły jeszcze trzeci 
etat.  Odmówiłem. Bałem się po 
prostu przyjęcia takich obowiąz-
ków. 

Zaproponowano mi więc szko-
łę jednoklasową w Budkach 
Snowidowickich. Bez więk-
szego zastanowienia wybrałem 
Budki. Wystawiono mi od razu 
legitymację służbową, potrzebną 
do legitymowania się na nowym 
ternie. Budki Snowidowickie 
leżały nad sama granica radziec-
ka i dlatego pociągała mnie tam 
praca.

Z Sarn dostałem się pociągiem 
do Ostek. W ostkach znalazłem 
furmankę i dostałem się nią do 
odległych jeszcze od stacji 7 ki-
lometrów Budek.

Budki Snowidowickie były 
graniczną wioską. Tu kończyła 
się Polska na wschodnich kre-
sach. Tu była granica kraju. Była 
to wieś wyjątkowa o zwartej bu-
dowie i rozrzuconych wokół sa-
motnie leżących chutorach Oś i 
Dubno.

Swój pobyt w Budkach musia-
łem rozpocząć od przedstawie-
nia się dowódcy strażnicy KOP 
(Korpusu Ochrony Pogranicza). 
Właściwy dowódca strażnicy 
był w tym okresie na jakimś kur-
sie wojskowym. Zastępował go 
bardzo sympatyczny plutonowy 
p. Osipowicz.

Szkołę przekazał mi mój po-
przednik, kol. Antoni Zającz-
kowski, który został przeniesio-
ny do Rokitna.

W Budkach Snowidowickich 
była nowa szkoła jednoklasowa 
imienia Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Był to piękny budy-
nek drewniany, kryty blachą, o 
obszernej, jasnej sali o czterech 
dużych oknach. Wzdłuż Sali lek-
cyjnej był długi, jasny korytarz.  
Na końcu korytarza, w osobnym 
pomieszczeniu [była] umywal-
nia dla dzieci: miednice , wiadra 
z czystą wodą. Każde dziecko 
posiadało tu swój ręcznik.

W drugim końcu budynku 
było wygodne mieszkanie dla 
nauczyciela, składające się z 
dwóch obszernych pokoi, wy-
godnej kuchni, przedpokoju i 
spiżarki. Obok szkoły stał osob-
no budynek gospodarczy. Przy 
szkole znajdowały się piękne 
klomby kwiatowe i duże trawia-
ste boisko.

Granica ze Związkiem Ra-
dzieckim  otaczała wioskę z 
trzech stron. Byliśmy tu niczym 
w worku. Poruszać się mogliśmy 
tylko w kierunku zachodnim. 
Ponieważ mieszkaliśmy w pasie 
granicznym mieszkańcom wsi 
nie wolno było trzymać ani psów 
ani też gołębi. Obowiązywało tu 
również zaciemnianie wszyst-
kich okien wychodzących na 
granicę. W nocy krążyły patrole 
KOP po wsi, tam tez znajdowała 
się ich strażnica.

Każda osoba przybywają-
ca do Budek w odwiedziny do 
krewnych lub znajomych miała 
obowiązek zameldować się na 
strażnicy . Takie obowiązywały, 
niestety, przepisy na granicy.

Do szkoły w Budkach uczęsz-
czało 86 uczniów. Uczęszczały 
tu również dzieci z sąsiednich 
futorów (chutorów), a mianowi-
cie z Osi i z Dubna. W Budkach 
mieszkali sami Polacy. Byli to 
Chmielewscy, Lechowie, Da-

widowiczowie, Jelińscy, Jaku-
bowiczowie, Linkiewiczowie, 
Piszewscy, Łabędzcy, Rudniccy, 
Hanuszewiczowie, Wiśniewscy, 
Ryczkowscy, Tyszeccy, Szach-
niewiczowie. Wszyscy byli wy-
znania rzymsko – katolickiego. 
Tylko rodzina Szylina i Zejruka 
była prawosławna [ * najpraw-
dopodobniej greko- katolicka].

Obok szkoły stał budynek 
świetlicy gromadzkiej. W świe-
tlicy tej odbywały się zebrania, 
zabawy taneczne, akademie, se-
anse filmowe. Z drugiej strony 
świetlicy stał nowy, drewnia-
ny kościół. Kościół, świetlica 
i szkoła zostały zbudowane w 
czynie społecznym przy pomocy 
Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Szkoła i kościół zostały wy-
budowane w roku 1936. Przed 
kościołem stała dzwonnica z 
niewielkim dzwonem. Echo tego 
dzwonu rozlegało się codzien-
nie, a głos jego słychać było da-
leko. Dzwonnikiem był Marcin 
Ryczkowski.

Księdza w Budkach nie było. 
Przyjeżdżał tu od czasu do czasu 
proboszcz z Rokitna, ks. dr Bru-
non Wyrobisz lub któryś z kape-
lanów wojskowych. 

W południowej części wsi stała 
strażnica KOP, której dowódcą 
był plutonowy Stanisław Koć-
ma. Po stronie radzieckiej znaj-
dowała się „zastawa” (strażnica 
radzieckich wojsk granicznych).

Wschodnia granica polski 
przedwojennej została ustalona 
i wytyczona ostatecznie dopiero 
w roku 1923.

Ciekawe były dzieje granicy 
państwowej, przebiegającej koło 
Budek Snowidowickich. Pier-
wotnie granica ta przebiegała 
koło samych Ostek,  a więc Bud-
ki miały wejść w skład Związku 
Radzieckiego. Polacy mieszka-
jący w Budkach od dziada pra-
dziada nie mogli się z tym po-
godzić i robili wszystko, aby ich 
przyłączono do Polski.

Jeden z mieszkańców, Adam 
Dawidowicz,  napisał w tej spra-
wie podanie i zebrał w tajemnicy 
podpisy wszystkich Polaków. Z 
podaniem tym przeszedł w nocy 
na stronę polską jego ojciec, 

Antoni Dawidowicz i w Snowi-
dowiczach wręczył to pismo do-
wódcy wojsk polskich, z gorącą 
prośbą o przyłączenie Budek do 
Polski. 

Prośba ta częściowo pomogła. 
Przedstawiciele strony radziec-
kiej trwali jednak w uporze, 
choć wyrazili zgodę na niewiel-
kie korekty przebiegu granic. Ta 
poprawiona granica nadal miała 
przebiegać koło samych Budek, 
ale Budki dalej miały znajdo-
wać się po stronie radzieckiej. 
Mieszkańcy złożyli nową    proś-
bę , tym razem do samego Mar-
szałka Piłsudskiego. Ponownie 
przesunięto granicę ku wscho-
dowi, dzieląc Budki na połowę. 
Mieszkańcy w nocy powywra-
cali słupy graniczne. Nastąpiła 
dalsza zmiana granicy.

 W jej wyniku tylko dwa ostat-
nie domy, należące do Szylina i 
Zejruka (Rusini) miły pozostać 
po stronie radzieckiej. Szylin i 
Zejruk oświadczyli zgodnie ko-
misji granicznej , że czują się 
Polakami mimo wyznawania 
prawosławia [*prawdopodobnie  
byli wyznawcami religii greko 
– katolickiej] i proszą o przy-
łączenie ich domów do Polski. 
Przedstawiciele strony radziec-
kiej sprzeciwili się temu. Wobec 
tego Zejruk i Szylin oświadczyli 
kategorycznie, że jeżeli nie zo-
staną przyłączeni do Polski to 
spalą swoje domy i tak przej-
dą na stronę polską. To pomo-
gło. Dokonano kolejnej korekty 
przebiegu granicy, która teraz 
przebiegała tuz obok chat i sto-
dół. W zamian za Budki Sno-
widowickie do ZSRR włączono 
jakąś inną wieś na Podolu.

Historię tej granicy znam z 
opowiadania mieszkańców wsi 
a przede wszystkim z opowiada-
nia samego Antoniego Dawido-
wicza.

Cała nasza wschodnia granica 
od Łotwy aż po Rumunię była 
najeżona zasiekami z drutu kol-
czastego. Po ostatecznym uregu-
lowaniu sporów granicznych i 
ustaleniu jej przebiegu strzeżo-
na była od strony polskiej przez 
policję. Jako jeden z pierwszych 
policjantów przybył do Budek 
Józef Bocheński, tu osiadł i za-
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łożył rodzinę.

Dopiero w roku 1924 została 
zorganizowana specjalna forma-
cja wojskowa – Korpus Ochro-
ny Pogranicza (KOP) dla stwo-
rzenia kordonu na wschodnich 
rubieżach II Rzeczypospolitej. 
Wojska KOP-u rozmieszczone 
były wzdłuż granicy z Łotwą, 
Litwą i Związkiem Radzieckim  
a od wiosny 1939 roku również 
z Węgrami. Wzdłuż całej tej gra-
nicy wybudowane były strażni-
ce. Na każdej strażnicy służyło 
ok. 20 żołnierzy. 

 W Ostkach znajdowały się 
koszary kompanii odwodowej, 
którą dowodził kapitan Alfred 
Szmit. W Rokitnie znajdowało 
się dowództwo batalionu z Majo-
rem Kotarba na czele. Dowódz-
two pułku KOP „Sarny” znajdo-
wało się oczywiście  w Sarnach. 
Dowódca tego pułku, pułkownik 
Jerzy Płachta – Płatowicz poległ 
w wojnie obronnej we wrześniu 
1939 roku.

Żołnierze odbywający służbę 
wojskowa w KOP-ie pochodzili 
przeważnie z centralnej lub 
zachodniej Polski. Byli wśród 
nich warszawiacy, mieszkańcy 
województw kieleckiego, 
poznańskiego i krakowskiego. 
Byli to wzorowi żołnierze, 
o nienagannej przeszłości. 
Ich służba wymagała stałej 
czujności.

Niektórzy z żołnierzy odbywa-
jący służbę wojskową w KOP-
-ie pozostali tu na stałe. Tu się 
pożenili i założyli rodziny. W 
Budkach pozostał Władysław 
Wyrwiński z poznańskiego, tu 
sobie znalazł żonę Edward We-
reszczyński. W futorze Dubno 
założył rodzinę i tu gospodaro-
wał Władysław Padło, pocho-
dzący z okolic Tarnowa.

Najbliższą stacją kolejową 
były Ostki, odległe od Budek o 
7 kilometrów drogą prowadzącą 
przez las lub 6 kilometrów idąc 
wzdłuż toru kolejowego. Ostki  
były końcową  stacja kolejową 
po polskiej stronie, ale tor kole-
jowy biegł dalej do samej grani-
cy, koło samej wsi Budki, po ich 

północnej stronie i dalej przez 
stacje Snowidowicze do Olew-
ska  i dalej aż do Kijowa. Stacje 
Snowidowicze i Olewsk leżały 
już po stronie radzieckiej. 

Na samej granicy polsko – ra-
dzieckiej był niewielki most na 
rzece Hatce względnie Chatce  
[* na rzece Huś wg mapy WIG 
z roku 1937]. Na samym moście 
szyny kolejowe były usunięte. 
Po polskiej i radzieckiej stronie 
mostu stały płotki zrobione z 
gałęzi, uniemożliwiające wgląd 
w dalszy teren przygraniczny 
sąsiada.

W Ostkach obok końcowej 
stacji kolejowej, znajdował się 
posterunek policji, poczta, tar-
tak, nadleśnictwo oraz trzy skle-
py spożywcze  [* typu chleb, 
mydło, powidło]. Prowadzili tu 
swój handel Arpaszow, Będkow-
ski i Żyd o nazwisku Turek. Naj-
chętniej zaglądałem do sklepu 
Arpaszowa. Arpaszow był bar-
dzo uczciwym człowiekiem. Lu-
biłem z nim porozmawiać. Pod-
czas wojny polsko – radzieckiej 
w roku 1920 – Arpaszow prze-
bywał jako uciekinier w Kie-
leckiem, w Wiślicy nad Nidą. 
Ponieważ ja znałem te okolice 
mięliśmy zawsze temat do roz-
mowy.  Arpaszow, pomimo ro-
syjskiego nazwiska, czuł się Po-
lakiem. Był nawet odznaczony  
przez polskie władze Brązowym 
Krzyżem Zasługi, z czego był 
ogromnie dumny.

W Ostkach była szkoła po-
wszechna, w której pracowało 
troje nauczycieli. Kierownikiem 
szkoły był kol. Stanisław Wit-
kowski z okolic Starego Sącza. 
Tu uczyła też jego żona Olga 
oraz żona kapitana Szmita. Z 
tego powodu kapitan Szmit żył 
w zgodzie z gronem nauczyciel-
skim. W roku 1939 rozpoczęto 
budowę nowej szkoły w Ost-
kach. Miała to być szkoła czte-
roklasowa.

W odległości 7 kilometrów w 
kierunku północno – zachodnim 
od Budek leżały Snowidowicze. 
Była to ruska wieś, z cerkwią i 
szkołą pośrodku. Kierownikiem 
szkoły był tam kol. Stanisław 

Ziółkowski z kieleckiego, a na-
uczycielem kol. Bolesław Kita z 
poznańskiego.

Z kolegami z Ostek i Snowido-
wicz utrzymywałem stały kon-
takt. Ponieważ byli starsi ode 
mnie służyli mi radą i doświad-
czeniem. Byli dla mnie dobrymi 
i serdecznymi kolegami.

Dookoła Budek ciągnęły się 
lasy państwowe.

Po kilku dniach mojej pracy w 
Budkach wybrałem się po lek-
cjach na pocztę do Ostek. Chcia-
łem wysłać list do rodziców. 
Wybrałem drogę krótszą, wzdłuż 
toru kolejowego. Wtedy dopiero 
poznałem co znaczy mieszkać w 
strefie nadgranicznej. Po wyj-
ściu z domu skierowałem swe 
kroki w kierunku futoru Oś i da-
lej w kierunku toru kolejowego. 
Na Osi stała wieża obserwacyj-
na KOP-u, zwana przez tutejszą 
ludność „bacznią”. Tu najpierw 
wylegitymowali mnie żołnierze 
z owej „baczni”. Na torze ko-
lejowym zostałem zatrzymany 
i wylegitymowany przez sier-
żanta z KOP-u. Był nim, jak się 
później dowiedziałem, sierżant 
Stanisław Brzozowski, dowódca  
sąsiedniej strażnicy w futorze 
Dubno. W samych Ostkach wy-
legitymowała mnie policja. 

Z Ostek postanowiłem wracać 
inną drogą, mianowicie przez 
las. Tu koło koszar kompanii od-
wodowej wylegitymowali mnie 
wartownicy. SW lesie wylegity-
mował mnie jakiś oficer KOP-u, 
jadący na koniu. Koło strażni-
cy w Budkach zatrzymali mnie 
jeszcze, na dodatek, żołnierze ze 
strażnicy w Budkach.

Muszę tu podkreślić, że wszy-
scy, którzy mnie legitymowali 
czynili to w bardzo kulturalny 
sposób. Po okazaniu mojej le-
gitymacji służbowej dziękowali 
i przepraszali. Służbowa legity-
macja nauczycielska , wystawio-
na przez Inspektorat Szkolny w 
Sarnach, upoważniała mnie do 
przebywania i poruszania się na 
tym terenie. Żołnierze pogra-
nicza wiernie trzymali tu straż. 
Początkowo nikt mnie tu nie 
znał. Taki stan rzeczy trwał dość 

długo. Przez dłuższy czas byłem 
pod obserwacją naszych dziel-
nych kopistów.

Do Rokitna, gdzie znajdowała 
się siedziba gminy Kisorycze, 
było 18 kilometrów. Można 
było dostać się tam furmanką , 
względnie pociągiem z Ostek. 
Ale pociąg kursował tu dwa razy 
na dobę – rano i wieczorem.

Odległość do Sarn wynosiła 64 
kilometry. 

Najbliższe miasteczko po stro-
nie radzieckiej, Olewsk, leżał 
12 kilometrów od granicy. Po-
nieważ były tu tereny płaskie, 
równinne Olewsk był doskona-
le widoczny w słoneczny dzień 
z wieży obserwacyjnej KOP-u, 
stojącej w futorze Oś. Futory, 
względnie z ukraińska chutory,  
były to odosobnione zagrody 
wiejskie, tworzące coś w rodza-
ju przysiółków. 

Obok szkoły biegła piaszczysta 
droga, po której wracały z pa-
stwiska rozleniwione krowy, a 
nad nimi unosiły się tysiące ko-
marów. Była to kraina wielkich 
lasów, kraina pełna grzybów, 
owoców, miodu ale i komarów. 

Po zakończeniu zajęć w szko-
le miałem dużo wolnego czasu. 
Spacerowałem sobie po lesie po-
dziwiając piękno tej pełnej uro-
ku i tajemnic ziemi wołyńskiej. 
Ziemia wołyńska była określa-
na przed wojną jako Polska C. 
Często zapomniana przez nasze 
władze, zapomniana chyba i 
prze Boga. Im dalej zapuszcza-
łem się w las, tym więcej od-
krywałem tajemnic i uroku tej 
bagnistej krainy. Był tu raj dla 
myśliwych. Mieszkały tu sarny, 
jelenia zające, wilki i dziki. Ze 
względu na bliskość granicy nie 
wolno było urządzać w pobliżu 
wsi polowań. Lasy ciągnęły się 

równie hen daleko po stronie ra-
dzieckiej.

Graniczna rzeka Hatka (Chat-
ka)płynęła tu leniwie, rozlewa-
jąc się w rdzawe bagniska. 

Cichy tu żył lud, spokojny, ży-
jący z dala od wszelkiego dobra, 
jakie niosły zdobycze dwudzie-
stolecia. Tu od lat nic się nie 
zmieniało i tu na futorach wi-
działem kurne chaty i łuczywo, 
a na nogach mieszkańców, tej 
naprawdę pięknej krainy, lipowe 
łapcie zwane „postołami”. Było 
to obuwie noszone na codzień 
i od święta przez mieszkańców 
wiosek ruskich. Niektórzy go-
spodarze robili sobie łapcie ze 
starych opon samochodowych. 
W takich można już było cho-
dzić dłuższy czas.

Mieszkańcy Budek wyróżniali 
się pod każdym względem. Nie 
było tu już kurnych chat. Domy 
były tu dość obszerne, a ludzie 
ubierali się inaczej. W niedziele 
niczym nie różnili się niczym od 
mieszkańców miast.

Nie wiem czyj to był pomysł 
wskrzeszenia „szlachty zagrodo-
wej”. Zaczęto szukać dokumen-
tów o pochodzeniu szlacheckim 
miejscowej ludności. Widziałem 
kilka takich starych dokumen-
tów, pisanych w języku polskim, 
gdzie było napisane, że taki a 
taki był „szlachetnie urodzony”. 
Co z tego, że był „szlachetnie 
urodzony” ? Widziałem tych 
ludzi „szlachetnie urodzonych” 
w Sochach … Wielu z nich cho-
dziło w łapciach z łyka. Ich strój 
składał się z lnianych portek i 
takich samych koszul , tkanych 
rękami ich matek względnie żon, 
a w zimie nosili te same czapki 
baranie …

C.D.N.
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 22 lipca 1944 roku wybuchło 
Powstanie Lwowskie.

22 lipca to data bogata w wyda-
rzenia ważne dla historii Polski 
- zarówno te negatywne, jak i po-
zytywne. Do pierwszych należy 
zaliczyć np. aresztowanie w 1917 
roku Komendanta Piłsudskiego 
przez Niemców, wywieszenie w 
1944 roku w Lublinie wydruko-
wanych w Moskwie plakatów z 
manifestem PKWN, uchwalenie 
w 1952 roku konstytucji PRL. 
Jest to również data podarowa-
nia w 1955 roku Pałacu Kultu-
ry i Nauki im. J. Stalina, czyli 
symbolu zależności od Moskwy. 
Lista rocznic pozytywnych jest 
niestety o wiele krótsza: nada-
nie Księstwu Warszawskiemu 
w 1807 roku Konstytucji przez 
Napoleona czy urodziny w 1881 
roku Bolesława Wieniawy-Dłu-
goszowskiego. Tę listę uzupełnia 
rozpoczęcie wyzwalania Lwowa 
przez Armię Krajową w 1944 
roku – pisze ppłk Andrzej Łydka 
z Dowództwa Operacyjnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, znawca i 
miłośnik historii. 

Opinia publiczna przyjęła za pew-
nik, że kultywujemy jedynie prze-
grane powstania. Cóż, porównując 
wysiłek włożony dotychczas w 
propagowanie Powstania Listopa-
dowego, Powstania Styczniowe-
go czy Powstania Warszawskiego 
z propagowaniem III Powstania 
Śląskiego czy Powstania Wielko-
polskiego, można przyznać temu 
rację. Jednak niektóre udane po-
wstania w ogóle nie mają swojego 
„pijaru”. W efekcie nie są brane 
pod uwagę, a posiadana, niekom-
pletna wiedza wbija młodych lu-
dzi w kompleksy, że nic nam się 
zwykle nie udawało i nie udaje. 
Jednym z takich mniej znanych 
lub nieznanych wydarzeń jest do-
konane w ramach akcji „Burza” 
wyzwolenie Lwowa zwane rów-
nież Powstaniem Lwowskim.

Podczas akcji „Burza” oddziały 
Okręgu Lwowskiego AK prowa-
dziły akcje dywersyjne na liniach 
kolejowych i drogowych szlakach 
komunikacyjnych oraz atakowały 
tylne straże jednostek Wehrmach-
tu . Działania te skutecznie dezor-
ganizowały niemieckie zaplecze 
frontu.

POWSTRZYMAĆ SOWIE-
TÓW

Celem wystąpienia zbrojnego 
we Lwowie było powstrzyma-
nie prób eksterminacji ludności 
przez cofających się Niemców i 
uniemożliwienie ewentualnych 
działań Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Zgodnie z założeniami 
Akcji „Burza” Lwów miał zostać 
opanowany siłami Armii Krajo-
wej przed wkroczeniem wojsk 
sowieckich, aby legalne władze 
cywilne i wojskowe mogły wy-
stąpić w roli gospodarza terenu 
i być partnerem w rozmowach z 
przedstawicielami wojsk sowiec-
kich. Precyzowano to w następu-
jący sposób: „W trzeciej fazie, 
to jest po przyjściu Sowietów, 
ujawnić się w celu podkreślenia 
polskości tych ziem, a specjalnie 
Lwowa, udowodnienia naszej 
nieustannej walki z Niemcami 
oraz dążności do nawiązania 
ścisłej współpracy z Sowietami 
w celu umożliwienia jej dalszego 
prowadzenia…”. Trzeba pamię-
tać, że Akcja „Burza” militarnie 
skierowana była przeciwko Niem-
com, ale jej celem politycznym 
było skłonienie Związku Sowiec-
kiego do traktowania sił zbrojnych 
Polskiego Państwa Podziemnego 
jako sojuszników. Na ziemi lwow-
skiej, podobnie jak na całych Kre-
sach Południowo-Wschodnich, 
był jeszcze jeden adresat akcji – 
ukraiński zbrojny ruch nacjonali-
styczny spod znaku OUN – UPA.

Okręg Lwowski Armii Krajowej 
miał – w ramach Odtwarzania Sił 
Zbrojnych – wystawić 5 Dywizję 
Piechoty AK „Orląt Lwowskich”, 
dowodzoną przez ppłk. Stefana 
Czerwińskiego „Stefana” oraz 14 
Pułk Ułanów Jazłowieckich AK 
pod dowództwem mjr. Dragana 
Sotirovicia „Draży”. Był to oficer 
armii jugosłowiańskiej i serbski 
czetnik, który po ucieczce z nie-
mieckiej niewoli wstąpił do AK. 
W lasach wokół Lwowa działało 
12 oddziałów partyzanckich jako 
pododdziały pułków tej dywizji 
(19, 26 i 40 pułki piechoty AK) 
oraz 6 oddziałów jako szwadrony 
Ułanów Jazłowieckich. Ogółem 
oddziały leśne liczyły około 2200 
uzbrojonych partyzantów. W ra-
mach Akcji „Burza” z tych oddzia-
łów planowano sformować cztery, 

otaczające Lwów, zgrupowania.

NIE POWTÓRZYĆ SYTU-
ACJI Z WILNA

Podczas przygotowania „Burzy” 
we Lwowie wykorzystano do-
świadczenia niedawnych walk o 
Wilno. Zdawano już sobie spra-
wę, że żołnierzom AK zagraża 
rozbrojenie i uwięzienie ze stro-
ny NKWD. Komendant Głów-
ny AK, gen. Komorowski, prze-
strzegał o tym Komendanta Ob-
szaru Lwowskiego AK, płk. Wła-
dysława Filipkowskiego „Jankę” 
w depeszy z 20 lipca1944 roku, 
informując o wydarzeniach na 
Kresach Północno-Wschodnich. 
W efekcie przyjęto takie ugrupo-
wanie oddziałów, aby uniemożli-
wić jednoczesne ich otoczenie 
i rozbrojenie. Płk Filipkowski 
miał występować wobec Rosjan 
jako tytularny generał brygady.

Jako pierwsza jednostka „so-
jusznika naszych sojuszników” 
uderzyła na Lwów 29 Brygada 
Zmotoryzowana płk. Jefimowa, 
posiadająca co prawda czołgi i 
samochody pancerne, lecz bez pie-
choty. Wsparcie polskiej piechoty, 
w tym przypadku walczących pie-
szo czterech szwadronów 14 Puł-
ku Ułanów Jazłowieckich, zostało 
chętnie przyjęte.

Stosunkowo niewielkie siły 14 
Pułku Ułanów, wykorzystując 
przygotowane przez Niemców, a 
zajęte przez siebie pozycje obron-
ne na wschodnim przedpolu Lwo-
wa, osłaniały miasto od wschodu i 
równocześnie ubezpieczały prawe 
skrzydło sowieckiej 29 Brygady 
Zmotoryzowanej, walczącej we 
Lwowie przed wielotysięcznym 
zgrupowaniem niemieckim w re-
jonie Winnik. Niemcy przecenili 
znajdujące się tu siły AK i zrezy-
gnowali z zamiaru przebicia się do 
Lwowa, decydując się na stopnio-
we wycofanie się w kierunku po-
łudniowym. W pewnym momen-
cie dotarł do sztabu Obszaru AK 
meldunek z propozycją poddania 
się zgrupowania niemieckiego pod 
warunkiem, że AK nie przekaże 
ich do niewoli sowieckiej. Odpo-
wiedzi nie udzielono.

Pomoc, jakiej udzieliły szwadrony 
14 Pułku Ułanów Armii Czerwo-
nej była w ocenie Rosjan tak istot-
na, że znalazła swoje odbicie w 
wywiadzie z płk. Jefimowem, za-
mieszczonym w gazecie 1 Frontu 
Ukraińskiego „Za czest’ Rodiny”, 
z 15 sierpnia 1944 roku. Płk Jefi-
mow udzielił również, w imieniu 
dowódcy I Frontu Ukraińskiego 
marszałka Koniewa, pochwały 14 
Pułkowi Ułanów AK, dziękując za 
„bohaterską współpracę”.

BIAŁO - CZERWONE FLAGI 
NA ULICACH

22 lipca w poszczególnych dziel-
nicach Lwowa plutony konspi-

racyjne AK zajmowały wyzna-
czone w wydanym 5 lipca 1944 
roku Zarządzeniu Wykonaw-
czym do Akcji „Burza” rejony 
koncentracji i rozpoczęły re-
alizację zadań, tj. obsadzanie, 
w miarę wypierania oddziałów 
Wehrmachtu, obiektów i kwar-
tałów miasta, jednocześnie za-
pobiegając ekscesom ze strony 
ukraińskiej. W ciągu kilku dni 
opanowano w ten sposób cztery 
dzielnice: Wschodnią, Śródmie-
ście, Zachodnią i Południową. 
Jako ostatnią opanowano dziel-
nicę Północną. W trakcie walk 
wspólnie z oddziałami radziec-
kimi likwidowano też opór jed-
nostek UPA w cerkwi św. Jura, a 
także obroniono przed nimi pod-
lwowską wioskę Siemianówkę.

Tadeusz Żenczykowski w książce 
„Polska Lubelska” pisał o oddzia-
łach AK we Lwowie: „Zdołały one 
opanować Cytadelę, Politechnikę, 
rejon lotniska w Skniłowie, obsa-
dziły Pocztę Główną, Ratusz, zdo-
były gazownię miejską, elektrow-
nię i wodociągi. W kilkudniowych 
walkach kluczową rolę spełniły 
wojska sowieckie. Bitwa była za-
żarta i ostatecznie wygasła dopiero 
27 lipca. O jego polskości świad-
czyły nie tylko nastroje ludności, 
ale i wygląd ulic ozdobionych 
biało-czerwonymi flagami. Żoł-
nierze AK byli owacyjnie witani i 
przyjmowani. Lwowianie odczu-
wali dumę, że w uwolnieniu mia-
sta uczestniczyli nasi żołnierze. 
Dowódcy sowieccy wielokrotnie 
wyrażali uznanie za ich bojową 
postawę i odniesione sukcesy. Na-
leżało do nich m.in. zniszczenie 10 
czołgów niemieckich oraz zdoby-
cie 2 baterii artylerii i dużej ilości 
broni i sprzętu wojennego”.

Stanisław Pieńkowski, oficer AK, 
wspominał: „Z jednego ze wzgórz 
widziałem, że miasto po prostu 
tonęło w barwach państwowych 
polskich”. Ogółem w walkach o 
Lwów wzięło udział około 3 tysię-
cy żołnierzy AK, a na terenie całe-
go Okręgu Lwów około 7 tysięcy. 
Podczas Powstania Lwowskiego 
poległo około 700 żołnierzy Armii 
Krajowej.

26 lipca gen. Filipkowski zgłosił w 
sztabie 1 Frontu Ukraińskiego go-
towość oddziałów AK do dalszej 
wspólnej walki przeciw Niem-
com i zadeklarował utworzenie 5 
Dywizji Piechoty AK, politycznie 
podległej Rządowi Polskiemu w 
Londynie a operacyjnie podpo-
rządkowanej dowództwu Armii 
Czerwonej. Ze strony sowiec-
kiej rozmowy prowadził „generał 
Iwanow” (był to prawdopodobnie 
wypróbowany „przyjaciel Polski i 
Polaków”, gen. Iwan Sierow, fak-
tyczny budowniczy Polski Ludo-
wej i późniejszy kawaler Krzyża 
Virtuti Militari).

Następnego dnia odbyła się od-
prawa kilkudziesięciu oficerów 

Okręgu AK Lwów, których przed-
stawiono „gen. Iwanowowi” jako 
kierowniczą kadrę przyszłej dywi-
zji. Po odprawie Rosjanie stwier-
dzili, że nie są zainteresowani 
tworzeniem polskiej dywizji, a 
ponieważ Lwów jest sowieckim 
miastem, Polacy mają do wyboru 
wstąpienie do Armii Czerwonej 
lub do armii gen. Berlinga. 28 
lipca „gen. Iwanow” zażądał na-
tychmiastowego złożenia broni i 
rozwiązania wszystkich oddziałów 
AK. Aby nie dopuścić do przypad-
ków bezsensownego przelewu 
krwi, gen. Filipkowski zgodził się 
wydać odpowiedni rozkaz pod-
ległym oddziałom. Tego samego 
dnia oddziały AK we Lwowie zo-
stały rozwiązane i złożyły broń w 
miejscach, gdzie kwaterowały w 
czasie „Burzy”. Nie chciano wie-
rzyć, że to koniec. Z murów miasta 
zniknęły biało-czerwone flagi.

NKWD ARESZTUJE POL-
SKICH OFICERÓW 

Komendant Obszaru Lwowskie-
go AK jednak nie rezygnował. 
2 sierpnia, po rozmowach z ge-
nerałem NKWD – Gruszko i po 
otrzymaniu zgody Okręgowej 
Rady Jedności Narodowej, gen. 
Filipkowski udał się z grupą ofi-
cerów do Żytomierza na rozmo-
wy z gen. GL/AL. Rolą-Żymier-
skim (prawomocny wyrok z 1927 
roku o degradacji Żymierskiego 
za malwersacje do stopnia sze-
regowca nie został nigdy uchy-
lony lub skasowany) w sprawie 
omówienia współpracy i ewen-
tualnego utworzenia 5 Dywizji 
Piechoty. W dzień po przybyciu 
i serdecznym przywitaniu się z 
gen. Żymierskim delegacja zo-
stała aresztowana przez NKWD. 
W tym samym czasie rozpoczęły 
się aresztowania kadry i żołnie-
rzy Okręgu we Lwowie.

Zgodnie z definicją Clausewitza, 
wojna to kontynuacja polityki in-
nymi środkami. Wewnątrz ZPP 
(Związek Patriotów Polskich) 
ścierały się różne koncepcje wizji 
powojennej Polski. Jednak w żad-
nej z tych wizji nie mieściło się nie-
podległe państwo polskie. 5 Dywi-
zja Piechoty „Orląt Lwowskich” 
AK bijąca się o niepodległą Polskę 
nie była do niczego potrzebna ani 
gen. Żymierskiemu, ani patrio-
tom nowego pokroju, czyli tych z 
ZPP czy PKWN. Byłaby poważną 
przeszkodą w realizacji celów po-
litycznych wyznaczonych polskim 
komunistom przez Stalina. Zresz-
tą, posiadali już własne wojsko.

Walki żołnierza polskiego o Lwów 
w II Wojnie Światowej zostały 
upamiętnione na Grobie Niezna-
nego Żołnierza napisem na jednej 
z tablic po 1990 r. „LWÓW 12 - 22 
IX 1939/22 - 26 VII 1944”.

Dokumenty, źródła, cytaty:
ppłk Andrzej Łydka
Dowództwo Operacyjne Rodza-
jów Sił Zbrojnych
http://www.polska-zbrojna.pl/
home/articleshow/16644?t=22-
l ipca-1944-roku-wybuchlo-
Powstanie-Lwowskie

POWSTANIE LWOWSKIE
Aleksander Szumański

/ Fot/ kresy24.pl / Żołnierze AK na ulicach Lwowa
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ŚWIĘTA RODZINA 
Anna Małgorzata Budzińska
Czas Bożego Narodzenia to wielkie święto, celebrowane 
w różny sposób i upamiętniające ważne wydarzenie. Było 
wiele przekazów- i ustnych, i pisemnych dokumentujących 
to zdarzenie. A co było potem ze Świętą Rodziną? Gdzie 
mieszkali, gdy Herod wydał wyrok na Dzieciątko? 

/ 1 ikona Świętej Rodziny

Wróćmy do narodzin.  Wprawdzie tradycja ludowa w róż-
nych krajach różnie to przedstawiała, ale fakt narodzin 
pozostawał faktem, choć różnie interpretowanym.  Na 
przykład  katolikom w Polsce miejsce narodzin Jezusa ko-
jarzyło się najczęściej ze żłóbkiem, zimnem i śniegiem. 

/ 2 stajenka w śniegu

W całej Europie była to raczej uboga szopka niż grota, no 
i zwierzęta.          

/ 3 szopka prowansalska                                                       

/ 4 szopka w Neapolu

/ 5 szopka rosyjska

A na przykład na Syberii? Może było tak? 

/ 6 szopka syberyjska

Nawet dzisiaj też tak bywa– stajenka z drewna, często jesz-
cze w otoczeniu naszych gór, a często też i ze śniegiem- no 
bo przecież grudzień, zima a biedne dzieciątko marznie bez  
kołderki przykryte tylko siankiem i chustą Marii.  Przenosi 
się własne doświadczenia i dopasowuje do sytuacji naro-
dzin. Nic bardziej mylnego. Teraz  już nawet dzieci wiedzą, 
że w Betlejem zimy są łagodne, że śnieg nie zakrywa tam 
świata, że stajenka mogła być w grocie skalnej, a Jezusek 
przykryty siankiem i chustą wcale nie marzł.  Kiedyś zaś 
wszystko dopasowywano do ludowych wyobrażeń. 

/ 7 szopka polska

Być może Jezus urodził się w takim namiocie, lub w takim 
mieście: 

/ 8,9 w pustynnym kraju

Podobnie jest z ucieczką Świętej Rodziny do Egiptu. Mało 
u nas wiadomo o tej podróży, przekazy milczą ( z mały-
mi wyjątkami) o latach dzieciństwa Jezusa. A może war-
to przyjrzeć się lepiej śladom tej wędrówki, może warto 
przybliżyć naszym rodakom sytuację w Egipcie w owych 
czasach? Może Egipt nie był takim „domem niewoli” jak 
sobie wyobrażamy? 

Najpierw historia Mojżesza:  Bóg pomógł mu wywieźć lud 
„z ziemi egipskiej, z domu niewoli”...- tak jest w Dekalo-
gu: „Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli”. 

A może to było pokojowe wyjście, za aprobatą i pomocą fa-
raona? Może Hebrajczycy nie byli tam niewolnikami, lecz 
pełnoprawnymi członkami dobrze funkcjonującego spo-
łeczeństwa, w którym respektowane były prawa różnych 
nacji? Historia  potwierdza tę tezę. Egipt był potężnym, 
rozwijającym się państwem i potrzebował robotników, 
przybywali więc tam emigranci z różnych stron. 

A jak było z ucieczką do Egiptu? Gdyby to był taki dom 
niewoli, gdyby Świętej Rodzinie coś tam groziło to prze-
cież nie zdecydowaliby się podążać tam z maleństwem- ani 
Józef, ani Maria nie narażaliby Dzieciatka.

Już dużo wcześniej starożytny Egipt stanowił doskonałe 
miejsce dla zbiegów Palestyny, decydujących się na dobro-
wolną banicję ze względów polityczno-ekonomicznych. 
Uciekali tam wrogowie Salomona Hadad i Jeroboam, 
prawdomówny prorok Uriasz i wierny ludowi Jeremiasz, 
oraz wielu innych.
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W Egipcie szukali wsparcia dotknięci ciężką klęską głodu, 
Abraham  i synowie Jakuba, sprzedany przez swoich braci 
Józef dotarł tam nieco wcześniej. Wkrótce potem cała ro-
dzina Jakuba osiedliła się w kraju faraonów, pozostając w 
nim przez czterysta lat, aż do chwili słynnego „exodusu” 
pod wodzą Mojżesza.

Również Maryja i Józef z maleńkim Jezusem kilkanaście 
wieków później udali się na przymusową emigrację do 
Egiptu uciekając przed krwawym Herodem.  Dla nich Egipt 
był wybawieniem i ratunkiem, a nie „domem niewoli” . 

/ 10 mozaika w Kairze

Miałam kiedyś okazję podróżować po Egipcie. Zauważy-
łam, że turyści zwiedzają i zachwycają się głównie pira-
midami, świątyniami starożytnymi, grobowcami faraonów, 
odwiedzają też meczety a zapominają o związkach tego 
kraju z historią biblijną. A przecież jest to również Ziemia 
Święta, stąd właśnie Bóg wezwał swego Syna aby rozpoczął 
dzieło zbawienia ludzkości. 

W Jordanii, w Madabie jest słynna mozaika przedstawia-
jąca Ziemię Świętą- obejmuje ona również Egipt. Mozaika 
pochodzi z VI wieku i jest najstarszą zachowaną mapą Zie-
mi Świętej.

/ 11 mapa mozaiki z Madaby

Źródła literackie, mówiące o pobycie Świętej Rodziny w 
Egipcie, zaliczają się do gatunku literatury apokryficznej 
i liturgicznej. Chrześcijanie egipscy to Koptowie i to oni 
właśnie kultywują wspomnienia przebywania i wędrówki 
małego Jezusa, Maryi i Józefa nad Nilem. Kościół koptyjski 
jest najbliższy cerkwi  prawosławnej. Ma podobny obrzą-
dek, a  ikony też  stanowią ważny jego element. Za założy-
ciela swojego kościoła Koptowie uważają św. Marka, który 
miał przybyć do Egiptu około roku 40. Dziś, ten kościół o 
obrządku wschodnim posiada swego niezależnego patriar-
chę, bogatą obrzędowość i własny język liturgii - arabski i 
częściowo koptyjski.

Dużą rolę odegrały także Sinassarium, kalendarz liturgicz-
ny kościoła egipskiego (VIII-XIV w.), zawierający wspo-
mnienie przybycia Świętej Rodziny do Egiptu, które stało 
się świętem własnym Koptów.

Ponadto istnieje cały szereg świadectw i lokalnych tradycji 
przekazanych przez chrześcijańskich pielgrzymów i pisa-
rzy muzułmańskich oraz te kultywowane po dzień dzisiej-
szy przez ludność miejsc, w których pozostaje wiecznie 
żywe wspomnienie przejścia Świętej Rodziny.  W wielu 
miejscach można znaleźć takie przedstawienia:

/ 12,13,14  Święta Rodzina na ikonach egipskich

Nawet jeśli są to tylko ludowe przekazy to jednak zasługują 
na uwagę wielkim przywiązaniem koptyjskich chrześcijan 
do ich rodzimych tradycji, dzięki którym mogli oni prze-
trwać ciężkie chwile „potopu” muzułmańskiego. Dzisiaj 
koptyjscy duchowni opowiadają te historie młodym: 

/15,16 w koptyjskim kościele

Ewangelista Mateusz tak opisuje początek ucieczki:    „A 
gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefo-
wi; wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, 
a bądź tam dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie 
poszukiwał dziecięcia, aby go zgładzić. Wstał więc i wziął 
dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu” (Mt 
2, 13 - 14).

Generalnie wśród Koptów rozpowszechniła się opinia , 
że Jezus przebywał na ich ziemi ponad dwa lata. Główne 

miejsca będące w centrum uwagi tradycji, to Matarǐah, Ba-
bylon (Stary Kair), Ashmunaim i El-Qusijah. Wydaje się 
prawdopodobne, że Święta Rodzina mogła zobaczyć rów-
nież pustynną dolinę Wadi en-Natrûn – na której w przy-
szłości rozkwitło życie monastyczne – w okolicach miasta 
Terrânah.

/ 17,18  dzielnica koptyjska w Kairze

Ewangelia Pseudo-Mateusza tak opisuje przebieg marszu:

„Lwy i gepardy wielbiły Jezusa i przyłączyły się do nich 
na pustyni; gdziekolwiek szli Józef z Maryją, wyprzedzały 
ich wskazując drogę i nisko chyląc głowy …. Lwy kroczy-
ły razem z wołami, osłami i zwierzętami jucznymi, które 
niosły niezbędne rzeczy, i chociaż przebywały razem, nie 
czyniły nikomu krzywdy, lecz pozostawały łagodne pośród 
owiec i baranów .”

/19 na egipskiej pustyni                                          
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/ 20 egipski osiołek

Jeśli chcemy odwiedzić któreś z ważnych miejsc leżących 
na trasie podróży św. Rodziny, to najłatwiej będzie dotrzeć 
do kościoła św. Sergiusza (Abu Sarga) w Starym Kairze. 
Budynek wznosi się nad grotą, w której przez jakiś czas 
mieli chronić się rodzice z małym Jezusem. Można i dziś 
zejść schodkami do tej groty:

   

/ 21 grota pod Abu Sarga

/ 22 grota pod Abu Sarga

/ 23 mapka podróży Św. Rodziny

W innym miejscu, w dzielnicy Matariah Arabska Ewange-
lia Dziecięctwa wspomina: 

Święta Rodzina udała się do sykomory, która dzisiaj nosi 
nazwę Matarea. Pan Jezus sprawił, że wytrysnęło tutaj źró-
dło, w którym Panna Maryja wyprała Jego koszulkę. Od 
potu, który z niej się wydobył, pochodzi balsam tego re-
gionu”  Po drzewach balsamowych nie ma dzisiaj śladu. 
Przez długie wieki były one sadzone w Matarîah a stąd 
przeszczepione do Mekki, gdzie był bardziej sprzyjający 
klimat.

W Hârat Zuwaila, na północny wschód od Kairu, lokalna 
tradycja wskazuje źródło, z którego Jezus i Maryja za-
czerpnęli wody do picia. Znajduje się tutaj kościół poświę-
cony Maryi Dziewicy, który przez kilka wieków służył 
jako kościół patriarchalny Kairu (XIV-XVII w). Dla Kop-
tów, jest ot jeden z najbardziej uczęszczanych ośrodków 
pielgrzymkowych, które miały przywilej goszczenia Świę-
tej Rodziny.

Mapka wędrówki Świętej Rodziny przez Egipt wygląda 
tak: 

Warto w Egipcie odwiedzić również niektóre z tych miejsc, 
nie tylko hotelowe plaże i piramidy.

Po powrocie z Egiptu namalowałam ikony zainspirowane 
koptyjskimi wzorami, przedstawiam kolejną: 

/ 24 ikona Św. Rodziny w Egipcie

Korzystałam z materiałów : 

http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/01/11/ucieczka-
-do-egiptu-daniel-chrupcala-ofm/  ZIEMIA ŚWIĘTA; Rok 
V (17) 1999: Egeria; s. II- VIII – specjalnie dla pielgrzy-
mów i czytelników „Ziemi Świętej” o podróży Świętej Ro-
dziny do Egiptu.

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:

„ zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich „ obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach    
 Południowo - Wschodnich „ wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego  ofiarom nacjonalizmu 

Ukraińskiego z lat 1939-1947 „ upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych „ edukowania 
młodego pokolenia „ wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” „ utworzenia 

archiwum oraz biblioteki i czytelni.
Wesprzyj ideę budowy pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie!

Wpłać swoją darowiznę na konto w Idea Bank

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002

kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl
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Kornel Ujejski piewca 
Narodowy. 
Wielcy zapomniani Kresowianie. 
Ostatni wielki poeta romantyzmu
Aleksander Szumański
Kornel Ujejski (ur. 12 września 
1823 r. w Beremianach, zm. 19 
września 1897 r. w Pawłowie) – 
polski poeta, publicysta społecz-
ny, członek honorowy Towarzy-
stwa Muzeum Narodowego Pol-
skiego w Rapperswilu od 1893 
roku.
Ostatni wielki poeta romanty-
zmu.
Pochodził z zamożnej rodziny 
szlacheckiej, która w roku 1839 
roku zrezygnowała z majątku 
ziemskiego Beremiany, na rzecz 
dzierżawy wsi Dawidów, naby-
tej od dominikanów, w okolicach 
Lwowa. Początkowo uczył się w 
domu, od 1831 w Buczaczu przy 
klasztore bazylianów, później we 
Lwowie.
We Lwowie poznał Leszka Dunin-
-Borkowskiego, Wincentego Pola. 
Zaprzyjaźniony był ze środowi-
skiem literackim skupionym wokół 
Ossolineum oraz „Dziennika Mód 
Paryskich”. W 1844 r. wraz z kuzy-
nem Wiktorem Wiśniewskim udał 
się do Warszawy. W stolicy, przy 
pomocy Augusta Bielowskiego, 
nawiązał kontakt z Kazimierzem 
Wóycickim, ten doprowadził do 
jego spotkania z Teofilem Lenar-
towiczem, Leonem Łubieńskim 
oraz Augustem Wilkońskim. Zna-
jomości te wpłynęły na przyszły 
dorobek literacki, o czym świad-
czą nawiązywania w utworach do 
tematyki biblijnej. Zainspirowany 
patriotycznymi ideami, zaangażo-
wał się w działalność konspiracyj-
ną. Brał udział w pracach przygo-
towujących powstanie w 1846 r.
W 1845 rodzina Ujejskich została 
właścicielem wsi Lubsza, Wyspa 
i Mełna. Poeta osiadł w Lubszy. 
Debiutował poematem Maraton, 
odczytanym w 1845 r. na wieczo-
rze literackim u Adama Kłodziń-
skiego. Z lat 1840-1845 pochodzi 
wczesna twórczość, zebrana w 
tomiku w 1848 roku „Kwiaty bez 
woni”, oraz w wydanym w 1849 r. 
zbiorku „Zwiędłe liście”.
W 1847 r. – przez Belgię – wyje-
chał do Paryża. W Brukseli poznał 
Joachima Lelewela, w Paryżu Jó-
zefa Bohdana Zaleskiego, Frydery-
ka Chopina, Juliusza Słowackiego. 
Uczęszczał na wykłady w Sorbo-
nie i w Collège de France. W roku 
1848 uczestniczył w rewolucji lu-
towej w Paryżu. W maju powrócił 
w rodzinne strony, na wieść o re-
wolucjach w Berlinie i Wiedniu. 
Brał udział w rewolucji lwowskiej 
w dniach 1-2 listopada 1848 roku.
W 1850 roku ożenił się i rok póź-
niej wraz z małżonką ufundował w 

Pawłowie pomnik upamiętniający 
zniesienie przez władze zaborcze 
pańszczyzny. Pomnik ten w Paw-
łowie istnieje do dnia dzisiejszego. 
Magistrat we Lwowie 
w listopadzie roku 1858 r. nadał 
w dzierżawę poecie majątek Zu-
brza wraz z Sichowem i Pasiekami 
Miejskimi. Od 1857 r. współpra-
cował z „Dziennikiem Literac-
kim”. W 1860 roku uczestniczył w 
wyprawie do Jass, gdzie powstał 
„Marsz polski”. Dwa lata później 
ufundował odbudowę spalonego 
kościoła w Pawłowie (na świątyni 
do dnia dzisiejszego fakt ten upa-
miętnia pamiątkowa tablica). W 
1863 r. działał w kręgach konspi-
racji galicyjskiej, m.in. w Bratniej 
Pomocy.
Po upadku Powstania Styczniowe-
go, w którym nie brał udziału, zajął 
się działalnością publiczną. Prze-
ciwnik konserwatywnego stron-
nictwa stańczyków. Uczestniczył 
w uroczystościach patriotycznych, 
wygłaszając mowy, m.in. na po-
grzebie Artura Grottgera. W 1868 
r. za wiersze z cyklu „Do Moska-
li”, poświęconego oficerom rosyj-
skim, którzy popierali naród polski 
w dążeniach niepodległościowych, 
władze wytoczyły mu proces są-
dowy. Został skazany na 8 dni 
aresztu i grzywnę w wysokości 
40 zł. Władze nakazały konfiskatę 
twórczości poety. Był posłem do 
Rady Państwa w Wiedniu w latach 
1877–1878.
W 1880 r. zrezygnował, z powodu 
złego stanu zdrowia, z użytkowa-
nia majątku Zubrza, przenosząc 
się do Lwowa. Od 1881 r. osiedlił 
się w Tomaszowcach na Podolu, 
majątku syna Kordiana. Ostatnie 
lata życia Ujejskiego związane są 
z Pawłowem, gdzie w roku 1883 
odwiedził drugiego syna, Romana. 
Tutaj umarł i zgodnie z wolą został 
pochowany na miejscowym cmen-
tarzu. W pogrzebie uczestniczyli 
przedstawiciele władz krajowych, 
w tym Kazimierz Badeni.
Zmarł 19 września 1897 r. w Paw-
łowie lub Chojołowie.
Jego bratem był Zdzisław, właści-
ciel dóbr w Wasylkowcach (zm. 
1907).

POMNIK

8 grudnia 1901 r. przy ulicy Aka-
demickiej we Lwowie stanął po-
mnik Kornela Ujejskiego, autor-
stwa Antoniego Popiela. Po wkro-
czeniu do miasta Armii Czerwo-
nej pomnik został zdjęty, by w 
roku 1950 zostać przekazanym 
władzom polskim. Początkowo 

trafił do parku w Wilanowie, 
gdzie składowano odzyskane z 
Kresów różne monumenty, bądź 
tablice pamiątkowe. 27 listopa-
da 1956 r. został przeniesiony do 
Szczecina. Oficjalne odsłonięcie 
pomnika w Szczecinie nastąpiło 
jednak dopiero w pięćdziesiąt lat 
po jego sprowadzeniu, 9 grudnia 
2006 r. Z tej okazji pomnik został 
odświeżony poprzez usunięcie z 
jego powierzchni zabrudzeń.

TWÓRC ZOŚĆ 

Ujejski był kontynuatorem nur-
tu romantycznego wpolskiej  po-
ezji.
Jego najbardziej znanym utwo-
rem jest pieśń „Z dymem poża-
rów” (Chorał) z 1846,r. która 
spopularyzowana w czasie Wio-
sny Ludów, zwłaszcza w zaborze 
austriackim stała się nieoficjal-
nym hymnem powstania stycz-
niowego. Wiersz jest stylizowany 
na biblijne błaganie do Boga o ła-
skę i zmiłowanie nad cierpiącym 
narodem.
Kornel Ujejski był autorem li-
ryki wizyjnej oraz religijno-me-
sjanistycznej stylizowanej na 
modlitwy oraz biblijne psalmy, w 
której wyrażał − powzięte z myśli 
Andrzeja Towiańskiego − irra-
cjonalne, zakorzenione głęboko 
w etyce chrześcijańskiej przeko-
nanie co do zbawienia narodu 
polskiego w obliczu klęsk kolej-
nych powstań oraz wewnętrznej 
niezgody.
„Kochajcie Ojczyznę nie świątecz-
nie, ale codziennie, zawsze, trwale 
i stale” - mówił do przyjaciół we 
Lwowie podczas obchodów swo-
ich siedemdziesiątych urodzin 
Kornel Ujejski. Jako poeta był 
on żywym protestem przeciwko 
uciskowi, jakiego doznawał Na-
ród Polski od czasów zaborów. 
Miłość Polski była zawsze moto-
rem jego pracy twórczej. 

CZASY UCISKU I NIEWOLI

„Były to czasy gorącego fermentu 
w polityce, w literaturze, w poezji. 
W Polsce, bądź ucisk biurokratycz-
ny austriacki, bądź rosnące rozcza-
rowania, wywołane gwałtownością 
i nieobliczalnością temperamentu 
i charakteru Wielkiego  Księcia 
Konstantego w Warszawie, bądź 
też ekonomiczne procesy w Wiel-
kopolsce. W Europie wrzenie stłu-
mionej i zagłuszonej przez Napole-
ona rewolucji, wrzenie podziemne, 
ale gotujące już ten wulkaniczny 

wybuch, który błysnął płomieniem 
w rewolucji lipcowej, a trysnął sze-
roką ławą na całą niemal Europę 
w roku 1848. Rozpoczęta walka 
klasyków z romantykami, a wnet 
potem Listopadowe Powstanie, 
oto co się rozpostarło i rozbrzmiało 
nad kołyską dziecka i co przema-
wiało do serca i wyobraźni pacho-
lęcia. Wrażenia musiały być silne a 
i trwałe, bo z nich zachował poeta 
niejedno do lat późnych swego ży-
cia” - pisze Ludwik Dębicki w pra-
cy „Kornel Ujejski”.
Młody Kornel początkowo uczył 
się w domu, następnie pobierał 
nauki w gimnazjum w Buczaczu u 
OO. Bazylianów i na studiach uni-
wersyteckich we Lwowie, gdzie 
poznał m.in. Leszka Dunina-Bor-
kowskiego i Wincentego Pola. W 
1844 roku zwiedził Warszawę, 
gdzie zapoznał się bliżej z sytuacją 
polityczną kraju i nawiązał znajo-
mość z Teofilem Lenartowiczem. 
Warto zaznaczyć, że Ujejski już 
jako kilkuletni chłopiec próbował 
swoich sił w poezji. Zafascynowa-
ny twórczością swoich wielkich 
poprzedników starał się jednak 
zawsze zachować samodzielność 
twórczą i artystyczną, nie ulegając 
obcym wpływom. Od 1839 roku 
był związany z kręgiem „Dzien-
nika Mód Paryskich”, w którym 
drukował swoje utwory. Zainspiro-
wany patriotycznymi ideami, jakie 
panowały wówczas w Ojczyźnie, 
zaangażował się w działalność 
konspiracyjną. W 1847 roku wyje-
chał przez Belgię do Paryża, gdzie 
miał sposobność poznać Adama 
Mickiewicza, Józefa Bohdana Za-
lewskiego, Fryderyka Chopina, a 
także zaprzyjaźnić się z Juliuszem 
Słowackim.
W 1848 roku, kiedy w rozdartej 
przez zabory Polsce nasiliły się 
tendencje niepodległościowe, wró-
cił do kraju. Tutaj nadzieje wolno-
ściowe podsycały wieści o sukce-
sach rewolucji ludowych w Pradze 
i Wiedniu oraz upadku rządu Met-
ternicha. Z Krakowa i Lwowa sła-
no do cesarza petycje, żądając m.in. 
równości wobec prawa, wolności 
słowa, zniesienia pańszczyzny. Po 
powrocie poeta osiadł z początku 
we Lwowie. Szybko jednak, po 
ożenku z hrabianką Henryką Ko-
morowską, wziął w dzierżawę od 
gminy lwowskiej majątek Zubrza, 
gdzie zaczął wieść życie ziemiań-
skie. Ludwik Dębicki wspomina: 
„Było to przed laty trzydziestu we 
wsi Zubrza pod Lwowem, raczej 
nad Lwowem, bo z okien dworu 
roztaczał się wspaniały widok na 

kotlinę nadpełtwiańską. Od paru 
lat Kornel Ujejski dzierżawił Zu-
brzę od gminy miasta Lwowa, pu-
ściwszy w zamian własny Pawłów 
w dzierżawę. (...) Jakiś stary major 
polski zarządzał, a Kornel Ujejski 
urządzał sobie w obszernym, po-
dłużnym pokoju bibliotekę, ukła-
dał różne pamiątki, przyjmował 
odwiedzających i chodząc wiel-
kimi krokami wzdłuż komnaty, 
prowadził rozmowy, pełne polotu 
i blasku. A jednak nic w nich nie 
było na efekt, na otwartym pięk-
nym obliczu i w obejściu poety 
odbijały się dwa rysy charakteru: 
całkowita szczerość i wielka ser-
deczność”. Obydwaj, spotykając 
się tam, prowadzili długie roz-
mowy na temat Polski, polskości, 
tradycji... „Przeszłość - wiele tam 
było wspólnych nam węzłów, bo 
wbrew ogólnemu mniemaniu, że 
ten poeta rwie się z zapałem, nie-
kiedy szałem, naprzód tylko, w 
postęp, ruch i na nowe tory, tłem 
jego uczuć była tradycja, tradycja 
rycerska i katolicka. (...) Od Barsz-
czan do Kościuszki, legionów i 
dalej płynie ta pobudka rycerska: 
‚co nam obca moc wydarła, mocą 
odbierzemy’. Pobudka ta i strofka 
już przebrzmiała - nikt jej dziś nie 
powtórzy, lecz inne przyjmie hasła 
pracy i wewnętrznego odrodzenia. 
Kornelowi Ujejskiemu brzmiała 
ona do końca w duszy...” - powie 
Dębicki.

Z Zubrzy Kornel Ujejski przeniósł 
się ostatecznie do Pawłowa pod 
Radziechowem, gdzie miał swój 
„Czarnolas”, w którym rozkoszo-
wał się w równym stopniu rolą i ży-
ciem rodzinnym oraz poezją. Choć 
żył na uboczu wielkich wydarzeń 
politycznych, żywo interesował 
się sprawami nękanego przez za-
borcę Narodu Polskiego. „Poezja 
była dlań nie tyle może potrzebą 
artystyczną, ile patriotyczną. Ude-
rzał w lutnię, gdy mu się zdało, że 
pieśni naród potrzebuje, a brał się 
do pracy obywatelskiej, zwykłej, 
ziemiańskiej lub politycznej, gdy 
sądził, że w niej go do służby kraj 
powoływa. Wtedy milkły pieśni, 
poeta stawał się skrzętnym, a za-
wsze pełnym zapału obywatelem” 
- czytamy w pracy Dębickiego. W 
swoich utworach Ujejski żali się na 
niedolę ludzi i czasów, wierząc, że 
można to zmienić. Jego żal nie roz-
lewa się we łzach słabości czy jęku 
rozpaczy, ale zachęca do czynów, 
do działania. On bowiem pragnie 
w nich „dawnych olbrzymów po-
stawić” przed Narodem i „wskrze-
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sić stary świat zamarły”, aby Naro-
dowi dodać energii ducha i dłoń do 
czynów uzbroić. Tak powstał słyn-
ny „Maraton”, „zawsze świeży, za-
wsze piękny” - jak powie Dębicki, 
który miał podnieść Polaków na 
duchu i zagrzać ich do walki z wro-
giem. Choć po upadku Powstania 
Styczniowego poeta zajął się dzia-
łalnością publicystyczną, a nawet 
przez pewien czas (1877-1878) był 
posłem Rady Państwa w Wiedniu, 
to jednak znany jest głównie ze 
swoich utworów. Był bowiem kon-
tynuatorem romantycznego nurtu 
w poezji, „ostatnim wajdelotą” 
wielkiej poezji romantycznej. Od-
dajmy głos Dębickiemu, który znał 
poetę osobiście: „Niewiele miało 
przybyć do „Skarg Jeremiego” z 
dalszej poety twórczości - zaledwie 
parę tomików - a jednak to jedna z 
ksiąg narodowych cierpień i naro-
dowych ideałów - to jeden z wiel-
kich najpierwszych naszych po-
etów. Formą zbliżony do Słowac-
kiego, z którym w Paryżu bardzo 
się zaprzyjaźnił i od którego także 
zaczerpnął nieco mistycyzmu owej 
doby - lecz od Juliusza mniej świet-
ny, jędrniejszy, mniej wykwintny i 
sztuczny o wiele bywa prostszy 
i silniejszy. Duchem spotyka się 
z Krasińskim. Tamten sięgnął po 
harfę Dawidową, aby wróżyć gro-
zę nieszczęść, wzywać do pokuty 
i opamiętania - ten Jeremiaszowe 
wydał pienia, gdy nadeszły dni 
krwi i hańby. ‚Psalmy przyszłości’ 
i ‚Skargi Jeremiego’ uzupełniają 
się wzajem, są jak prolog i epilog 
krwawej tragedii w dziejach na-
rodu. Zygmunt głębiej patrzy 
i odgaduje przyszłość - Jeremi 
silniej targa sercami i rwie je ze 
skargą do Boga. Obaj odzywają 
się w tonie biblijnym psalmu. (...) 
„Jeremiów sługa ludu - syn ziemi 
natchniony”, zawsze przemawia 
imieniem narodu, jak jego pro-
rok:

O mój ludu! Krwią moją są te 
pieśni moje,
Jam je jak w arkę świętą, złożył 
w ręce twoje:
Niechaj gra w twych natchnie-
niach, niech w twych żyłach pły-
nie,
Niech, wrogom urągając, w tobie 
nie zaginie.

„(...) Poezja Ujejskiego, jak wino 
z roku dobrego winobrania, bez 
żadnej fabrycznej przymieszki ani 
naśladownictwa, ani zmysłowych 
podniet - czysta jak łza, współ-
czesnych zbyt silnie upajała - na-
stępnym pokoleniom doda siły i 
pokrzepienia. ‚Księgi Jeremiego’ 
pozostaną drogim klejnotem w 
skarbcu narodowych pamiątek 
z wieku niewoli i niedoli. Duch 
poety dojrzały wśród samotności 
i ciszy, jak się wyrywał do Boga 
modłą i skargą - tak składa dziś 
te modły i skargi narodowych nie-
szczęść przed tronem Wszechmoc-
nego”- pisze Dębicki.

„Z DYMEM POŻARÓW „

Najbardziej znanym utworem 
Kornela Ujejskiego jest pieśń 
„Z dymem pożarów”, która spo-
pularyzowana w czasie Wiosny 

Ludów, zwłaszcza w zaborze au-
striackim stała się hymnem Pol-
ski w niewoli. Przytoczmy tu jej 
mocne słowa:

„Z dymem pożarów, z kurzem 
krwi bratniej,
Do Ciebie, Panie, bije ten głos,
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.
My już bez skargi nie znamy śpie-
wu,
Wieniec cierniowy wrósł
w naszą skroń,
Wiecznie, jak pomnik Twojego 
gniewu,
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń.

Ileż to razy Tyś nas nie smagał
A my, nie zmyci ze świeżych ran,
Znowu wołamy: „On się przebła-
gał,
Bo On nasz Ojciec, bo On nasz 
Pan!”
I znów powstajem w ufności 
szczersi,
A za Twą wolą zgniata nas wróg,
I śmiech nam rzuca, jak głaz na 
piersi:
„A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten 
Bóg?”

I patrzym w niebo, czy z jego szczy-
tu
Sto słońc nie spadnie wrogom na 
znak -
Cicho i cicho, pośród błękitu
Jak dawniej buja swobodny ptak.
Owóż w zwątpienia strasznej roz-
terce,
Nim naszą wiarę ocucim znów,
Bluźnią Ci usta, choć płacze ser-
ce;
Sądź nas po sercu, nie według 
słów!

O! Panie, Panie! Ze zgrozą świata
Okropne dzieje przyniósł nam 
czas,
Syn zabił matkę, brat zabił brata,
Mnóstwo Kainów jest pośród nas.
Ależ, o Panie! Oni niewinni,
Choć naszą przyszłość cofnęli 
wstecz,
Inni szatani byli tam czynni;
O! rękę karaj, nie ślepy miecz!

Patrz! My w nieszczęściu zawsze 
jednacy,
Na Twoje łono, do Twoich gwiazd,
Modlitwą płyniem jak senni ptacy,
Co lecą spocząć wśród własnych 
gwiazd.
Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią,
Daj nam widzenie przyszłych 
Twych łask,
Niech kwiat męczeństwa uśpi nas 
wonią,
Niech nas męczeństwa otoczy 
blask.

I z archaniołem Twoim na czele
Pójdziemy potem na wielki bój,
I na drgającym szatana ciele
Zatkniemy sztandar zwycięski 
Twój!
Dla błędnych braci otworzym ser-
ca,
Winę ich zmyje wolności chrzest;
Wtenczas usłyszy podły bluźnierca
Naszą odpowiedź:
„BÓG BYŁ I JEST!”

„Chorał” Ujejskiego, włączony 
później do „Skarg Jeremiego” 
pomyślany był jako biblijnie sty-

lizowane błaganie o łaskę, o zmi-
łowanie Boga nad cierpiącym Na-
rodem, którego wiarą nie zdołają 
zachwiać bezbożne szaleństwa 
historii. „Wśród zgliszcz pożogi i 
mordu wzniósł się ten śpiew mo-
dlitewny, ta paląca skarga, ten 
szturm do nieba. Ogrom boleści, 
nieszczęścia i sromu znalazł swój 
potężny wyraz. Echo odbiło się 
szeroko, groza chwili niosła te 
strofy ‚Chorału’ po całym kra-
ju, do innych Polski dzielnic i 
na wychodźstwo. Tam żył zastęp 
wieszczów z głównym hetmanem 
Adamem, tam niebawem Jeremi 
podążył i stanął wśród najpierw-
szych. Gdy tam na Zachodzie szu-
kano publicystów i mówców, co 
by w dziennikach i z trybuny par-
lamentarnej napiętnowali grozę 
„rzezi tarnowskiej”, potrzeba było 
na wewnątrz społeczeństwu ulgi w 
srogim cierpieniu, a tę ulgę przy-
niosły te skargi i porywający pro-
test do nieba” - dodaje Dębicki.

Wśród zbiorów poezji Ujej-
skiego wymienić należy: oprócz 
wspomnianego wyżej poematu 
„Maraton” (1845 r.), zawiera-
jącego aluzje patriotyczne do 
współczesnej poecie Polski, „Pie-
śni Salomona” (1846 r.), „Skargi 
Jeremiego” (1847 r.), „Kwiaty 
bezwoni” (1848 r.), „Zwiędłe 
liście” (1849 r.), „Melodie bi-
blijne” (1852 r.), „Dla Moskali” 
(1862 r.), „Tłumaczenia Szope-
na” (1866 r.), będące próbą po-
etyckiego przełożenia muzyki. 
Poeta poprzez swoje utwory wlał 
moc w ducha Narodu. W chwi-
lach krwawych nieszczęść Ojczy-
zny, w dobie najcięższej boleści, 
rozbudził w nim wiarę w spra-
wiedliwość Bożą, jak również nie 
pozwolił mu poddać się zwątpie-
niu. Pieśni jego wskrzesiły w ser-
cach Polaków świętą iskrę miło-
ści Ojczyzny, ducha poświęcenia 
i zapał do wzniosłych czynów.

WŁADYSŁAW PODKOWIŃ-
SKI „MARSZ ŻAŁOBNY FRY-

DERKA CHOPINA”
OLEJ NA PŁÓTNIE 

Ostatni, nieukończony obraz 
Podkowińskiego, w odróżnieniu 
od wielu innych dzieł noktur-
nowych polskiego modernizmu, 
przekracza granicę konwencji 
realistycznej.

„Marsz żałobny Chopina” to 
ostatnie dzieło przedwcześnie 
zmarłego Władysława Podko-
wińskiego (1866-1895). Noktur-
nowy pejzaż ewokuje atmosferę 
ciemnej nocy, gdy niebo prze-
słonięte jest chmurami, zza któ-
rych ledwie prześwituje księżyc. 
W jego słabym blasku majaczą 
ciemne zarysy koron drzew i 
chmary ptaków. Po lewej stro-
nie obrazu kroczy niesamowity, 
świetlisty orszak: w otwartej 
trumnie, niesionej na skrzydłach 
aniołów, spoczywa kobieta. Na 
prawo od pochodu, niemal w 
centrum kompozycji, widocz-
na jest postać mężczyzny, który 
w dramatycznym geście jedną 
rękę odrzucił w bok, drugą zaś 
wzniósł ku górze. Z jego szeroko 

otwartych ust zapewne wydoby-
wa się krzyk wyrażający rozpacz 
po stracie ukochanej osoby. Nad 
całą sceną unoszą się ciemne 
dzwony.

Sam Podkowiński twierdził, że 
inspiracją do namalowania ob-
razu był dla niego wiersz Korne-
la Ujejskiego „Marsz żałobny”. 
Z dziełem malarza zestawiane 
są najczęściej strofy „Marszu ża-
łobnego” Kornela Ujejskiego

    „Tyle dzwonów! Gdzie te dzwo-
ny? Czy w mej głowie huczą?
    Kędy idą roje księży z taką pie-
śnią kruczą?
    Tu przede mną o dwa kroki 
czarny wóz się toczy -
    Jak mi ciemno! – ten wóz czarny 
ściemnił moje oczy. (...)

    Idę, płynę niby śniący, bez myśli, 
bez woli,
    Tylko w głowie, tylko w sercu 
coś mnie strasznie boli,
    Coś zatapia w nich swe szpony – 
krzywe, ostre szpony,
    A tu ciągle biją dzwony, a tu kra-
czą wrony. (...)”

Powstanie utworu Ujejskiego za-
inspirowało z kolei jeszcze inne 
dzieło: słynny fragment „Sonaty 
2 b-moll, opus 35” Fryderyka 
Chopina. Przytaczany wiersz był 
jedną z poetyckich transpozycji 
utworów muzycznych, zawar-
tych w zbiorze Ujejskiego „Tłu-
maczenia Szopena”, wydanym w 
1866 roku.
Zatem w obrazie Podkowiń-
skiego wrażenia płynące z form 
malarskich miały się przenikać 
z doświadczeniami płynącymi z 
poezji i muzyki, tworząc nową 
jakość estetyczną. Jest to typowy 
dla przełomu XIX i XX wieku 
postulat synkretyzmu, łączenia 
różnych dziedzin sztuki, zako-
rzeniony jeszcze w romantyzmie.
Koncepcja „correspondance des 
artes” (korespondencji sztuk), 
obecna między innymi u Cho-
pina, Słowackiego czy Norwida, 
wyraża przekonanie o wspólno-
cie sztuki i jej uniwersalnym ję-
zyku, istniejącym mimo różnych 
środków wyrazu, specyficznych 
dla każdej z dziedzin twórczo-
ści. Próby ich łączenia w jed-
nym dziele służyły wzmożeniu 
ekspresji, a także warunkowały 
szczególny, synestetyczny odbiór 
sztuki. Oparty był on w dużej 
mierze na czytaniu jednego ob-
razu poprzez inne, przywoływa-
ne w pamięci, konkretyzowane w 
wyobraźni odbiorcy i uobecniane 
w jego doświadczeniu.

POGRZEB POETY

Zmarł 19 września 1897 roku 
w Pawłowie koło Lwowa. Jego 
śmierć okryła cały kraj wielką 
żałobą. „Przed dworem zebrały 
się w porządku wszystkie deputa-
cje i tłumy ludu. W kaplicy doko-
ła katafalku duchowieństwo od-
prawiało ostatnie ceremonie przy 
zmarłym, po czym przemówił pro-
boszcz radziechowski ks. kanonik 
Skalski. W gorących, serdecznych 
słowach długoletni spowiednik 

nieboszczyka żegnał odchodzące-
go na wieczny spoczynek poetę, 
którego zgon obudził ‚żal po-
wszechny, gdzie tylko biją polskie 
serca’. Dalej zwrócił się mówca do 
licznie zgromadzonych włościan i 
w podniosłych wyrazach przedsta-
wił zacny żywot zmarłego, wielką 
miłość, jaką zawsze żywił dla ludu, 
czego złożył dowody w swoich po-
ezjach, wreszcie wyliczał wielkie 
zasługi Ujejskiego dla polskiego 
społeczeństwa. (...) Po odprawie-
niu modłów kościelnych stanął 
nad trumną J.E. Marszałek kra-
jowy hr. Badeni i głosem do głębi 
wzruszonym do rzeszy żałobnych 
gości, zalegającej cmentarz cały, 
przemówił w te mniej więcej sło-
wa: ‚Myśmy cię wszyscy tak ser-
decznie, tak szczerze kochali, że 
trudno nam dziś prawie uwierzyć, 
że nie ma ostatniego z grona tych 
wielkich, co byli chlubą naszą i 
pociechą - i narodu drogowska-
zem; trudno uwierzyć, że już nie z 
własnej woli, ale z Boga wyroku, 
zamilknie ta pieśń wspaniała o 
formie tak potężnej a tak uroku 
pełnej; ta pieśń, która była wyra-
zem najczystszej miłości ojczyzny, 
wyrazem wszystkich cierpień, co 
bolały naród cały - że zamilknie ta 
pieśń, która z miłości poczęta, na 
wierze oparta, nadziei nie odbie-
rała nam nigdy. Z boleści matki 
rodzi się dziecko każde, z męczarni 
narodu mógł powstać duch i ge-
niusz Kornela. Jego poezja, jego 
indywidualność cała, to były wyra-
zy męczarni i boleści narodu, a w 
tym jego wielkość, potęga i wiecz-
ność, że to, co on mówił, to nie mó-
wiła jednostka, ani nawet narodu 
warstwa, lecz to mówił naród cały 
i naród to zawsze mówić będzie’” 
- pisze Lucjan Dębicki. Pamięć 
zmarłego uczczono również na 
posiedzeniu rady miasta Lwowa, 
gdzie prezydent Lwowa dr Ma-
łachowski powiedział m.in.: „W 
ciężkiej żałobie, w głębokim smut-
ku się zgromadzamy. Zgasł Jere-
mi, wieszcz nasz, co proroczym 
głosem koił nas w żalu, zagrzewał 
w boju, przyszłości drogi nam 
wskazywał. Zgasł piewca narodu, 
drogi całej Polsce, a przez nas tym 
więcej ukochany, bo żył z nami i 
tworzył wśród nas - bo gród nasz 
i jego okolice cieszyły się nim dłu-
gie lata, bośmy go osobiście znali, 
kochali, wielbili nie tylko jako ge-
niusza poetę, ale i jako człowieka, 
bo on nam się wżył w dusze nasze, 
bo nam się z nim zdawało, że on 
do nas, do Lwowian, więcej niż do 
innych należy”.

Aleksander Szumański ,Józef 
Komarewicz, Bożena Rafalska 
„Lwowskie Spotkania”

Dokumenty, źródła, cytaty:

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kornel_Ujejski

- Piotr Czartoryski-Sziler

http://www.lwow.com.pl/na-
szdziennik/ujejski.html

http://culture.pl/pl/dzielo/wlady-
slaw-podkowinski-marsz-zalob-
ny-chopina
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Kontynuuję swoją podróż przez 
polską klasykę! Już po raz nie 
wiem który przeczytałam „Nad 
Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 
Niedawno czytałam „Lalkę” 
Prusa i tak się zastanawiam, co 
lepsze. „Nad Niemnem” czy 
„Lalka”?

Powiem tak: w sensie klima-
tu, przestrzeni i powietrza to ja 
zdecydowanie wolę „Nad Nie-
mnem”. Czytając „Lalkę” dusi-
łam się w psychicznie, bo tam 
albo zamknięte pomieszczenia, 
albo miasto, mało szerokich pla-
nów, mało przestrzeni. Jest taka 
teoria polonistyczna, że Prus 
dlatego tak pisał, bo cierpiał na 
agorafobię i był krótkowidzem. 
No, może, może… 

Co innego u Orzeszkowej! Sze-
rokie plany, przestrzeń, kolory, 
lato, wieś – wszystko co lubię! 
A jak Orzeszkowa zatrzyma się 
nad jakimś szczegółem, to jest 
to zwykle opis jakiejś rośliny, 
dokładny niczym z zielnika. 
No i ta fabuła, wielowątkowa, 
ale przy tym jakaż logiczna, z 
początkiem, rozwinięciem i za-
kończeniem. Nie ma tu mowy 
o niedomówieniach i niejasno-
ściach, jak w przypadku losów 
Wokulskiego. 

Tak, zdecydowanie wolę „Nad 
Niemnem” od „Lalki”!

Zakochałam się w tej powieści 
Orzeszkowej jeszcze w podsta-
wówce. To była pierwsza poło-
wa lat 1970. Wygrałam wtedy tę 
książkę w konkursie radiowym. 
Polegał on na tym, że czyta-
no fragment jakiegoś utworu i 
czytelnicy mieli odgadnąć co to 
było. A ja byłam dzieckiem wy-
chowanym na radiu, mój ojciec 
był przeciwnikiem telewizora, 
więc u nas w domu nie było tego 
nowoczesnego wynalazku. Ale 
radio było. A ja chorowałam, le-
żałam w łóżku, czytałam książki 
i słuchałam radia. W tym kon-
kursie czytano fragment książki 
„Maria i Magdalena” Magdaleny 
Samozwaniec. A ja ją znałam! 
No więc, poszłam na pocztę i 
wysłałam odpowiedź do radia na 
podany adres. Szczerze mówiąc, 
nie spodziewałam się żadnego 
efektu. A tu masz! Na mój adres 
przyszła mała paczuszka, a w 
niej nagroda! 

To były trzy tomiki powieści 
„Nad Niemnem” wydane chyba 
w PIW w serii „z delfinem”. Pi-
sane druczkiem maczkiem, ale ja 
miałam wtedy 13 czy 14 lat i do-
bre oczy. Od razu rzuciłam się na 
tą książkę. Spodobała mi się od 
pierwszych stron. Ta wieś gdzieś 
tam nad rzeką (szczerze mówiąc, 

nie wiedziałam dobrze, gdzie 
jest ten Niemen, chociaż byłam 
dobra z geografii, ale w PRL nie 
uczono nas o kresach wschod-
nich, Niemen kojarzył mi się 
raczej z Czesławem Niemenem, 
piosenkarzem bardzo modnym 
wówczas), ci ludzie, ten cudow-
ny pejzaż, no i te rośliny! Co za 
wspaniałe opisy roślin! Nigdy 
wcześniej nie czytałam takich 
opisów. Jako dziecko żyjące w 
dwóch przestrzeniach: wakacje 
na wsi i reszta roku w mieście, 
tęskniłam za latem i wsią. Zdaje 
się, że podczas pierwszej lektury 
tej powieści najbardziej rozko-
szowałam się tym, jak ta Orzesz-
kowa pisze o kwiatach, ziołach 
i pracy na roli, którą w czasie 
wakacji podglądałam dokładnie 
w tej samej formie. Moi krewni 
mający gospodarstwa rolne na 
Żuławach też mieli ogrody przy 
domach, też orali, też organizo-
wali żniwa, chociaż już nie żęli 
sierpami, ale używali snopowią-
załek (a już wchodziły w modę 
wielkie kombajny). Znałam z 
autopsji wiejską atmosferę, wiej-
skie zapachy, kolory i dźwięki. 
No i ta powieść „przeniosła moją 
duszę” (lecąc Mickiewiczem) z 
miejskiego bruku w Bydgoszczy 
na wiejskie pola i zielone łąki. 

Przy następnym czytaniu za-
uważyłam, że tam przecież jakiś 
romans jest ważny. Jest przecież 
panna Justyna i aż trzech stara-
jących się o nią. Panna Justyna 
była wcześniej romantyczna, a 
teraz jest rozważna. Jan Bohaty-
rowicz też ma jakąś inną pannę, 
która na niego poluje. To też cie-
kawe! 

Przy kolejnych lekturach zawsze 
zauważałam coś nowego i nowe-
go, coś odpowiadającego moim 
aktualnym zainteresowaniom, 
czy mojemu rozwojowi. Jako 
feministka (miałam taki etap na 
swojej drodze życiowej, a co!) 
zauważyłam, że pani Emilia 
krótko traktuje męża i zmusza 
go do wypłacania procentów od 
jej sumy posagowej. Jako oso-
ba z poczuciem humoru zawsze 
miałam słabość do pani Emilii, 
która rozśmieszała mnie swoim 
leżeniem na szezlongu, chimera-
mi, globusem i westchnieniami 
w stylu: „Jak myślisz, Tereniu, 
czy wśród Eskimosów jest praw-
dziwa, gorąca miłość?”.  

Przyznam się, że późno, bardzo 
późno, i dopiero pod okiem na-
uczycielki polskiego z ogólniaka 
zwróciłam uwagę na „społecz-
ne” i patriotyczne aspekty tej 
powieści. W szkole nam mówio-
no, że one są takie ważne, ale ja 
nadal uważam, że nie są najważ-
niejsze w odbiorze tego tekstu. 

To nie jest tylko utwór o powsta-
niu styczniowym jak się mówi 
uczniom w szkole.  Jest to po 
prostu piękna baśń kresowa, do 
której co jakiś czas chętnie wra-
cam. Zaczynam czytać i jakby 
okno mi się otwierało do innego, 
barwnego, nierealnego świata, 
który został przedstawiony tak 
plastycznie, że jak tu w niego 
nie wierzyć? Początek lata, Mar-
ta z Justyną wracają z kościoła, 
słońce świeci, kwiaty pachną, 
Jan Bohatyrowicz wiezie wóz 
pełen roześmianych dziewcząt, 
państwo jedzą obiad we dworze, 
Niemen płynie, a szlachta zagro-
dowa żyje sobie pełnią życia w 
swoim zaścianku… 

Co za cudo!   

O tym, że rzeka Niemen leży na 
kresach wschodnich dowiedzia-
łam się wcześniej, ale właściwie 
dopiero po 1989 roku, kiedy te-
matyka kresowa stała się modna, 
uświadomiłam sobie, że przecież 
„Nad Niemnem” to epos kreso-
wy. To nie był aspekt, na który 
zwracano uwagę w szkole w 
czasach PRL-u. A to przecież 
nie jest taka wieś, jaką znałam z 
terenów obecnej Polski. Tamtej 
wsi nad Niemnem już nie ma. 
Nie ma już też tych dworów i 
zaścianków. Być może tamten 
pejzaż pozostał, pozostały może 
też kolory i dźwięki tamtej wsi. 
Ale nie ma już tamtych ludzi. 
Nie ma już tam Polaków, bo ich 
przeniosła gdzie indziej żelazna 
i nieubłagana ręka Stalina. Coś 
tam wprawdzie niby jest na tych 
Kresach, jacyś tam Polacy zosta-
li, na YT można znaleźć filmiki 
o tym, że gdzies tam jeszcze pa-
miętają o Janie i Cecylii, że są 
podobno jeszcze jacyś tam Bo-
hatyrewicze i tak dalej. Ale to już 
nie to samo, co kiedyś. Chwała i 
wielkie dzięki Elizie Orzeszko-
wej, że opisała to wszystko! Cóż 
za wspaniały zbieg okoliczności, 

że kiedyś pojechała na wakacje 
w tamte okolice, poznała tamtą 
szlachtę zaściankową i utrwaliła 
dla nas jej życie. Bo dwór szla-
checki to znamy z innych tek-
stów. Ale ten zaścianek! W na-
szej literaturze są opisane tylko 
trzy takie zaścianki: Dobrzyń-
skich  w „Panu Tadeuszu” Ada-
ma Mickiewicza, Bohatyrowi-
czów w „Nad Niemnem” i wieś 
Smolarnia z „Nadberezyńców” 
Floriana Czernyszewicza. Powie 
ktoś, że „zaściankowy” to okre-
ślenie pejoratywne?  Że to ozna-
cza prowincjonalizm i ciasnotę 
poglądów? A co tam! Ja kocham 
wszystko, co prowincjonalne, 
zaściankowe i może nawet tro-
chę ciasne, ale za to własne, 
polskie i tradycyjne. Im jestem 
starsza, tym bardziej robię się 
konserwatywna i zapatrzona w 
przeszłość… Był też film „Nad 
Niemnem”… Cóż… Tutaj już 
nie jestem pełna entuzjazmu. 
Moje pierwsze spotkanie z tym 
filmem w roku 1987 skończy-
lo się tak, że w połowie seansu 
wyszłam z kina. Tak mnie ten 
obraz wtedy zdenerwował. To 
co zobaczyłam na ekranie było 
tak niezgodne z moimi wyobra-
żeniami na temat tej powieści, 
że na początku bardzo się zrazi-
łam. Później starałam się polubić 
ten film. Oglądałam parę razy w 
telewizji i na YT. Eeee, myślę 
sobie, mieliśmy lepsze ekra-
nizacje klasyki literatury. Jak 
pomyślę o barwnych „Nocach 
i dniach”,  „Weselu”, „Chło-
pach”,  a nawet „Lalce” (mam 
na myśli serial), to te filmowe 
„Nad Niemnem” wydaje mi się 
jakieś takie blade i niedorobio-
ne.  Zbyt kameralne to wszystko, 
zbyt spokojne, do tego - za mało 
„wygrane”. Najlepsza ze wszyst-
kiego jest  oczywiście pani Emi-
lia w wersji wspaniałej Marty 
Lipińskiej. Jak ona to zagrała! 
Klękajcie narody! Ostatecznie 

znieść mogę Benedykta Koń-
czyńskiego w wydaniu Janusza 
Zakrzeńskiego. Ale reszta? Jakaś 
taka nijaka do bólu! Przydałoby 
się nakręcić nową wersję „Nad 
Niemnem”, zatrudnić do niej 
dobrych aktorów i nadać całości 
koloru i blasku takiego, na jaki 
zasługuje! 

A, jeszcze jedno! Czytałam eg-
zemplarz wydany przez wy-
dawnictwo Greg, który kupiłam 
sobie kiedyś w Biedronce, jak 
sprzedwali lektury szkolne, za 
bardzo niską cenę. To jest praw-
da, co piszą na okładce o tym 
druku. Faktycznie jest przyja-
zny dla oczu i ułatwia czytanie.  
Ale jest pewien problem. Mam 
poważne podjerzenia, że dwie 
panie z wydawnictwa Greg, 
które opracowywały tę lekturę, 
nie czytały jej w całości i do-
kładnie. Na zakończenie podają 
spis ważnych osób i piszą o pani 
Starzyńskiej, matce Jana Boha-
tyrowicza, że była wdową. A ona 
miała już trzeciego męża, który 
cieszył się w powieści dobrym 
zdrowiem, był żywy, został na-
wet swatem na weselu Elżuni 
Bohatorowiczówny. O Antolce, 
siostrze Jana, panie napisały, że 
„pomaga w domu matce”. Hola, 
hola! Jakiej matce? Matka, to 
jest pani Starzyńska, przekazała 
Antolkę pod opiekę brata Jana i 
szwagra Anzelma, kiedy dziew-
czynka miała sześć lat! Potem 
Starzyńska wyszła za mąż i za-
mieszkała w domu męża, który 
miał tyle swoich dzieciaków, 
że nie chciała tam sprowadzać 
jeszcze swojej nieletniej córki. 
Antolka mieszka w domu z przy-
rodnim bratem Janem i jego stry-
jem Anzelmem. Matka tylko ich 
czasem odwiedza.

archiwummeryorzeszko@blog-
spot

Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”, 
czyli piękna baśń kresowa
Alicja Łukawska

/ Piękne krajobrazy z „Nad Niemnem” /East News/POLFILM
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do: 

 Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do: 

 Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do: 

 Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
 Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do: 

 Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@btx.pl

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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