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O Polakach na Kre- 75. rocznica rzezi
sach
kolonii Parośla 9 luHistoria każdego oddziału party- tego 1943 roku
zanckiego AK na Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie czy Polesiu, każdej brygady wileńskiej
AK, wiąże się ze wspaniałymi
oficerami i żołnierzami, którzy
odnotowali na swym koncie dziesiątki niezwykłych ....strona 24

Do kolonii Parośla I (Parośle)
pow. Sarny 9 lutego 1943 roku
bandyci wjechali 50 saniami.
Przed każdą zagrodę podjechały
jedne sanie, uzbrojeni mężczyźni
łomotaniem w drzwi budzili gospodarzy. ........strona 34

75. rocznica ludo- Mojego
dziadka
bójstwa: luty 1943 wspomnienia z WoNa przełomie stycznia i lutego
łynia…
1943 roku: W kol. Adamówka,
gmina Berezne, pow. Kostopol
Ukraińcy wymordowali 6-osobową rodzinę polską: małżeństwo Chmielewskich, ich córkę z
mężem i 2 dzieci. 1 lutego 1943
roku: W gajówce i osadzie leśnej
Małuszka .........strona 26

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
przyjął w piątek 26 stycznia 2018
r pakiet zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN).
Największe emocje wśród znowelizowanych przepisów wzbudza penalizacja banderyzmu
oraz szkalującego nasz naród
pojęcia „polskie obozy śmierci”.

Kresowian goryczy stało się zadość! Przełomowe głosowanie w
polskim Sejmie. Kresowianie od
dziesięcioleci walczyli wytrwale
i czekali cierpliwie na tę Ustawę.
Doczekaliśmy! Projekt autorstwa
posłów Kukiz’15 wprowadza
zakaz podważania zbrodni ludobójstwa na Wołyniu dokonanej

przez oddzały ukraińskich nacjonalistów.
Debata parlamentarna poprzedzjąca przjęcie Ustawy, była ostra
i burzliwa, a sam projekt musiał
wcześniej odczekać swoje w szufladzie Marszałka Sejmu RP.
Dokończenie na stronie 15

Aktualności:wyda- Pomników polskich Ne spy siohodni
rzenia: Informacje ofiar OUN-UPA sta- pid wiknom
Bieżące wiadomości i informacje wiać nie wolno tak- „I otóż czytam któregoś dnia w
„Życiu Warszawy”, że Szymon
..........Strona 2-8
że w Polsce.
Wiesenthal wystosował protest na
LWÓW UMIERA

Kiedyś polski Lwów był miastem
piękny i bogatym. Lwów ukraiński to bieda, brud i wynaradawianie naszych rodaków. W
niedawnej przeszłości towarzysz
generalissimus Józef Stalin w otoczeniu premiera ....strona 10.

Trzy lata temu, 7 lutego 2015
roku, w „Naszym Dzienniku”
ukazał się artykuł „Upamiętnią
rzeź wołyńską” opisujący pracę
polskiego rzeźbiarza prof. Andrzeja Pityńskiego mieszkającego
w Stanach Zjednoczonych nad
pomnikiem Rzeź ....strona 17

ręce prezydenta Ukrainy Krawczuka w związku z nazwaniem
jednej z ulic Tarnopola imieniem
atamana Petruly. Nazwisko Petruly – pisał Wiesenthal- kojarzy się
światowemu żydostwu wyłącznie
z krwawymi......strona 22

Do domu dziadków przyjeżdżam
rzadko. Jest to spowodowane
tym, że od kilku lat mieszkam za
granicą. Za każdym razem jednak
odczuwam nieopisaną radość
przed odwiedzinami rodzinnego
domu. Nie inaczej było i tym razem, zwłaszcza, ....strona 37

Moje Kresy. Józef PISARZE KRESOJulian Jamróz cz.7 WI-cz.VI. JÓZEF
Getto żydowskie w Międzyrzeczu
KRAKoreckim Niemcy założyli 22 IGNACY
maja 1942 roku i dotrwało tylko SZEWSKI
do 26 września tegoż roku, likwidując większość jego mieszkańców. Większość Żydów wyprowadzonych z getta pomordowano
na terenie cegielni w Niewirkowie. Pozostałych....strona 29

Jestem bardzo zgorszony stanowiskiem polskich władz, również
polityków opozycyjnych, którzy
przechodzą do porządku dziennego nad odradzającym się nacjonalizmem ukraińskim. Nacjonalizmem, który ma bardzo wyraźnie
antypolskie ostrze. Polscy politycy udają, że tego ......strona 38

Wspomnienia z pracy nauczycielskiej
na Wołyniu w latach H I S T O R I A
1936 – 1939. -część 3 L W O W S K I C H
Szlachetność ich wyróżniała
się w ich dobroci i gościnności. KAMIENIC:.
Ludność tutejsza mówiła swoim
odrębnym językiem. Zarówno
katolicy, jak i prawosławni byli
mocno przywiązani do swojej
wiary. Wiadomości o szlacheckim
pochodzeniu przekazywane były
z pokolenia na ....strona 31

Trzy lata temu, 7 lutego 2015
roku, w „Naszym Dzienniku”
ukazał się artykuł „Upamiętnią
rzeź wołyńską” opisujący pracę
polskiego rzeźbiarza prof. Andrzeja Pityńskiego mieszkającego
w Stanach ......strona 40

Banderyzm kwitnie Antykomunizm w
na Ukrainie, roz- pigułce
środowisk kresowych
mowa z Leszkiem Oburzenie
BANDERYZM
spowodował artykuł Arkadiusza
JAK HITLERYZM Millerem z SLD
Karbowiaka pt. „Tragedia Birczy.
Jestem bardzo zgorszony stano- Mord żołnierzy LWP na UPA”,
I STALINIZM
Odpowiadając na skandaliczne
wystąpienie posła Marcina Święcickiego, broniącego z mównicy
sejmowej ukraińskich banderowców, poseł Kukiz’15 Tomasz
Rzymkowski nie pozostawił złudzeń:.„Banderowców należy nazwać po imieniu – ..strona 15

wiskiem polskich władz, również
polityków opozycyjnych, którzy
przechodzą do porządku dziennego nad odradzającym się nacjonalizmem ukraińskim. Nacjonalizmem, który ma bardzo wyraźnie
antypolskie ostrze. Polscy politycy udają, że tego ......strona 21

opublikowany na łamach prawicowego miesięcznika „Historia.
Do Rzeczy”. Autor tego artykułu
nazwał patetycznie zbrodniarzy z
UPA „partyzantami” i stwierdził,
że obrońcy Birczy dopuścili się na
nich zbrodni. Jego tezy krytycznie
skomentowali.....strona 23

Pomóż wysłać bohaterów na ferie! W programie są
zabiegi rehabilitacyjne, wycieczki i inne atrakcje.
Więcej na stronie 7

1 lutego 2018 - strona 2

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

www.ksi.btx.pl

Nie milkną dyskusje Konferencja: „Burza na Wołyniu.
w sprawie noweliza- Wokół dziejów 27 Wołyńskiej
cji Ustawy o IPN.
Dywizji Piechoty AK.”
Redakcja

Andrzej Łukawski

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Art. 1
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. – ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz.U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1)
Art. 1 w pkt 1, lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach
polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do
dnia 31 lipca 1990 r.:
– zbrodni nazistowskich,
– zbrodni komunistycznych,
– zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą,
– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi,
ludzkości lub zbrodnie wojenne.”
2)
Po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Zbrodniami nacjonalistów ukraińskich i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez
ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka
wobec jednostek lub grup ludności, a w szczególności wobec ludności
polskiej. Zbrodnią nacjonalistów ukraińskich i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą jest również udział w eksterminacji ludności
żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej”.
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Nowelizacja Ustawy o IPN wywołała olbrzymią falę krytyki,
niezrozumienia a także oburzenia
płynącego nie tylko z Kijowa ale i
z Jerozolimy.
Zapis tej ustawy stanowi kierunek
na dość poważnie sponiewieraną
ostatnio Polską Rację Stanu.
To dobrze że w końcu zostały
uchylone na polskość drzwi w
których przez ostatnie dziesięciolecia rdzewiały zawiasy.

Nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące Polaków w stu procentach ale pierwszy krok został
zrobiony a jak mądrości ludowe
głosi: „lepszy rydz niż nic”.
Ważne w tej medialnej wrzawie z
jaką mamy od kilku dni do czynienia jest to, że żyjący jeszcze
Kresowianie zauważą, że coś się
w ich traumie po utracie bliskich
którzy zginęli od banderowskiej
siekiery dzieje.

Msza w 74. rocznicę
powstania 27 WDP AK
Redakcja

„Burza” na Wołyniu. Wokół dziejów 27. Dywizji Piechoty Armii
Krajowej” to temat Krajowej
konferencja naukowej zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Sztuki Wojennej Warszawa-Rembertów, która odbyła się 29 stycznia 2018 r. Konferencji przewodniczył gen. bryg. dr inż. Ryszard
Parafianowicz, rektor-komendant
ASzWoj.
Zagadnienia poruszane na konferencji to m.in:
- dr Grzegorz Wnętrzak (Wydział
Bezpieczeństwa
Narodowego
ASzWoj.), „Wołyń – obszar dramatu i jego miejsce w polityce
polskiej 1914-1943”
- dr Leon Popek (Instytut Pamięci
Narodowej, Warszawa), „Sytuacja Polaków na Wołyniu 19391944.”
- dr Marek P. Deszczyński (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.), „Uwagi o sytuacji
wojskowej na obszarze okupowanego województwa wołyńskiego i jego miejsca w polskich
planach powstańczych (czerwiec 1941-styczeń 1944) – komunikat”.
- dr Dariusz Faszcza (Wydział
Nauk Politycznych Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku, Wydział
Humanistyczny
Uniwersytetu

czątkowo siły tej formacji miały
być w liczebności korpusu jednak
pełna mobilizacja na terenie zajętym przez wojska niemieckie,
sowieckie i uzbrojone bandy UPA
nie była skuteczna. Powstała dywizja składająca się z dwóch pułkowych ugrupowań.
Po mszy, w sali konferencyjnej
KP WP odbyło się pokoleniowe
spotkanie.
Dziękujemy Panu Marcinowi Kalickiemu za użyczenie zdjęć.

(luty – lipiec 1944 r.).”
- prof. dr hab. Piotr Niwiński
(Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), „Represje i inwigilacja żołnierzy AK
uczestniczących w „Burzy” na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w trakcie wojny i po
jej zakończeniu.”
- prof. dr hab. Grzegorz Mazur
(Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Polityka
historyczna współczesnej Ukrainy wobec wydarzeń na Wołyniu lat 1943-1944.”
Materiał pokonferencyjny będzie
opublikowany w formie publicystyki i video.

161 tys. hrywien dla mniejszości
narodowych na Wołyniu

Andrzej Łukawski
Jak donosi Monitor Wołyński, w
roku 2018 wsparcie dla mniejszości Polaków, Żydów, Czechów, Romów, Rosjan i innych z
budżetu obwodu przeznaczy się
120 tys. hrywien. 100,00 UAH =
11,68 PLN
„24 stycznia na posiedzeniu jednej ze stałych komisji Rady Obwodu Wołyńskiego omówiono
Regionalny program rozwoju
społeczno-kulturalnego mniejszości narodowych w obwodzie
wołyńskim na lata 2018–2022.”

W 74. rocznicę powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej, w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego w Warszawie
odbyła się poświęcona tej rocznicy uroczysta Msza Św.
We mszy wzięli udział Żołnierze
27 ADP AK, ich potomkowie oraz
patrioci-sympatycy podtrzymujący tradycje tej formacji.
Dywizja była tworzona w specyficznych warunkach podkreślali
jej żyjący jeszcze żołnierze. Po-

Szczecińskiego), „Działalność
Armii Krajowej w obronie
polskiej ludności cywilnej poddanej eksterminacji ze strony
ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego w 1943 r. na Wołyniu.”
- dr Dariusz Miszewski (Wydział
Bezpieczeństwa
Narodowego
ASzWoj.), „Polska podziemna
wobec działań Armii Krajowej
przeciwko ukraińskiej rebelii
na Wołyniu w 1943 r. – komunikat.”
- dr Mariusz Kardas (Wydział
Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki
Wojennej, Gdynia), „Działania
27 Wołyńskiej DP AK na obszarze Wołynia i Lubelszczyzny

Z tego programu a nie z oficjalnego spisu ludności na Ukrainie
wynika, że: na Wołyniu mieszka
32,5 tys. przedstawicieli mniejszości narodowych (to 3,1% ludności obwodu). Wołyńscy Czesi,
Polacy, Rosjanie, Żydzi i Romowie mieszkają głównie w dużych
miastach, takich jak Łuck, Nowowołyńsk, Kowel, Włodzimierz
Wołyński.
Dużo to czy mało? W MW czytamy dalej:
W ciągu pięciu lat na ich wspar-

cie, w szczególności na organizację imprez kulturalnych oraz

Gdy porównamy dotacje dla wielu mniejszości na Wołyniu z dota-

zapewnienie dobrych warunków
do współpracy, planuje się wydać
715 tys. hrywien, w tym 590 tys. z
budżetu obwodu.

cją tylko dla jednaj mniejszości w
Polsce, mniejszości Ukraińskiej
która z kieszeni polskiego podatnika otrzymuje grube miliony widzimy olbrzymią dysproporcję w
świadczeniu pomocy Polakom na
Wołyniu (Ukrainie) i Ukraińcom
w Polsce.
Kilkanaście tysięcy złotych dla
mniejszości zamieszkujące Wołyń i miliony tylko dla jednej
mniejszości, mniejszości ukraińskiej w Polsce Rów Mariański
XXI wiecznych finansów.

W uzasadnieniu celu wydatków
na mniejszości czytamy m.in.:
Program ma na celu zapewnienie konsolidacji wielonarodowej
społeczności regionu, utrwalanie
zasad tolerancji i zgody międzynarodowej, wsparcie działalności
organizacji narodowo-kulturowych w obwodzie ...etc.
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Spotkanie opłatkowe kresowian
Brzeg 2018

Eugeniusz Szewczuk

Kolejne noworoczne spotkanie
opłatkowe członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej oraz Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich miało miejsce 12 stycznia br. w Brzegu na
Opolszczyźnie, w miejscowym
ratuszu.
Władze obu Towarzystw do Sali
Stropowej ratusza zaprosiły także prezesów i członków organizacji kombatanckich i społecznych z terenu miasta. Zebranych
kresowiaków kolędami przywitał popularny zespół wokalny
„Leśne Echo” działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury w
Lubszy, znany wszystkim ze
wspaniałego biesiadowania podczas corocznych Międzynarodo-

wych Spotkań Miłośników Ziemi
Wołyńskiej i Kresów Wschodnich w Świątnikach k. Sobótki.
Oficjalnego powitania zebranych
dokonali: Alicja Zbyryt – prezes
TMLiKPW Oddział Brzeg oraz
Eugeniusz Szewczuk, przewodniczący działającego w Brzegu
Koła Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej, który odczytał „Przesłanie z Wołynia”
skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli mieszkających
na terenie obu brzeskich dekanatów, a przekazanych od kapłanów sprawujących posługę
Bożą na terenie Diecezji Łuckiej na Wołyniu. Czytamy w
nim m.in. ”Drodzy Dobrodzieje,
którzy swą modlitwą i groszem
ofiarnym nas wspieracie. Dzięki

Waszej pomocy 22 października
ub.r. bp Witalij Skomarowski,
Ordynariusz Łucki z udziałem
kapłanów i wiernych odprawił
pierwszą Mszę świętą w pomieszczeniach przykościelnych
nowo budowanej świątyni w
Równem. Nowa parafia dekretem Biskupa otrzymała imię św.
Jana Pawła II. Bez dachu i prawdziwej podłogi, ale już są jako
takie warunki, gdzie gromadzą
i modlą się ludzie. Dziękujemy
polskim środowiskom, które
aktywizują nasze wspólnoty,
nasze chóry. Zespoły śpiewacze
zawsze wracają z wyjazdów do
Polski pełne nowego zapału i
myśli twórczej”.
Spotkanie zaszczyciły brzeskie
władze samorządowe: Starosta
Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Kowalczyk,
władze miejskie reprezentował
Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak i Przewodnicząca Rady
Miasta Barbara Mrowiec.

Po wystąpieniach i życzeniach
od gości przyszedł czas na poświęcenie opłatków, którego
dokonał ks. Roman Siewiera,
proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.
Obecne na spotkaniu władze Towarzystwa Miłośników Kultury
Kresowej we Wrocławiu na czele
z prezesem Ryszardem Marcinkowskim, przekazali zebranym
do połamania opłatek przesłany
z parafii św. Antoniego w Korcu na Wołyniu przez proboszcza
tamtejszej parafii ks. Waldemara Szlachtę. To była wzruszająca chwila dla obecnych na sali
dużej rzeszy kresowiaków, nie
tylko w Wołynia, lecz z całych

Kresów Wschodnich. Na ziemi
brzeskiej mieszka bowiem wielu wypędzonych z rodzinnych
stron Wołynia, ziemi lwowskiej,
a przede wszystkim urodzajnego
Podola.
Zaczęło się łamanie opłatkiem,
składanie życzeń i wspólne kolędowanie przy aktywnym udziale członków zespołu „Leśne
Echo”, którzy wykonali wiele
innych znanych kolęd. Nie obyło się bez wspomnień, rozmów o
Kresach, jak i tych dotyczących
dnia codziennego.
Zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk
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Relacja z Pielgrzymki do Lwowa w 155
Rocznicę Powstania Styczniowego
Stanisław Szarzyński

W niedzielę 21.01.2018r., w
przeddzień 155 Rocznicy Powstania Styczniowego, Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i
Kresów i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu zorganizowało pielgrzymkę do Lwowa
gdzie na grobach Powstańców
Styczniowych spoczywających
na Cmentarzu Łyczakowskim
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy
znicze pamięci. Uczestnikami
pielgrzymki byli członkowie i patriotyczni sympatycy Stowarzyszeń pod duchowym przewodnictwem Ks. Stanisława Czenczka.
Pierwszym etapem pielgrzymki
był Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Mościskach, gdzie Ks.
prałat Stanisław Czenczek i miejscowy Ks. Piotr Burysz odprawili
Mszę św. w intencji poległych i
zmarłych Powstańców Styczniowych.
Piękną, patriotyczną
homilię wygłosił Ks. Stanisław
Czenczek- Kapelan naszych stowarzyszeń. Po mszy św. przekazaliśmy paczki z pomocą charytatywną dla parafian. Następnym
etapem pielgrzymki była parafia

w Gródku Jagiellońskim, gdzie
również przekazaliśmy paczki. Tu
niespodziewanie spotkaliśmy Ks.
Biskupa Edwarda Kawę – biskupa pomocniczego Archidiecezji
Lwowskiej.
Po przyjeździe do Lwowa, na
parkingu pod Cmentarzem Łyczkowskim spotkaliśmy się z członkami Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, którym także
przekazaliśmy paczki. Po wejściu
na Cmentarz Łyczakowski spotkaliśmy się z oczekującymi na
nas przedstawicielami Konsulatu
RP we Lwowie: Panią Konsul RP
– Mariolą Król i Panem Stanisławem Bobko, których wierszem
w autentycznym Bałaku Lwowskim przywitała Pani Maria Żemełko, uczestniczka naszej pielgrzymki, przemyślanka autorka
tomiku wierszy „Na Bambetlu,
czyli Lwowskie Bałakanie” Po
powitaniu, wspólnie udaliśmy na
Górkę Powstańców, gdzie przy
pomniku Szymona Wizunasa
Szydłowskiego Ks. prałat Stanisław Czenczek mówił o historii

Powstania Styczniowego, spoczywających tu Powstańcach oraz o
mieszkańcach i władzach patriotycznego polskiego Lwowa, którzy po upadku Powstania przygarnęli Powstańców, powracających
również z syberyjskiej zsyłki.

Bakcyl

Po modlitwie w intencji poległych
i zmarłych Powstańców złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze
pamięci na Ich grobach. Naszą
patriotyczną pielgrzymkę zakończyliśmy w Katedrze Lwowskiej.
Na zakończenie naszego spotkania z Panią Konsul RP –Mariolą
Król i Panem Stanisławem Bobko
wszyscy wysłuchaliśmy wiersza
Pani Marii Żemełko pt. Lwowski

Lwów to jest choroba

Lwów to tęsknota
za czasem minionym i przyszłym.
Me serce się miota –
tu jestem jak w kraju ojczystym....
zakaźna i ją się dziedziczy,
a mnie się podoba
i nigdy się nie chcę wyleczyć
Na zakończenie naszej wędrówki po Lwowie udaliśmy Wałami
Hetmańskimi się do Polskiego
Teatru wybudowanego w 1900r.
wg. projektu prof. Zygmunta Gor-

golewskiego.
Tu obejrzeliśmy
piękny balet „Jezioro Łabędzie”
Piotra Czajkowskiego. Naszą jednodniową pielgrzymkę zakończyliśmy w Przemyślu w drugim dniu
o godz.1.30 z powodu dużych kolejek autobusów i samochodów
na granicy, gdzie po ukraińskiej
stronie jest tylko jeden pas dla autobusów. Mimo tych uciążliwości na granicy, pojedziemy znów
do Lwowa, bo „Lwowski Bakcyl”
to nasza choroba.
Z kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński – organizator pielgrzymki
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Z cyklu ,,Kresowe Spotkania’’
Jerzy Myżyło

Aula Nowa na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego-26.01.18r. była miejscem spotkania z Panem Krzesimirem
Dębskim. Mistrzem-kompozytorem, dyrygentem, producentem muzycznym, ale również
Kresowianinem pamiętającym
o swoich korzeniach. Spotkanie
zorganizowało Stowarzyszenie
Kresy Wschodnie- Dziedzictwo
i Pamięć z Kołem Naukowym
US ,,Aktywni Studenci’’. Każde
, tego typu spotkanie pięknie
wpisuje się w roku obchodów
100 Rocznicy Niepodległości
naszego państwa. Bowiem nie
mogą być pomijane prawdziwe , tragiczne fakty z historii w
imię bliżej nieokreślonych racji.
Świadków tych tragicznych czasów z każdym rokiem ubywa.
Przecież czas nie stoi w miejscu
, stąd nasze pokolenie ma szczególną misję w sztafecie pokoleń.
Musimy przekazać następnemu
pokoleniu, te wartości i tą prawdę o tragedii Wołynia i Kresów
Południowo – Wschodnich. Jak
potrzebne są takie spotkania
świadczy obecność na Sali, nie
tylko mieszkańców Szczecina i
województwa, ale również gości z Berlina. Takie spotkania są
wartością często niedocenianą.
Ale można stwierdzić, że ci co
przyszli zapewne nie żałują. Spo-

tkanie było bardzo ciekawe, obfitowało W wiele treści o których
nie można wyczytać w żadnej
gazecie. Pan Krzesimir posiadając bardzo wiele różnorodnych
kontaktów na różnych płaszczyznach, sięgających poza granice naszego kraju spowodowały
, czy zbudowały atrakcyjność
tego spotkania. Omawiając dwie
pozycje książkowe jakie można
było nabyć, gość spotkania poruszył problem stosunków polsko
– ukraińskich w wymiarze historycznym ,jak i obecnych relacji.
Zwrócił uwagę jak dzisiaj Ukraińcy traktują swoją historię. Budują na historii swoją tożsamość
i dumę narodową, kiedy jednak
trafią na trudny moment, opierają
się na fałszu, zamiast zmierzyć
się z prawdą. Tak jest wygodniej,
ale to nie jest trwałe rozwiązanie.
Zamek z piasku łatwo zburzyć.
Spotkanie odbywało się w dniu
kiedy polskim Sejmie procedowano ustawę penalizującą gloryfikowanie nacjonalizmu ukraińskiego. Na ile to zmieni nasze
relacje z sąsiadem czas pokaże.
Czy nadal będziemy żyli złudzeniami, że sąsiad realnie zmierzy
się ze swoją ciemną historią?
Czym to się zakończy trudno
dziś przewidzieć. Czy spirala
nienawiści będzie się nakręcaćoby tak się nie stało. Spotkanie
również zawierało akcenty arty-

styczne. W formie niespodzianki
członek Stowarzyszenia z Dębna Pan Grzegorz Podwójny wyśpiewał utwór ,,Msze niedokończone’’ do słów Pana Antoniego
Dąbrowskiego. Pan Krzesimir
pogratulował p.Grzegorzowi jak
powiedział; kompozytor gratuluje kompozytorowi. Prezes Stowarzyszenia wręczył Legitymację Członka Honorowego Panu
Krzesimirowi za całokształt
działań w kultywowaniu pamięci
o ,,Rzezi Wołyńskiej. Prezes Jerzy Mużyło omówił także projekt
i stan zaawansowania procesu
budowy pomnika poświęconego
Ofiarom nacjonalistów ukraińskich.
Spotkanie zakończyło się sprzedażą książek i wypisywaniem
przez autora dedykacji jak również licznymi zdjęciami i niekończącymi się rozmowami z
gościem.
Ogłoszono także kolejne spotkanie z cyklu ,,Kresowe Spotkania’’ z Panem prof. Stanisławem

Nicieją w miesiącu Lutym , także
w Szczecinie. Będzie ono organizowane przez Stowarzyszenie
Kresy Wschodnie – Dziedzictwo

i Pamięć i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich ( Oddział w
Szczecinie).
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Skąd mój ród, skąd moje
korzenie
Jerzy Mużyło

skiemu ps. „,Oliwa’’ konspiracyjnemu Staroście z Wołynia(dziadek
Łucji)..Praca uczennicy pod kierunkiem Pani Ewy Byszewskiej
,zapewne również przy wsparciu
rodziców. Została wyróżniona za
wybranie tematu kresowego .Losy
Polaków na przykładzie swojego
dziadka podczas II WŚ na byłych
terenach II RP.W roku 75 rocznicy
powstawania Placówek Samoobron
tworzonych dla ratowania życia
Polaków przed bojówkami OUN/
UPA, warta jest przypomnienia w
roku Obchodów 100-lecia Niepodległości naszego państwa.
W sali Bolesława Tuhan Taurogińskiego, wielce zasłużonego
dla Archiwum Państwowego w
Szczecinie , 12 stycznia odbyła się
uroczystość wręczenia nagród dla
laureatów konkursu Historyczno Genealogicznego zatytułowanego
,,Skąd mój ród, skąd moje korzenie”.
Konkurs zorganizowany przez Towarzystwo Genealogiczne Pomerania, przy współudziale Archiwum
Państwowego i Kuratorium .Spo-

tkał się z żywym odzewem, szkół
jak i samej młodzieży.
Wpłynęło ponad 60 prac, jak powiedział p .Prezes Wilski każda zasługiwała na nagrodę.
Wyróżniono 8 laureatów których
nagrodzono. Nasze Stowarzyszenie
wspólnie z Tow .Miłośników Lwowa włączyliśmy się w końcowym
etapie konkursu fundując nagrody.
Stowarzyszenie nagrodziło pracę
uczennicy Łucji Łysiak, która była
poświęcona Antoniemu Cybul-

Wielki szacunek dla działań dla pedagoga- nauczyciela historii Pani
Ewy Byszewskiej , za właściwe
pojmowanie roli nauczyciela historii. Niech ta swoista transmisja
pamięci nadal trwa w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie. Ta pierwsza

edycja tego konkursu pokazała, że
nie może to być jednorazowe wydarzenie. Stowarzyszenie wspólnie

z Tow .MLiKPW JESTEŚMY GOTOWI DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI.
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WALCZYLI DLA NAS ZAWALCZMY DLA NICH !!!!

Informacja prasowa o OPŁATKU
KRESOWYM 13.01.2018r.

Redakcja

Włodzimierz Paluch

Pod takim hasłem rozpoczęła swoją
akcję Grupa Rekonstrukcji Historycznych 12 Pułku Ułanów Podolskich dla
bohaterów, kombatantów. Ferie dla
Bohatera, to idea tej akcji. Ogłaszając

Informacja prasowa o OPŁATKU
KRESOWYM 13.01.2018r.
Tradycyjnie w drugą sobotę
stycznia w dniu 13.01.2018 r.
w gościnnym Hotelu „Kamieniec” w Oświęcimiu spotkali się
na OPŁATKU KRESOWYM
- członkowie i sympatycy oraz
goście honorowi Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników

Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich w Oświęcimiu. Łącznie ponad 60 osób.
Uroczyste spotkanie miało tym
razem charakter muzyczny. W
pierwszej części wystąpił Kabaret „Teligentne Batiary, wykonując /w większości wspólnie z
uczestnikami/ kolędy i pastorałki
o rodowodzie kresowym. Następ-

ją , zachęcają do promowania tej akcji i udziału w Banku dla Bohatera.
Informują, że chcą zorganizować w
Mielnie zimowy wypoczynek dla 60
weteranów i kombatantów.

nie przybyli kolędnicy z Zespołu
Folklorystycznego „Dolina Soły”
z repertuarem kolęd, pastorałek i
noworocznych życzeń z regionów
reprezentowanych przez członków
zespołu. A ponadto spotkanie umilał akordeonista Stanisław Wawro.
Spotkanie nazywamy „Opłatkiem
Kresowym”, ponieważ łamiemy
się opłatkiem na modłę kresową to
jest: dwa płatki opłatka przekładane są miodem a na stół podawane
są potrawy przygotowane przez
kuchnię w „Kamieńcu” na podstawie receptury szefowej hotelu
p. Barbary Luks – kresowianki z
Borysławia. Oczywiście potrawy
mogą być różne ale nieodłącznym
daniem każdego roku jest KUTIA.
Przybywający na spotkanie
uczestnicy przynosili produkty
żywnościowe, które za pośrednictwem parafii Truskawiec – Borysław zostaną przekazane potrzebującym tamtejszym Polakom. W
trakcie spotkania zebrano również
na ten cel 826 zł.
Włodzimierz Paluch – prezes Klubu „Samborzan” w Oświęcimiu

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

34 1540 1144 2015 6416 4838 0001
Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI
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Opłatek Szczecińskich Środowisk Kresowych
Redakcja

Opłatek Kresowian i Kombatantów
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej- Okręg Szczecin.
W piątek 12 stycznia w gościnnych
progach Klubu 12 Dywizji Zmechanizowanej odbył się tradycyjny
opłatek. Oprócz żołnierzy wywodzących się z Brygad Wileńskich,
27WDPAK, udział wzięli członkowie ;
Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Połud.- Wschod.
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć.
Z wielu zacnych zaproszonych gości, na spotkanie przybyli;
- V-ce Prezydent Michał Przepiera
- Doradca Wojewody dr Artur
Staszczyk
- 12 Dywizję Zmechanizowaną reprezentował płk Ździsław Wrona z
towarzyszącą Panią major
- Ks. Kanonik Kapelan Środowisk
Kazimierz Łukjaniuk, który był
jednocześnie delegatem JE Ks .Abp
Andrzeja Dzięgi.
Zostały odczytane listy od Pana
Prezydenta Piotra Krzystka i
Wojewody Zachodniopomorskiego
Pana Krzysztofa Kozłowskiego.ZA
KTÓRE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Na ponad 3 godzinnym spotkaniu
umilał czas akompaniując do kolęd,
śpiewów p.Tomicki Bogdan.
Spotkanie przyniosło również, miłe
akcenty w postaci wręczenia Zasłu-

żonym dla Towarzystwa Miłośników Lwowa
,,Złotych Odznak’’ decyzją Zarządu
Głównego we Wrocławiu.
Wręczono także nowym członkom
legitymacje Stowarzyszenia Kresy
Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć.
Jak chodzą słuchy, wszyscy uczestnicy spotkania byli zadowoleni. I o
to Drodzy Państwo, chodziło orga-

nizatorom tego miłego sympatycznego spotkania.
Relacja i zdjęcia: Kamil Frelichowski i Ryszard Laska
Za:https://www.facebook.com/kresywschodniedziedzictwoipamiec/
photos/pcb.408399392928281/408
393009595586/?type=3&theater

Byłe polskie miasta Kresów Wschodnich
na burtach statków
Redakcja

Radio Szczecin poinformowało,
co poniżej przekazujemy z wielką satysfakcją.
Pierwszy statek będzie się nazywał „Lwów”. Polska Żegluga
Morska nada takie imię jednostce, którą niebawem odbierze z
chińskiej stoczni. Statek będzie
miał nośność 39 tysięcy ton.
Kolejne statki z tej serii będą
nosić imiona byłych polskich
miast na Kresach Wschodnich,
Wilno i Tarnopol - mówi Paweł
Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej. Zmieniamy nazwy statków, które
zostały już w zasadzie porzucone
w stoczniach chińskich. Te, które
kolejno odzyskujemy.
Dla mieszkańców Szczecina, ale
nie tylko, bo całej zachodniej
Polski, to są nazwy sympatyczne
i nostalgiczne. Ponieważ chcemy, żeby nazywały się tak jak
byłe polskie miasta na Kresach
Wschodnich - mówi Brzezicki.
„Lwów” pływał w polskiej flocie
przed wojną, był to żaglowiec
szkolny. Zarządca Komisaryczny

Paweł Brzezicki uważa, że nowe
nazwy dla statków PŻM nie
będą kontrowersyjne pod względem politycznym. - To będzie
pięć jednostek, pierwszy będzie

/ Polska Żegluga Morska. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

„Lwów”. Jest to również neutralne polityczne z tego względu, że
przez wiele lat jeden z naszych
statków nosił nazwę „Orlęta
lwowskie”. I nikogo to nie raziło,

więc sama nazwa „Lwów” być
może też nie - mówi Brzezicki.
W niemieckiej flocie cały czas
pływa lodołamacz „Stettin” -

czyli Szczecin.
Za:
http://radioszczecin.
pl/1,365454,byle-polskiemiasta-kresow-wschodnich-naburtach
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Z prasy polonijnej
Królowa polskiego twistu z Wołynia:
W Zdołbunowie
zabrzmiały kolędy w Łucku odbył się wieczór artystyczny
po ukraińsku i po polsku poświęcony Helenie Majdaniec
MONITOR WOŁYŃSKI

Uczniowie
sobotnio-niedzielnej
szkoły języka polskiego w Zdołbunowie przygotowali program
świąteczny, który przedstawili w
kościele, w domu opieki dla seniorów i na scenie w centrum miasta.
Członkowie Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej,
którego prezesem jest Zofia Michalewicz, oraz uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły języka polskiego działającej przy nim, tradycyjnie
już przygotowują do Bożego Narodzenia świąteczny program, na
który składają się kolędy i jasełka.
Co roku przedstawiają go w formie
koncertu, spektaklu czy festiwalu
kolęd.
W tym roku scenariusz został
opracowany przez absolwentkę
sobotnio-niedzielnej szkoły Dianę
Matwijczuk. Dla widzów przygotowano dużo kolęd w języku
ukraińskim i polskim, świąteczne życzenia i jasełka z udziałem
osiemnastu aktorów. W programie
znalazły się występy w wykonaniu

całego zespołu uczestników, małego kolędnika Jana Weranowskiego
i bandurzystki Walerii Biełowej,
trio w składzie Pawła Pszenycznego, Anastazji Zakabłuk i Diany
Matwijczuk, która także zaśpiewała solo jedną z kolęd. Akompaniament muzyczny programu zapewnił Walerij Stelmaszczuk.
14 stycznia dorośli i mali artyści
reprezentujący TKP Ziemi Zdołbunowskiej mieli bardzo aktywny
dzień. Po mszy świętej i po błogosławieństwie proboszcza świątyni
ks. Andrzeja Ścisłowicza wystąpili
przed parafianami w kościele p.w.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Następnie gościli w Zdołbunowskim Domu Opieki Dla Osób
Starszych i Niepełnosparwnych,
gdzie złożyli świąteczne życzenia
pracownikom tej instytucji i ich
podopiecznym. Potem wystąpili
w koncercie bożonarodzeniowym
«Oj raduj się, ziemio! Kolęda
idzie» na Placu Bohaterów Majdanu naszego miasta.

Ocaleni od zapomnienia:
Jerzy Krüger
MONITOR WOŁYŃSKI
Jerzy Krüger (imię w dokumentach NKWD zostało zmienione
na Georgij) urodził się w 1890 r.
we wsi Kargoszyn (obecnie powiat ciechanowski województwo
mazowieckie) w rodzinie Edwarda i Otelii Krügerów. Edward
Krüger był właścicielem młyna. W większości dokumentów
NKWD zaznaczono, że Jerzy
Krüger był Polakiem, ale w jednym z nich znajdujemy informację, że pochodził z niemieckiej
rodziny protestanckiej. Wiadomo,
że na początku II wojny światowej rodzice Jerzego mieszkali u
jednej ze swoich córek w Warsza-

wie. Krügerowie mieli pięcioro
dzieci. Oprócz Jerzego w rodzinie
byli synowie Bolesław (ur. ok.
1873 r.), Grzegorz (ur. ok. 1893
r.), córki Fiokła (ur. ok. 1905 r.)
i Maria (nieznany rok urodzenia).
Wszyscy oni mieszkali na terenie
Generalnego Gubernatorstwa.

MONITOR WOŁYŃSKI
W Wołyńskiej Uniwersalnej
Naukowej Biblioteki im. Ołeny Pcziłki odbyła się impreza
artystyczna poświęcona życiu i
twórczości Heleny Majdaniec,
polskiej piosenkarki pochodzenia
ukraińskiego – podaje Konsulat
Generalny RP w Łucku.
23 stycznia podczas wieczoru artystycznego pt. «Helena Majdaniec – królowa polskiego twistu»
wspomnieniami o królowej polskiego twistu podzielili się przedstawiciele rodziny Majdańców
z Wołynia – krajoznawca Iraida
Majdaniec z miejscowości Żydyczyn kiwereckiego rejonu oraz
córka kuzynki Heleny – Ludmiła.
Po raz pierwszy zaprezentowano
wzruszające fotografie, między
innymi z lat 50. XX wieku, kiedy Panas Majdaniec z Mylska
odwiedził rodzinę Majdańców
w Szczecinie. Ciepła atmosferze
spotkania artystycznego dodały
występy Haliny Marczuk, przewodniczącej obwodowej organizacji Ogólnoukraińskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków
Historii i Kultury oraz Switłany
Osypczuk, dyrektora Rożyszczeńskiego
Cenralizowanego
Systemu Bibliotecznego. Spotkanie poprowadziła Tetiana Burmistrowa, kierownik Zakładu Literatury do Spraw Sztuki. Wszyscy

goście mieli okazję zapoznać się
z archiwalnymi nagraniami wideo
z występów znakomitej polskiej
piosenkarki.
Helena Majdaniec urodziła się
5 października 1941 r. w małej
miejscowości Mylsk (obecnie –
rejon rożyszczeński) w rodzinie
Lidii i Filimona. W 1946 r. rodzina – trójka dzieci i rodzice –
przeprowadziła się na terytorium
współczesnej Polski i zamieszkała w Szczecinie.
Po pierwszym występie na scenie lokalnego teatru «Elf» kariera
piosenkarki, przyszłej gwiazdy
polskiej sceny, potoczyła się błyskawicznie. Następnie był chór

politechniki, a później – zespół
«Klipsy» oraz klub studencki «Pinokio». Brała udział w legendarnych festiwalach w Szczecinie i
Opolu. Weszła do składu wybitnego zespołu «Czerwono-czarne».
Jej rockowe piosenki nie znały
granic, w szczególności «Ryżyk»,
«Czarny Ali-Baba» itp. W latach
60–90. mieszkała we Francji,
gdzie na Helenę zwróciła uwagę
Marlen Dietrich. Koncertowała w
ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii,
USA, Kanadzie i innych krajach.
W listopadzie 1991 r. wróciła do
Polski. Zmarła 16 stycznia 2002 r.
w Szczecinie.

Wołyńska piłka w roku 1936:
zmiany i innowacje
MONITOR WOŁYŃSKI

1936 to rok rewolucyjny w
historii polskiej piłki nożnej.
Powodem tego było było m.in.
ustanowienie przez Ignacego
Mościckiego Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wprowadzenie systemu
«jesień–zima» w regionalnych
rozgrywkach.

W nowych rozgrywkach piłkarskich o Puchar Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego uczestniczyły reprezentacje okręgowych związków piłki nożnej,
czyli w praktyce reprezentacje
województw. Udziałowi w tych
zawodach reprezentacji województwa wołyńskiego poświęcimy następną publikację.
W regionalnych rozgrywkach
w 1936 r. wprowadzono system «jesień–lato»: okręgowe
mistrzostwa od tego roku miały

rozpoczynać się we wrześniu,
a po zimowej pauzie trwać do
lipca, natomiast w sierpniu mistrzowie okręgów walczyli o
wejście do Ligi. W ten sposób
oficjalny sezon w okręgach,

wcześniej trwający od marca
do lipca (następnie drużyny
uczestniczyły w towarzyskich
meczach i turniejach) trwał
jeszcze przez całą jesień.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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LWÓW UMIERA
Aleksander Szumański
Kiedyś polski Lwów był miastem piękny i bogatym. Lwów
ukraiński to bieda, brud i wynaradawianie naszych rodaków.
W niedawnej przeszłości towarzysz generalissimus Józef
Stalin w otoczeniu premiera
Wielkiej Brytanii Winstona
Churchila i prezydenta Stanów
Zjednoczonych Franklina Roosevelta w Poczdamie, Teheranie i Jałcie jednym ruchem
– palcem po mapie – skreślił z
granic Rzeczypospolitej m. in.
rdzennie polski Lwów. Lwów
sprzedano Stalinowi bez słowa
protestu, bo cóż tam Polska.
Lwów wówczas już krwawił
sześć lat, krwawi nadal 75 lat,
a to, jako miasto „sowieckie”,
a to, „ukraińskie’ „wyrwane”
przez Ukraińców przy „pomocy” ZSRS spod „okupacji polskiej”, a to, jako miasto „wilnej
Ukrainy”, nie posiadającej nigdy własnej państwowości.
Gdy w lipcu przemierzałem
lwowskie ulice ogarniała mnie
rozpacz. Po kilku godzinach
jazdy samochodem z Krakowa
znajduję się nagle w innej epoce, tej z lat 50.
Jezdnie wybrukowane „kocimi
łbami” z zapadającymi się w
nich szynami tramwajowymi,
tramwaje zaniedbane, brudne,
zaśmiecone, poruszające się z
prędkością 6 km/godz. to pod
górę, to w dół, typu „wańka
– wstańka” z lwowskiego cyrku Staniewskich. Po takiej nawierzchni poruszają się samochody „trupojezdki” z motorami starych moskwiczów, wołg, z
przemyconymi karoseriami nowoczesnych mercedesów, volksvagenów, opli, audi etc. wyjące i
smrodzące ze starości.
Pejzaż komunikacyjny uzupełniają miejskie pokraczne autobusy, troleybusy z lat 50. i „nowocześniejsze” tramwaje jadące po
szynach zapadniętych w jezdnie
z kocich łbów, pamiętających
czasy Franz Josepha, brudne, zaniedbane, rozklekotane. Bilety
tramwajowe sprzedają panienki w
fartuszkach w kwiatki, a jak jakiś
pasażer zwraca skasowany bilecik, to panienka sprzedaje bilecik
następnemu pasażerowi. Częste są
też kontrole biletów dokonywane
przez oszustów. Ofiarą takich
oszustów padła moja małżonka,
która posiadała bilet tramwajowy,
lecz „kontrolerzy” stwierdzili, że
bilet jest nieważny, tramwaj zatrzymał się przy kantorze, żona
zmieniła dolary na hrywny, które
pobrali „kontrolerzy” i zniknęli
bez wydania pokwitowania mandatowego, a tramwaj tymczasem
pojechał.
ALBO TRAMWAJ ALBO
CHLEB
Przeciętna emerytura na Ukrainie wynosi ok. 15 dolarów mie-

sięcznie. Jeżeli emeryt przejedzie 100 razy tramwajem nie
kupi już chleba.
ULICE ŚMIETNISKA
Na placu Halickim w pobliżu
kościoła św. Antoniego i na innych centralnych lwowskich
ulicach i placach stoją w rzędach baby w chustach w kwiaty
polne z brudnym towarem wyłożonym bezpośrednio na bruk
bez podłoża. Handlują burakami, kapustą kiszoną zmieszaną
nierzadko z końskim ulicznym
gnojem, marchwią, kwaśnym
mlekiem w brudnych butelkach po wódce, białym serem (
nie pierwszej białości), jajkami,
drobiem wytarzanym po bruku,
masłem leżącym bez opakowań
na kamieniach. Towary przeważnie są nie pierwszej świeżości. Po odkrytych towarach łazi
ptactwo. Ceny tu niskie, przewyższają jednak krakowskie.
Ulice lwowskie to jedno wielkie
śmietnisko, z kubłami na śmieci, wypełnionymi po brzegi, z
nie wyjmowaną
tygodniami
zawartością. Przy powiewach
wiatru tumany śmieci hulają po
ulicach tworząc swoistą brudną
zadymę. Gdzie nie gdzie widzi
się powyginane wiadra zapełnione odpadami. Służb porządkowych brak.
Kanalizacja ogólnospławna w
całym mieście nieczynna, dawne kratki ściekowe przerobiono
na śmietniki.
BEZ POLONIJNYCH OFICJELI
We Lwowie spotkania autorskie
mam każdego roku, tym razem
w polskiej szkole im. św. Marii
Magdaleny. Do niedawna była to
szkoła nr 10. Na bocznej elewacji
budynku szkoły wychodzącej w
widoku na kościół im. św. Marii Magdaleny widnieje żeliwna
tablica z reliefem poświęconym
mordercy OUN - UPA Romanowi
Szuchewyczowi „ku pamięci”.
Gdy publicznie zwróciłem na to
uwagę, to ostrzeżono mnie, iż
mogę być aresztowany.
Kościół św. Marii Magdaleny
od lat jest zamieniony na salę
muzyczną ze skoczną muzyką i
śmierdzącą niemytą od lat toaletą.
Teresa Sopoćko, nasza koleżanka, policzyła publiczność - równe pięćdziesiąt osób, przeważnie
starszych. Brak młodzieży. Może
i taki jest przekrój wiekowy tej
nielicznej polskiej wspólnoty
lwowskiej.
Na placu Halickim siedzieliśmy
w towarzystwie młodego małżeństwa. Zapytałem, jak się czują we
Lwowie, polskim przecież Lwowie, to otrzymałem odpowiedź, iż
Lwow nigdy nie był polski, tylko
ukraiński, a przed wojną okupowany przez Polskę. Kościoły były
zawsze cerkwiami, o czym świad-

czą napisy na elewacjach, a napisy na grobowcach na Cmentarzu
Łyczakowskim zawsze były w języku ukraińskim, przed wojną fałszowane przez Polaków na język
polski, a pochowani są wyłącznie
Ukraińcy.
Z ciekawości zapytaliśmy się, czy
wiedzą kim był Józef Piłsudski i
dlaczego na dawnym Placu Mariackim stoi pomnik polskiego
wieszcza Adama Mickiewicza.
Dowiedzieliśmy się, iż pierwszy
raz słyszą nazwisko Józef Piłsudski, a pomnik Adama Mickiewicza postawili polscy okupanci
Lwowa.
Natomiast dowiedzieliśmy się,
iż „maty” (matka) św. Jana Pawła II była Ukrainką. Ciekawe, że
dla nazistów (Niemców) św. Jan
Paweł II był Żydem niemieckim.
podobnie jak Mikołaj Kopernik Niemcem.
Ale wracając do spotkania autorskiego, doszedłem do wniosku.
iż osoby kierujące polskimi organizacjami, federacjami, czy towarzystwami widocznie nie mają
czasu i ochoty na spotkania literackie i łączność z krajem.
Być może wolą się nawzajem
poniewierać w publicznych wystąpieniach i w „Gazecie Lwowskiej”) (już z nie wychodzącej),
jak czynił to Emil Legowicz - prezes fundacji kultury lwowskiej,
wyzywając śp. red. Bożenę Rafalską od alkoholiczek i dam lekkiego prowadzenia.
Redaktor Bożena Rafalska reaktywowała po wojnie „Gazetę
Lwowską”, będąc jej redaktorem
naczelnym, następnie za swoje
patriotyczne poglądy została z
gazety wyrzucona przez Emila
Legowicza i „Gazeta Lwowska”
upadła.
Redaktor Bożena Rafalska nie
poddała się i założyła miesięcznik
społeczno - kulturalny „Lwowskie Spotkania”, który zdobył sławę światową, w którym miałem
zaszczyt publikować i być współredaktorem.
We Lwowie przy ul. Badenich 9
(obecnie Rylejewa 9) red. Bożena
Rafalska założyła narodową galerię sztuki polskiej i pomieszczenie dla swojej redakcji „Lwowskich Spotkań”.
W pięknej sali swojej galerii urządzała liczne spotkania teatralne i
kulturalne, ocalając od zapomnienia kulturę kresową.
Każdego roku w miesiącu lipcu Bożena Rafalska urządzała.
„Czwartkowe wieczory przy
świecach z poetą polskim Aleksandrem Szumańskim” zwykle transmitowane przez Radio
Lwów z inicjatywy mojej bliskiej
koleżanki prezes Radia Lwów
Teresy Pakosz, a ostatnio z inicjatywy redaktor naczelnej Radia
Lwów Marii Pyż - Pakosz.
W wieczorach „przy świecach”
brali udział artyści lwowscy, jak
Jan Tysson, czy też Kresowianin,

mieszkający w Krakowie Mieczysław Święcicki z prof. Pawłem Bieńkowskim (akompaniament).
Recenzje z owych spotkań publikował „Kurier Galicyjski” - redaktor naczelny Marcin Rowicki,
„Głos Polski” - redaktor naczelny
Wiesław Magiera, „Kurier Codzienny” Chicago - redaktor naczelny Marek Bober, „Kresowy
Serwis Informacyjny” - redaktor
naczelny Bogusław Szarwilo oraz
„Lwowskie Spotkania” - redaktor
naczelna Bożena Rafalska.
SĄ TACY CO POMAGAJĄ
Ale istnieją również akcenty radośniejsze. Niedawno w Radiu
Lwów wystąpiła polska aktorka
osiadła w Chicago Barbara Denys - Krzyżanowska. W swoim
programie miała m. in. wiersz
Jana Lechonia „Matka Boska
Częstochowska” ze słynnym
fragmentem, który podkreślam
w prezentacji owego utworu:
Matka Boska Częstochowska,
ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej
ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są
rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy,
patrzy na Warszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w
pysznej komnacie
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą
wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów,
złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego
cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska,
zmiłuj się nad nami!
Daj żołnierzom, którzy idą,
śpiewając w szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a
ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.
Każdy ranny niechaj znajdzie
opatrunek czysty
I od wszystkich zagubionych
niechaj przyjdą listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska,
pod Twoją obronę.
Niechaj druty się rozluźnią, nie-
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chaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc,
podnieś rękę piękną,
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala
rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska,
za Twoją przyczyną.
Nieraz potop nas zalewał, krew
się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami,
Przenajświętsza Panno.
I wstajemy wciąż z popiołów, z
pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz
na Ojczyzny łono
Jeszcze zagra, zagra hejnał na
Mariackiej wieży
Będą słyszeć Lwów i Wilno krok
naszych żołnierzy.
Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie,
Zbudujemy Zamek większy,
piękniejszy w Warszawie.
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co
Cię wiecznie chwali.
1942 rok (pełny tekst wiersza
podaję za Ossolineum)
26 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Częstochowskiej.
Po doznaniu wielu łask przez
Polaków konstytucja sejmowa z
1764 r. potwierdziła, że Rzeczpospolita jest „do swej Najświętszej
Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie cudami słynącej nabożna i jej protekcji w potrzebach doznająca”.
Wiersz Jana Lechonia z muzyką Zbigniewa Raja śpiewała Ola
Maurer w „Piwnicy pod Baranami”.
Coroczne lwowskie spotkania
mojej małżonki Aliny de Croncos Borkowskiej - Szumańskiej i
moje mają charakter trójwymiarowy. Śladami ojców, misje dobrej
woli pomocy najbardziej potrzebującym Rodaków i krzewienie
kultury polskiej.
Wspomagamy także na ziemi
lwowskiej różne „babuleńki”
i „dziadulków”, zdarzają się i
młodsi potrzebujący.
W ubiegłym roku pomogliśmy
pani Marii Hucher, mieszkającej
w kuchni
w walącej się chacie drewnianej,
zaatakowanej przez grzyby domowe i owady techniczne szkodniki drewna. Babcia otrzymała
wsparcie dolarowe od nas i od
pani Teresy Sopoćko oraz paczkę żywnościową i odzieżową od
państwa Węgierskich z Krakowa
i państwa Bogusława i Łucji Gedlów ze Lwowa, mieszkających w
Krakowie.
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JAK POMÓC MIASTU?
W 1998 roku Stare Miasto
we Lwowie zostało wpisane
na światową listę dziedzictwa
UNESCO. Teraz istnieje bardzo
duże prawdopodobieństwo, że
może z niej zniknąć. Wszystko
przez brak odpowiednich uregulowań w zakresie ochrony
zabytków, które są poważnie
zagrożone przez niekontrolowaną współczesną zabudowę i stan
techniczny obiektów budowlanych, zagrażający bezpieczeństwu publicznemu.
W jaki więc sposób wesprzeć infrastrukturę Lwowa?
Odbywały się już akcje pomocy dla renowacji Cmentarza
Łyczakowskiego, ale jak mnie
informowała pani Weronika
Kachza - mgr inżynier pracująca fizyczne - społecznie przy
odbudowie Cmentarza Obrońców Lwowa, powierzone miastu
sumy zostały zdefraudowane
przez urzędników ratusza.
Z powodu uszkodzenia w całym mieście kanalizacji ogólnospławnej, wody opadowe z
rur spustowych, ścieki i fekalia
z rur kanalizacyjnych, wymywają grunt spod fundamentów
i
kapilarnie podciągane są
przez mury nośne, powodując
ich zagrzybienie, doprowadzając obiekty budowlane w całym
mieście do śmierci technicznej.
W czasie opadów Lwów przemienia się w jakąś upiorną Wenecję!
Lwów umiera! A w nim garstka
Polsków, którzy, według pani
redaktor Katarzyny Gójskiej Hejke z „Gazety Polskiej” mają
na Ukrainie swoją drugą ojczyznę.
Tylko jeszcze Katedra i niszczejące nagrobki Cmentarza
Łyczakowskiego przypominają
o rdzennej polskości Lwowa,
jego dawnej świetności - miasta
Semper Fidelis.
Gdzie jest moje i nasze miasto?
Ale cóż, niektórzy są niefrasobliwi, a niekiedy nawet bezczelni.
Agata Młynarska „lwowianka”,
w programie telewizji publicznej ogłosiła iż Lwów wygląda
pięknie, bo właśnie władze miasta odnowiły bramę wejściową
do Parku Stryjskiego.
Owa „lwowska” prominentka podaje również o remoncie
przez Ukraińców Cmentarza
Strzelców Siczowych. Przede
wszystkim Cmentarz Obrońców Lwowa remontowany był
przez polską firmę „Elektromontaż” za pieniądze polskich
podatników. Cmentarz Strzelców Siczowych - ukraińskich
żołnierzy walczących z Obrońcami Lwowa stanowi enklawę
oddzielną na Cmentarzu Łyczakowskim.
Teraz Ukraińcy zasłonili płytami Lwy na łuku triumfalnym
Cmentarza Obrońców Lwowa
i zmienili inskrypcję na płycie
nagrobnej Cmentarza Obrońców Lwowa.
Niedawno pan prezydent Rze-

czypospolitej dr Andrzej Duda
przebywał z wizytą na Ukrainie,
zresztą nie po raz pierwszy.
Zachodzą pytania związane z
Pana wizytami na Ukrainie:
- dlaczego Głowa Państwa nie
złożyła hołdu Obrońcom Lwowa na Ich Cmentarzu?
- dlaczego pan prezydent dr Andrzej Duda nie złożył protestu
za bezprawne zasłonięcie Lwów,
symbolu polskości umieszczonym na Łuku Triumfalnym
Cmentarza Obrońców Lwowa?
- dlaczego nie interweniował
Pan w sprawie zmiany inskrypcji na płycie nagrobkowej
Cmentarza Obrońców Lwowa?
- Szanowny Panie Prezydencie
Rzeczypospolitej Polskiej, to
jest polski Cmentarz Obrońców
Lwowa i nikt nie ma prawa go
dewastować. Prosimy o takie
oświadczenie.
- Czy 1 kwietnia 2018 roku złoży
Pan hołd w katedrze lwowskiej,
Matce Bożej Przenajświętszej
Królowej Polski , odnawiając
363 rocznicę Ślubów Kazimierzowskich, jak to uczynił jedynie prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej prof. Lech Kaczyński
po 1989 roku?
- Czy z początkiem lipca 2018
roku weźmie Pan udział w corocznych Zjazdach Światowego
Kongresu Kresowian na Jasnej
Górze w auli św. Jana Pawła II i
powie Pan o ludobójstwie OUN
- UPA, jak uczynił to prof. Lech
Kaczyński na owym zjeździe w
2009 roku?
- Czy potępi Pan publiczną antypolską działalność europosłów
Michała Boniego TW „Znak”,
Róży Marii Barbary Gräfin von
Thun und Hohenstein,
Danuty Hübner, Danuty Jazłowieckiej, Barbary Kudryckiej,

Julii Pitery oraz rzecznika praw
obywatelskich Adama Bodnara
twierdzącego, iż to Polacy mordowali Żydów w Holokauście,
Borysa Budki, Adama Michnika, Ryszarda Petru, Magdaleny
Sroki, Donalda Tuska, Lecha
Wałęsy, Obywateli RP, Komitetu Obrony Demokracji?
- Czy odpowiedział Pan na poniższy apel Stowarzyszenia Solidarni 2010?
Przywrócić Antoniego Macierewicza - podpisz petycję!
data:12 stycznia 2018 Redaktor: agalaura
Antoni Macierewicz jest najlepszym Ministrem Obrony Narodowej, jakiego miała Polska, co
było nie w smak wrogim naszej
Ojczyźnie środowiskom. My,
Polacy, domagamy się przywrócenia Pana Ministra.
http://solidarni2010.pl/36399przywrocic-antoniego-macierewicza---podpisz-petycje.?PH
PSESSID=ab1f5a4b6817b4377
31dbc4da422021a
- Czy ujawni Pan Polakom ustawę Kongresu USA z grudnia
2017 „Ustawa 447” czyli ofensywa „Holocaust industry” odnośnie restytucji mienia pożydowskiego przez Polskę?

RA KAHANE
„A jacy to źli ludzie mieszczanie
kielczanie,
żeby pana swego, Seweryna Kahane,
zabiliście, chłopi, kamieniami,
sztachetami!
Boże że go pożałuj i wszech synów Dawidowych
iże tako marnie zeszli od nierównia swojego!
Chciałci i jego bracia miła królowi służyć
swą chorągiew mieć, ale żołnierze dali go zabić.
Żołnierze, milicjanci, kieleccy
rodzice
świętości nie mieli, bezbronne
dzieci zatłukli!
Zabiwszy, ulicami powlekli, bić
Żydów krzyczeli,
Polacy, kielczanie jako psy kłamacze.
Okrutność śmierci poznali, szkarady posłuchali,
krwią splamili przyjacioły, na
bruk ich wyrzucili.
Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
dobijają dziewczynki żydowskie,
rurkami, na odlew”.

Przypominam ów „literacki”
paszkwil Pana teścia Juliana
Kornhausera:

Napisał Julian Kornhauser (ur.
20 września 1946 w Gliwicach)
– polski poeta, prozaik, krytyk
literacki, eseista, autor książek
dla dzieci, znawca i tłumacz literatury serbskiej i chorwackiej,
współtwórca grupy literackiej
„Teraz”, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli
poetyckiej Nowej Fali z lat 70.
XX wieku. Ojciec Pierwszej
Damy Pani Agaty Kornhauser
- Dudy. Wiersz jest ogniwem
cyklu „Żydowska piosenka” z
tomu Kamyk i cień.
Cytat za: J. Kornhauser, Wiersze zebrane, pod red. A. Glenia i
J. Kornhausera,

WIERSZ O ZABICIU DOKTO-

Wydawnictwo WBPiCAK, Po-

- Czy złoży Pan krytykę wiersza
swojego teścia Juliana Kornhausera o mordowaniu żydowskich dziewczynek pałkami
przez żołnierzy Polski Podziemnej w czasie tzw. pogromu
kieleckiego?
Jest to kłamstwo historyczne i
literackie, ubliżające Narodowi Polskiemu. Czas naprawiać
krzywdy nam wyrządzone.

znań 2016, s. 426. Redakcja
Adam Zagajewski, Stanisław
Barańczak, Ryszard Krynicki - „Strony Poezji - Monografie”.
„Monografie w toku. Kompendia multimedialne” pod redakcją Pawła Próchniaka.
http://stronypoezji.pl/monografie/wiersz-o-zabiciu-doktora-kahane/
- Czy tak kłamliwie może przebiegać edukacja historyczna w
suwerennej i niepodległej Polsce?
- Czy Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na taką „edukację „ zezwala?
Powyższe pytania zadaję Panu
Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej jako kombatant i członek Środowisk Kresowych.
Opracował Aleksander Szumański , świadek historii dziennikarz niezależny, korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA) w
Polsce w latach 2005 - 2012, ścigany i skazany na śmierć przez
okupantów niemieckich.
Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o
uprawnieniach Kombatantów i
Osób Represjonowanych nr B
18668/KT3621.
Dokumenty, źródła, cytaty:
Aleksander Szumański „Lwów
umiera” ;”Nasza Polska” nr 34
; 24. VIII/. 2004 r.
http://stronypoezji.pl/monografie/wiersz-o-zabiciu-doktora-kahane/
http://solidarni2010.
pl/36399-przywrocica n t o n i e g o - m a c i e re w i c z a - --podpisz-petycje.htm-

l?PHPSESSID=ab1f5a4b6817b437731dbc4da422021a
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Pamięć dla przyszłości
Bożena Ratter

„Po raz pierwszy biblia w języku
polskim ukazała się w 1598 roku,
opracowana przez wybitnego teologa Jakuba Wujka, który przełożył całe Pismo św. z łaciny. Przez
kilka wieków była biblią polską i
biblią Polaków. Ona ukształtowała naszą duchowość, przechodziła
z pokolenia na pokolenie, dlatego
że język tej biblii, polszczyzna tej
biblii była wspaniała. Była to biblia Mickiewicza, biblia Słowackiego, Krasińskiego, Reymonta,
Sienkiewicza. Jedna z nowel
Sienkiewicza jest o Polaku rzuconym daleko na emigrację, który
znał język polski, pamiętał język
polski tylko dlatego, że wziął ze
sobą biblię. Po kilku wiekach ta
biblia była mniej zrozumiała dla
współczesnego Polaka, dlatego
że przekazywała język sprzed kilku stuleci. Pomysł by opracować
nowy przekład biblii z języków
oryginalnych zrodził się w 1937
roku we Lwowie. Bibliści z wydziałów teologicznych z Warszawy, Krakowa, Wilna, Lwowa oraz
z KUL-u zajmujący się interpretacją pisma św. zebrali się we Lwowie i poczynili przygotowania do
obchodów 1000-lecia Chrztu Polski (proszę popatrzeć jaka dalekowzroczność). Postanowili w ciągu
10 lat przełożyć całe pismo św. na
język polski. Nie tylko postanowili, zebrali również sami wśród
siebie składkę, finanse na ten cel.
Oczywiście projekt został przerwany, Lwów został zajęty przez
okupantów, profesorów jednych
wywieziono, drugich stracono.
Dopiero gdy ks. Prymas Wyszyński wyszedł w 1956 roku z więzienia i gdy pozostało 10 lat do
1000-lecia Chrztu Polski, bibliści
podjęli trud przełożenia biblii na
język polski i tak powstała Biblia Tysiąclecia” (ks. prof. Waldemar Chrostowski ,,Duchowość

dla Warszawy”) . Nie dziwi więc
stosunek do języka polskiego i
polskości w kraju Mickiewicza.
„Aż wierzyć się nie chce, że są
jeszcze tacy ludzie którzy potrafią poświęcić wszystko co mają,
cały swój majątek, i bez reszty
jak Tadeusz Romanowski, prezes
Wspólnoty Miłosierdzia Bożego
w Solecznikach, poświęcić się
służbie dla drugiego człowieka”
–Danuta Skalska w radio Katowice relacjonuje odwiedziny u
Polaków na Litwie. „Tu zawsze
była polska mowa, polskie tradycje i obyczaje, nawet na jeden
dzień nie ustąpiliśmy polskości,
macie tyle pięknych autostrad ale
i tak najpiękniejsza jest u nas, bo
prowadzi od Matki Boskiej Ostrobramskiej prosto do nieba”- wyjaśnia Tadeusz Romanowski. A co
przygotował episkopat rzymsko
- katolicki na obchody 100-lecia
odzyskania Niepodległości dla
porzuconych na Ukrainie Polaków? „Kochajcie swoją ojczyznę,
ziemię, na której Bóg zechciał
żeście się urodzili i mieszkali.
Kochajcie Ukrainę bez względu
jaki jest język i narodowość waszego serca” – Danuta Skalska
cytuje list rzymsko-katolickiego
episkopatu czytany w polskich
kościołach we Lwowie 31 grudnia 2017 r. Ani jednego słowa o
Polsce. A to właśnie dzięki niepokonanej przez 123 lata zaborów
miłości do Polski, jej tradycji i
kultury, dzięki przetrwaniu języka
polskiego wbrew polityce, fizycznego i materialnego wyniszczenia
i wynarodowienia, prowadzonej
przez odwiecznych wrogów, nasi
rodacy z obecnej Litwy, Ukrainy,
Białorusi, Łotwy, Rosji i Polski
odzyskali dla nas Niepodległość.
„Jestem Polką, tu się urodziłam,
tu mieszkałam, nigdzie się stąd
nie ruszałam. Tutaj żyli moi ro-

dzice, moi dziadkowie, za nich
tylko przejeżdżała granica. Jestem
u siebie. Mam jedną jedyną ojczyznę w sercu , można lubić kraj, w
którym się mieszka ale ojczyznę
wybiera się raz. Ani razu nie padło
słowo Polska mimo, iż jesteśmy
we Lwowie a kościół jest obecnie
jedyną ostoją polskości. Kościół
przetrwał czasy komunizmu dzięki Polakom. Ukraina tak, ale nie
chora ideologia, z którą Ukraina
się utożsamia. Wchodzimy na kolejną płaszczyznę, którą nam się
próbuje narzucić aby tym samym
wykorzenić polskość”- wyjaśnia
Maria Pyrz, redaktor Polskiego
Radia we Lwowie.
„Stefan Bandera to biblijny Mojżesz Ukrainy” – to skandaliczne
porównanie padło w Stanisławowie z ust biskupa Bazylego
Iwasiuka podczas obchodów 109
rocznicy urodzin ludobójcy Stefana Bandery. Wielu działaczy,
przedstawicieli władz lokalnych, młodzieży i organizacji
patriotycznych, w tym neobanderowskich, uczestniczyło w tej
uroczystości. „Największy, skoordynowany i zaplanowany napad
odbył się w nocy z 6 na 7 grudnia 1943 r. Bandy UPA wspierane przez lokalnych Ukraińców
uderzyły jednocześnie w trzy
polskie wsie: Dołhan, Okopy i
Budki Borowskie. Namawiany do
ucieczki przez brata zakonnego
Karola Dziembę ks. Włodarczyk
postanowił nie opuszczać parafii i
znajdującego się w kościele Najświętszego Sakramentu. O 22.00
płonęły już zabudowania a uciekająca do lasu ludność była obiektem łapanki ze strony ukraińskich
oprawców. Grabieżą zajmowały
się głównie kobiety, splądrowana została również zakrystia, z
której oprawcy wynieśli szaty liturgiczne, monstrancję i kielichy.

Sprofanowano ołtarz i tabernakulum, zaś samego modlącego
się w kościele ks. Włodarczyka
oprawcy wywlekli i wywieźli do
sztabu UPA, do Karpiłówki. Napastnicy obnażyli go, pastwili się
nad nim po czym zamordowali.
Według zeznań świadków po nieludzkich torturach (nakłuwany,
przysmażany) przywiązano go
do drzewa po czym przecięto na
pół piłą stolarską. Następnie jego
ciało służyło za tarczę strzelniczą
dla ukraińskich kobiet „(Michał
Siekierka Na Rubieży). Prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz przygotował w 2016 r. uzupełnienie do
listy duchownych katolickich i
prawosławnych zamordowanych
przez nacjonalistów ukraińskich
lub przy ich współudziale, liście
powstałej dzięki wysiłkom Szczepana Siekierki, H. Komańskiego,
L. Popka, M. Dębowskiej. Śmierć
z rąk zbrodniarzy UPA poniosło
208 księży.
A jeśli chodzi o propagowanie w
Polsce kultury ukraińskiej zwłaszcza muzycznej oczekiwałabym
większej wrażliwości. Ocaleli
świadkowie do dzisiaj mają w
uszach mowę i śpiew ukraiński bo
wspólne były zabawy, wieczorne
śpiewy w domach, chóry i teatry
a przede wszystkim rozmowy
obywateli polskich różnych grup
etnicznych. I przy dźwiękach tej
mowy i muzyki byli okrutnie mordowani. Niejeden świadek zbrodni słysząc śpiew ukraińskich „sąsiadów” usłyszy jęki matki, ojca i
brata mordowanych z ukraińskim
okrzykiem na ustach „Smert Lachom”. Niejeden potomek czy
świadek przypomni sobie, iż ¾
jego rodziny nie śpiewa już w
tym chórze, bo ich ciała zostały
porąbane a szczątki rozrzucone
w nieznanych miejscach wtedy
polskiej a obecnie ukraińskiej zie-

mi. „Bandyci ukraińscy otoczyli
polskie zagrody i zaczęli podpalać domy. Uciekających Polaków
chwytali i mordowali. Po okaleczeniu ciała, żywcem wrzucali
do ognia płonących budynków.
Ceremoniał mordu odbywał się
przy akompaniamencie bębnów,
piszczałek i skrzypiec” – wspomina Danuta Chiniewicz zagładę
w Zboczówce na Wołyniu.
Wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci komandora Wiktora
Węgrzyna. Po uroczystej Mszy
św. w Świątyni Opatrzności Bożej córka Komandora podziękowała za obecność licznie zebranym przyjaciołom Komandora i
poprosiła by kontynuowali dzieło
Komandora. „Kochajcie Polskę
by trwała”.
Chicago, 23 maja 2016 roku
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński
Komunikat 4/16.
(…)„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński od 15 lat
jeździ na Kresy Rzeczypospolitej. Dotykamy tego co po nas tam
pozostało. Spotykamy Polaków
- opuszczeni przez wszystkie kolejne rządy III RP, trwają na swojej ojcowiźnie. Jedziemy do nich.
Wozimy książki, zakładamy biblioteki, stawiamy pomniki JPII.
Odwiedzamy nasze pola bitewne,
cmentarze. Odwiedzamy miejsca
które są szczególnie zakłamane,
o których polska młodzież na lekcjach historii się nie dowie. 70 lat
kłamstwa spowodowało spustoszenia w umysłach Polaków. Staramy się przypomnieć Polakom
że jesteśmy wielkim narodem, o
pięknej historii.(…)
Paniom rączki całuję a Panom
mocno prawicę ściskam. Wiktor
Węgrzyn
Bożena Ratter

„GAZETA LWOWSKA” W LATACH OKUPACJI
NIEMIECKIEJ 1941-1944
Aleksander Szumański
1.VIII.1941 r. w dniu proklamowania dystryktu Galicji, ze stolicą we Lwowie ukazało się specjalne wydanie „Kuriera Lwowskiego”, który stać się miał - jak
zapowiadano - oficjalnym organem niemieckich władz okupacyjnych w języku polskim.
Ostatecznie po ponad tygodniowych przygotowaniach 9.
VIII. 1941 r. w sprzedaży zamiast anonsowanego „Kuriera
Lwowskiego” pojawiła się polskojęzyczna „Gazeta Lwowska” - „Dziennik dla Dystryktu
Galicja”. Początkowo „Gazeta Lwowska” ukazywała się w
nakładzie 50 tys. egzemplarzy,
później nakład jej stopniowo

wzrastał, osiągając już w grudniu 1941 r. 70 tys. egz., a w
sierpniu 1943 r. sięgając blisko
90 tys. egz. 1 Wzrost ten jednak
okupiony został stopniowym,
ale wyraźnym zmniejszeniem
objętości pisma.
Ten wysoki, jak na warunki
okupacyjne nakład, tłumaczyć
można zapewne świadomą polityką niemiecką i wzmożonym
naciskiem propagandowym na
ludność polską, zwłaszcza latem
1943 r. (m.in. sprawa katyńska).
Mógł on być jednak również pochodną pozytywnej oceny przez
część społeczeństwa polskiego
Ziemi Czerwieńskiej niektórych treści głoszonych na ła-

mach lwowskiej „gadzinówki”
(przede wszystkim działu kulturalnego prowadzonego przez
znanego pisarza Stanisława Wasylewskiego). Przypominanie i
akcentowanie polskich tradycji
i przeszłości Galicji przez „Gazetę Lwowską” miało wyraźną
wymowę w obliczu zbliżającego się frontu, jak i odczuwanej
coraz bardziej dotkliwie aktywności ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Nie bez wpływu
pozostawała także relatywnie
niewysoka cena GL, która wynosiła 20 groszy, a od połowy
1943 r. 25 groszy za egzemplarz.
„Gazeta Lwowska” zwana niekiedy „Lembergierką” była nie-

zwykle popularna we Lwowie.
W pierwszym okresie okupacji
niemieckiej, jak pisano w jednym
z raportów konspiracyjnych, „polski gadzinowiec lwowski” był
„chętnie i powszechnie czytywany”, gdyż nie zawierał „nieustannych napaści na przeszłość polską
jak niedawny „Czerwony Sztandar” a podawał „tylko miłą uchu
propagandę antysowiecką”. Jej
późniejsza poczytność wynikała
przede wszystkim z jej stosunkowo łatwej dostępności. Zdarzały
się jednak, zwłaszcza w okresie
ważnych wydarzeń politycznych
i wojskowych kłopoty z nabyciem lwowskiej „gadzinówki”.
W 1944 r, za „Gazetę Lwowską”

przychodziło płacić 60 gr do l zł
za egzemplarz. Większość egzemplarzy „GL” we Lwowie była
rozprowadzana przez kolporterów
ulicznych. Wśród kolporterów
oprócz młodzieży była stosunkowo liczna grupa wywodząca się
ze zdeklasowanej inteligencji. Potwierdza to m.in. relacja W.Szolgini, który przez pewien czas
był sprzedawcą ulicznym GL:
„Co dzień raniuteńko, w długim
ogonku do ekspedycji w dawnym
„Wieku Nowym” na ulicy Sokoła
pod czwartym widziało się sporo
różnych byłych urzędników, licznych nauczycieli, nie mniej takich
i owakich artystów, a także różnych innych ludzi, którzy przed
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wojną naprawdę coś znaczyli/.
Redaktorami naczelnymi „Gazety”, wydawanej oficjalnie przez
końcem Zeitungsverlag Warschau-Krakau G.m.b.H, przez
cały czas istnienia pisma byli
Niemcy (w 1941 r. Feliks Rufenach, w 1941-42 r. Volksdeutsch
A. Schedlin-Czarliński, w latach
1942-44 osobiście Pełnomocnik
Szefa Prasy na dystrykt Galicji
A.G. Lehmann6. Stosunkowo
nieliczny pozostawał skład redaktorski GL. Poza S. Wasylewskim
w redakcji pracowała m.in. Irma
Nalepowa, która parała się tłumaczeniami, pisywała też artykuły
rocznicowe o tematyce historycznej. Redaktorem kroniki miejskiej
był Stefan Najder, współpracujący z pismem przez cały okres
jego wydania. Początkowo jako
„reporter lokalny”, następnie zaś
jako redaktor działu depeszowego pracował Zygmunt Szargut. W
redakcji GL ponadto byli zatrudnieni Jan Kilarski, Edward Twarowski (Twardowski), Ada Nadalinska, Jerzy Bielański, Jacek
Machniewicz oraz Bielski. Wielu
dziennikarzy oraz pracowników
technicznych dziennika mimo
oficjalnej współpracy z aparatem
propagandowym okupanta była
jednocześnie związana z polskim
podziemiem
niepodległościowym. W „Gazecie Lwowskiej”
publikowali regularnie także: Tadeusz Krzyżewski, Witold Ziembicki, Leonia Rasińska i Seweryn
Przybylski. T. Krzyżanowski i W.
Ziembicki jeszcze przed 1939 r.
dali się poznać jako autorzy przyczynków i szkiców z przeszłości
Lwowa i Ziemi Czerwieńskiej .
Wśród autorów publikujących na
łamach GL utwory poetyckie była
„grupka najmłodszych literatów,
pragnąca wypróbować swe siły.
Niektórzy w okresie powojennym
zyskali nawet pewien rozgłos np.
A.Hollanek. Część z nich, choćby Henryk Greb związana była z
grupą poetycką „Żagiew”, wydającą swoje patriotyczne wiersze w
podziemiu. Funkcję organizatora i
animatora grupującego wokół siebie uzdolnioną literacko młodzież
pełnił S. Wasyiewski.
Postępowanie ich nie znalazło
szerszego zrozumienia. Pod ich
adresem padły ostre słowa oskar-
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żenia. W podziemnym „Biuletynie Informacyjnym Ziemi Czerwieńskiej” na wiosnę 1943 r. pisano: „Na tle godnej i wzniosłej abstynencji pisarzy polskich dziwnie
podle i nikczemnie wyglądaj ą
wszystkie te sławy pisarskie,
wchodzące jak chwasty na gnoju
wydawnictw okupacyjnych.
Korzystając z usunięcia się pisarzy z prawdziwego zdarzenia
wypełzły różne mizerne talenciki
z niebytu i w myśl znanego przysłowia: „na bezrybiu l rak ryba”
zdobywają to, co w Ich mniemaniu ma być wawrzynem pisarskim. Nie mamy zamiaru uczynić
tym panom i paniom zaszczytu
wymieniania ich nazwisk prawdziwym polskim słowem w prawdziwym polskim piśmie.
Wystarcza ciekawym wziąć do
ręki jakikolwiek numer „Gazety Lwowskiej” a znajdą je tam
razem z imionami. Są to lokalne
„sławy” poetyckie, wyrosłe na
braku jakiejkolwiek konkurencji, grafomańskie, płaskie wierszyki, których nie wydrukowałoby przed wojną żadne szanujące się pismo brukowe.
Ludziom tym zdaje się być
może, że spełniają jakąś szczytną, powinność, że ratują kulturę polską, że dają spragnionemu
czytelnikowi polskiemu piękno i
wzruszenie. Ludziom tym jednak trzeba jasno powiedzieć
- jesteście zakałą polskiej kultury, która ma innych obrońców.
Wychodzą pod ziemią tomiki
prawdziwych polskich poetów,
zawierające prawdziwe wiersze.
Jest prawdziwa liryka i prawdziwa satyra. Tomiki te są rozrywane po prostu przez społeczeństwo polskie i ludzie płaczą,
gdy się im recytuje te wiersze.
Tu na łamach podziemnych tomików wierszy wytrawni mistrzowie dają koncert poetycki,
a młodzi zdobywają pierwsze
pisarskie wawrzyny.
W cytowanym powyżej artykule „W obronie słowa polskiego”
została zawarta także najostrzejsza bodaj podczas okupacji ocena
„Gazety Lwowskiej” i całej prasy
„gadzinowej”. Porównując „prasę
okupacyjną wydawaną w języku
polskim”, z prasą podziemną„prawdziwym słowem polskim”,

które „zeszło w podziemie”,
„Biuletyn” pisał; „Z jednej strony jest jedno podłe, służalcze
zakłamanie, jedno wielkie oszustwo popełnione na mowie polskiej dla przejrzystych interesów niemieckich - z drugiej zaś
ciągła praca serc i umysłów nad
zachowaniem polskiej prawdy.
Wystarczy wziąć do ręki jakikolwiek numer „szmatławca”,
by zapachniało odeń odorem
kłamstwa i cynizmu. Pompatyczne tytuły, kłamliwe wiadomości „z powiatów”, ordynarne oszczerstwa pod adresem
wszystkiego, co ludzkość wydała wielkiego, cały ten zakalec
propagandy, którego niepodobna strawić.
Ten tak jednoznacznie negatywny osąd sformułowany w latach
wojny nie uwzględniał jednak
pewnych okoliczności, które po
latach pozwalają na nieco bardziej zniuansowaną ocenę „Gazety Lwowskiej”.
Nadzwyczaj rzadko w porównaniu do innych „gadzinówek”
na łamach „Gazety Lwowskiej”
pojawiały się komentarze czy artykuły wstępne. Przed pisaniem
artykułów politycznych zdołał
się uchylić, mimo nacisków niemieckich S, Wasylewski, miał on
też niekiedy łagodzić lub wręcz
usuwać niektóre szczególnie drastyczne materiały propagandowe.
Polscy
redaktorzy
„Gazety
Lwowskiej” niejednokrotnie na
własną odpowiedzialność publikowali artykuły z „drugim dnem”
lub ozdabiali je ilustracjami, które
były odczytywane przez polskich
czytelników jako swego rodzaju
manifestacje patriotyczne.
Przykładem było np. świadome
umieszczenie w opisie wizyty gubernatora Franka w arcylojalnym
jakoby dystrykcie Galicji informacji, że Generalny gubernator
porusza się po jego drogach autem
pancernym, numer GL, w którym
zamieszczono to sprawozdanie
oraz kolejny zawierający wymuszone przez niemieckie władze
propagandowe sprostowanie redakcji cieszyły się ogromną popularnością polskich czytelników
i były kupowane na prowincji po
wielokrotnej cenie.
Niezwykłym jak na warunki

okupacyjne wyczynem było też
kilkakrotne opublikowanie w
„GL” listów J. Słowackiego do
matki, co warte jest odnotowania.
Na ten swoisty „mały sabotaż”
redaktorów „szmatki” zwracało uwagę polskie podziemie. W
jednym z raportów z 1943 r. pisano m.in.: „Zaznaczyć jednak
należy, że w „Gazecie Lwowskiej” przemycane są bardzo
zręcznie pewne informacje,
które pozwalają, uważnemu
czytelnikowi zorientować się w
wielu rzeczach n. p. w sytuacji
na frontach lub w wydarzeniach politycznych na terenie
Osi. Również bardzo zręcznie
podawane są pewne wiadomości
z Reichu.
Największe bodaj wrażenie i to
nie tylko w kręgach polskich,
ale także wśród Ukraińców, wywołując ich wzburzenie, wzbudził jeden z numerów „Gazety
Lwowskiej” wydany kilka dni
po tragicznej śmierci gen. Sikorskiego. W sprawozdaniu AK
z lipca 1943 r. pisano m.in.:
„Duże kłopoty miała redakcja
„Gazety Lwowskiej” ze śmiercią Gen. Sikorskiego. Miał się
ukazać artykuł o generale,
przygotowano nawet dużą fotografię Sikorskiego w mundurze
ze wszystkimi odznaczeniami
z r. 1924., jednak cenzura nie
puściła tego numeru z powodu
munduru polskiego.
Ciekawa była „Gazeta Lwowska” z dn. 11 lipca 1941 r. nr
160. Na trzeciej stronie dziennika umieszczono artykuł p.t,
„Litteris et artibus - czyli dzieje
gmachów Politechniki”. W końcu tego artykułu znajdujemy
taką wzmiankę o poświęceniu
Domu Studentów Politechniki:
„Zainaugurowano dzieło samopomocy koleżeńskiej gorliwie:
Ksiądz arcybiskup Isakowicz
miał kazanie, proste a serdeczne, a potem recytował ów wiersz
dumny o posągu z jednej bryły,
o rękach piorunowych - student
inżynierii Władysław Sikorski”.
Następny artykuł nosi charakterystyczny tytuł - „ODSZEDŁ
GOSPODARZ „ SIEWCA DO
OSTATKA”. Jest to wyjątek z
„Chłopów” Reymonta opisujący
śmierć Boryny. Po tym artykule wiersz „Gorące dnie nastają”
- wiersz z pieśni Sobótkowych
- Jana Kochanowskiego. Stwierdzoną jest rzeczą, że Ukraińcy
zwrócili uwagę gubernatorowi
Wachterowi na ten numer „Gazety Lwowskiej”.
Na janusowe oblicze i nader specyficzną rolę spełnioną przez „Gazetę Lwowską” zwrócili uwagę
autorzy obszernego raportu „Stan
polskiego posiadania kulturalnego
we Lwowie (maj 1943)”: „Gazeta
Lwowska” odpowiednio traktowana, jest we Lwowie „umiejętnie” czytana, służy do orientacji
w podmuchach humoru politycznego okupanta; na dalszych jednak kresach odgrywa dziwną rolę
jedynej nosicielki polskiego słowa. W Kutach np. podają ją sobie
wzajemnie, jak u nas gazetki konspiracyjne. Podpatrzenie polskiej
choć legalnej literatury pociąga
natychmiast donosy Ukraińców
do Gestapo, które prowadzą „nacjonalistów” do więzień i obozów.
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Warto wspomnieć na marginesie, że „Gazeta Lwowska” została w specyficzny sposób wykorzystana przez podziemie polskie w patriotycznej - mającej
też wydźwięk antyukraiński akcji propagandowej w listopadzie 1943 r. W dniu 11.XI.1943 r.
część nakładu GL rozprowadzana przez kolporterów ulicznych
we Lwowie została opatrzona
nadrukiem, na którym widniał
orzeł polski, data 11 .XI oraz
napis „Polska zwycięży”. Gazety z takim nadrukiem zostały
równocześnie podrzucone do
skrzynek pocztowych Ukraińców podejrzanych o sympatie
nacjonalistyczne i działalność
antypolską.
Jeszcze bardziej jednoznaczna
była ocena wielu świadków, którzy zeznając już po wojnie w 1945
i 1946 r. w czasie śledztwa lub na
procesie S. Wasylewskiego zwracali uwagę na wyjątkowo wręcz
pozytywny odbiór GL na Kresach
Południowo-Wschodnich.
Stefan Marian Nowicki stwierdził
m.in.; „Gazeta Lwowska” wyraźnie odróżniała się od innej prasy
oficjalnej niemieckiej wydawanej
w języku polskim na terenie tzw.
GG. Różnica polegała przede
wszystkim na tym, iż gazeta ta posiadała dobrze rozbudowany dział
kulturalno literacki o charakterze
wybitnie polskim.
Niezależnie od tego różnica zaznaczała się i w tym, że „Gazeta
Lwowska” nie zamieszczała artykułów wybitnie napastliwych
poniżających Polaków i zniesławiających ich. (...) Dziwiłem się
czasem nawet, ze tego rodzaju
pismo zamieszczało takie artykuły i że mogły one ujść cenzurze
niemieckiej.
Tadeusz Dwemicki uważał, że
dział literacko-kulturalny „Gazety
Lwowskiej” był w ten sposób prowadzony, że mógłby uchodzić i w
wolnej Polsce za dobre popularne
pismo oświatowe. Dział ten zajmował w „Gazecie Lwowskiej”
zawsze dość miejsca. Cieszył się
popularnością ludności Lwowa tj.
polskiej ludności Lwowa. Wielu
spośród moich znajomych prenumerowało „Gazetę Lwowską” właśnie tylko ze względu
na jej dział literacki.
Źródła:
Grzegorz Hryciuk http://www.
lwow.home.pl/semper/gazlwow4144.html
Od autora:
W latach 1941 – 1945 mieszkałem w Krakowie. Ukazywała się
tam gazeta w języku polskim,
„Goniec Krakowski” szmatławiec hitlerowski – „Victoria na
wszystkich frontach”.
I w tej gazecie ukazywały się
wiersze na całą kolumnę czytane początkowymi literami wersów w pionie następujących po
sobie dawały hasło „Polacy Sikorski działa”. To była odwaga
drukarzy!!!
Aleksander Szumański „Głos
Polski” Toronto i „Kresowy Serwis Informacyjny”.
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Program Kompleksowej Certyfikacji sektora NGO
przyjazny również dla organizacji Kresowych.
Redakcja

Z twórcami pierwszego w Polsce Programu Kompleksowej
Certyfikacji sektora NGO,
Aleksandrą Żórawską – dyrektorem Instytutu Promocji Trzeciego Sektora i Piotrem Jarosem – Przewodniczącym Rady
Eksperckiej Instytutu Promocji
Trzeciego Sektora rozmawia
nasz redaktor, Andrzej Łukawski.
AŁ: Z początkiem roku 2018 rozpoczął się Program „Certyfikat NGO”,
jaki Państwo stworzyliście. Co było
powodem opracowania takiego projektu, bo jest to inicjatywa duża, ogólnopolska, wymagająca pracy, zasobów, ludzi itd.?

Aleksandra Żórawska ze wszystkich zarejestrowanych w Polsce
organizacji aktywnie działa tylko
część. Jeszcze mniejsza część z
nich dba o wizerunek, widoczność swoich działań poprzez promocję w przestrzeni publicznej
i mediach społecznościowych.
Jest wiele przyczyn takiego stanu
rzeczy - od zbyt małych zasobów
kadrowych i braku czasu, poprzez
nieumiejętność promocji swoich projektów, brak znajomości
współczesnych mediów społecznościowych, aż do nieprzywiązywania wagi do kwestii wizerunkowych (przyp. red.: w ogromnej
mierze problem ten dotyczy organizacji „starszych”). W efekcie
ogromna część społeczeństwa
nie dowiaduje się o wielu cennych inicjatywach, programach
edukacyjnych,
pomocowych,
przedsięwzięciach kulturalnych,
kampaniach społecznych, informacyjnych, akcjach kierowanych
do najróżniejszych grup beneficjentów i innych projektach.
AŁ: Jaki wpływ na Państwa inicjatywę miał odbiór społeczny sektora
pozarządowego?

Aleksandra Żórawska Bardzo
duży. Wiedza na temat trzeciego
sektora jest w społeczeństwie bardzo nikła, postrzeganie zaś organizacji pozarządowych (głównie
fundacji i stowarzyszeń) bardzo
często jest błędne, pełne uprzedzeń, stereotypów, niejednokrotnie budowane przez pryzmat jednorazowych doświadczeń, bądź
zasłyszanych opinii. Program
„Certyfikat NGO”, realizowany
przez Instytut Promocji Trzeciego Sektora, działa na rzecz zmian
w wizerunku polskich ngo`sów,
upowszechnia wiedzę o tym specyficznym sektorze, odczarowuje
stereotypy i uprzedzenia, pokazując te organizacje, które wyróżniają się pozytywnie swoimi
działaniami, budując najlepszą
sektorową wizytówkę. Promować
będziemy także najlepsze projekty oraz ukazywać sylwetki działaczy społecznych, mentorów, liderów i wolontariuszy.
AŁ: A dokładniej, na czym polega ta
inicjatywa?

Piotr Jaros Program podzielony
jest na 4 obszary, w jakich można zdobyć certyfikat: Jesteśmy
Godni Zaufania - skierowany do

organizacji i przyznawany za całokształt działań, Mentor NGO wyróżniający osoby działające w
sektorze długo i aktywnie, dzielące się swym doświadczeniem,
o wiedzy eksperckiej. Projekt
na medal - za pojedynczą akcję/
działanie, oraz Działacz NGO jaki honoruje pasjonatów pracujących na zasadzie wolontariatu.
AŁ: Czemu ma służyć ten podział?
Dlaczego wprowadzacie osobne kategorie dla osób fizycznych i organizacji?

Piotr Jaros Zróżnicowane wyróżnienia są potrzebne z wielu powodów. Najważniejszym jest oczywiście chęć docenienia zarówno
osób fizycznych i podmiotów
dających dobry przykład i stanowiących doskonałą wizytówkę
całego sektora. Nie zawsze działania pojedynczych osób przekładają się od razu na jakość organizacji. Często też działają one
w wielu organizacjach. Dlatego
naszym zdaniem jest bardzo potrzebne podkreślenie ich wielkiej
roli w budowie społeczeństwa
obywatelskiego w dwóch różnych
kategoriach – czyli w sumie poświęcamy im połowę naszego
Programu.
AŁ: Jaką funkcję mają mieć przyznawane certyfikaty?

Piotr Jaros Certyfikaty będą stanowiły podkreślenie roli organizacji pozarządowych, często
niedocenianych, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich
oddziaływania na sferę publiczną.
Program wprowadza do sektora
jasne kryteria społecznej użyteczności dla organizacji pozarządowych, działających w nich osób
i realizowanych przez nie projektów.
AŁ: Czy poprzez Program promujecie
jakieś konkretne wartości lub standardy etyczne?

Piotr Jaros Każde działanie podejmujemy w nim zgodnie z wysokimi standardami etycznymi,
obiektywnie, rzetelnie i w zgodzie z Kartą Dobrych Praktyk
NGO. Każdy z Członków Rady
oświadcza też, że ocenę przeprowadza w sposób zgodny z Regulaminem Prac Rady, który jest
dość restrykcyjny i posiada wiele
wytycznych, m.in. dotyczących
przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, czy też możliwości odnoszenia jakichkolwiek korzyści
od certyfikowanych podmiotów.
Zależy nam bowiem na całkowitej transparentności działań.
AŁ: W imieniu Własnym i Kresowian
zapytam, w jaki sposób można się
ubiegać o taki certyfikat?

Piotr Jaros na stronie Programu
(www.certyfikatngo.pl) znajdują
się wszelkie informacje dotyczące całego przedsięwzięcia, szczegółowe opisy, regulaminy, spis
dokumentów i załączników jakie
trzeba dostarczyć wysyłając je
w formie elektronicznej do biura
Instytutu. W razie jakichkolwiek

wątpliwości można do nas także
napisać pod wskazany tam adres
mailowy i zadać ew. pytania, bądź
rozwiać wątpliwości. Napisać
wiadomość można także poprzez
fp Projektu w serwisie Facebook (Program Certyfikacji NGO).
Zachęcamy do takiego kontaktu,
z pewnością będziemy udzielać
wyczerpujących informacji. Istnieje także możliwość konsultacji
telefonicznej.
AŁ: A kto opiniuje zgłoszenia i podejmuje decyzje o przyznaniu certyfikatu?

Aleksandra Żórawska Rada Ekspercka Instytutu Promocji Trzeciego Sektora, wraz z dyrektorem
Instytutu. W skład Rady wchodzą
osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym,
zarządzaniu organizacjami, zespołami, projektami, z wiedzą
na temat specyfiki tego sektora,
jego ram formalno-prawnych i
codziennego
funkcjonowania,
znające też oczywiście uwarunkowania pracy społecznej i podejmujące ją, nierzadko przez wiele
lat. Mówiąc w skrócie – pasjonaci z odpowiednią, ugruntowaną
wiedzą - doświadczeni praktycy,
fundraiserzy, prawnicy, osoby z
doświadczeniem międzynarodowym i dziennikarze. Członkowie
Rady reprezentują różne obszary działań trzeciego sektora. Są
wśród nich reprezentanci organizacji o zróżnicowanej tematyce,
m.in. specjaliści i praktycy od
aktywności społecznej, obywatelskiej, działań pomocowych, pracy
z młodzieżą, z osobami chorymi
itd.
AŁ: Co w takim razie daje certyfikat i
jakie z niego wypływają korzyści?

Piotr Jaros Korzyści jest wiele.
Żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz bardziej ceni się społeczną odpowiedzialność, głównie w sferze biznesu. Potencjalny
pracodawca, któremu nie są obce
takie wartości, z pewnością doceni więc certyfikat z kategorii
„Działacz NGO” lub też „Jesteśmy Godni Zaufania”, otrzymany
z ramienia organizacji w jakiej
działamy/działaliśmy. Jeśli pracowaliśmy przy projekcie który
zdobył certyfikat, jest to również
podkreślenie naszego zaangażowania, pomysłowości, kreatywności i wiedzy. Szczególną formę
wyróżnienia stanowi certyfikat
pn. ”Mentor NGO”. Otrzymają go
bowiem osoby niezmiernie wyjątkowe, mogące poszczycić się nie
tylko długoletnią pracą społeczną,
ale też promocją i nauką takiej
działalności. Czyniące swymi
działaniami i pasją masę dobra,
a do tego posiadające wiedzę na
poziomie eksperckim w zakresie
ram prawnych funkcjonowania w
Polsce trzeciego sektora. Kryteria
oceny są surowe, nie ukrywamy
tego, a wręcz przeciwnie – podkreślamy. I ta surowość dotyczy
wszystkich 4 komponentów Programu, jednak w stopniu szczególnym właśnie tytułu Mentora.
Od początku pracy nad Programem towarzyszyła nam bowiem

idea wyjątkowości tych certyfikatów, ich ekskluzywność, rzadkość, a co za tym idzie – prestiż.
Aleksandra Żórawska Warto dodać, iż nie zamierzamy ich nadawać „na akord”, choć to zapewne
stworzyłoby nam możliwości
promocji i szerokiej widoczności
w sektorze. Nasza idea była i jest
bowiem inna – wyróżnić najlepszych z najlepszych. Tych, którzy
dając przykład, budują pozytywny wizerunek całego sektora, urodzonych społeczników, aktywistów, liderów, ludzi jacy łączą, a
nie dzielą. Którzy uczą, zarażają
pasją, mnożą dobro. Certyfikat
daje też zwiększoną rozpoznawalność i buduje zaufanie wśród
choćby przyszłych beneficjentów
działań organizacji, partnerów,
donatorów, wolontariuszy, itd.
Pokazuje, że warto z nami współpracować.
AŁ: Czy Państwa zdaniem Program
ma szansę na zdobycie popularności
wśród organizacji „kresowych”, organizacji w których rozpiętość wiekowa jest olbrzymia?

Aleksandra Żórawska Wśród
czytelników Kresowego Serwisu
Informacyjnego jest wielu działaczy społecznych związanych z
organizacjami historycznymi, patriotycznymi, sprofilowanymi na
tematy związane z Kresami Rzeczypospolitej. Nierzadko członkowie tych organizacji są zaawansowani wiekowo, nie znają możliwości nowoczesnych mediów
elektronicznych w procesie promocji wielu działań, wobec czego
wiele inicjatyw ma nikłe szanse
na widoczność poza określonym
tematycznie środowiskiem. Naturalnie są też organizacje działające w tych tematach prężnie również w kwestiach informacyjnych
i wizerunkowych, i oby było ich
jak najwięcej. Dlatego z informacją o Programie chcemy docierać
różnymi drogami i metodami do
jak najszerszego grona ludzi i
organizacji, także takich z „małą
widocznością” w szerszej przestrzeni, aby światło dzienne ujrzało wiele cennych inicjatyw, a ich
twórcy zostali wyróżnieni. Certyfikat z pewnością poszerzy grono
odbiorców ich działań, albowiem
każda osoba fizyczna i prawna
jaka go otrzyma, będzie również
promowana poprzez Program.
AŁ: Czy zatem istnieje możliwość dołączenia do Rady Eksperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora?

Piotr Jaros. Tak. Na stronie Projektu, znajdującej się pod adresem
www.certyfikatngo.pl
można
znaleźć szczegółowe wytyczne,
jakimi kierujemy się rozpatrując
nowe zgłoszenia. Rada składa
się z ekspertów reprezentujących
różnorodne dziedziny i tematy działań w trzecim sektorze,
dokładamy wszelkich starań by
były to osoby nie tylko z odpowiednim doświadczeniem, ale i
z predyspozycjami do obiektywnej, rzetelnej oceny.
AŁ: Czy istnieją jeszcze inne formy

współpracy z Państwem?

Aleksandra Żórawska Oczywiście. Program Certyfikat NGO
skierowany jest do organizacji
i ludzi trzeciego sektora w całej
Polsce. Nie ma w nim ograniczeń
tematycznych, środowiskowych,
ideologicznych, ani żadnych innych. W skład Rady Eksperckiej,
jak już mówiłam, wchodzą osoby
z wieloletnim doświadczeniem w
sektorze pozarządowym, którzy
reprezentują bardzo zróżnicowane obszary działań.
Jednak obszary w jakich działają
polskie organizacje pozarządowe
są zróżnicowane na tyle, że można znaleźć wśród nich tematykę
bardzo nietypową, niszową lub
wysoce wyspecjalizowaną (np.
organizacje pomagające chorym
na rzadkie choroby). Dlatego w
trosce o jak najwyższe standardy
działań Instytutu Promocji Trzeciego Sektora podjęliśmy decyzję w dodatkowej współpracy – o
ile zaistnieje taka konieczność –
z osobami jakie swoją wykwalifikowaną wiedzą przyczynią się do
jak najlepszej weryfikacji i oceny
pod kątem danej specjalizacji. Są
to Konsultanci Instytutu. Oprócz
takiej możliwości współpracy
można zgłosić się do nas jako
wolontariusz. Istnieje też możliwość zostanie formalnym Partnerem Programu, przy tej wersji
warunki współpracy ustalamy
indywidualnie. Na pewno, jeśli
ktoś jest zainteresowany jakąkolwiek formą współpracy, warto do
nas napisać. Żadnego zgłoszenia
nie pozostawiamy bez odpowiedzi.
Piotr Jaros Chciałbym jeszcze
dodać, że okazji otwarcia Programu Certyfikacji NGO, specjalnie dla czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego
przygotowaliśmy prezent. Jest
to konsultacja online lub telefoniczna, dotycząca zakładania i
prowadzenia organizacji pozarządowych w Polsce – aspektów
formalno-prawnych, przepisów,
obowiązków, codziennego funkcjonowania, sprawozdawczości,
itd. Każda organizacja lub jej
członek, jak też osoba planująca dopiero takie działania może
umówić się z nami na taką bezpłatną konsultację. Oferta bezpłatnej konsultacji ważna jest do
końca lutego. Dodatkowo zapraszamy też do kontaktu z nami
we wszelkich innych sprawach
związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Dostępni jesteśmy pod adresem biuro@
certyfikatngo.pl,
A. Ł. Dziękuję za wywiad i serdecznie gratuluję takiej inicjatywy, życząc jej rozwoju i wielu sukcesów.
Oby cały sektor pozarządowy zyskał
dzięki niej przejrzystość i społeczne
zaufanie, jakiego obecnie niestety
bardzo często brakuje.

AŻ/PJ. Dziękujemy, dokładnie
taka idea przyświecała nam przy
planowaniu tego Programu i dołożymy ku temu wszelkich starań.
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BANDERYZM JAK HITLERYZM I STALINIZM
Sławomir Tomasz Roch

Dokończenie ze strony 1

Odpowiadając na skandaliczne
wystąpienie posła Marcina Święcickiego, broniącego z mównicy
sejmowej ukraińskich banderowców, poseł Kukiz’15 Tomasz
Rzymkowski nie pozostawił
złudzeń: „Banderowców należy
nazwać po imieniu – to ukraińscy naziści” I dodał znacząco i
klarownie: „Kto się wstrzyma,
lub zagłosuje przeciw tej ustawie
nie mają prawa mówić o sobie,
że walczy z nazizmem.” Z kolei
wiceminister
sprawiedliwości
Patryk Jaki przed głosowaniem
powiedział z mównicy sejmowej:
„Chcemy ścigać ludzi przypisujących Polakom nazistowskie
zbrodnie.”
Ostatecznie Sejm RP 279
głosami na 414, przy 5 głosach
sprzeciwu i 130 wstrzymujących
się od głosu przyjął ustawę o
zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pozwalającą na
ściganie obok komunistycznych
i nazistowskich zbrodni, również te dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów oraz ściganie przestępstw promowania
totalitaryzmów, w tym również
ukraińskiego nacjonalizmu.
„Za” głosowali wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości,
Kukiz’15, PSL, część koła Wolni
i Solidarni (oprócz lidera Kornela Morawieckiego), niektórzy
niezrzeszeni (w tym Robert Winnicki) oraz 2 posłów PO i 5 z Nowoczesnej. Przeciw opowiedziała
się niemal cała Platforma, klub
Nowoczesnej i klub UED.
Celem proponowanej zmiany jest znaczące ograniczenie
publicznego głoszenia kłamstw
na temat zbrodni ludobójstwa
na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej w przestrzeni obowiązywania polskiego prawa. W
uzasadnieniu do ustawy bowiem
czytamy: „Szkodliwość bezkarności publicznego zakłamywania historii, zwłaszcza w tak tragicznym aspekcie jakim był akt
eksterminacji ludności polskiej,
żydowskiej, czeskiej, słowackiej,
ormiańskiej i ukraińskiej nie
budzi wątpliwości”.
Nowe przepisy zakładają zatem penalizację negacji zbrodni
popełnianych przez ukraińskich
szowinistów z OUN-UPA w ramach tzw. rzezi wołyńskiej, czyli ludobójstwa popełnianego na
Polakach i innych mieszkańcach
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej (Żydach, Ormianach,
niesprzyjających nazistom Ukraińcach i innym). Ponadto karze
grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech podlegał będzie ten „kto publicznie i wbrew
faktom przypisuje polskiemu

narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie
popełnione przez III Rzeszę
Niemiecką lub inne zbrodnie
przeciwko ludzkości, pokojowi
i zbrodnie wojenne”. Te kary
przewidziano również dla ludzi
dopuszczających się „rażącego
pomniejszania odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych
zbrodni”. Wyjątek w przepisach
przewidziano dla działalności artystycznej i naukowej.
Co ustawa na nowo reguluje i
definiuje
Ustawa reguluje ewidencjonowanie, gromadzenie, udostępnianie, zarządzanie i korzystanie
z dokumentów organów bezpieczeństwa państwa wytworzonych oraz gromadzonych od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31
grudnia 1989 r., a także organów
bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy
Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
dotyczących: „a) popełnionych
na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich
innych narodowości w okresie
od dnia 8 listopada 1917 r. do
dnia 31 lipca 1990 r.” w tym
zbrodni nazistowskich, zbrodni
komunistycznych, zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z
III Rzeszą, innych przestępstw
stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub
zbrodnie wojenne.
W art. 2a Ustawa definiuje
dość klarownie zbrodnie ukraińskich nacjonalistów jako zbrodnie: „nacjonalistów ukraińskich
i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione
przez ukraińskich nacjonalistów
w latach 1925-1950, polegające
na stosowaniu przemocy, terroru
lub innych form naruszania praw
człowieka wobec jednostek lub
grup ludności, a w szczególności
wobec ludności polskiej. Zbrodnią nacjonalistów ukraińskich i
ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą jest również
udział w eksterminacji ludności
żydowskiej oraz ludobójstwie na
obywatelach II Rzeczpospolitej
Polskiej na terenach Wołynia i
Małopolski Wschodniej”.
Kontekst historyczny i współcześnie polityczny
Przypomniano, iż podczas
okupacji terytorium II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, w
okresie od lutego 1943 do lutego 1944, na terenie byłego województwa wołyńskiego, doszło
do masowej eksterminacji ludności polskiej przez nacjonalistów
ukraińskich. Antypolskie czystki etniczne miały swoje apogeum w niedzielę 11 lipca 1943

/ Zdjęcie: Sztandary Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Muzeum Im. Gen. Władysława Sikorskiego w centrum Londynu.

r. Tego dnia na Wołyniu ukraińscy oprawcy zaatakowali 100
miejscowości. W lipcu i sierpniu 1943 r. zginęło co najmniej
20 tys. Polaków. Na podstawie
istniejących danych naukowych
można stwierdzić, że w wyniku
akcji OUN-B i UPA poniosło
śmierć przeszło 100 tysięcy Polaków (60 tysięcy na Wołyniu i
porównywalna liczba na terenach
Małopolski Wschodniej, a także
innych województw).
Część formacji nacjonalistów
ukraińskich powstała pod bezpośrednią kuratelą III Rzeszy. W
roku 1943 doszło do powstania
ochotniczej 14 Dywizji Grenadierów SS Galizien. Inspiracja
powstania dywizji wyszła ze środowiska OUN frakcji melnykowców. Nacjonalistyczna formacja
dopuściła się szeregu zbrodni
wojennych, wśród których najokrutniejszą była masakra miejscowości Huta Pieniacka w 1944
r.
W uzasadnieniu do
ustawy, znalazły się i takie słowa: „Zaraz po tych tragicznych
wydarzeniach rozpoczęto tworzenie fałszywej interpretacji
wydarzeń, niszczenie i fałszowanie dowodów, zaprzeczanie,
ukrywanie oraz przemilczanie
zbrodni, a także przedstawianie
dla nich usprawiedliwień”. Za-

uważono wreszcie publicznie tragizm dziejowy, na który zwracał
uwagę, już kikadziesiąt lat temu
Jan Zaleski, ojca księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego gdy
pisał w pamiętniku z goryczą:
„Kresowian zabito dwukrotnie,
raz przez ciosy siekierą, drugi
raz przez przemilczenie”.
Dalej czytamy niezwykle ważne fakty: „Ponad to
Ukraina prowadzi własną politykę historyczną, której celem jest
przedstawienie historii państwa
ukraińskiego w jak najlepszym
świetle. Ukraiński parlament w
2015 roku, w dniu, gdy przemawiał tam Prezydent RP Bronisław
Komorowski, przyjął ustawę, w
której uznał za ‘bojowników o
wolność i niezależność Ukrainy’
między innymi członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii,
odpowiedzialnej za ludobójstwo
na obywatelach II Rzeczpospolitej. Rozdział szósty ustawy ‘O
statusie prawnym i uszanowaniu pamięci uczestników walki
o niepodległość Ukrainy w XX
wieku’ stanowi, że ‘1. Obywatele
Ukrainy, cudzoziemcy i osoby bez
obywatelstwa, które publicznie
okazują pogardę dla osób, o których mowa w artykule 1 ustawy
(w tym OUN i UPA) utrudniają
realizację praw bojowników o
niepodległość Ukrainy w XX wie-

ku – podlegają odpowiedzialności zgodnej z prawem Ukrainy. 2.
Publiczne zaprzeczenia zasadności walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku uznawane jest za
zniewagę pamięci bojowników o
niepodległość Ukrainy w XX wieku, naruszenie godności narodu
ukraińskiego i stanowi naruszenie prawa’.”
Przy czym dodano, zauważając, iż: „współczesne państwo ukraińskie bezapelacyjnie
prowadzi politykę gloryfikacji sprawców ludobójstwa na
Kresach II Rzeczypospolitej, a
źródła tożsamości narodowej i
bohaterstwa upatruje w zbrodniczych formacjach oraz zbrodniczej ideologii ukraińskiego integralnego nacjonalizmu”.
Precz z nazizmem, komunizmem i integralnym nacjonalizmem
Nadto w uzasadnieniu do
ustawy, wytknięto b. słusznie
Ukraińcom, wykładając kawę na
ławę: „Ideologia nacjonalizmu
opanowuje wszelkie sfery życia
społecznego i publicznego na
Ukrainie: gloryfikacja zbrodniczych formacji nacjonalistycznych należy do priorytetów polityki edukacyjno-wychowawczej
na Ukrainie na wszystkich szczeblach formacyjnych od przed-
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akcji ma zasadnicze znaczenie
zarówno w kontekście prawdy
historycznej jako niezbędnego czynnika uzdrawiającego
kondycję moralno-etyczną społeczeństwa polskiego jak i rzeczywistej normalizacji relacji
międzynarodowych i wsparcia
środowisk prawdziwie demokratycznych na Ukrainie. Zdaniem
wnioskodawcy powyższe fakty
stanowią uzasadnienie dla prawno-karnej ochrony polskiej pamięci historycznej”.
Zgodny kontratak Ukraińców i
Żydów na prawdę

/ Zdjęcie: Muzeum Im. Gen. Władysława Sikorskiego w centrum Londynu.

szkola do studiów wyższych; wybielanie i ‘tłumaczenie’ zbrodniczych działań OUN i UPA należy
do priorytetów ukraińskiej polityki historycznej, co przejawia
się m.in. następujących działaniach: oficjalnie dniem Obrońcy
Ojczyzny na Ukrainie ustalony
został dzień utworzenia UPA; do
oficjalnego panteonu ‘bohaterów
Ukrainy’ zostali zaliczeni ideolog
nacjonalizmu i polityczny przywódca OUN Stepan Bandera i
bezpośredni dowódca ludobójczych akcji na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Roman Szuchewycz; upamiętnienia liderów
zbrodniczych formacji stały się
powszechne nie tylko w zachodnich częściach Ukrainy, ale także w skali całego państwa. Ulice
im. Bandery i Szuchewycza mają
pojawić się w Kijowie i innych
miastach, a w części miast ukraińskich już istnieją; struktury
bezpieczeństwa Ukrainy są wzorowane na zbrodniczych OUN i
UPA; etos walki banderowskiego
podziemia staje się wzorem dla
tworzenia sił zbrojnych Ukrainy;
ochotnicze oddziały, które weszły
do sił zbrojnych Ukrainy bezpośrednio identyfikują się z tradycją nacjonalistyczną; na Ukrainie powszechnie neguje się fakt
ludobójstwa obywateli polskich

na Kresach; jako obowiązująca
jest lansowana teza wypracowana przez propagandę banderowską w czasie II wojny światowej
o rzekomej ‘wojnie polsko-ukraińskiej’”.
Ustawodawca zaznaczył poza
tym klarownie w uzasadnieniu, iż
„na ustawiczną profanację narażone są zwłaszcza znane miejsca spoczynku ofiar ludobójstwa.
W przytłaczającej większości
miejsca historyczne związane z
ludobójstwem dokonanym przez
ukraińskich nacjonalistów czy
miejsca pojedynczych i masowych mogił są pozbawione opieki, godnego wyglądu i zaznaczenia znakiem religijnym, memoriałowym i stosowną inskrypcją
martyrologiczną. Utrudniane są
projekty badawcze mające na
celu poszukiwania mogił oraz
prace archeologiczne i ekshumacyjne dotyczące ofiar terroru
ukraińskiego nacjonalizmu. Nieliczne upamiętnienia z czasów
ZSRS zostały zburzone lub zniekształcone (np. Pawliwka/Poryck
na Wołyniu)”.
Paradoksalnie pomimo nagłaśniania oficjalnej propagandy
o wzajemnym braterstwie polsko-ukraińskim, ustawodawca

kontynuował wyliczanie współczesnych
neobanderowskich
patologii: „W innych miejscach kaźni stawia się pomniki
oprawcom (np. Janowa Dolina
na Wołyniu). Nierzadko na kościach ofiar urządza się wysypiska śmieci. Do dnia dzisiejszego
należytego pochówku nie doczekały się dziesiątki tysięcy ofiar
ludobójstwa”.
W końcowej części uzasadnienia celnie spuentowano
raz jeszcze problem: „W związku
z widocznymi wysiłkami mającymi na celu narzucenie stronie
polskiej obowiązującej na Ukrainie narracji historycznej zakłamującej prawdę o ludobójstwie,
uwłaczającej pamięci ofiar,
które przeważnie traciły życie
w nadzwyczaj okrutnych okolicznościach, biorąc pod uwagę
fakt narastających ruchów migracyjnych z Ukrainy, kiedy nosiciele ideologii nacjonalizmu
ukraińskiego i adepci światopoglądu opartego na gloryfikacji
formacji, które dokonały zbrodnię ludobójstwa coraz liczniej są
reprezentowani w Polsce, co też
prowadzi do napięć w relacjach
polsko-ukraińskich,
sprawa
prawnego uregulowania kwestii
dot. pamięci ofiar antypolskich

/ Ambasador Izraela Anna Azari w radiu RMF FM tłumaczyła, dlaczego poruszyła temat ustawy o IPN podczas uroczystości w Auschwitz. - Ta burza zaczęła się w Izraelu. Mówiłam, bo musiałam. Miałam coś innego do powiedzenia, ale w Izraelu już była decyzja
premiera - wyjaśniła dyplomatka.

Już w ten sam piątek, tuż po
głosowaniu w polskim Sejmie,
ukraiński resort spraw zagranicznych wydał specjalne oświadczenie, w którym podkreślił, że
oczekuje od polskiego Senatu,
który wkrótce będzie zajmował
się ustawą, iż ten wykaże więcej
mądrości w kwestiach mogących
wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie. Strona ukraińska wyraziła
ubolewanie, że „wspólna tragiczna przeszłość jest upolityczniana”, w czym dopatrywać się
można sugestii, jakoby Polacy
również mordowali Ukraińców,
na którą polskie MSZ nie zareagowało. MSZ Ukrainy zarzuciło
Polsce „jednostronną interpretację wydarzeń historycznych”.
Ukraińskie MSZ nie podobało się również użycie w dokumencie określenia Małopolska
Wschodnia (zgodnego z faktami) na terytoria leżące obecnie
w granicy państwa ukraińskiego,
niegdyś zaś tworzące Kresy Rzeczypospolitej. Podkreślano zatem
jak zwykle, że Ukraińcy, podobnie jak Polacy, bardzo ucierpieli
w okresie II Wojny Światowej, a
także „bezinteresownie walczyli
o wolność swojego kraju”.
Niestety przyjęta przez polski
parlament Ustawa umożliwiająca
karanie używania formuły „polskie obozy śmierci”, napotkała
także b. poważny opór ze strony
Izraela. Swoje oburzenie z powodu przyjęcia ustawy wyraził szef
izraelskiego rządu, Benjamin Netanjahu, który powiedział: „Zdecydowanie sprzeciwiam się tej
ustawie”. Jakby tego było jeszcze mało na Twitterze Netanjahu
absurdalnie oskarżył Polskę o...
negowanie zbrodni, jakich dokonano na Żydach, pisząc: „Historii nie można zmienić i negować
Holokaustu”. Netanjahu poin-
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formował także iż zażądał spotkania ambasadora z premierem
Mateuszem Morawieckim.
Tymczasem Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari podczas
uroczystości w Auschwitz powiedziała wczoraj: „W Izraelu ta nowelizacja była traktowana jako
możliwość kary dla świadectw
ocalałych z Zagłady. Dużo, dużo
emocji. Rząd Izraela odrzuca tę
nowelizację. Mamy nadzieje, że
możemy znaleźć wspólną drogę,
by zrobić zmiany w nie zmiany.
Izrael też rozumie, kto budował KL Auschiwitz i inne obozy.
Wszyscy wiedzą, że to nie byli
Polacy. Ale u nas traktuje się to
jako niemożliwość powiedzenia
prawdy o Zagładzie i wszyscy są
oburzeni tym, co się zdarzyło.”
Oburzeniem zapałali i inni
przedstawiciele izraelskich władz
w tym parlamentarzyści Knesetu.
Dyskusję rozpoczął Yair Lapid,
być może przyszły premier Izraela: „Jestem synem osób, które przetrwały Holokaust. Moja
babcia została zamordowana w
Polsce przez Niemców i Polaków. Nie potrzebuje od was lekcji. Konsekwencje odczuwamy po
dziś dzień. Ambasada powinna
natychmiast wystosować przeprosiny.” Lapid poszedł jeszcze
dalej na Twitterze, gdzie stwierdził: „Żydów zabijali Niemcy,
ale tysiące ofiar nie spotkało nawet niemieckiego żołnierza”, co
oznacza: „to były polskie obozy
śmierci i żadne prawo tego nie
zmieni”.
W tych atakach Żydzi są nadwyraz ze sobą zgodni, otóż nawet łider opozycji w Knesecie,
Icchak Herzog zaapelował do
premiera, by ten wezwał z Warszawy ambasadora w celu konsultacji, dotyczących „błędnej”
ustawy. W Polaków uderzył
w końcu i Prezydent Izraela,
Reuven Rivlin. Miał stwierdzić,
iż pomagaliśmy w zbrodniach
niemieckich w czasie II wojny
światowej, choć oczywiście zaznaczył, że nie wszyscy, wszak
część wyciągała do Żydów pomocną dłoń.
Na ustawę agresywnie zareagowali także izraelscy dziennikarze. Lahav Harkov, dziennikarka „Jerusalem Post”, wpisała
na twitterze kilkukrotnie hasło
„Polish death camps”. Zaś portal
Haaretz porównał ją do stalinowskiej propagandy.

/ Szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie przyjętą przez
polski Sejm ustawą dotyczącą penalizacji banderyzmu i karania za podważanie zbrodni
ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

www.ksi.btx.pl
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Pomników polskich ofiar
OUN-UPA stawiać nie
wolno także w Polsce.
Stanisław Żurek

Trzy lata temu, 7 lutego 2015
roku, w „Naszym Dzienniku”
ukazał się artykuł „Upamiętnią
rzeź wołyńską” opisujący pracę
polskiego rzeźbiarza prof. Andrzeja Pityńskiego mieszkającego w Stanach Zjednoczonych
nad pomnikiem Rzeź Wołyńska.
Projekt finansowany był przez
przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce,
SWAP-Okręg 2 w Nowym Jorku.
O koncepcji pomnika napisano:
„Pomnik składa się z trzech elementów. Centralnie widzimy orła
w koronie. Na jego rozpostartych skrzydłach artysta umieścił
nazwy miejscowości, w których
UPA dokonała mordów na Polakach; w jego piersi jest wycięty
krzyż, zaś w środku dostrzegamy
dziecko nabite na trójzębne widły.
W symboliczny sposób nawiązują one do ukraińskiego tryzuba,
który dla Polaków na Wołyniu
oznaczał śmierć. U jego podstawy
artysta umieścił naturalnej wielkości postacie: ojca, matki z niemowlęciem, chłopca i dziewczynki, a za nimi fragment ogrodzenia
ze sztachetami, na które wbite są
trzy główki dziecięce, a czwarta
leży obok płotu na ziemi. Postaci otoczone są abstrakcyjnymi
płomieniami stanowiącymi jednocześnie podstawę kompozycji
rzeźbiarskiej pomnika. Na skrzydłach orła artysta umieścił nazwy
niektórych miejscowości, osad i
wsi, gdzie UPA dokonała mordów
na Polakach. Części z nich nie
ma już na mapach. Większość naszych rodaków, którzy zginęli na
Kresach, nie ma krzyży na swoich
grobach. Nikt nie zapalił na nich
znicza, nie odmówił modlitwy, bo
ich ciała mordercy z UPA wrzucali do przydrożnych rowów, palili albo grzebali w zbiorowych
mogiłach. Mordowali mężczyzn,
kobiety i dzieci, stosując najwymyślniejsze tortury. Grabili majątki, równali całe osady i wsie z
ziemią, niszcząc wszystkie ślady
kultury polskiej. Blisko 90 proc.
Polaków, którzy zostali przez nich
zamordowani, spoczywa w niepoświęconej ziemi bez żadnego upamiętnienia. Nie można zrozumieć
tego ogromu cierpień, jakiego
doświadczyli Polacy w tamtych
czasach, jak tylko i wyłącznie
przez porównanie jej do męczeńskiej śmierci Chrystusa. Jezus,
umierając na krzyżu, wypowiedział słowa pełne bólu i osamotnienia: „Boże mój, Boże mój,
czemuś Mnie opuścił?”. Zadał
to pytanie swojemu Ojcu w momencie śmierci, kiedy był już całkowicie bezradny, czuł, że został
opuszczony i pozostawiony sam
ze swoim cierpieniem. Tak samo

czuły się polskie rodziny, które
musiały doświadczać niewyobrażalnego cierpienia w bestialski
sposób mordowane przez swoich
oprawców z UPA. Pityński zmienia słowa Jezusa i na skrzydłach
orła umieszcza napis: „Boże,
Nasz Boże, czemuś Nas opuścił”.
Oni wtedy też pytali, dlaczego
Bóg ich opuścił, był milczący,
odwrócił się od nich w chwilach,
kiedy doświadczali ludzkiej podłości, umierali w bólu, upodleni,
doświadczając nieludzkich cierpień, pastwienia się nad nimi,
udręczeni, pełni bólu i cierpienia,
do końca wierząc jak Jezus w miłość Boga, który ich przyjmie do
siebie. Nikt nie byłby w stanie
przetrwać tych cierpień, jakie
ich wtedy spotykały, bez wiary w
Boga. /.../ W dolnej części pomnika dostrzegamy rodzinę, symbol
odwiecznej obecności Polaków
na tych ziemiach. Ojciec rodziny
trzyma wysoko uniesiony krzyż w
geście, jaki znamy z przedstawień
w sztuce ojca przeora Augustyna
Kordeckiego broniącego klasztoru w Częstochowie podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku i ks.
Ignacego Skorupki w bitwie pod
Ossowem z bolszewikami w 1920
roku. Do nóg matki trzymającej w
ramionach niemowlę tuli się jej
córeczka trzymająca kurczowo
misia. Jedynie ich syn, który w
swoim młodzieńczym zapale rozkłada szeroko ramiona, próbuje
podjąć walkę z oprawcami. Wszyscy stojący obok siebie stuleni
jak pisklęta w gnieździe, otoczeni
przez płomienie, które zniszczyły
ich domostwo, z godnością przyjmują męczeńską śmierć, jaka
ich czeka. Wysoko wznoszące się
płomienie mają głębokie symboliczne znaczenie, bo przecież są
zarówno próbą realistycznego
opisu wydarzeń z tamtych dni, ponieważ wielu z naszych rodaków
zginęło w podpalanych domach i
stodołach, jak i mogą być postrzegane jako płonący znicz naszej
pamięci o ich męczeńskiej śmierci. Z ich ofiary, z tego płomienia
umęczonych Kresowian ginących
w płomieniach wyrasta orzeł,
symbol istnienia naszej Ojczyzny,
której duch jest niezniszczalny.
Umęczony Naród Polski, wielokrotnie skazany na unicestwienie,
zawsze odradzał się i stawał się
silniejszy. Wizja rzezi wołyńskiej
mistrza Pityńskiego, przesiąknięta realistyczną prawdą, pokazuje
okrucieństwo tamtych wydarzeń,
jest niezwykle oryginalnym, poruszającym dziełem sztuki, pełnym polskiej symboliki, które jest
w stanie poruszyć każde polskie
serce. Artysta po mistrzowsku
operuje formą, fakturą i świa-

tłem, kontrolując detal i finezję
kompozycji. Pnące się w górę
płomienie przechodzą w sylwetkę orła. Jak Feniks z popiołów
rodzi się duch polskiego Narodu,
duch niezniszczalny i wieczny.
O niezwykłej sile artystycznego
przekazu i wyjątkowości tego pomnika świadczy fakt, że Pityński
w swojej kompozycji rzeźbiarskiej
w sposób niezwykły i odważny potrafił zjednoczyć sacrum i profanum. Trzy elementy – zdawałoby
się – niezależne od siebie: orzeł,
rodzina i otaczające je płomienie,
złączone stanowią kompozycję
tworzącą w sposób symboliczny
wielką monstrancję. Jej stopą jest
cokół pomnika, trzon z nodusem
stanowią płomienie otaczające rodzinę, a glorię rozpostarte
skrzydła orła z koroną, w środku
którego jest krzyż będący reservaculum. Melchizedekiem podtrzymującym hostię stają się trójzębne widły, a samą hostią będącą
uosobieniem Jezusa Chrystusa
ciało umierającego niewinnego
dziecka przebite widłami. Dlatego właśnie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
postanowiło ufundować i postawić monumentalny pomnik Andrzeja Pityńskiego Rzeź Wołyńska
w Polsce. Tego wymaga godność
i honor naszego Narodu. Jest on
potrzebny Polsce, będzie utrwalał
w świadomości narodowej fakt
zbrodni ludobójstwa na polskiej
ludności Wołynia i Małopolski
Wschodniej.” (Upamiętnią rzeź
wołyńską, 7 luty 2015. Za: http://
naszdziennik.pl/mysl/127637,upamietnia-rzez-wolynska.html ).
Pomnik powstał. I rozpoczęły
się protesty analogiczne do tych,
które miały miejsce w 2007 roku,
gdy Kresowianie podjęli inicjatywę postawienia w Warszawie
Pomnika Ofiar OUN-UPA. „List
protestacyjny polskich intelektualistów” skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, opublikowany
został w... ukraińskojęzycznym
„Naszym Słowie”.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa
i Ludobójstwa Kresowian pomnik planował postawić w Jeleniej Górze, ale władze miasta wycofały się z tego zamiaru. Zgodę
taką wyraził natomiast o. Tadeusz
Rydzyk i monument prawdopodobnie znajdzie swoje miejsce w
Parku Pamięci Narodowej w Toruniu, na terenie należącym do ojców redemptorystów. Wcześniej
z inicjatywy o. Rydzyka instytut
im. św. Jana Pawła II „Pamięć i
Tożsamość” wystąpił z zamiarem

honorowania Ukraińców, którzy
ratowali Polaków przed UPA.
Niemalże natychmiast zaprotestowali deputowani Rady Najwyższej Ukrainy a oświadczenie w tej
sprawie opublikowali współprzewodniczący grupy ds. współpracy
parlamentarnej z Polską Oksana
Jurynec i Mykoła Kniażycki. Napisali m. in.: „Oceniamy tę inicjatywę, jako świadomą prowokację
polityczną, której celem jest poniżenie godności narodu ukraińskiego, pogłębienie rozbratu oraz
zniszczenie pozytywnych rezultatów pojednania między naszymi
narodami, do którego nawoływał papież Jan Paweł II. Dla nas
oczywiste jest, że takie inicjatywy
są elementem wojny hybrydowej
prowadzonej przeciwko Ukrainie
i całemu narodowi ukraińskiemu,
którą od lat prowadzą w Polsce
siły antyukraińskie i rosyjska piąta kolumna”. Tak więc w swoich
banderowskich urojeniach wpisali o. Rydzyka na listę agentów
Putina. Ale Jurynec i Kniażycki
zwrócili się także do nuncjuszy
apostolskich na Ukrainie i w Polsce z prośbą, by przeciwstawili
się projektowi „skandalicznego
pomnika” w Toruniu. Liczą na to,
że papież Franciszek nadal jest
pod wyjątkowym wpływem cerkwi greckokatolickiej, od czasu
takich przyjacielskich kontaktów
w Buenos Aires? A już szczytem
bezczelności jest powoływanie
się na św. Jana Pawła II.
Czy polscy parlamentarzyści
zwrócili się kiedykolwiek do papieża Franciszka, aby wpłynął na
cerkiew greckokatolicką na Ukrainie i jej kapłani nie uczestniczyli
w święceniach pomników okrutnych zbrodniarzy z OUN-UPA i
w faszystowskich manifestacjach
ku ich czci?
Zapewne nuncjusz papieski na
Ukrainie jest pod silnym wpływem lobby faszystowsko-banderowskiego, w tym ubranego w ornaty kapłańskie. Znając też wpływową część hierarchów kościoła
rzymskokatolickiego w Polsce,
z prymasem Polakiem (sic!) na
czele, jestem przekonany, że nie
staną oni w obronie o. Rydzyka.
Tak jak nie sprzeciwią się beatyfikacji kolaboranta III Rzeszy greckokatolickiego abp Szeptyckiego.
Charyzma i postawa kardynała
Stefana Wyszyńskiego jest dla
nich coraz bardziej obca i niewygodna.
Pomnika bronią przede wszystkim wybitni historycy, znawcy
banderyzmu, oraz, co zwłaszcza
napawa optymizmem, zwykli in-

ternauci. Oni też potrafią świetnie
wychwycić ukraińskich nacjonalistów, ich polskich wielbicieli,
oraz „użytecznych durniów” z
symptomem zwyrodnienie gąbczastego mózgu zwanym „poprawnością polityczną” (tzw.
„choroba wściekłych k...w”).
W wywiadzie udzielonym portalowi wpolityce prof. Czesław
Partacz stwierdził: „Pomnik
Rzezi Wołyńskiej powinien stanąć
w Warszawie w uczęszczanym
przez ludzi miejscu. Mógłby też
stanąć przy Trakcie Lubelskim
wiodącym z Lublina do Warszawy, żeby widział go każdy Ukrainiec, który przejeżdża tą trasą.
/.../ Pomnik jest drastyczny, ale
mniej drastyczny niż ludobójstwo
dokonane przez ukraińskich banderowców i czerń wiejską. Ukraińcy praktycznie nic nie wiedzą o
Rzezi Wołyńskiej, u nich nie wolno na ten temat mówić prawdy.
Byłem tam wiele razy. Obserwowałem rodzący się strach zwykłych Ukraińców przed nacjonalistami. Ukraińcy zachowują się,
jak naród ukształtowany przez
cywilizację turańską i bizantyńską. Nie mają żadnego wyczucia,
chociaż wyciągają ręce po naszą
pomoc, plują nam ciągle w twarz
i fałszują historię, dlatego powinien stanąć nie jeden, ale 50 takich pomników”.
Prof. Jan Żaryn powiedział m.
in.: „Ukraińscy nacjonaliści dążyli do tego, żeby na Kresach nie
urodziło się i nie urosło żadne polskie dziecko. Przekaz pomnika,
chociaż drastyczny, przypomina o
rzeczywistej woli wymordowania
Polaków i zniszczenia polskości
jako zjawiska, które miało się już
więcej nie narodzić. Narodzenie
symbolizuje małe dziecko przebite widłami. Symbolika pomnika
jest więc podwójna i właściwa
merytorycznie”.
Prof. Mieczysław Ryba: „Nie
widzę powodów dla których pomnik Rzezi Wołyńskiej nie powinien zostać postawiony w Toruniu. Można spotkać się z ocenami, że jest zbyt drastyczny. To
jednak jest kwestia gustu i oceny.
Komuś może się ta estetyka podobać, komuś innemu nie. W sensie
treści pokazuje ogromną tragedię do której doszło na Kresach.
Pomniki Holocaustu są często
celowo nieestetyczne, ponieważ
pokazują pewną niewyobrażalną
tragedię ludobójstwa. Nie jestem
artystą, ale sądzę, że twórca celowo podchodzi do kwestii w ten
sposób. Jego twórca, wybitny
rzeźbiarz, profesor Andrzej Pityński poprzez pomnik Rzeź Wołyń-
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ska przekazuje niezwykle prawdziwą treść.”
Prof. Włodzimierz Osadczy:
„Postawienie pomnika w Toruniu
nie wyczerpuje problemu upamiętnienia Polaków pomordowanych na Wołyniu. Będzie to dopiero początek. Poprzednie próby
upamiętnienia tego straszliwego
ludobójstwa odzwierciedlały atmosferę, w której powstawały pomniki – niedomówienia i relatywizację zbrodni. Pomniki wołyńskie były cenzurowane, ich przekaz był absolutnie niezrozumiały,
jak ma to miejsce w przypadku
pomnika na skwerze wołyńskim
w Warszawie. Osobom, które nie
znają historii, ten pomnik nic nie
powie o ludobójstwie. Jest przykładem zastosowania nowoczesnych rozwiązań plastycznych,
które nie przyciągają uwagi, ani
nie wzbudzają żadnych emocji.
Mamy do czynienia z karygodnym
zaniedbaniem w obszarze pamięci dotyczącej ludobójstwa wołyńskiego. Potrzebna jest prawda
historyczna, odkłamana i pozbawiona relatywizacji. Konieczny
jest symbol, który mocno przemówi do serc i umysłów, taki jak film
„Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego.” (Za: https://wpolityce.
pl/historia/375878-tylko-u-nashistorycy-w-obronie-pomnikarzezi-wolynskiej-prof-zarynprzekaz-chociaz-drastyczny-jestprawdziwy ).
W wywiadzie udzielonym Annie
Piotrowskiej Krzesimir Dębski
stwierdził, że pomnik nie tylko
epatuje okrucieństwem, ale jest
po prostu brzydki. „Wszyscy
wielcy rzeźbiarze słuchali każdej
uwagi i musieli je uwzględniać.
Tu obserwujemy pychę artysty
nieznanego. Takich rzeczy robić
nie wolno!” (https://dorzeczy.
pl/kraj/51534/Krzesimir-Debskio-Pomniku-Rzezi-WolynskiejTakich-rzeczy-robic-nie-wolno.
html ).
I doczekał się opinii internautów:
Rocznik 1945: „Zbrodni dokonano w tak straszny sposób, nie
oszczędzając ciężarnych kobiet
i maleńkich dzieci, że niemający
odpowiednika w ostatnich stuleciach. To małe dziecko przebite
tryzubem może się kompozytorowi nie podobać, ale bardzo dobrze
oddaje to, co uczyniły OUN UPA i
SS Galizien z naszymi rodakami.
Ponadto buta obecnie rządzących
Ukrainą następców zbrodniarzy
pokazuje, że oni do niczego złego się nie poczuwają i wynoszą
ludobójców ja pomniki! Czas
to zmienić! Choćby dla pamięci bestialsko pomordowanych!”
Piękny pomnik: „Pomnik jest
FANTASTYCZNY i całkowicie
oddaje ogrom zbrodni na Polakach przez Ukraińców. Nie trzeba nic czytać, wszystko widać
.Oczywiście nie podoba się tym
którzy chętnie by o tym zapomnieli bo może w swoim otoczeniu mają takich co to ludobójstwo
nawet popierają. Oczywiście ci
„artyści” zrobili by ładniejszy pomnik (czemu nie) ale nie przedstawiał by on NIC albo pokazywałby ... że to wina Polaków!”
Facet: „Kiedy na salonach eu-
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ropy zachodniej pojawiała się
„szokująca” sztuka bezczeszcząca świętości wielu ludzi to nic się
nie stało to tyko wizja artystyczna , ma szokować... To tez wizja
artystyczna, na „nieszczęście” co
niektórzy poprzez tą wizje chcą
wykrzyczeć swój ból po stracie
rodzin .Chce Pan im zamknąć
usta? Cichooo... bo to nie wypada?”
Zdrowy rozum: „Krzesimir Dębski: - Takich rzeczy robić nie wolno! A czy mówiłeś to bandytom z
UPA? Oni to robili naprawdę!!!”
Lubelak: „Zupełnie nie rozumiem p. Krzesimira. To nie ma
być przecież pomnik kontrowersji polsko ukrainskich. To ma być
pomnik RZEZI. Nie ma mowy o
tym, żeby taki pomnik mógł przesadzać w opisie ludobójstwa.”
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
dla tego samego portalu powiedział m. in.: „Rząd polski
przez długie lata nie potrafił ani
postawić pomnika ofiarom, ani
w inny sposób upamiętnić tych
osób. Trzeba dodać, że 85 proc.
ofiar UPA do dziś nie ma swoich grobów. Kto dba o pamięć?
Dbają rodziny, które ogromnym
wysiłkiem wbrew poprawności
politycznej od dziesiątków lat o to
walczą. Kiedy coś zrobią, od razu
są krytykowane. Bardzo łatwo jest
krytykować komuś pomnik, trzeba
jednak zapytać się co ta osoba,
która krytykuje, zrobiła choćby
przez te 30 lat istnienia III RP dla
tej sprawy. Moim zdaniem tu nie
chodzi o wartość artystyczną, bo
to jest rzecz względna. Według
mnie, głównym powodem ataków na ten pomnik są naciski ze
strony Ukrainy, która bez przerwy próbuje tę sprawę zamiatać
pod dywan. Niezależnie od tego,
co rodziny kresowe zrobią, czy
zorganizują marsz, czy zorganizują uroczystości, zawsze płynie
krytyka i ze strony Ukrainy, która
gloryfikuje oficjalnie ludobójców,
i ze strony środowiska tzw. giedroyciowców, czyli ludzi którzy
wierzą w mit Jerzego Giedroycia,
co z mojej strony jest taka licentia
poetica. Myślę, że ta sprawa jest
przede wszystkim przez państwo
polskie niezałatwiona. Państwo
polskie zaniedbało tę sprawę. To
samo działo się zarówno za rządów PO, jak i PiS.
Ludobójstwo było tak straszną
rzeczą, że tu żaden pomnik nie
wyrazi tego, co się działo. Druga
kwestia, to zakłamanie. Sprawa
ta była zakłamana za czasów komunistów i jest zakłamywana za
czasów obecnych, III RP. I moim
zdaniem, ten pomnik to wyrzut sumienia dla ludzi obecnej, jak i poprzedniej władzy, którzy sami tę
sprawę zaniedbali. To także krzyk
rodzin, które już mają dość tego
kłamstwa, przemilczania, chowania głowy w piasek i pompowania
pieniędzy dla Ukraińców. Pomnik
jest drastyczny. Natomiast samo
ludobójstwo było drastyczne, jak
i zakłamanie wokół tego było
drastyczne. Ja jeszcze powiem
jedną rzecz: ten pomnik stworzył
człowiek – Andrzej Pityński – który jest kawalerem Orderu Orła
Białego za wiele pomników, które
stworzył.” (Za: https://dorzeczy.

pl/kraj/51861/To-krzyk-rodzin-i-wyrzut-sumienia-dla-ludziobecnej-wladzy-Ks-IsakowiczZaleski-o-Pomniku-RzeziWolynskiej.html ).
I doczekał się... groźby jakiegoś
ukraińskiego faszysty: „Na pohybel z Zalewskim i twórcą tego
pomnika”. Czyli na szubienicę.
A to jest już wezwanie do fizycznej napaści nie tylko na mnie,
ale i na prof. Andrzeja Pityńskiego, odznaczonego niedawno Orderem Orła Białego przez
pana prezydenta Andrzeja Dudę.
Dlatego też redakcja portalu, która posiada IP danego komputera,
winna zgłosić sprawę do prokuratury. Tym bardziej, że bagatelizowanie tego typu gróźb może
prowadzić, co nie daj Boże, do
tragedii. Vide: sprawa Cyby. Czekam więc na ruch redakcji”.
O takim „ruchu redakcji” jakoś
nic nie słychać.
Natomiast internauta Stanisław
z Wałbrzycha, 24 grudnia 2017,
napisał: „Od ponad 2000 lat
chrześcijanie z namaszczeniem
czczą Jezusa Ukrzyżowanego.
Męka i śmierć Pana Jezusa zaznaczona jest ubiczowaniem, koroną cierniową, wbitymi w ciało
gwoździami i przebitym bokiem.
W wielu wizerunkach widać
spływającą krew. Nikt nie śmie
powiedzieć, że to wizerunek drastyczny i godzi w kogokolwiek.
Dlaczego zatem Ukraińcy „wypominają „ Polakom zachowanie
pamięci o przodkach tak okrutnie
doświadczonych tylko dlatego, że
byli Polakami?”
Komitet Społeczny na rzecz pomnika Rzeź Wołyńska w Toruniu
wystosował Apel do Rodaków
w Kraju i Zagranicą. Napisano
w nim m.in.: „Znakomity polski
artysta, mieszkający w Stanach
Zjednoczonych, prof. Andrzej
Pityński, przygotował pomnik
„Rzezi Wołyńskiej”. I od razu posypały się na jego głowę gromy.
Został zaatakowany z wielu stron
naraz. Zarzucają mu przeciwnicy złą formę pomnika, brutalny
wyraz i agresywną wymowę, a
nawet kicz i tandetę. Dodają, że
dzieci nabite na widły, to zgroza
i przerażenie. A jak wyglądały w
rzeczywistości dzieci nabite na
widły? Jak wyglądały niewinne
istoty zadźgane nożami, siekierami, widłami? Jak wyrazić te sceny w sztuce, by pokazały prawdę
i wstrząsały sumieniami? Tak,
jak zrobił to prof. Pityński? Z artystyczną precyzją i historyczną
wiernością. Zarzuty więc wobec
jego dzieła nie mają żadnej merytorycznego uzasadnienia. Na
nic nie zdadzą się demagogiczne
ataki na ideową wymowę rzeźby
typu: „ Ludzie, którzy to projektują, mają chorą wyobraźnię”
albo cyniczne ukraińskie insynuacje polityczne w rodzaju: „to
element wojny hybrydowej”. /.../
I oto mamy atak na nowe, wybitne dzieło sztuki prof. Pityńskiego. Atak na pomnik obrazujący
gorzką prawdę ukraińskiego ludobójstwa. Wrogowie prawdy za
wszelką cenę pragną zlinczować
autora, a dzieło zablokować. Byle
by tylko nie wspominać o banderowskich zbrodniach, zapomnieć

o ludobójstwie i cierpieniu milionów polskich obywateli, rżniętych, katowanych, mordowanych
siekierami, widłami i palonych
żywcem w stodołach, zapomnieć
o dzieciach wbijanych na sztachety i przybijanych gwoździami
do drzwi i stołów. Ale my i nasi
potomkowie nigdy tego nie zapomnimy. Sztuka ma obowiązek
przypominać naszą tragiczną historię. I dzieło prof. Pityńskiego
przypomina. To dzieło wyjątkowe, pełne dramatycznej prawdy
i historycznych odwołań. Pisze
o nim pięknie Witold Zych, dr
historii sztuki i krytyk sztuki:
„Twórczość Pityńskiego ma swoje korzenie w sztuce chrześcijańskiej. W jego pomniku “Rzeź
Wołyńska” doszukać się można
wpływów Mistrzów Renesansu,
tworzących “Rzeź niewiniątek”
(Giotto, Raphael, Matteo di Giovanni), czy “Salome z głową na
tacy św. Jana Chrzciciela” ( Leonardo da Vinci, Guido Reni,
Gustave Moreau), a w rzeźbie
Donatella i Verrocchia. Na głównym placu Florencji Piazza della
Signoria, stoi kompozycja rzeźbiarska z brązu z obciętą głową
Meduzy, Benvenuto Celliniego,
uważana za jedno z arcydzieł
włoskiej sztuki… Monumentalne rzeźby mistrza Pityńskiego są
fenomenem w skali światowej
w historii sztuki. Wstrząsają,
szokują, przekazują zawartą w
nich historyczna prawdę i duchowe ponadczasowe wartości.
Pomniki… krzyczą w rozpaczy i
trwodze: Nigdy więcej!!!. Kto je
raz zobaczy, nigdy ich nie zapomni… Najwyższy czas by wyraźnie powiedzieć, że pomnik “Rzeź
Wołyńska”… jest oryginalnym,
wstrząsającym dziełem sztuki, w
pełni polskim, chrześcijańskim
symbolem, który w swoim przekazie ma wymiar uniwersalny i
ponadczasowy. Jest wybitnym
dziełem sztuki monumentalnej w
historii rzeźby światowej. Z całą
pewnością postawienie tego pomnika w Polsce jest naszym obowiązkiem. Tego wymaga godność
i honor naszego Narodu”.
Apelujemy do wszystkich środowisk kresowych, do rodaków w
kraju i za granicą, do organizacji
i stowarzyszeń młodzieżowych i
kombatanckich, do wspólnot lokalnych, o skupienie się wokół
naszego Komitetu i wspieranie
jego inicjatyw i działań. Apelujemy do ludzi nauki i kultury o
pomoc w jego pracach. Niech
pamięć o ofiarach zbrodni ukraińskiego ludobójstwa stanie się
też pamięcią o Wielkiej Polsce,
której bez Kresów nigdy by nie
było. Monumentalne dzieło prof.
Pityńskiego, odznaczonego Orderem Orła Białego przez prezydenta Andrzeja Dudę, to wyraz
bólu i cierpienia, krzyk rozpaczy
i symboliczna droga krzyżowa,
którą przeszedł Naród Polski
na Kresach. Ale to także znak
umiłowania prawdy i dziejowej
sprawiedliwości. Oby stał się on
miejscem refleksji, modlitwy i
zadumy, w którym można będzie
złożyć kwiaty i wspomnieć tych,
którzy nie mają grobów ani krzyży, bo ich ciała mordercy wrzucili
do przydrożnych rowów, spalili
albo zagrzebali w dołach śmier-
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ci. Czyńmy wszystko, by pomnik
poświęcony ofiarom ukraińskiego
ludobójstwa znalazł swoje godne
miejsce w Toruniu.” (Komitet
Społeczny: prof. Włodzimierz
Osadczy, historyk; Stanisław
Srokowski – pisarz; Mirosław
Kokoszkiewiczdziennikarz.
Za: http://isakowicz.pl/komitetspoleczny-na-rzecz-pomnikarzez-wolynska-w-toruniu/ ).

Poniżej kilka przypadków mordowania polskich dzieci, co utrwalił
na pomniku prof. Pityński. Faktem jest, że najwięcej polskich
dzieci „ukraińscy powstańcy”
zarąbali siekierami, zakłuli bagnetami, bądź zarżnęli za pomocą noży. Powszechną metodą ich
„walki narodowowyzwoleńczej”
było także nasadzanie żywych
dzieci na kołki lub sztachety w
płocie, przybijanie kołkami do
ziemi lub gwoździami do ścian,
za języki do blatu stołu, czy topienie żywych lub poranionych w
studniach.
W maju 1943 roku we wsi Szpikołosy pow. Krzemieniec „powstańcy ukraińscy” po rzezi Polaków obnosili po wsi zwłoki 5
dzieci nabite na widły (Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa:
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945;
Warszawa 2000, s. 411. „Szpikołozy – na skutek bestialskich metod mordowania Polaków, Niemcy spalili tę wieś. Dzieci polskie
nosili tam Ukraińcy, rozwieszone
na widłach” (AAN, DR, sygn.
202/III/200, k. 32 – 35). Świadkowie podają, że zszokowani bestialstwem Ukraińców Niemcy
spalili tylko część domów ukraińskich, ale ludność na ich widok
uciekła i strat nie poniosła.
11 lipca 1943 roku w kol. Wygranka pow. Włodzimierz Wołyński zamordowano co najmniej
157 Polaków. Na drugi dzień
przyjechali Niemcy z Sokala na
inspekcję. W pierwszych domach
natknęli się m. in. na dwuletnie
dziecko nasadzone na widły i
wstawione w okno, drugie miało
wsadzoną w brzuch łopatę, którą
podparto drzwi. Zrezygnowali z
oględzin reszty zagród, porobili
zdjęcia i odjechali. (Siemaszko...,
s. 836 – 837). We wsi Przewały pow. Włodzimierz Wołyński
Ukraińcy zaatakowali ludność
polską zgromadzoną w kościele.. „Jeden z Ukraińców nadział
dziecko polskie na widły i podniósł w górę, krzycząc: dywyś,
polski oroł”. [Podziwiajcie, polski orzeł] (Siemaszko..., s. 879).
12 lipca 1943 roku we wsi Werchnów pow. Włodzimierz Wołyński
upowcy zamordowali 3-osobową
rodzinę polską: Michałkiewicza
i jego 2 córki do lat 8, które nadziali na bagnet i śmiali się, że to
„polski samolot” (Siemaszko..., s.
824).
29 sierpnia 2943 roku w kol. Augustów pow. Horochów zamordowali 7-osobową rodzinę polską.
Świadek Kajetan Cis, ukryty w
kopie zboża złożonej z dziesięciu
snopków widział nieudaną próbę
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ucieczki rodziny Malinowskich.
Rodzina ta liczyła 7 osób: rodziców, teściową i dzieci lat: 2. 3,
4 i 5. „Żywe dzieci podnosili na
widłach do góry - straszny krzyk
(...). Kilku ryzunów poznałem
- mieszkali w przyległych wioskach, sąsiedzi”. (Siemaszko..., ,
s. 1237).
W sierpniu 1943 roku we wsi
Kamienna Góra pow. Równe za
namową sąsiadów Ukraińców,
którzy gwarantowali im bezpieczeństwo, do swoich gospodarstw
powróciły 4 rodziny polskie. Dokonali żniw i gdy zboże stało
już w snopkach, ci sami sąsiedzi
Ukraińcy pewnego ranka wszystkich Polaków przebywających we
wsi powiązali drutem kolczastym
i zawieźli na trzęsawisko pod kolonię Lubomirka Stara. „Kiedy
zapędzono wszystkich na to trzęsawisko, zaczęto nożami i bagnetami dźgać poszczególne osoby.
Kiedy, widząc to, Drzewiecki Antoni poprosił słowami „Chłopcy
zastrzelcie mnie”, otrzymał odpowiedź taką: „Zabut to poczotnaja smert, my tobi pokarzem, jaka
ukrajinśka smert” (Zapomnij o
tej zaszczytnej śmierci, my tobie
pokażemy, jaka jest ukraińska
śmierć”). I w tym momencie nadział na bagnet jego wnuczka, a
syna 2-letniego Sawickiej Zofii,
podniósł do góry i kręcąc w kółko, powiedział: „Dywysia Lasze
jak ukraina plasze”(powinno
być: „Dywyś lasze, jak Ukrajina
plasze”, czyli: „Zobacz Polaku,
jak Ukraina płaci (mści się)”.
(Tadeusz Loba, w: Siemaszko....,
s. 1201 – 1202).
We wsi Woskodawy pow. Równe zarąbali siekierami Bolesława
Słowińskiego i jego żonę, a ich 6
dzieci w wieku od 1 roku życia do
12 lat nabijali na widły i kładli na
furę, którą zostały wywiezione do
wsi Korościatyn, gdzie spalili je
żywcem w szopie (Siemaszko...,
722).

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Polskie dzieci ginęły nie tylko
nadziewane przez morderców z
UPA na widły.
25 marca 1943 roku w kol. Tomaszów pow. Kostopol podczas
napadu UPA zamordowała ponad
20 Polaków oraz 4-osobową rodzinę polsko-ukraińską. „Poszukuję świadka męczeńskiej śmierci
Zdzisia Gawła lat 5. Ktoś go widział prowadzonego, uwiązanego
za szyjkę za pomocą zaciskającej
się pętli przez Ukraińców i podnoszonego w górę na tej pętli,
gdy kaci prowadzący dziecko szli
przez ukraińską wieś Postójne.
Stały tam przy drodze gromady
rozmawiających ze sobą ukraińskich ludzi. Wtedy prowadzący dziecko unosili koromysło do
góry i dziecko zawisało w powietrzu machając rączkami i nóżkami, bo się dusiło. Ludzie ze zgrozą odwracali głowy nie chcąc na
to patrzeć. A kaci byli ubawieni
reakcją dziecka i przy następnej
gromadzie ludzi powtarzali teatr.
Kto widział finał tej nieludzkiej
„zabawy”? (Janina Stefaniak,
jankasno@wp.pl; w: www.stankiewicze,com/ludobojstwo.pl).
26 marca 1943 roku (święto
Zwiastowania NMP) we wsi Radomianka pow. Kostopol: „Jako
jedne z pierwszych zostały zamordowane dwie kilkuletnie dziewczynki. Nazwisk nie znam. Były
to siostry względem siebie. Moja
siostra Kazimiera, która wtedy miała ok. 3 latek, była wraz
z mamą i siostrą Lonią na tym
pogrzebie. Obie leżały w jednej
trumnie w białych sukieneczkach.
Na szyjkach miały zaplątany drut
kolczasty, a powyrywane języki
leżały obok nich na poduszce.”
(Janina Stefaniak, jw.).

W 1943 roku w pobliżu miasta
Krzemieniec woj. wołyńskie zamordowali Polaka, każąc patrzeć
na to córeczce, a następnie nabili
dziecko na widły i podnieśli w
górę, mówiąc: „Macie polskiego
orła” (Siemaszko..., s. 482).

W nocy z 3 na 4 maja 1943 we
wsi Kąty (Kuty) pow. Krzemieniec na terenie kościoła walkę ze
zgrupowaniem upowców „Kruka” i melnykowców „Chrina” stoczyła grupa polskiej samoobrony.
„Kąty – po męczeniu zabili dziecko, rozcięli usta od ucha do ucha,
a między oczami przybili gwoździem kartę z napisem: „Polska
od morza do morza” (AAN, DR,
sygn. 202/III/200, k. 32 – 35).

W nocy z 22 na 23 lutego 1944
roku we wsi Berezowica Mała
pow. Zbaraż upowcy dokonali
rzezi co najmniej 131 Polaków.
„Katarzynę Tomków, wdowę wraz
z siedmiorgiem dzieci, zakłuto
bagnetami. Podobnie wymordowano całą rodzinę Korylczuków:
Prokopa, jego żonę Anastazję,
i córki – Agnieszkę, Marię, Stefanię i małego wnuka Krzysia.
Uratował się jedynie Władek
Korylczuk, który po krótkiej walce wręcz, wyrwał się rezunom i
zaalarmował całą wieś.” (Władysław Kubów; w: Komański
Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie tarnopolskim
1939 – 1946; Wrocław 2004, s.
923 – 824). „Jego trzyletniego
synka nadziano na bagnet i mimo
krzyku dziecka, bandyci śmiali się
i wymachując bagnetem mówili,
że to jest polski orzeł” (Antonina
Kubów, Stanisława Kubów; w:
Komański..., s. 925).

W kol. Ugły pow. Kostopol 11
maja 1943 roku upowcy zamordowali ponad 100 Polaków. 13-letniego Piotra Kucnera rannego w
nogę oraz jego 4-letnią siostrę
Kazimierę żywcem wrzucili w
ogień, 38-letnią Katarzynę Orzechowską zakłuli widłami a jej
rocznego syna Jarosława oprawca
wziął za nóżki i roztrzaskał głowę
o pieniek (Siemaszko..., s. 302).
„Naocznym świadkiem mordu
była Stefania Orzechowska c.
Stanisława z Folwarku, poszła
do stryjka Władysława na Ugły.
Kiedy rozpoczął się mord Władysław ze starszymi dziećmi zdołał
uciec, natomiast jego żona z 9
miesięcznym dzieckiem ukryła się
razem z kilkoma innymi, w kopcu
na ziemniaki, u sąsiada Ukraińca. Kiedy przyszli na podwórko
banderowcy, on natychmiast pokazał miejsce ukrycia. Dorosłych
zamordowano, a dziecko nabito
na sztachety. Ukraińcy twierdzili
że mordu dokonali banderowcy z Kryczylska.” (Wokół Huty

Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem; w: http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzy-ugly ).

Manię w wieku przedszkolnym
„ukraińscy partyzanci” żywcem
zakopali w ziemi (Siemaszko...,
s. 145).

13 maja 1943 roku w kol. Józefin
pow. Łuck zamordowali 20-letnią
Anastazję Zalewską oraz 3-osobową rodzinę z 5-letnią córką
Henią Zalewską, którą oprawcy
nadziali na sztachetę płotu (Siemaszko..., s. 649).

14 lipca 1943 roku we wsi Kołodno pow. Krzemieniec UPA
dokonała rzezi co najmniej 516
Polaków. Kowalowi ścięli głowę
kosą, jego żonie (lat 31) ucięli
język i piersi, ich córkę 5-letnią
rozdarli na pół. (Siemaszko...,
s. 437). 15 lipca 1943 roku we
wsi Zaborol pow. Łuck upowcy
zaatakowali konwój uciekających Polaków z Antonówki Szepelskiej do Łucka. Zamordowali
54 osoby, m.in. małego chłopca
Bolesława Czerniaka przybili do
ziemi drewnianym kołkiem przez
brzuch, (Siemaszko..., s. 567,
1183).

14 maja 1943 roku w kol. Marcelówka pow. Kostopol:„Dzieci
brano za nóżki i rozbijano głowy o kamień lub o ścianę. /.../ Ze
zgliszcz domu Żygadłów sterczał
tylko wózek dziecinny” (Siemaszko..., s. 269).
12 lipca 1943 roku we wsi Pustomyty pow. Horochów: „Jeden
z Ukraińców złapał Wandę (Piliszczewską, lat 8 – przy. S.Ż), ta
jednak po krótkiej szamotaninie
zdołała się wyrwać. Wyskoczyła na dwór, nie pobiegła jednak,
jak mama i siostra prosto, lecz
skręciła w bok. Przy studni stojącej przed jedną z chałup zobaczyła Ukraińca rozdzierającego
dziecko. - Małą dziewczynkę,
leżała na ziemi. Przydepnął jej
jedną nogę i z całej siły szarpał
za drugą, właśnie po to, by dziecko rozedrzeć. Potem wrzucił ją do
studni. /.../ Kowalczykowa miała
troje dzieci, dziewiętnastoletnią
Stasię, siedemnastoletniego Tadzia oraz dwuletnią Basię. Gdy
przyszli do ich domu, kazali im
klękać. /.../ Klęczała w środku,
syn i córka po jej bokach, mała
Basia stała w łóżeczku. Jeden z
bandytów strzelił. Syn i córka
Kowalczykowej upadli od razu,
jej kula przestrzeliła dłonie. Też
upadła, udała, że nie żyje. Basia
zapłakała. Ukrainiec podszedł do
niej, dziecko wyciągnęło ręce do
srebrnego ostrza, tamten pchnął,
zatopił je w jej piersi. /.../ Kowalczykowa odzyskała przytomność. Zeszła na dół do piwniczki.
Owinęła przedziurawione ręce
szmatami, usiadła na taborecie.
A z góry, przez szczeliny w podłodze, kapała na nią krew. Krew
jej martwych dzieci, oblepiała ją
od głowy do stóp. W końcu nie
była w stanie tego znieść, wyszła
po dwóch godzinach. Zawinęła
ciała w prześcieradła, wykopała
pod oknem dół i powkładała tam
swoje martwe dzieci.” (Damian
Szymczak: „Czy żołnierze chodzą z tasakami”; w: „Gazeta Polska” z 23 lipca 2008).
11 lipca 1943 roku w kol. Teresin pow. Włodzimierz Wołyński
upowcy oraz chłopi ukraińscy z
Kohylna i Gnojna wymordowali
co najmniej 207 Polaków; troje
dzieci w wieku: 1,5 roku oraz 5
i 8 lat Ukrainiec zakopał żywcem
w ziemi (Siemaszko..., s. 941
– 942). We wsi Ziemlica pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi siekierami, szpadlami,
widłami i innymi narzędziami
zamordowali około 90 Polaków
; „Dzieci nabijano na zaostrzone kolki i wrzucano do studni.”.
(Siemaszko..., s. 854). W nocy z
11 na 12 lipca 1943 roku we wsi
Zahorów Nowy pow. Horochów
dwoje dzieci: 11-letniego Edwarda Ślusarskiego oraz jego siostrę

We wsi Wyrka pow. Kostopol grupa Polaków, którzy poprzedniego
dnia (tj. 16 lipca) uciekli do Huty
Stepańskiej, przyszła do swoich
gospodarstw po żywność i została zaatakowana przez Ukraińców.
Zanim grupę tę zaatakowali upowcy: „/.../ zobaczono rozmiary
bestialstwa. We wsi leżeli ludzie z
odrąbanymi rękami, wyłupionymi
oczami, które penetrowały mrówki, przybici do ziemi (także dzieci)
kołkami przez brzuch.” (Siemaszko..., s. 305).
We wsi Izów pow. Włodzimierz
Wołyński latem 1943 roku podczas żniw upowiec Łupinka z Izowa przechwalał się, ilu Polaków
zamordował i jak polskie dzieci
nasadzał na kołki. Po wojnie Łupinka rozpoznany został w Polsce
jako działacz wysokiego szczebla
w PZPR, nosił inne nazwisko.
We wsi Kohylno pow. Włodzimierz Wołyński zamordowali
4-osobową rodzinę polską kowala Władysława Janczewskiego: kowalowi odcięli ręce i nogi;
12-letniemu synowi ścięli głowę
kosą, przy czym 2 Ukraińców zakładało się, czy można to zrobić
jednym ruchem; 4-letniego syna
przybili gwoździami do ściany
mieszkania i tak pozostawili, aż
skonał; żonie, będącej w ostatnim
miesiącu ciąży rozpruli brzuch i
po wyciągnięciu dziecka rzucili
na gnojowisko wołając po ukraińsku: ”Popatrzcie jak lata polski
orzeł”. Żona żyła jeszcze 4 lata,
gdyż po odejściu „powstańców
ukraińskich” sąsiad owinął ją w
matę i zawiózł do szpitala (Siemaszko..., s. 922).
We wsi Medwedówka pow. Kostopol na początku lipca upowcy
z sąsiednich wsi zamordowali co
najmniej 57 Polaków. Znęcali się
zwłaszcza nad dziećmi, z których
kilkoro pokłutych zdołało dowlec
się do sąsiedniej Janówki. 3-letniego Adasia Bagińskiego nasadzili na kołek (Siemaszko..., s.
270).
„Nie pamiętam, jaka to była wieś,
chyba Moczułki, wtedy po raz
pierwszy zobaczyłem, jak „Jastrząb” płacze. A to był twardy
żołnierz, który rzadko pokazywał
emocje. Widok, jaki tam zastaliśmy, przechodził ludzkie pojęcie.
Maleńkie dzieci powbijane na kołki w płocie. Kobiety leżały na podwórku z rozprutymi brzuchami.
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Jedna z nich była w ciąży. Wyrwany z jej brzucha płód leżał obok
niej. Wszyscy mężczyźni mieli odrąbane siekierami głowy.” (Marek A. Koprowski: Oprawca jeszcze żyje. W: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojnaswiatowa?zobacz%2Fwaclawgasiorowski 03 lipca 2013).
We wsi Kąty (Kuty) pow. Luboml upowcy i chłopi ukraińscy
z okolicznych wsi wymordowali
około 250 Polaków. Jaszczukową z 5 córkami wrzucili do studni
żywcem. Janinie Prończuk i jej
dwom synom w wieku lat kilku
odcięli głowy. Niemowlę o nazwisku Sacharuk zabili uderzając
główką o ścianę domu – w tym
dniu odbywały się jego chrzciny
(Siemaszko...., s. 494 – 496). „O.
Kazimierz Prończuk z Kątów k/
Lubomla, urodzony 17.04.1932
r. W domu było ich dziesięcioro.
31.08.1943 r. UPA wraz Ukraińcami z sąsiednich chutorów
- wymordowali i spalili Kąty. Wymordowano ponad 300 osób w
tym rodzinę Prończuków. Ocalał
ojciec, dwóch braci i dwie siostry.
Kazimierz jedenastoletni chłopiec
wraz z ojcem i bratem, zbijali w
Lubomlu trumny - swoim najbliższym, a po dwóch dniach od mordu - pojechali po umęczone zwłoki
matki i rodzeństwa. Zapamiętany
widok był okropny - pobitych siekierami matkę z małymi dziećmi
- posadzono opartą o gruszę na
ławce i pokładziono na jej kolana
zwłoki pobitych dzieci. Ukraińcy szydzili - że to pomnik Matki
Polki! Wszystko to i sceny mordu
widział ukryty w pobliżu domu.
Pochowali w skrzyniach, na lubomelskim cmentarzu od drogi. ”
(Krzysztof Kołtun: Wspomnienie
o Ojcu Redemptoryście Kazimierzu Prończuku; w: http://www.
rymacze.pl/a29.html).
1 września 1943 roku we wsi
Terebejki pow. Luboml została
zamordowana przez upowców
4-osobowa rodzina Mordaczów:
Stefan Mordacz lat ok. 48 (zarąbany siekierą), jego żona Stefania
(zakłuta bagnetem), ich dwoje
dzieci: Marię lat 8 i Jana lat 6
powiesili w kuchni na hakach.
Sprawcą mordu był Iwan Paciuk,
sotnik UPA z rejonu wsi Sokół,
były gajowy, razem z synem Wasylem. (Siemaszko..., s. 500).
19 września 1943 roku w kol.
Piaseczno pow. Kowel upowcy i
chłopi ukraińscy zamordowali co
najmniej 93 Polaków; 4-letniego
Kazimierza Frantczaka przybili
kołkiem do ziemi przez brzuch
(Siemaszko..., s. 373).
W kol. Świętocin pow. Włodzimierz Wołyński upowcy z
miejscowymi Ukraińcami wymordowali około 100 Polaków.
„Partyzanci ukraińscy” uprowadzali także całe rodziny polskie
do pobliskiej leśniczówki i tam je
mordowali. W kilka dni po rzezi
31 sierpnia upowcy zamordowali w leśniczówce grupę 25 – 30
Polaków. „W tejże leśniczówce
znajdowało się wówczas kilkoro
małych dzieci przybitych do ścian
za ręce i nogi, już martwych”
(Siemaszko..., s. 940).
W wigilię 1943 roku we wsi
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Kotłów pow. Złoczów upowcy
zamordowali 7 rodzin polskich
podczas wieczerzy wigilijnej,
35 Polaków. „Tam były pomordowane młode dziewczęta i jakże okrutnie... jedną powieszono
za włosy na drzwiach i rozpruto
jej brzuch, a drugiej z kolei ręce
przybito gwoździami do stołu, a
stopy – do podłogi. Albo ten maleńki chłopczyk... powieszony za
genitalia na klamce..” (Franciszek Sikorski: Iwa zielona, Wrocław 1984, s. 189 – 190).
W wigilię 1943 roku w miasteczku Ołyka pow. Łuck: „Kazimiera
Marciniak jako 13-letnia dziewczynka była świadkiem ludobójstwa dokonanego przez UPA
na Polakach. Zginęły 42 osoby.
Następnego dnia widziała sceny,
których nie zapomni do końca życia. ”Razem z koleżanką zajrzałyśmy do domów, gdzie byli pomordowani. W jednym z nich na
kanapie leżało dwóch chłopców,
w wieku ok. 8 - 10 lat. Mieli odrąbane głowy. W innym domu widziałyśmy zasztyletowaną ciężarną
kobietę. W pobliżu stała kołyska, a
w niej może półtoraroczne dziecko.
Miało wydłubane oczka i powykręcane palce, ucięty i wyciągnięty
język. Leżało tak na beciku, wkoło
wszystko było zakrwawione”. (Michał Okrzeszowski: Dramat Wołynia. „Widziałam dzieci z odrąbanymi głowami”; 16 lipca 2016; w:
http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/a/dramatwolynia-widzialam-dzieci-zodrabanymi-glowami,10413716 ).
W kol. Strzelecka pow. Włodzimierz Wołyński w grudniu 1943
roku upowcy oraz chłopi ukraińscy zamordowali 47 Polaków. „W
rodzinie Prucnala wymordowano
8 osób, w tym 6 dzieci. Dzieci
porąbano siekierą, odcięte głowy nabijano na kołki w płocie, 9
miesięczne dziecko nabito na płot
żywcem”.(Siemaszko...., s. 851).
Właściciela wiatraka oraz 5 dzieci rannych wrzucono do studni.
Wśród oprawców był Aleksy Kalińczuk. Na przełomie 1943/1944
zgwałcił on i zastrzelił Polkę. Po
wojnie zamieszkał w Kaliszu pod
przybranym nazwiskiem Jan Wiśniewski. Sądzony w 1969 roku
w Lublinie za zbrodnie na ludności żydowskiej i polskiej otrzymał
karę 15 lat więzienia. Ile odsiedział i jakie są jego dalsze losy?
17 stycznia 1944 we wsi Kro-
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sienko pow. Przemyślany banderowcy zamordowali 15 Polaków.
„Tego dnia zamordowano też pięcioosobową rodzinę. Rodziców
powieszono nogami do sufitu,
wbijając kołki do ust. Czternastoletniego syna zamęczono łamiąc
żywcem nogi i ręce, a dwie małe
wnuczki, Jolę i Stasię, powieszono za wnętrzności na płocie. /.../
Na pogrzeb przyjechał ksiądz
Florek, kleryk, który kończąc
ceremonię powiedział: „Bóg o
wszystkim pamięta. Na pewno nadejdzie dzień zapłaty”. Słowa te
sprawiły, że gdy wracał z pogrzebu został napadnięty przez kilku
banderowców, którzy wyrwali go
z tłumu. Wlekli go około 100 metrów, a później rzucili na sanie i
odjechali w kierunku Zaciemnego. Na drugi dzień podrzucono
do wsi jego pocięte piłą zwłoki”.
(Wiktor Błaszków; w: Komański..., s. 779).
W styczniu 1944 roku we wsi
Bołtury pow. Brody: „Rano wyjechaliśmy do Bołtur. Pamiętam, że
gdy wszedłem do jednego z częściowo spalonych domów, ujrzałem tam leżące na komodzie około
roczne dziecko. Miało rozkrzyżowane, przybite gwoździami ręce
i nóżki. Było martwe.” (Czesław
Keller; w: Komański..., s. 581).
W nocy z 12 na 13 lutego 1844
roku we wsi Łanowce pow. Borszczów, w części zwanej Szlachta,
banderowcy spalili polskie gospodarstwa oraz wymordowali
około 100 Polaków. „Widziałem
chłopca, może dziewięcioletniego
z rozprutym brzuchem, jak jedną
zastygłą już ręką, podtrzymywał
wypadające jelita, a drugą wyciągniętą do przodu, próbował
się wyczołgać z płonącego domu i
tak zmarł. W innym miejscu leżała
młoda dziewczyna o pięknych jak
len długich włosach, splecionych
w warkocz. Otrzymała cios siekierą w tył szyi, musiała widocznie
jeszcze biec kilkanaście kroków,
znacząc obficie krwią drogę. Na
zawsze utkwił mi w pamięci widok
ciała kilkumiesięcznego dziecka z
roztrzaskaną główką.” (Bernard
Juzwenko; w: Komański..., s. 526
– 527). „Dwojgu dzieciom - było
to rodzeństwo, chłopaczek miał
sześć lat, siostrzyczka miała pięć
lat - odcięto języki - nazwisko ich
to Skórski. ... Druga rodzina nazwiskiem Żołyński; męża nie było
w domu. Przyszli banderowcy, wyłamali drzwi; wyprowadzili żonę

na dwór i siekierą zabili. Widziałem ją jak leżała na podwórku..
Obok niej leżało małe dzieciątko,
może miało sześć miesięcy. Leżało obok swojej mamy, brzuszkiem
do góry, na piersiach i brzuszku było widać kłucia bagnetem.
Buzię miało bielszą od śniegu,
nadzwyczaj białą. /.../ Dziś na
miejscu tej ohydnej zbrodni, jednej z wielu tysięcy, stoi krzyż poświęcony... trzem banderowskim
barbarzyńcom, których Rosjanie
otoczyli tam przy końcu 1945r!”.
(http://forum.gazeta.pl/forum/w,48782,79378212,,A_na_
zgliszczach_psy_wyly_na_chwale_Samostijnej.html?v=2 ). „Od
strony Szlachty nadbiegła głośno
płacząca kobieta (Skórska), a zobaczywszy tatę i wujka, krzyknęła – O Boże, jak to dobrze, że wy
jeszcze żyjecie! Moje dzieci zostały zamordowane! Nawet języki im
obcięli! Oczy im wydłubali! Boże
mój, Boże, za co pokarałeś takie
małe istoty?!”. (Mieczysław Walków: Zbrodnia UPA w Łanowcach; w: http://www.kresy.info.
pl/menu-serwisu/historia/1185-zbrodnia-upa-w-anowcach ).
We wsi Słobódka Wasylkowiecka
pow. Kopyczyńce: „W nocy na 16
lutego br. zbrodniarze ukraińscy
zamordowali 5 osób z 3 rodzin
Międzybrodzkich i 3 mężczyzn z
innych rodzin. Między ofiarami
jest niemowlę, któremu zbrodniarze połamali rączki i przybili
do kołyski”. (1944, 5-11 marca,
Meldunek tygodniowy Wydziału Informacji i Prasy Okręgowej
Delegatury Rządu we Lwowie
dotyczący terroru ukraińskiego,
opracowany przez dr Kazimierza
Świrskiego ps. „Brat”).
W nocy z 17 na 18 lutego 1944
roku we wsi Ludwikówka pow.
Rohatyn upowcy zamordowali
ponad 200 Polaków. „Mordowali
ludzi w straszliwy sposób. Małe
dzieci nadziewali na widły i żywcem wrzucali do ognia, a ludzi
dorosłych palili w ich własnych
domach albo wpędzali do stodoły
i tam podpalali” (Helena Alicja
Dul; w: Siekierka..., s. 426; stanisławowskie). „Ciała zabitych pochowano w trzech dużych dołach
w rogu cmentarza. Z biegiem lat
ziemia nad zwłokami zapadła się.
Wklęśnięcia ziemi są teraz śladem po mogiłach tych ludzi. Dziś
nie ma tam już na mogiłach krzyża, znaku ich wiary. Na miejscu
wioski jest tylko zaorane pole”

(Emilia Krupska; w: Siekierka
Szczepan, Komański Henryk,
Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie stanisławowskim
1939 – 1946; Wrocław, bez daty
wydania, 2007, s. 438).
We wsi Huta Pieniacka pow. Brody 28 lutego 1944 roku esesmani
ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna”, upowcy oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi dokonali
rzezi 1100 – 1300 Polaków. „Po
odejściu ukraińskich esesmanów
z Huty Pieniackiej byłem jednym z
pierwszych, którzy dotarli do spalonej wsi. /.../ Dopalały się jeszcze zabudowania, na drogach i
polach leżeli martwi ludzie. Dużo
widziałem dzieci na sztachetach
płotów lub leżących z rozbitymi
główkami. Wokoło śnieg był czerwony od ludzkiej krwi. W stodołach leżały dziesiątki zwęglonych
ciał ludzkich” (Bronisław Zagrobny; w: Komański..., s. 611).
W nocy z 9 na 10 marca 1944
roku we wsi Szerokie Pole (Pochersdorf) pow. Dolina upowcy
wymordowali. „Dalej leżała w
ogródku Paszkowego Leona żona,
a dziecko rozdarte na płocie”
(Ludwik Puzio; w: Siekierka...,
s. 84, stanisławowskie). „Dzieci w oczach rodziców rozrywano
na kawałki i wrzucano do ognia,
również postrzelonych, na spalenie, rzucano do ognia.” (1944, 20
marca – List Wł. Bobrowskiego /
PolKO Stryj/ do Dyrektora RGO
w Krakowie dotyczące opisów
okrucieństwa
dokonywanego
przez bandy ukraińskie przy wyniszczaniu ludności polskiej. W:
B. Ossol. 16721/2, s. 25-26).
W nocy z 28 na 29 marca 1944
roku we wsi Wołczków pow. Stanisławów upowcy spalili gospodarstwa polskie i zamordowali
140 Polaków. „Moja sąsiadka
Anna Śrutwa, która mieszkała
nad Potokiem, uciekała z 4-letnim synem. Matkę zamordowano,
a dziecku nożem rozpruto brzuszek i wycięto język”. (Jadwiga
Gwizdak; w: Siekierka..., s. 514;
stanisławowskie).
W marcu 1944 roku we wsi Kurdwanówka pow. Buczacz miejscowi Ukraińcy zarąbali siekierą 16-letnią Jadwigę Skotnicką,
9-letniemu Bronisławowi Skotnickiemu odrąbali ręce i nogi żą-
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dając podania miejsca ukrycia się
matki i sióstr. Zarąbali siekierami
około 50-letnie małżeństwo Anielę i Michała Wójdów oraz spalili
żywcem ich 6-letnią córkę. (Komański..., s. 159).
„Druga część tragedii rozegrała
się z Marią Badecką i jej synkiem.
Przyszli banderowcy i oboje zabrali. Zgwałcili ją, obcięli piersi
i zastrzelili, a dziecko przywiązali
do dwóch ugiętych drzew, które
prostując się, rozerwały je. Scenę tę oglądał z ukrycia parobek”
(Jadwiga Badecka; w: Siekierka
Szczepan, Komański Henryk,
Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie lwowskim 1939
– 1947; Wrocław 2006, s. 188).
Mord miał miejsce 29 kwietnia
we wsi Łąka pow. Sambor, dokąd uciekła z synem z przysiółka Zady po rzezi 10/11 kwietnia
1944 roku.
12 kwietnia 1944 roku we wsi
Hucisko pow. Bóbrka upowcy
oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi dokonali rzezi 118 Polaków. „12-letni Jan Węglowski,
syn Andrzeja, schwytany przez
banderowców, został doprowadzony do miejsca kaźni na „tarninie” i tam żywcem spalony..
Kilkanaście małych dzieci, które
były schwytane podczas ucieczki, a których nazwisk nie zapamiętałam, oprawcy ukraińscy
nadziewali na sztachety płotów
lub żywcem wrzucali do studni”
(Julia Iwanicka; w: Siekierka..., s.
47 – 48; lwowskie).
Powyżej podane są tylko przykłady okrutnych zbrodni na
dzieciach polskich dokonanych
przez UPA spośród kilkuset relacji świadków. Ofiary te nie tylko
nie mają pomników na swoich
grobach na Ukrainie, ale w większości leżą w nieoznakowanych
dołach porośniętych chwastami
lub drzewami. Od kwietnia 2017
roku władze Ukrainy zabroniły poszukiwania ich szczątków.
ekshumacji i postawienia na nich
chociaż prostego krzyża. Teraz
usiłują nie dopuścić do postawienia Im symbolicznego pomnika
w Polsce. A o grom z nieba woła
fakt, że do tego banderowskiego
bandytyzmu dołączyła się część
„elit polskich”.
Stanisław Żurek
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BANDERYZM KWITNIE NA
UKRAINIE ROZMOWA
Z LESZKIEM MILLEREM SLD
Aleksander Szumański
Jestem bardzo zgorszony stanowiskiem polskich władz, również
polityków opozycyjnych, którzy
przechodzą do porządku dziennego nad odradzającym się nacjonalizmem ukraińskim. Nacjonalizmem, który ma bardzo wyraźnie
antypolskie ostrze. Polscy politycy
udają, że tego nie widzą, a jeżeli
już reagują, to bardzo ostrożnie.
Natomiast banderyzm kwitnie i
na Ukrainie rehabilituje się nie
tylko zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię, ale nawet SS-Galizien” – mówi Leszek Miller
w wywiadzie dla MP.
Panie Premierze, jak się Pan czuje
udzielając wywiadu endeckiej gazecie, jaką jest „Myśl Polska”? Zetknął się Pan wcześniej z naszym
pismem?
- Czuję się jak debiutant, bo nigdy nie udzielałem tego rodzaju
wywiadu. Natomiast „Myśl Polską” znam, bo od czasu do czasu
czytuję felietony redaktora naczelnego Jana Engelgarda, więc
mam wogóle wyobrażenie o linii
waszego pisma.
Od kilku lat jest Pan na politycznej
emeryturze. Czy czuje się Pan politykiem przegranym?
- Każdy kiedyś będzie na emeryturze i emerytura to w żadnym
wypadku nie oznacza czegoś
przegranego, to naturalna kolej
rzeczy. Wszystkie kariery zawodowe, dziennikarskie i polityczne, kiedyś się zaczynają i kiedyś
się muszą kończyć. Natomiast
w moim politycznym życiu nie
brakowało wzlotów i upadków.
To jest taka linia sinusoidalna.
Jestem wdzięczny losowi, że mogłem uczestniczyć w ważnych
wydarzeniach od okrągłego stołu poczynając, a na podpisaniu
traktatu akcesyjnego wprowadzającego do Unii Europejskiej
kończąc.
Ale SLD popełnił sporo błędów.
Czy uważa Pan, jak twierdzi prof.
Bronisław Łagowski, że największym błędem lewicy było oddanie
pola, i to całkowicie, obozowi solidarnościowemu w sprawie tzw.
polityki historycznej? Lewica po
prostu uznała, że to opozycja miała całkowitą rację w politycznym
sporze lat 80., i to otworzyło drogę
do całkowitego zakwestionowania
PRL, a co za tym idzie potrzeby
istnienia lewicy w postaci SLD na
polskiej scenie politycznej.
- Ja nie podzielam do końca tego
poglądu. Natomiast jeżeli już

mówić o błędzie, to on się raczej
wiąże z tym, że w pewnym czasie
my uznaliśmy, że historia nie będzie przedmiotem bieżącej walki
politycznej. Jednym słowem, że
historia to jest pewien rozdział
zamknięty, natomiast trzeba
główną uwagę skoncentrować
na przyszłości, na wyzwaniach
dotyczących przyszłości. Jak
pani zresztą pamięta różne nasze kampanie wyborcze, czy
Aleksandra Kwaśniewskiego w
kontekście prezydenckiej kampanii, czy SLD-owskiej, to my
ciągle mówiliśmy o przyszłości.
„Wybierzmy przyszłość” – to
hasło Kwaśniewskiego chociażby. Jednak w tym przypadku pomyliliśmy się, bo zwłaszcza obóz
braci Kaczyńskich udowodnił,
że historia może być przewinięta do bieżącego arsenału walki
politycznej. A to co w tej chwili
realizuje PiS, to oznacza, że historia jest jednym z głównych
instrumentów tej walki.
Lewica w Polsce opanowała w
tej chwili tzw. kawiorowa lewica.
Czyli lewica liberalna, koncentrująca się na prawach mniejszości
seksualnych, emancypacji, etc.
Tymczasem jest Pan w środowiskach prawicowych, ale nie PiS-owskich, traktowany jako przedstawiciel „starej dobrej lewicy”,
która nie uległa modzie na liberalizm i niewyraźne poglądy nawołujące do europeizacji Polski. Czy
Pana zdaniem w Polsce przyszłość
ma lewica kawiorowa czy lewica
tradycyjna, przywiązana do państwa narodowego?
- Wie pani, jak się mówi o lewicy kawiorowej, to trzeba to
uszczegółowić pytaniem, a jaka
część lewicy. Rzeczywiście, jak
się patrzy w Polsce na przestrzeń
lewicową, to tam się zgromadziło
różne ptactwo. I są tacy, którzy
uważają, że głównie trzeba akceptować lewicowość kulturową,
czyli właśnie kwestie obyczajowe, praw kobiet, praw homoseksualistów, itd. Ale jest też lewica,
która mówi, że na pierwszym
planie muszą być kwestie socjalne. My w SLD raczej określaliśmy się kategorią lewica
społeczna, to znaczy taka, która
te wszystkie właśnie problemy
społeczne, socjalne, dotyczące
chociażby równości kobiet i mężczyzn w sytuacji na rynku pracy, czy w kwestii rozwoju tempa
rozwoju gospodarczego. To stawialiśmy jako główny cel. Zresztą SLD nie odbiega tutaj od innych partii Europy Zachodniej.
Jesteśmy zrzeszeni w strukturę
Europejskiej Partii Socjalistów,

więc nasz program jest programem często spotykanym w Europie Zachodniej. I myślę, że tak
już zostanie, że na polskiej lewicy spotka pani ugrupowania,
które będą przede wszystkim
orientowały się na kwestie kulturowe i ugrupowania, które będą
akcentowały raczej te pierwiastki społeczne i socjalne.
A propos tych pierwiastków społecznych i socjalnych – dlaczego w
Polsce tematyka sprawiedliwości
społecznej została zaanektowana
przez partię, która bynajmniej nie
kojarzy się z lewicą, lecz przypisuje się jej przydomek narodowo-konserwatywnej? Na zachodzie
partie konserwatywne kojarzą się z
liberalizmem gospodarczym, a nie
kwestiami socjalnymi.
- Już wiele lat temu, nawet partie skrajnie liberalne zaczęły akcentować programy społeczne.
Można powiedzieć, że partie liberalne zaczęły pochylać się nad
programami społecznymi i socjalnymi także w dobrze pojętym
swoim interesie, dlatego że narastanie nierówności społecznych,
narastanie przekonania o braku
równych szans zawsze prowadzi
prędzej czy później najpierw do
wzrostu znaczenia ugrupowań
takich gwałtownie wyrażających
swoje racje, a potem nawet do
jakiś bardzo poważnych rozruchów społecznych. W Polsce jest
podobnie, czy Platforma Obywatelska, czy Nowoczesna – partie
które określają się jako liberalne
– one przecież też odnoszą się do
rozmaitych problemów społecznych. Natomiast PiS akcentując problemy społeczne i kładąc
nacisk jeszcze na inne kwestie,
które pomogły mu wygrać wybory – moim zdaniem, to jest
na pewno tragedia pod Smoleńskiem, która jest takim paliwem
napędzającym elektorat PiS-u,
czy problematyka żołnierzy wyklętych, taka próba zepchnięcia
tradycji Armii Krajowej w cień
i wyhodowania nowych bohaterów – to wszystko spowodowało,
że PiS wygrał wybory i oczywiście problemy socjalne o których
PiS mówił nagle urosły do takich
bardzo wyakcentowanych. To
oczywiście nie oznacza, że inne
partie polityczne, w tym przypadku SLD nie mają też w tym
zakresie swoich programów.
Ostatnio obserwujemy wzrost notowań SLD, okazuje się więc, że to
stara firma, kojarzona z PRL, jest
bardziej trwała niż lewicowe efemerydy, których nazw nikt już nie

pamięta. Wygląda na to, że wrócicie do Sejmu. Czy Pan tam się też
wybierze?
- Nie, ja już mam ten etap za
sobą. Jak pani na samym początku wspomniała, to już jest
polityczna emerytura. Chętnie
oczywiście komentuję, obserwuję, wypowiadam się. No ale też
wiek robi swoje i już nie mam
tego rodzaju ambicji. Oczywiście
uważam, że absencja SLD jest
jednorazowym akcentem i wszyscy widzą, że Sejm jest lepszy z
SLD niż bez.
Przejdźmy do polityki zagranicznej. Pana premierowanie kojarzy
się z jednej strony z wejściem do
UE, ale także z rehabilitacją Ryszarda Kuklińskiego i poparciem
dla inwazji USA na Irak. Czy
obecnie uważa Pan, że ta polityka
była słuszna? Nie były to działania
popularne w waszym elektoracie.
- Owszem, ale czasami trzeba
pójść pod prąd jeśli jesteśmy
przekonani, że dana decyzja pozostaje w orbicie polskiej racji
stanu. Te trzy kwestie o których
pani wspomniała takie właśnie
były. Zwłaszcza jeśli chodzi o
Unię Europejską. Dlatego że
Polska wchodząc do NATO zapewniła sobie bezpieczeństwo
militarne, a wchodząc do Unii
Europejskiej otrzymała szansę na przyspieszony rozwój, na
postęp cywilizacyjny. Natomiast
te dwie pozostałe kwestie, czyli
interwencja w Iraku i Kukliński, one wynikały z konieczności
międzynarodowych. Jeżeli chodzi o Irak, to była potrzeba, by
uczestniczyć a antyhusajnowej
koalicji pod auspicjami ONZ-tu
i Amerykanów, a Kukliński był
pewną przeszkodą w naszych
staraniach wejścia do NATO i
trzeba było ten problem zdjąć.
Zanany Pan jest z tego, że krytykuje Pan, jako jeden z niewielu polityków tego szczebla naszą politykę wobec Ukrainy. Dlaczego Pan
zajął takie stanowisko, wielu ludzi
lewicy sądzi inaczej, np. Aleksander Kwaśniewski.
- Jestem bardzo zgorszony stanowiskiem polskich władz, również polityków opozycyjnych,
którzy przechodzą do porządku
dziennego nad odradzającym się
nacjonalizmem ukraińskim. Nacjonalizmem, który ma bardzo
wyraźnie antypolskie ostrze. Polscy politycy udają, że tego nie widzą, a jeżeli już reagują, to bardzo ostrożnie. Natomiast bande-
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ryzm kwitnie i na Ukrainie rehabilituje się nie tylko zbrodniczą
Ukraińską Powstańczą Armię,
ale nawet SS-Galizien. A warto
pamiętać, że wszystkie formacje
SS zostały uznane przez Trybunał Norymberski za organizacje
przestępcze i zbrodnicze. Zatem
stanowisko polskich władz jest
tutaj oburzające. Łatwo reagujemy na przejawy nacjonalizmu gdzie indziej, a mając pod
bokiem ewidentny profaszystkowski nacjonalizm ukraiński
władze milczą. Już nie mówiąc
o tym, że to jest uwłaczające pamięci okrutnie pomordowanych
kobiet, dzieci, mężczyzn – ofiar
rzezi wołyńskiej, co do której
polski Sejm uznał, że była ludobójstwem.
Czy zgodzi się Pan z tezą, że polska polityka wobec Rosji jest katastrofą, czymś niespotykanym w
naszej historii, nawet w okresie
sanacji mieliśmy stosunki raczej
poprawne. Do czego to wszystko
zmierza?
- Tak, uważam, że polska polityka w stosunku do Rosji to jest
całkowicie ślepy zaułek. Rusofobia stała się oficjalną doktryną
państwową. Tutaj nie ma jakiś
specjalnych różnic między PiS-em, Platformą Obywatelską,
czy innymi ugrupowaniami. Rusofobia doprowadziła do tego, że
nie ma kontaktów polsko-rosyjskich na szczeblu prezydenckim,
na szczeblu szefów rządów, czy
ważniejszych ministrów. Możemy tylko patrzeć na kontakty rozwijane z Moskwą przez
Niemcy, Francję, Włochy czy
Orbana. I to powoduje, że nasza
pozycja jako atrakcyjnego partnera dla Rosji i dla Zachodu jest
już pieśnią przeszłości. Podzielam pogląd, że polska polityka w
stosunku do Rosji jest katastrofalna.
Teraz pytanie nietypowe – czy wie
Pan, że na niektórych prawicowych forach, w mediach społecznościowych, także narodowych,
ma Pan dobrą opinię a Pańskie
wypowiedzi - na przykład te dotyczące Ukrainy - są często cytowane i dobrze oceniane? Nie obawia
się Pan tego? Czy może to Pana
cieszy, to trochę taki triumf po latach…
- [Śmiech]. Wie pani, zawsze się
cieszę jak słyszę jakieś pochlebne oceny o tym co mówię. Poza
tym ja już jestem na takim etapie i w takim wieku, że mogę
sobie pozwolić na bardzo dużo.
Często posługuję się takim sformułowaniem, że jak miałem tyle
lat co pani, to jak wchodziłem
do pokoju, w którym było pełno
ludzi to zastanawiałem się – czy
oni mnie lubią. Teraz jak wchodzę do takiego pokoju, gdzie jest
pełno ludzi, to sobie myślę – czy
ja ich lubię. To jest podstawowa
różnica w pozycji. Pewnie na
tych forach społecznościowych,
o których pani mówi, też moje
poglądy są zwalczane.
Ale jeżeli na przykład pani śro-
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dowisko w stosunku do tego co
dzieje się na Ukrainie prezentuje podobny pogląd jak i ja, to
nie mam nic przeciwko temu. Po
prostu staram się wyrażać publicznie te myśli, które uważam
za słuszne. Czy są one akceptowane czy nie, no to jest już inna
sprawa.
Przed latem w debacie z Romanem
Giertychem określił się Pan mianem „konserwatysty PRL”. Obserwując Pana działalność polityczną
zawsze dostrzegałam w niej silny
rys propaństwowy, jakże typowy
właśnie dla konserwatystów. Czy
gdyby urodził się Pan w innym
czasie i w innym miejscu niż w
PRL, to czy byłoby możliwe, że
historia zapamiętałaby Pana jako
polityka konserwatywnej prawicy?
- [Śmiech]. Nie wiem proszę
pani. Natomiast ja po prostu
staram się niczego nie udawać.
Mówię wyraźnie, że Polska Ludowa była moją ojczyzną, bo ja
w niej spędziłem bardzo wiele
lat. A obecna Polska, III Rzeczpospolita jest moją ojczyzną, bo
starałem się i staram, żeby to
był kraj, który zaspokaja aspiracje wielu Polaków. No ale bez
tamtej Polski nie było by tej. Ja
nigdy nie udawałem, że jestem
kimś innym i też nie odcinałem
się od tych ludzi, którzy te różne
Polski – bo przecież tutaj trzeba
też dodać okres międzywojenny
– budowali. Każda pokoleniowa
wymiana polityków, ale przede
wszystkim ludzie, którzy ciężką
pracą wykuwali nasz los, ci wszyscy Polacy coś po sobie zostawili.
I takie udawanie, że można coś
wyciąć z naszej historii – tak jak
w tej chwili obóz PiS-u udaje, że
okresu Polski Ludowej nie było,
albo że to był jeden wielki obóz
koncentracyjny – to wszystko
jest kłamstwem historycznym.
Kłamstwem na krótkich nogach
mam nadzieję.
Na koniec chciałam Pana prosić
o komentarz dotyczący Mateusza
Piskorskiego. Jak wiemy, od roku
przebywa w areszcie i do tej pory
oficjalnie nie postawiono mu żadnych zarzutów.
- Znałem Mateusza Piskorskiego
i osobiście nie chce mi się wierzyć w to, że można go posądzać
o jakąś działalność szpiegowską.
Bo jakież to tajemnice państwowe Mateusz Piskorski mógł wynosić? Czy jakich to tajemnic
państwowych był posiadaczem?
A to, że ludzi przetrzymuje się
przez tak długi czas bez wyroku
sądowego – nie tylko odnoszę do
Piskorskiego, ale także innych
takich przypadków – to już jest
ewidentnym skandalem. I mam
nadzieję, że sprawa Piskorskiego
kiedyś zawędruje do Trybunału
Praw Człowieka i Obywatela.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Piwar
„Myśl Polska”, nr 23-24 (411.06.2017)
http://mysl-polska.pl/1248
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Ne spy siohodni
pid wiknom.
Bożena Ratter

„I otóż czytam któregoś dnia w
„Życiu Warszawy”, że Szymon
Wiesenthal wystosował protest na
ręce prezydenta Ukrainy Krawczuka w związku z nazwaniem
jednej z ulic Tarnopola imieniem
atamana Petruly. Nazwisko Petruly – pisał Wiesenthal- kojarzy się światowemu żydostwu
wyłącznie z krwawymi pogromami w czasie pierwszej wojny
światowej, a jego ręce po łokcie
unurzane są we krwi żydowskiej.
Skierowaliśmy wówczas pismo
do Szymona Wiesenthala, donosząc mu, że protest jego jest tyle
szlachetny, co naiwny albowiem
nie jakaś tam tarnopolska uliczka, ale lwowska arteria co się zowie - ulica Leona Sapiehy - nosi
teraz imię Stepana Bandery, a to
już jest patron, którego ręce nie
po łokcie, ale po same pachy unurzane są we krwi żydowskiej nie
wspominając o polskiej” – (Jerzy
Janicki Czkawka). Leonid Krawczuk był prezydentem Ukrainy
w latach 1991 -1994. Nazywanie
dzisiaj (25 lat później) kontynuacji tego procesu nadawania
przez elity i władze Ukrainy kolejnym ulicom, placom, uczelniom, szkołom, instytutom naukowym nazwisk ukraińskich
zbrodniarzy nacjonalistycznych
„poszukiwaniem korzeni ukraińskiej tożsamości i wzmacnianiem
patriotyzmu w obliczu rosyjskiej
agresji ” jest jakimś paradoksem!.
A jak było i jest z niszczeniem
śladów polskości, w tym z profanacją cmentarzy?
W 1980 roku Jerzy Janicki uzyskał zgodę na pobyt w Buczaczu,
gdzie na cmentarzu pochowana
jest jego matka. Zatrzymał się w
gościnnym domu Zosi i Danyłki
(z 2-ma walizami prezentów niesionymi przez ulice Buczacza) a
5 sierpnia zapalił znicz i złożył
kwiaty na grobie. Zapiski Jerzego
Janickiego pod datą 7 sierpnia
1980: „W tej samej chwili dobiega mnie strwożony głos Krysi.
Szła oddzielnie, inną alejką. Stoi
nad grobem, którego płytę zdobiła
jeszcze przedwczoraj kamienna figurka Matki Boskiej. Teraz jest to
już tylko kupa gruzu-ktoś potłukł
ją mozolnie obuchem młotka, raz
koło razu, solennie i systematycznie. A pomiędzy tymi grudkami
kamienia – jeszcze wilgotna od
rosy łodyżka błękitnego bławatka. Pięć metrów dalej nazwisko
na płycie zryte jakimś ostrym
narzędziem, i to tak starannie, że
nigdy już nikt nie odczyta, czyjego spokoju strzegła ta lastrikowa
płyta. I znów różyczka. Do bramy wejściowej aż osiem takich
tajemniczych znaków zapytania,
rozpiętych na szlaku brama –
grobowiec Lewickich. Pomału
zaczynałem pojmować kod tego
szyfru, rozpisanego w intencji,
abym go mógł odczytać jako
adresat: po coś tu, bratku, przyjeżdżał?....Danyłko stał jak skamieniały…-Ta ce nemożływo! Ta
to szkandał! Ta to jakeś bolsze-

/ Ja uważałem radio za swoją pierwszą miłość. A słuchowisko radiowe to jest ten gatunek, który sobie szczególnie upodobałem. www.
polskieradio.pl

wyki zrobyły!” Ale gdy układali
się do snu Danyłko powiedział:
- Znajesz szczo, Jurko? Ne
spy siohodni pid wiknom.
Nie śpij pod oknem…Oto jaką
na wszelki wypadek wyciągnął
lekcję z dzisiejszej przygody. Tak
zapewne, by nie spać pod oknem,
doradzano czterdzieści lat temu
i tym w niedalekich stąd Dulibach albo w Nowosiółce, albo w
Jazłowcu, ale tam nie usłuchano
życzliwych rad i dlatego ich głowy zdobiły potem sztachety płotu,
tak je precyzyjnie jak garnki do
suszenia na sztachety nadziano.
Albo niemowlaki przybite za język
do kantu stołu też tak niepotrzebnie dyndały, bo nie usłuchały,
by nie spać pod oknem. Bardzo
urozmaicone i przemyślne bywały
metody na tych, którym zachciało
się sypiać pod oknem. Ale prawdziwa sztuka zawsze z czasem
na psy schodzi, dlatego już nie
drewniane piły, nie widły w modzie, a zwykły prostacki młotek.
No, może jeszcze tylko te kwiatki
przypominają, że nie ze wszystkim zaginęła fantazja i pomysłowość.” (Jerzy Janicki Czkawka).
Minęło 40 lat i nic w „przyjaznych Polsce” działaniach elit
i władz Ukrainy (i niektórych
Polaków) nie zmieniło się a nawet postrzegam większą butę w
nazywaniu 70-letnich, bezskutecznych starań cudem ocalałych,
rodzin ofiar, świadków zdarzeń,
naukowców o pamięć barbarzyńsko eksterminowanej ludności
polskiej (Polaków, Ormian, Żydów, niepokornych Ukraińców )
„wojną pomnikową”, „mordobiciem”, „jątrzącą działalnością”
(Przemysław Żurawski vel Grajewski), wygrażaniem i kneblowaniem ust tym, co mają wiedzę
i odwagę by dopominać się o pamięć. Czy ktokolwiek protestowałby przeciwko stawianiu pomników upamiętniających shoah
lub nazwałby rabina wierzącego
w tego samego Boga i zachowującego pamięć o shoah, klechą?

Słowa Szymona Wiesenthala - „Pozostanie przy życiu jest
przywilejem, który zobowiązuje. Zawsze pytałem sam siebie,
co mogę uczynić dla tych, którzy nie przeżyli… chcę mówić
ich głosem, chcę pielęgnować
ich pamięć, chcę, aby żyli nadal
we wspomnieniach” - kieruję ku
rozwadze tych, których słowa
obrażają miłosierne działania na
rzecz człowieka ks. Tadeusza
Isakowicza –Zaleskiego. Kieruję
również do pani Grażyny Baranowskiej z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytut
Nauk Prawnych PAN, która na
uniwersytecie w USA krytykuje
„rezolucję polskiego parlamentu
w sprawie Wołynia, sugerując że
to nie było ludobójstwo”. Dlaczego wyedukowani i utrzymywani
przeze mnie, podatnika, naukowcy posługują się fałszem w propagowaniu informacji o Polsce?
Powody takich postaw mogą być
różne, „bo ten dzisiejszy nasz
świat wypełniony jest pokoleniem,
które w szkołach nabywało o
ostatniej wojnie wiedzę zredukowaną wyłącznie do dat – kiedy wybuchła i kiedy się skończyła. Tyle
samo wiedzą co o wojnach punickich. Zawsze ktoś kogoś morduje,
ale to nie powód, żeby na pamięć
znać nazwiska katów i ofiar”- pisał Jerzy Janicki 20 lat temu. No
i można przy okazji pozamieniać
nazwisko kata i ofiary. Co miało
miejsce we Lwowie gdy z szuflad
ginęły dokumenty tożsamości
ofiar. Posiadacze tych dokumentów uciekali przed sowiecką władzą nie tylko do Polski. Szymon
Wiesenthal we wspomnieniach
„Prawo, nie zemsta” przedstawia
dokumentację wybranych przypadków, jakimi zajmował się, poszukując zbrodniarzy wojennych
(by postawić ich przed sądem). Z
jego prac badawczych wynika, iż
„pokaźna liczba nazistów o nieczystym sumieniu osiedliła się w
Kanadzie, …pokazaliśmy rządowi Kanady listę 218 ukraińskich

oficerów SS, co nie doprowadziło
do pozbawienia któregokolwiek
z nich obywatelstwa. W grudniu
1986 roku przesłaliśmy dodatkowe dane, dotyczące imigracji
do Kanady w latach 1948-1951
około ośmiu tysięcy żołnierzy
ukraińskiej dywizji „SS Galizien”.
Podczas Przeglądu Najnowszych
Filmów Polskich w Stanisławowie pokazano film Wajdy „Powidoki” z 2016 roku a zabrakło
innego polskiego filmu z 2016
roku, więcej mówiącego o relacjach polsko-ukraińskich, filmu
„Wołyń” Smarzowskiego. Czytam w Kurierze Galicyjskim: „
grupa ukraińskich intelektualistów zaapelowała o nadanie jednej z ulic Lwowa imienia Jacka
Kuronia dla poprawienia relacji
polsko – ukraińskich”. Czy to
aby ukraińscy a nie prokomunistyczni intelektualiści i czy lepiej
na poprawę nie wpłynęłoby usunięcie z polskiego liceum im. św.
Marii Magdaleny tablicy poświęconej ukraińskiemu nacjonaliście
Romanowi
Szuchewyczowi?
„Mówimy tu wszak o ulicach
Bandery…Mój Boże, jakże byliśmy jeszcze kilka lat temu naiwni. Dziś już w mieście Lwowie
jest i ulica Szuchewycza (prawa
ręka Oberlandera, twórcy batalionu Nachtigal, który pierwszy
wkroczył do Lwowa i brał udział
w mordowaniu polskich profesorów), Andrija Łewyćkoho ( twórcy
OUN, której zbrojnym ramieniem
była UPA, obciążona zbrodnią
dziesiątków tysięcy bestialsko
pomordowanych Polaków, i ulica
Wiktora Kubijowycza (dowódcy SS Galizien – najwierniejszej
formacji SS podległej Himmlerowi)”. Te słowa pisał Jerzy
Janicki 20 lat temu , wiele lat
przed agresją Kremla na Ukrainę.
A skoro takie luki w nauce historii mieli obecni pracownicy naukowi to może obowiązkowe
studia
podyplomowe uzupełniające wiedzę?
Bożena Ratter
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Antykomunizm w pigułce

Bohdan Piętka

Oburzenie środowisk kresowych
spowodował artykuł Arkadiusza
Karbowiaka pt. „Tragedia Birczy.
Mord żołnierzy LWP na UPA”,
opublikowany na łamach prawicowego miesięcznika „Historia.
Do Rzeczy”. Autor tego artykułu
nazwał patetycznie zbrodniarzy z
UPA „partyzantami” i stwierdził,
że obrońcy Birczy dopuścili się na
nich zbrodni. Jego tezy krytycznie
skomentowali dr hab. Andrzej Zapałowski i działacz kresowy Mirosław Majkowski. Ich zdaniem
Karbowiak dezawuuje obrońców
Birczy, powielając propagandę
nacjonalistów ukraińskich, która
nie ma nic wspólnego z faktami
historycznymi[1].
Arkadiusz Karbowiak opisał
sprawę ekshumacji ponad 20 bojówkarzy z UPA, którzy atakowali Birczę. Jego zdaniem część
zabitych nie zginęła w walce, ale
została po wzięciu do niewoli
„zamordowana strzałami w głowę lub zatłuczona kolbami na
śmierć” przez żołnierzy polskich.
Dla uwiarygodnienia tej tezy powołał się na opinię zespołu antropologów, kierowanego przez
prof. Andrzeja Kolę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Te informacje trudno jednak
usłyszeć z ust głośno sławiących
heroizm żołnierzy, organizatorów IV obrony Birczy” – pisze w
oskarżycielskim tonie Karbowiak.
Według cytowanej przez niego
opinii, tylko w przypadku dwóch
szkieletów dopatrzono się śladów postrzelenia. „W większości
pochowanym tu osobom śmierć
zadano prawdopodobnie przez
rozbicie tępymi narzędziami czaszek. W kilku wypadkach śmierć
spowodowana była strzałem w
tylną część podstawy czaszki” –
czytamy w artykule Karbowiaka.
A więc wedle jego narracji żołnierze „LWP” urządzili upowcom w
Birczy taki mały Katyń.
W opinii Mirosława Majkowskigo, działacza kresowego z Przemyśla, artykuł ten „opiera się na
steku kłamstw lansowanych przez
ukraińskich nacjonalistów”. Jego
zdaniem, podczas ekshumacji
bojówkarzy UPA i przeniesieniu
ich na cmentarz w Pikulicach pod
Przemyślem zespół ekshumacyjny niczego takiego nie stwierdził. „Upowcy zginęli w walce.
Teza o mordzie pojawiła się po
ich ponownym pochówku i jest
lansowana do dziś. Poza tym
nacjonaliści naciskali, aby grób
tych bandziorów znajdował się w
Birczy, na co nie zgodziły się (i
słusznie) władze Birczy wiedząc,
że stanie się miejscem neobanderowskiego kultu. W stosunku do
przedstawicieli władz Birczy próbowano zastraszania” – napisał
Majkowski na facebooku.
Natomiast w rozmowie z portalem Kresy.pl Mirosław Majkowski powiedział, że doniesienia o
rzekomym zamordowaniu upowców pojawiły się dopiero po
pewnym czasie i bez potwierdzenia naukowego. Nieistniejąca już
Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa zaprzeczała, by do-

szło w Birczy do jakiejś egzekucji bojówkarzy UPA. Nie ma też
żadnych dokumentów, które by to
potwierdzały. Działacz kresowy z
Przemyśla nie ma wątpliwości, że
artykuł Karbowiaka i podobne mu
twierdzenia mają na celu zdezawuowanie działań środowisk kresowych na rzecz powrotu Birczy
na tablicę przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Że tak jest, nie ma również wątpliwości Andrzej Zapałowski. „To
reakcja środowisk związanych
z nacjonalistami ukraińskimi i
Związkiem Ukraińców w Polsce,
które pałają dużą sympatią do
UPA i jej działalności po drugiej
wojnie światowej, a także do celów tego środowiska. Obrońców
Birczy, w tym akowców i członków samoobrony, próbuje się dezawuować i odwrócić to, że wieś
atakowali byli esesmani i byli
członkowie ukraińskiej policji w
służbie III Rzeszy” – powiedział
Zapałowski.
Historyk ten uważa, że upowcy
część swoich poległych w trzecim
ataku na Birczę zabrali ze sobą.
Jego zdaniem, opinia antropologa
o obecności pocisku w czaszce
jeszcze nie świadczy o tym, że
taka osoba została zamordowana.
„Tam strzelano z broni maszynowej, która »sieje« i trafia w różne
części ciała. Celuje się do postaci
atakującej, a gdzie kula trafi, tam
trafi. Wysuwanie na tej podstawie
tego typu teorii jest absurdem” –
twierdzi Zapałowski.
Podkreślił on także, że w źródłach ukraińskich nie ma żadnej
wzmianki o jakiejś większej grupie upowców, która dostałaby się
do niewoli w Birczy. Nie ma też o
tym żadnego śladu w meldunkach
administracji polskiej w Birczy
oraz wojska i milicji. Zaznaczył
też, że upowcy atakujący Birczę
byli ubrani w mundury Wojska
Polskiego, a podczas drugiej wojny światowej za podszywanie się
pod jedną z walczących stron,
zgodnie z międzynarodowym prawem i zwyczajem, stosowano natychmiastowe rozstrzelanie. „Tu
oczywiście nie mieliśmy z tym do
czynienia. Jednak nawet, gdyby
do tego doszło, to rzecz byłaby
usprawiedliwiona” – podsumował Zapałowski.
Ze swej strony dodam, że bojówkarze UPA nie byli partyzantami –
czyli tak jak w wypadku AK żołnierzami konspiracyjnego wojska,
podlegającego rozkazom legalnego i uznawanego przez aliantów
rządu polskiego w Londynie – ale
terrorystami. UPA bowiem nie
była konspiracyjnym wojskiem,
ale partyjną bojówką OUN-B. A
wobec terrorystów także dzisiaj
nie stosuje się przepisów konwencji genewskiej o ochronie jeńców
wojennych i wątpliwości co do
tego nie ma społeczność międzynarodowa z blokiem euro-atlantyckim na czele.
Warto przypomnieć, że Arkadiusz Karbowiak po raz pierwszy
zbulwersował opinię publiczną w

2010 roku. Jako wiceprezydent
Opola z rekomendacji Platformy
Obywatelskiej przywołał wtedy
ulubioną tezę neonazistów, że
proces zbrodniarzy hitlerowskich
w Norymberdze był rzekomo
„zbrodnią dokonaną w majestacie prawa”. Wcześniej tezę tę
Karbowiak powielał na łamach
skrajnie nacjonalistycznego czasopisma „Szczerbiec” oraz na łamach „Stańczyka” – pisma, które
popularyzowało poglądy rewizjonistów Holokaustu. „Zamiast
wygadywać bzdury o zbrodniach,
które zbrodniami w sensie prawnym nie były, trzeba zastanowić
się, jaki był sens toczenia takiego
konfliktu, szczególnie w kontekście biologicznego przetrwania
narodu. (…) proces norymberski
był niebezpiecznym precedensem
uderzającym w prawo i państwo,
stąd też nic nie może zmienić jego
oceny. Był zbrodnią dokonaną w
»majestacie prawa«” – głosił Karbowiak w 2010 roku już jako wiceprezydent Opola[2].
Po dwóch kadencjach na stanowisku wiceprezydenta Opola Arkadiusz Karbowiak trafił
do Miejskiego Zarządu Dróg, a
stamtąd na stanowisko dyrektora
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL w
Warszawie. W 2011 roku Karbowiak był współautorem idei
ustanowienia przez Sejm Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych i jednym z kreatorów
ich fanatycznego kultu[3]. Otrzymujemy zatem w jego osobie cały
polski prawicowy antykomunizm
w pigułce. Empatia dla zbrodniarzy nazistowskich i zbrodniarzy z
UPA oraz fanatyczny kult „żołnierzy wyklętych” – tak to właśnie
wygląda. Wszystko w imię fundamentalistycznego antykomunizmu.
W związku z tym uprzejmie proszę miłośników kultu „żołnierzy
wyklętych”, żeby nie czepiali
się mnie więcej, że jakoby stawiam „żołnierzy wyklętych”
obok zbrodniarzy z UPA, a nawet
zbrodniarzy nazistowskich. To nie
ja ich tam stawiam, ale wasz guru
Karbowiak.
W kwietniu 2016 roku na łamach
miesięcznika „Polityka Polska”
opublikowałem artykuł pt. „Faszyzacja peryferii”. Postawione
w nim przez mnie tezy wywołały
wtedy oburzenie w wielu środowiska prawicowych, szczególnie
tych kultywujących pamięć „żołnierzy wyklętych”. Tymczasem
poglądy głoszone przez Arkadiusza Karbowiaka – osoby bardzo reprezentatywnej dla obozu
fundamentalistycznej
prawicy
antykomunistycznej – w całej
rozciągłości potwierdzają to, co
napisałem w tym artykule.
Przypomnę więc co wówczas napisałem:
„Czy kult OUN-UPA na Ukrainie,
formacji SS w Estonii, na Łotwie
i Ukrainie, formacji kolaboracyjnych na Litwie oraz ustaszy w
Chorwacji stoi w sprzeczności z

tzw. wartościami europejskimi, do
których odwołuje się Unia Europejska i panująca w niej ideologia
poprawności politycznej? Tylko
pozornie. Faszyzacja przestrzeni
publicznej tych krajów jest nie
tylko tolerowana na Zachodzie,
ale stamtąd inspirowana. Stanowi bowiem narzędzie politycznej kontroli społeczeństw krajów
będących peryferiami świata
euro-atlantyckiego. Cechą kraju
peryferyjnego – czyli kraju podlegającego tzw. rozwojowi zależnemu albo zarządowi zewnętrznemu
– jest to, że jego życie polityczne,
ekonomiczne, kulturalne i społeczne zostało uwarunkowane
przez dominację zewnętrznego
ośrodka centralnego.
Kraj peryferyjny charakteryzuje
się m.in. posiadaniem kompradorskiej i z reguły skorumpowanej elity, która jako jedyna jest
dopuszczona do awansu materialnego, w zamian za co nie jest
zainteresowana emancypacją od
zewnętrznego ośrodka centralnego. Kwestią kluczową w kraju peryferyjnym jest pacyfikacja
pozostałej części społeczeństwa,
czyli utrzymywanie stałej kontroli jego zachowań i kanalizowanie
potencjalnego niezadowolenia.
Cel ten osiąga się poprzez odpowiednią indoktrynację (terror
psychologiczny), której kluczowym elementem jest kreowanie
wroga zastępczego. W ten sposób
niezadowolenie społeczne, wynikające z pauperyzacji ekonomicznej, kierowane jest nie przeciw
kompradorskiej elicie rządzącej
i zewnętrznemu ośrodkowi centralnemu (UE, USA), ale przeciw
wrogowi zastępczemu, którym z
reguły jest Rosja, »rosyjska agentura«, »komuna«, »endokomuna«, »żydokomuna«, »lewactwo«
itd.
Temu służy odpowiednie preparowanie historii oraz kult faszystowskich formacji i organizacji
na Ukrainie, w Chorwacji i w
krajach bałtyckich. Natomiast w
Polsce w ten sam nurt wpisuje
się kult tzw. żołnierzy wyklętych,
który pełni podobną funkcję. Jest
mianowicie elementem propagandy totalnie dyskredytującej
PRL. Ta dyskredytacja wynika
nie tylko z tego, że Polska po
1989 roku jest budowana na negacji PRL, ale także z tego, że im
bardziej projekt III/IV RP okazuje
się uciążliwy dla społeczeństwa,
tym bardziej trzeba mu obrzydzać
PRL.
Chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie etykietuję – wzorem
propagandy PRL – powojennego
podziemia zbrojnego jako »faszystów«. Chociaż gwoli sprawiedliwości trzeba przypomnieć, że tym
mianem określał to podziemie
także będący w zdecydowanej
opozycji do komunistów niezależny polityk PPS, Zygmunt Zaremba[4]. Tzw. żołnierze wyklęci
znaleźli się w jednym szeregu z
UPA, litewskimi szaulisami oraz
łotewskimi i estońskimi esesmanami nie dlatego, że tak jak tamci byli jawnymi faszystami, ale

dlatego, że propaganda kreowana
przez IPN i PiS ich tam postawiła.
A Polskę postawiła równocześnie
w gronie państw pokonanych w
drugiej wojnie światowej.
Zamiast pokazać złożoność ówczesnej sytuacji politycznej,
różnorodność postaw i skomplikowanych losów oraz tragizm
wyborów moralnych, zamiast
wyciągnąć z tej bolesnej lekcji
historii jakieś wnioski na przyszłość – stworzono infantylny
mit o »wyklętych« i »niezłomnych«. Bo nie o wnioski z historii tu chodzi, ale o mit właśnie.
Mit ten stanowi ważny element
terroru psychologicznego, który obok terroru ekonomicznego
(strukturalne bezrobocie, system
podatkowy, emigracja zarobkowa) jest narzędziem pacyfikacji
społeczeństw krajów peryferyjnych. W Polsce terror psychologiczny ma trzy cele: podtrzymywanie nieustannej nienawiści do
Rosji utożsamianej z ZSRR, żeby
zniweczyć w zarodku potencjalną alternatywę geopolityczną,
całkowite zdyskredytowanie i
wymazanie z historii PRL, żeby
nie można było odwoływać się
do tego okresu jako alternatywy
dla rzeczywistości stworzonej po
1989 roku oraz kreowanie wroga
zastępczego w postaci ludzi zdolnych do samodzielnego myślenia.
To nie przeciw kompradorskiej
władzy, ale przeciw takim ludziom – etykietowanym jako »lewacy», »endokomuna«, »rosyjska
agentura wpływu« itp. – ma się
kierować agresja tłumu. Takim i
tylko takim celom służy obecna
polityka historyczna, w tym kult
tzw. żołnierzy wyklętych.
(…) Kreowanie członków polskiego podziemia antykomunistycznego na »niezłomnych bohaterów«, którzy ponoć jako jedyni
zajęli właściwą postawę polityczną po 1945 roku, jest takim samym zabiegiem ahistorycznym
jak kreowanie UPA na narodową
partyzantkę ukraińską (podczas
gdy było to tylko zbrojne ramię OUN), walczącą nie tylko z
ZSRR, ale podobno też z Niemcami, czy kreowanie estońskich,
łotewskich i ukraińskich formacji
SS oraz litewskich formacji kolaboracyjnych na obrońców Europy
przed »sowiecką zarazą«. Zabieg
ten służy zresztą temu samemu
celowi, wskazanemu powyżej”.
[1] Mord żołnierzy LWP na „partyzantach z UPA?”. Eksperci
krytycznie o tezach Karbowiaka,
www.kresy.pl, 12.01.2018.
[2] Skandal w Opolu! Wiceprezydent Arkadiusz Karbowiak
twierdził, że naziści nie popełniali
zbrodni, www.se.pl, 23.09.2010.
[3] Arkadiusz Karbowiak odchodzi z MZD. Będzie budował
Muzeum Żołnierzy Wyklętych?,
www.nto.pl, 11.03.2016.
[4] Z. Zaremba, „Polska nie będzie się wstydzić swojego Podziemia”, „Światło”, zeszyt 3-4,
Paryż 1948.
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O Polakach na Kresach
Bożena Ratter

Historia każdego oddziału partyzanckiego AK na Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie   czy  
Polesiu,   każdej   brygady   wileńskiej   AK,   wiąże   się   ze wspaniałymi oficerami i żołnierzami, którzy odnotowali na swym
koncie dziesiątki niezwykłych
wyczynów bojowych. Jednym
z najwybitniejszych dowódców
partyzanckich Armii Krajowej w
Nowogródzkim Okręgu ZWZ-AK
był Jan Borysewicz „Krysia” (foto
obok). O jego wielkości mówią
nie tylko wspaniałe dokonania
organizacyjne i bojowe, ale też
społeczny odbiór tej niezwykłej
postaci przez mieszkańców Ziemi Mickiewicza. Jeszcze za życia stał się symbolem kresowego żołnierza Polski Walczącej.
(Krzysztof Krajewski, Tomasz
Łabuszewski, IPN Warszawa).
Jan Borysewicz poległ 21 stycznia 1945 r. w zasadzce zorganizowanej przez grupę operacyjną
105. OP NKWD koło wsi Kowalki pod Naczą. „Ciało komendanta
wozili ze śpiewem po wszystkich
jarmarkach i miasteczkach. Chodzili po domach, wypędzali ludzi,
aby poznawali, czy to naprawdę
„Krysia”. Naigrywali się mówiąc „Wasz Bóg, wasz „Krysia”,
całujcie jego ręce i nogi” (W. Lisowska, op. cit.). W Raduniu widział komendanta doprowadzony
z celi Witold Krupowicz „Ryś”.
Komendant leżał na środku w obszernym pomieszczeniu głową w
kierunku ściany, koszula i kalesony były czyste, bez śladów krwi.
Skatowani żołnierze Armii Krajowej tuż przed egzekucją byli często nie do rozpoznania. Jednak w
przypadku „Krysi” wszyscy musieli być pewni, że widzą komendanta, by nikt – nieuchwytny jak
on – nie porwał do boju za sobą
„Krysiaków”. Sowieci nie mogli
sobie pozwolić na to, by miejsce pochówku komendanta stało
się zarzewiem legendy, spoiwem
wzmacniającym polskość skutecznie przez nich zwalczaną od
sześciu lat drogą masowych mordów, wywózek, branki, egzekucji i
permanentnej inwigilacji, realizowanych zarówno przez oficjalne
władze państwowe, jak i oddziały
bolszewickich grup leśnych „walczących o sowieckość tych ziem”.
(Marcin Bieńkowicz – wnuk Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”).
Rtm. Jan Skorb Boryna wydał
specjalny rozkaz, w którym przypomniał porucznika : „Nauczył

swoim przykładem setki i tysiące
synów ziemi kresowej kochać swe
strony ojczyste, swój lud, prawdę
życia i sprawiedliwość. Nie umiał
służyć Ojczyźnie w celu uzyskania tylko pochlebstw, wpływów
i stanowiska. Każdemu był najszczerszym przyjacielem, kto
również jak On ukochał ideały w
życiu. W najcięższych chwilach
nigdzie nie poszedł szukać lepszej
doli. Został tu, by oddać swe młode życie, na zawsze zranić serce
rodziców, by chwałą okryć żołnierza polskiego i dać świadectwo
swym postępowaniem wszystkim
tym, którzy razem z Nim i spod
strzechy wieśniaczej ziemi kresowej wyszli i wszystkim tym,
którzy z dalszych dzielnic Polski
przybywali, jak Ojczyznę kochać
należy i świętej sprawie służyć”.
Jan Borysewicz zginął w przeddzień rocznicy wybuchu powstania styczniowego, do którego tradycji odwoływał się
w partyzanckim piśmie „Szlakiem Narbutta” drukowanym
na plebanii proboszcza Leona
Chrystowskiego w Dubiczach.
W Katedrze Polowej 21.01.2018
r. podczas Mszy św. odbyło się
poświęcenie repliki Proporca Bojowego Oddziału Partyzanckiego
„Krysiacy” . Zawsze pamiętam,
że oryginał proporca w tej katedrze dumnie, z wielkim honorem,
niósł śp. płk. Romuald Bardzyński. Na każdej uroczystości stawał przed ołtarzem Chrystusa
niosąc całe dziedzictwo „Krysiaków” przed ołtarz ponieważ był
świadom, skąd ta przeogromna
moc płynie i komu się służy. Połączyć służbę Ojczyźnie i Bogu to
największy zaszczyt, to największy dar, jakiego można doświadczyć. Jan Borysewicz urodzony
jeszcze w niewolnej Polsce, młodość przeżywa w tej wyzwolonej.
Należy do pokolenia tych, którzy
doświadczyli tylu wojen i tylu
zmagań dla wolności ojczyzny,
którzy wszystko postawili na jedną szalę dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej aby była wolna . Umieli się poświęcić dla Boga, dla
Ojczyzny, dla drugiego człowieka - to słowa z homilii. Dobrze,
że mieliśmy i mamy kleryków
oprócz emerytowanego biskupa
Pieronka, który jako zadeklarowany „antyklerykał” pewnie
tak pięknego kazania nie wygłosiłby a i do powstania styczniowego nikogo by nie namawiał.
„Ks. Mackiewicz był ową iskrą,

która zapaliła
nagromadzone
żywioły.
Bez broni i
bez ludzi, znających sztukę wojenną,
organizuje
półtysiąca żołnierzy, wpajając w nich
poczucie obowiązku i wielkości sprawy,
za którą poszli
walczyć. Żołnierze w przeważnej części
włościanie z
okolic, które
znały i szanowały poważnego kapłana.
Uzbrojenie
składało się
z pojedynek
myśliwskich,
dubeltówki
były niegęste,
a
najwięcej
kos oprawionych mocno
na
długich
drewnianych
trzonkach.
Przeszło tydzień świeżo
zgromadzeni
powstańcy
stali na miejscu. Zwożono
zewsząd broń,
zbiegali
się
ludzie,
kuli
kosy i lance
w obozowej
kuźni. Obozowisko miało minę niewielkiej mieściny, ulepionej z
chrustu i jodlanych sęków. Są to
namioty, baraki, kuźnie, stajnie,
kapliczka, arsenał tymczasowy –
krócej cała wojenna gospodarka.
Przededniem 17 marca oddział
ks. Mackiewicza wyruszył w
drogę. Oddano rozkazy kompaniom, rozdzielono chleb i mięso,
zawołano do broni i w pogotowiu
czekano na przybycie naczelnika.
Ks. Mackiewicz na czarnym, niewielka koniku, odziany w narodówkę, w czerwonej konfederata
i z szablą u boku, zwolna przejeżdża szeregi. Przemówił słów
kilka, zachęcając do wytrwałości
i skinął do marszu. Ruszyli po-

wstańcy, zdążając ku lasom Datnowa”. (Urywki z pamiętników o
powstaniu z r. 1863 zebrane przez
dr Zofię Szybalską a wydane we
Lwowie Nakładem Towarzystwa
Nauczycieli szkół wyższych 1913.)
W uroczystości w Katedrze Polowej uczestniczyli płk Weronika
Sebastianowicz z Białorusi i płk.
Tadeusz Bieńkowicz „Rączy” z
Krakowa. Niedogodności wieku
słusznego ani odległość nie były
dla nich przeszkodą. W wywiadzie dla Polskiego Radia pani
Weronika powiedziała: „dzisiaj
gdyby była taka potrzeba i dzisiaj już wiedząc, co ja przeszłam
(katorżnicza praca w tajdze na
zesłaniu) ten głód, chłód, ja bym

zaczęła od tego samego. Bo takiej
miłości może wy nie odczuwacie w Polsce jak my , taka jest w
nas potrzeba miłości Ojczyzny”.
Na Białorusi Polacy z AK walczący z sowiecką agresją tak jak
Jan Borysewicz wciąż są postrzegani jako wrogowie. Ponoć paczki świąteczne wciąż czekają w
Kuźnicy Białostockiej na dostarczenie ich do naszych rodaków
na Białorusi. Czy poprawność
polityczna powoduje, iż zarówno
Konsulat Polski jak i Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej opłacane sowicie z naszych, podatników pieniędzy nie mogą ich dostarczyć?
Bożena Ratter

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

Od wydawcy:
Bez niepodległej Ukrainy nie
będzie niepodległej Polski – ten
dogmat towarzyszył polskiej polityce zagranicznej przez całe ostatnie stulecie. Mirażowi zgodnej
polsko – ukraińskiej współpracy
najpierw uległ Józef Piłsudski,
potem przez dziesięciolecia ślepo
wierzył w niego Jerzy Giedroyć.
Dziś od polskich polityków słyszymy, że nie czas na rozliczenia,
że zagrożonej ukraińskiej niepodległości musimy bronić bezdyskusyjnie.
Może najwyższy czas zadać pytanie „dlaczego?”. Może warto
porzucić polityczną poprawność
i prześledzić, jak na stale wycią-

gniętą przez Polaków dłoń odpowiadali Ukraińcy? Może czas
zacząć głośno mówić, nie tylko o
wołyńskim ludobójstwie, ale też o
terrorystycznych zamachach w II
RP, olbrzymim wkładzie banderowców w Holokaust czy bestialstwie ukraińskich ochotników w
Waffen SS, pacyfikujących Powstanie Warszawskie?
Bardzo dobrze udokumentowany
źródłowo tekst Lecha S. Kempczyńskie gonie jest, wbrew pozorom, książką antyukraińską. To
ważny apel o budowanie wzajemnych stosunków w oparciu o historyczną prawdę i ciekawy, bardzo oryginalny głos w dyskusji o
polskiej racji stanu.
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„Jedem das Seine”
„Każdemu swoje”
Bożena Ratter

W czwartym (25 stycznia) odcinku aktualnie prezentowanego dokumentu „Generałowie Hitlera”
(TV Historia) byli adiutanci, żołnierze, oficerowie (w podeszłym
już wieku) opowiadają o feldmarszałku Erichu von Manstein,
(foto obok) najlepszym strategu
Hitlera odznaczonym Krzyżem
Rycerskim z Liściem Dębu i
Mieczem.
„W Hamburgu w 1949 roku
Manstein był ostatnim generałem, który stanął przed brytyjskim sądem wojennym. Został
oskarżony o zbrodnie popełnione
w Polsce i ZSRR. Nie czuł się
winnym. Martwił się nie tylko o
swój los, jestem przekonany, że
walczył o honor niemieckiej armii – wyjaśnia w filmie z 1998
roku obrońca Mansteina na procesie. Wyrok – 18 lat więzienia.
Został zwolniony wcześniej, w
roku 1953, chociaż nawet Churchill protestował. Postanowiono
bowiem, że potrzebna jest nowa
armia. To stara pruska zasada,
że feldmarszałek jest zawsze
na służbie – mówi Szef Sztabu
Sił Zbrojnych. Manstein miał
głębokie poczucie obowiązku i
uważał, że musi wykazać się odpowiedzialnością udzielając rad
i oferując pomoc w odbudowie
sił zbrojnych”. Zalecił pobór do
wojska. „Podziwiam Mansteina
jako największego stratega w
Wermachcie – mówi przedstawiciel wojskowego poboru - był
utalentowanym profesjonalistą,
człowiekiem o przenikliwym
umyśle. Człowiek o wysokiej
kulturze, nie tylko wojskowej.
Swoje zdanie przedstawiał niezwykle przekonująco”.
Ten człowiek o wysokiej kulturze przekonał również swoich żołnierzy, by bez skrupułów
mordowali Żydów, Polaków,
Ormian, Romów ... 20 listopada
1941 roku wydał rozkaz, w którym wzywał do zniszczenia „żydowsko-bolszewickiego”
systemu i wyjaśniał, że „żołnierze
muszą zrozumieć surową pokutę
dla żydostwa, duchowego nośnika terroru bolszewickiego” (Żydowscy żołnierze Hitlera, Bryan
Mark Rigg).
Erich von Manstein zmarł 10
czerwca 1973 roku w wieku 85
lat. Został pochowany z honorami wojskowymi w miejscowości Dorfmark w Niemczech.
Erich von Manstein był jedynym feldmarszałkiem, mianowanym przez Hitlera, którego
rady uwzględnił rząd Adenauera
przy tworzeniu Bundeswehry.
W 80 rocznicę urodzin dowództwo Bundeswehry uhonorowało
Mansteina wydaniem księgi pamiątkowej, zatytułowanej „Nigdy poza służbą”. Jak widać polityka historyczna mająca na celu
fałszowanie dziejów świata budowana była przez Niemcy już w
momencie zakończeniem wojny.
Dziwne, że IPN w Izraelu nie jest
oburzony tym, że nie ustawa, ale
oficjalnie prowadzona polityka
historyczna Niemiec zniekształca prawdę o holocauście. Nie jest
oburzony prawnie usankcjono-

wanym i wdrożonym w życie,
programem narodowym Niemiec
prześladowania i wymordowania
Żydów (i 26 innych narodowości wg Szymona Wiesenthala)
. Niemcy nie dość, że nie czują
się winni to jeszcze uważają, że
shoah i holocaust to sprawa honorowa i przeprowadzający ją
wojskowi wzbudzają podziw nawet wieku później, jak wynika z
filmu. Holocaust dla Niemców
to nie błąd polityki. Ponieważ
Yad Vashem martwi się brakiem
możliwości badań naukowych
i dyskusji na temat holocaustu,
proponuję pieniądze polskiego
podatnika przekazywać polskim
instytutom naukowym, fundacjom polsko – niemieckim na
badanie pamięci Niemców o
popełnionej przez nich zbrodni
a nie pamięci Polaków. Zamiast
od 20 lat badać antysemityzm w
Polsce (dr Helena Datner) i pytać
Polaków, dlaczego nie ratowali
Żydów, zadać to samo pytanie
bohaterom filmu, żołnierzom
Ericha von Manstein i ich potomnym. Ciekawe, co odpowiedzą Niemcy i czy polscy badacze
zdziwią się ich odpowiedzią, tak
jak dziwi ich odpowiedź badanych Polaków: za pomoc groziła śmierć. Niemcom nie groziła
śmierć, oni po prostu mordowali.
Ciekawe, dlaczego występujący
w filmie adiutanci i oficerowie
Ericha von Manstein nie tłumaczą się z udziału w zbrodni?
„Nazywam się Alfred Szreyer,
urodziłem się w Drohobyczu 8
maja 1922 roku. W rafinerii w
Niegłowicach pod Jasłem mój
ojciec był szefem chemikiem.
Mój ojciec, doktor Beno Szreyer,
studiował w Niemczech na uniwersytecie w Marburgu i na uniwersytecie w Karlsruhe, a potem
na uniwersytecie w Zurychu był
promowany na doktora filozofii.
Moja matka była farmaceutką.
Ojciec uciułał niemałe pieniądze,
bo jeśli powiem, że on w rafinerii
w Jaśle zarabiał 1200 złotych, a
to wtedy przed wojną byty wielkie pieniądze. Z tych pieniędzy
ojciec część odłożył i potem w
Drohobyczu wybudował do spółki z jednym aptekarzem bardzo
ładny budynek, ale zakończył go
w sierpniu trzydziestego dziewiątego roku! 1 września wybuchła druga wojna światowa” – (

reportaż Teresy Siedlak Kołyszko).
(...)A ja miałem szczęście – w
cudzysłowie -dostać się do
Gross-Rosen, czyli obecnej Rogoźnicy, to jest niedaleko Wałbrzycha. Tam są kamieniołomy.
Tam byłem niedługo. Przyjechał
jakiś fabrykant gdzieś z Turyngii, a byliśmy w baraku przejściowym, i od razu z tego baraku wybrano grupę ludzi dla tego
dyrektora, który przyjechał, żeby
sobie zabrać ludzi do swojej fabryki. Ale musimy jechać dalej,
bo obóz jest jeszcze niegotowy
i nie może przyjąć więźniów. I
tak pojechaliśmy dalej do Buchenwaldu…Przyjechaliśmy do
Buchenwaldu. Po raz pierwszy
zobaczyłem ten słynny napis:
„Jedem das Seine”. „Każdemu
swoje” - taka perfidia. Straszliwie przez zło opętany naród - ci
Niemcy...I to zachodnioeuropejska kultura. Gdyby to robili Sowieci, tobym się jeszcze tak nie
dziwił, ale oni „wielcy Niemcy” i
takie niewyobrażalne zbrodnie...
Nie wiem, czy słyszała pani kiedyś o Todesmarsch. Marszach
śmierci. Ma pani przed sobą
uczestnika. Szło się zupełnie bez
celu, na północ, na południe, na
zachód, na wschód. Cel był jeden, gdzieś u jakichś bardziej
bogatych wieśniaków, tych bauerów, dostać dla nas coś do jedzenia. O co chodziło? Prowiant
do obozu, do wszystkich obozów
w Niemczech, był dostarczany z
miasta Halle, które już było zajęte przez Amerykanów”. Opowieści pana Alfreda Szreyera,
jego wspaniałej czystej, barwnej
i bogatej polszczyzny słuchałoby
się bez końca, więc żal odchodzić, żal pożegnać niezwykłego
drohobyczanina, który polskości
i swemu rodzinnemu miastu pozostał wierny, bo, jak powiedział,
kiedy rozmawiałam z nim po raz
pierwszy: „Wie pani, za kilka
dni obchodzimy stulecie śmierci
Marii Konopnickiej, ona napisała przecież w Rocie „Nie rzucim
ziemi, skąd nasz ród”, więc jak ja
mógłbym porzucić swój Drohobycz, gdzie się urodziłem i gdzie
chcę umrzeć na swojej ziemi,
wśród swoich”.
Polski Żyd z Drohobycza wie,
kto jest sprawcą holocaustu.
Bożena Ratter
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75. rocznica ludobójstwa:
LUTY 1943
Stanisław Żurek

Na przełomie stycznia i lutego
1943 roku:
W kol. Adamówka, gmina Berezne, pow. Kostopol Ukraińcy
wymordowali 6-osobową rodzinę polską: małżeństwo Chmielewskich, ich córkę z mężem i 2
dzieci.
1 lutego 1943 roku:
W gajówce i osadzie leśnej Małuszka pow. Kostopol Ukraińcy
zarąbali siekierami dwie rodziny
polskie liczące 11 osób: dzieci
małżeństwa o nazwisku Malec:
1-roczną Janinę Helenę, 4-letniego Antoniego, 6-letnią Teresę,
7-letnią Genowefę i 8-letniego
Czesława, oraz leśniczego Mazurka z żoną i 2 córkami lat 19
i 24 (zamężna Genowefa Rembisz), natomiast Katarzyna Malec
lat 36 i 14-letnia Stanisława Malec zmarły od zadanych im ran w
szpitalu w Sarnach 5 lutego 1943
r.
W nocy z 1 na 2 lutego:
We wsi Głuboczanka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 3
Polaków.
2 lutego:
We wsi Grabowiec pow. Hrubieszów: „Dnia 2 lutego 1943 r.
śmierć z rąk policjantów ukraińskich poniosły 3 osoby” ( W. Jaroszyński, B. Kłembukowski, E.
Tokarczuk: Łuny nad Huczwą i
Bugiem, Walki oddziałów
AK i BCh w obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939 - 1944,
Zamość 1992, s. 32).
We wsi Nowomalin k. Ostroga
nad Horyniem został zamordowany Wincenty Czyżewski,
podchorąży marynarki Wydziału
Morskiego SPMW, uczestnik bitwy pod Kockiem. Mordu dokonali nacjonaliści ukraińscy („Lista strat osobowych polskiej
marynarki wojennej w latach
1939-1945”).
We wsi Skomorochy Duże pow.
Hrubieszów policja ukraińska z
Mołodiatycz zabiła 3 Polaków (w
tym kobietę) oraz na posterunku
w Grabowcu pobiła i żywcem zakopała Polaka ze Skomoroch.
We wsi Skurcze pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 25-letnią
Zofię Szpaczek.
W kol. Wsiewołodówka pow.
Łuck policjanci ukraińscy zamordowali 5 osób z rodziny Żytowieckich: małżeństwo, dwóch
synów i córkę.
3 lutego:
W kol. Janówka gm. Niemowicze pow. Sarny bulbowcy zamordowali 8 Polaków: siekierami
zarąbali 7 osób, a 12-letniego Ta-

deusza Solarczyka z poderżniętym gardłem powiesili na belce.
„Parośla nie były pierwsze, 3 II
1943 r. wymordowano w straszny
sposób pięć osób z rodziny Teodorowiczów i trzy które przyszły do
Ich domu. Ocalała córka Helena
ur. 1928, która była u ciotki w
Folwarku. Bandyci przyjechali 3
II rano, kazali zabić świnię, jedli i
pili, po południu rozpoczęła rzeż.
Ofiary wprowadzano do ”nowego” domu i na progu, wewnątrz
domu rąbano głowy toporem. Odjeżdżających bandytów widziała
powracająca przed zmierzchem
Helena. Opowiadała mi o każdym
kroku i każdej minucie tamtego
dnia. Kiedy weszła do domu, Jej
ojciec Bronisław jeszcze żył, matka miała rozrąbaną głowę, podobnie siostra i szwagier. Trzech
przybyłych było zamordowanych i
powieszonych na hakach w komorze, na tych hakach zawieszano
połówki świń, przy świniobiciu.
Umierającego Bronisława zawieziono do Sarn, gdzie w szpitalu
do samej śmierci wołał „Pawle
dlaczego mnie rąbiesz”, Paweł
Aliksijewicz Mazany z Horodzca
był Ich parobkiem, innego Pawła Bronisław nie znał. W domu
Teodorowiczów 3 II 1943 r. zamordowano: Teodorowicz Bronisław s. Jana, F 31; Teodorowicz
Leontyna żona Bronisława, a c.
Brzozowskiego Albina; Teodorowicz Antoni s. Bronisława; Kopera Feliks, zięć Bronisława Teodorowicz; Kopera Władysława c.
Bronisława Teodorowicza; Chorąży Antoni; Solarczyk Tadeusz;
Hnitecki IN z Radzieża” (Wokół
Huty Stepańskiej z Januszem
Horoszkiewiczem; w: http://isakowicz.pl/szlakiem-wolynskich-krzyzy-folwark-k-ostow ).

W folwarku (majątku) Butejki pow. Kostopol zamordowana
została przez bojówkę ukraińską
rodzina zarządcy: 52-letni Eugeniusz Sokołowski, jego 51-letnia
żona Zofia, ich 24-letnia córka
Maria Bratkowska i 3-letni syn
Andrzej, a także 23-letni księgowy folwarku Edward Kałus i jego
20-letnia narzeczona Eugenia Jacewiczowa. Wszyscy zabici zostali w sadystyczny sposób przy
pomocy siekier, ofiary miały ręce
związane drutem do tyłu. Córce zarządcy, będącej w ostatnim
miesiącu ciąży rozcięli brzuch
tak, że widoczne było nienarodzone dziecko. Wśród morderców
byli znajomi Edwarda Kałusa.
Folwark został dokładnie obrabowany. „W odległości 7 km we
wsi ukraińskiej Butejki, był duży
majątek hrabiego Chamca, obecnie pod zarządem niemieckim.
Tym majątkiem zarządzał Edward
Bartkowski, który miał żonę, teściową i dwoje dzieci. Księgowym
w tym majątku był Edward Kalius,
pochodził ze wsi Borek oddalonej
2 km od Huty Stepańskiej. Kalius
miał narzeczoną Gienię Jucewicz.
Miała ona straszliwego pecha,
bowiem pojechała do Butejek do
swojego narzeczonego. Nikt nie
przeczuwał, że ta noc będzie ostatnią nocą w ich życiu. Owej nocy
do pałacu wtargnęli banderowcy.
Powiązali wszystkich kolczastym
drutem i wszystkim bez wyjątku
odrąbali głowy.” (Edward Kwiatkowski: „Życiorys Wołyniaka.
Wspomnienia z lat 1929-1972”.
Opracowanie: Franciszek Burdzy.
Zeszyty łukowieckie, nr 11 – 12
, Październik 2005 – Grudzień
2006.).

We wsi Kamienne pow. Sarny
zamordowali polską rodzinę nauczyciela: rodziców i 2 kilkuletnich synów. Ocalała nie zauważona kilkumiesięczna córeczka,
którą wzięła rodzina ukraińska,
a następnie dziecko odebrała z
wielkimi trudnościami siostra
matki dziecka – zakonnica ze
Zdołbunowa”. (Siemaszko..., s.
775).

W mieście Równe woj. Wołyń
został rozstrzelany ks. Stefan Iwanicki, aresztowany 1 października
1942 roku w rezultacie donosów
Ukraińców (Maria Dębowska,
Leon Popek: Duchowieństwo
diecezji łuckiej. Ofiary wojny i
represji okupantów 1939 – 1945;
Lublin 2010, s. 85).

4 lutego:
We wsi Długi Kąt pow. Biłgoraj
Niemcy z Ukraińcami zamordowali 3 Polaków, w tym 11-letniego chłopca.
5 lutego:
We wsi Bużek pow. Złoczów został zamordowany przez Ukraińców gajowy Kazimierz Gabryluk.
We wsi Dorotyszcze pow. Kowel bojówkarze ukraińscy w lesie zamordowali 1 Polaka (był to
kierownik szkoły Jan Kukliński)
oraz 12 Ukraińców.
W nocy z 7 na 8 lutego:

8 lutego:

9 lutego:
W kol. Osowik pow. Sarny sotnia UPA w drodze do Parośli I
porwała 1 Polaka, po którym ślad
zaginął.
W kol. Parośla I (Parośle) pow.
Sarny sotnia UPA zamordowała
w lesie 5 Polaków z kol. Wydymyr (w tym 18-letniego chłopca),
następnie bandyci wjechali 50
saniami do Parośli. Do każdego
domu weszło od czterech do sześciu mężczyzn. Udawali partyzantów sowieckich, ale Polaków
od razu zastanowiło to, że mówili miejscową gwarą ukraińską i
ubrani byli jak okoliczni Ukraińcy. Poza tym partyzanci sowieccy
nie nosili zatkniętych za pasy siekier bądź toporów. Kazali napiec
sobie chleba i ugotować obiad.

Nikt z członków rodziny nie mógł
opuścić domu. Zatrzymywano
wszystkich
przejeżdżających
przez wieś. Zagrody były przeszukiwane. Gdy znaleziono broń,
gospodarz był katowany. Jeszcze
przed obiadem w domu Stanisława Kołodyńskiego, ojca cudem
ocalałej dwójki dzieci (w tym
12-letniego syna, którego relacja
cytowana jest w książce W. i E.
Siemaszko na s. 1213 – 1219).),
zamordowanych zostało kilku
Kozaków kubańskich, zabranych
„do sowieckiej partyzantki” z
posterunku we Włodzimiercu.
Nie chcieli oni wstąpić do UPA
i mordować ludności polskiej.
Z okien wielu domów Polacy
obserwowali nieudaną ucieczkę
dwóch chłopców w wieku szesnastu i siedemnastu lat, synów
Horoszkiewiczów. Postrzelonym
chłopcom Ukraińcy siekierami
odrąbywali po kawałku ręce, następnie nogi, uszy, rozpruwali
brzuchy, rany posolili solą i w
takim stanie zostawili konających
w śniegu. „W poszczególnych domach o godzinie szesnastej sotnicy wydali rozkazy, żeby wszyscy
domownicy położyli się na podłodze, gdyż będą strzelać do rzekomo zbliżających się Niemców i
przypadkowo ktoś mógłby zostać
raniony lub zabity. Gdy ludzie
leżeli twarzami do podłogi „partyzanci” siekierami rozrąbywali
głowy wszystkim. W główki dzieci uderzano obuchami siekier lub
toporów. W niektórych domach
Polacy nie wykonali rozkazów,
nie kładli się na podłogach, wtedy Ukraińcy łapali poszczególne
osoby i mordowali w okrutny sposób. Kobietom obcinano piersi,
nosy, uszy, zrywano paznokcie,
odcinano dłonie, nogi, rozpruwano brzuchy. Mężczyznom odrąbywano narządy płciowe, odcinano
po kawałku dłonie, ręce, stopy,
rozpruwano brzuchy, rozpalonymi
drutami wypalano oczy, obcinano
języki, nosy, uszy, na to sypali sól.
Rozrąbywali głowy plastrami, po
kawałku. W okropnych męczarniach ci ludzie konali, a mordercy – „striłci” UPA z ironią i
uśmiechem na twarzach mówili:
- Przeklęte Lachi, sobacze syny,
tutaj wasza Polska, już jej nie zobaczycie” (Antoni Przybysz: Z
umęczonego Wołynia, Wrocław
2000, s. 63). W piwnicy Klemensa Horoszkiewicza ukrywana
była sześcioosobowa rodzina żydowska Dawida Balzera, których
Ukraińcy nie wykryli i ocalała.
Była ona świadkiem rzezi rodziny
polskiej. Według W. i E. Siemaszko w Parośli Ukraińcy wymordowali 149 Polaków i 6 Rosjan /?/.
A. Przybysz stwierdza, że wymordowali oni 143 mieszkańców
kolonii, w tym 43 dzieci w wieku
do 14 lat, - pomijając 5 Polaków,
mieszkańców sąsiedniej kolonii
Wydymer, zamordowanych świtem tego dnia, których celowo
wyznaczył po zwózkę drzewa z
pobliskiego lasu sołtys tejże ko-

lonii Ukrainiec Iwan Wołoszyn
(była to jedyna ukraińska rodzina
zamieszkująca w Wydymerze),
wiedzący o zaplanowanej rzezi.
Siemaszkowie podają liczbę 20
osób spoza Parośli, które przebywały w tym dniu z różnych przyczyn w tej kolonii i także zostały
zamordowane. Mord odkryli na
drugi dzień sąsiedzi z okolicznej miejscowości przyjeżdżając
do Parośli w różnych sprawach.
Policja niemiecka nie zainteresowała się zbrodnią. Dopiero z
Antonówki przyjechało dwunastu
niemieckich żołnierzy, którzy byli
zatrudnieni przy budowie drewnianego mostu na Horyniu. Pod
ich osłoną dokonano pochówku
ofiar – obawiano się napaści bandy. Mordercy pochodzili głównie
z okolicznych wsi ukraińskich:
Butejki, Romejki, Wielki Żełuck,
Żółkinie, Bielatycz, Kołki. W
rzezi Parośli brali udział Ukraińcy z różnych grup społecznych,
np. pracownicy Widdiłu Oswity
(Wydziału Oświaty) z Włodzimierca, sołtys kolonii Wydymer
Ukrainiec Iwan Wołoszyn, synowie duchownego prawosławnego
oraz „zwykli” chłopi ukraińscy.
„Zamordowano 173 osoby, tylko 11 osób, przeważnie dzieci,
ciężko okaleczone, zostały potem
uratowane. Jak zwykle czyniły to
bandy, po dokonanym morderstwie gospodarstwa ograbiono,
zabierając cały dobytek i żywy
inwentarz. Późniejsze oględziny
pomordowanych wykazały szczególne okrucieństwo oprawców.
Niemowlęta były przybijane do
stołów nożami kuchennymi, kilku
mężczyzn było obdartych ze skóry pasami, niektórzy mieli wyrywane żyły od pachwiny do stóp,
kobiety były nie tylko gwałcone,
lecz wiele z nich miało poobcinane piersi. Wielu pomordowanych miało poobcinane uszy,
nosy, wargi, oczy powyjmowane,
głowy często poobcinane. Po dokonaniu rzezi mordercy urządzili
libację w domu sołtysa. Po odejściu oprawców, wśród resztek
jedzenia i butelek po samogonie
znaleziono martwe dziecko około
12-miesięczne, przybite bagnetem do stołu, a w ustach dziecka
włożony był niedojedzony kawałek kiszonego ogórka.” (Czesław
Piotrowski: „Zlikwidowanie osiedla i miejscowości na Wołyniu”;
za: http://wolyn.ovh.org/opisy/
parosla-09.html). Zbrodni w Parośli dokonał Oddział Wojskowy
banderowskiej OUN Hryhorija
Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki”, uznawany za pierwszą sotnię
Ukraińskiej Armii Powstańczej.
Perehiniak odsiadywał przed
1939 r. wyrok w polskim wiezieniu za zabójstwo sołtysa - Polaka.
Razem z nim był więziony Stepan
Bandera. Już 22 lutego zginął on
w potyczce z Niemcami. „Wyprowadziliśmy się na Setkówkę, odległą o 7 km od Horodźca do babci.
/.../ Moja babcia zachorowała.
Prosiła wnuczka, żeby przywiózł
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księdza do ostatniej spowiedzi.
Ponieważ ksiądz z Antonówki
czasowo wyjechał, więc mój cioteczny brat Aleksander Ślązak pojechał po księdza do Włodzimierca niedalekiej parafii. Wracając z
powrotem wiózł Helenę Czarnecką, która odwiedzała swego brata w więzieniu w Włodzimiercu.
Dojechali po drodze do polskiej
wsi Parośla i tam zostali zarąbani siekierami. Opowiadał potem
ksiądz z Włodzimierca, że gdy
jechali przez Paroślę we wsi była
pustka, nikt nie chodził czy do
obory czy po wodę, gdy wracali
do Włodzimierca to samo. Ksiądz
zaproponował Olkowi, żeby przenocował we Włodzimiercu, ale ten
odważny powiedział, że nic niepokojącego nie widzi. Pojechał i w
pierwszym domu, gdy wjechali
do Parośli, zostali zaprowadzeni do domu i zarąbani. Po tym
morderstwie wojsko niemieckie
przyjechało do Setkówki. Jednego gospodarza, który miał duży
dom, przesiedlili, obok postawili
kilka baraków tak w domu, jak i w
barakach wojsko zamieszkało, a
bliżej mostu ogrodzili spory teren
barykadami, na którym nocowało
około 50 osób, mieszkańców Setkówki i pobliskich domów, żeby
w przypadku napadu Ukraińców,
wojsko niemieckie mogło nas bronić.”. (Franciszka Kraśnicka; w:
„Wołanie z Wołynia” nr 3 /112/,
maj – czerwiec 2013 r.).
W nocy z 9 na 10 lutego:
W kol. Dworzec pow. Kostopol
Ukraińcy wymordowali około 20
Polaków, w tym młodą dziewczynę była Ewę Hrehorowicz.
We wsi Huta Stepańska pow.
Kostopol Ukraińcy zastrzelili 4
Polaków. „W naszym rejonie na
pierwszą wartę zgłosili się dwaj
koledzy Henryk Piotrowski i Zbyszek Hofman. Młodzi chłopcy...
Z opowiadania Miry i Czesława
Piotrowskich: „Do pełniących
wartę, Henryka Piotrowskiego i
Zbyszka Hofmana ... podjechało
dwie pary sań zaprzężonych po 2
konie a na nich po czterech ludzi.
Zatrzymali się i podali za partyzantów radzieckich. W pierwszej
chwili przyczepili się do broni,
chcąc, aby im ją oddali. Potem
zapytali, kto ma dobre konie.
Henryk wiedział, że u sąsiada Hipolita Sawickiego są dobre konie
zaprowadził ich tam. W mieszkaniu kazali Henrykowi i Zbyszkowi
rozebrać się do bielizny. Kożuch
i ubrania zabrali ze sobą. Sawickiemu kazali zaprzęgać konie.
Zrobił to jego syn, który wyczuł z
kim ma do czynienia i... konie zaprzęgną ale sam uciekł. Odgłosy
strzałów usłyszał sąsiad Władysław Libera. Ubrał się i poszedł
tam skąd dochodziły strzały tzn.
do Hipolita Sawickiego... Gdy
wszedł do mieszkania zastał rozebranych Hipolita i Zbyszka...
Banderowcy oddają po trzy strzały zabili Liberę, Heńka i Zbyszka.
W domu Piotrowskich wyważyli
drzwi i wpadli do mieszkania zastali syna Czesława i córkę Mirkę - pytali o ojca. Stanisław Piotrowski wyczuł zagrożenie, ukrył
się w drugim pokoju. Banderowcy
zostawili ich i poszli szukać ojca.
Wtedy Czesław i Mirka uciekają.
Piotrowski Czesław zginął ale
drogo sprzedał swe życie... zabił
jednego banderowcę a drugiego
ciężko zranił...” (Edward Kwiat-

kowski: „Życiorys Wołyniaka.
Wspomnienia z lat 1929-1972”.
Opracowanie: Franciszek Burdzy.
Zeszyty łukowieckie, nr 11 – 12
, Październik 2005 – Grudzień
2006).
10 lutego:
W miejscowości Aleksandrówka pow. Biłgoraj Niemcy z policjantami ukraińskimi zamordowali 5 Polaków.
W futorze Toptyn pow. Sarny
upowcy powracając z rzezi w Parośli zamordowali 15 Polaków;
70-letnią Mariannę Rudnicką zakłuli zadając jej 37 pchnięć bagnetem, natomiast pozostałe osoby zarąbali siekierami.
11 lutego:
W okolicach wsi Łokacz pow.
Horochów Ukraińcy uprowadzili
Polaka i Rosjanina (męża Polki) i
ślad po nich zaginął.
We wsi Tiutkiewicze pow. Równe został zabity przez Ukraińców
w szpitalu 19-letni Polak Feliks
Gontarz.
12 lutego:
We wsi Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali
Polaka, nauczyciela; „został zabity Rocicki Marian” (Kubów Władysław: Terroryzm na Podolu;
Warszawa 2003).
We wsi Turkowice pow. Hrubieszów: „12.02.1943 - kierownik szkoły Zygmunt Bondarewicz
wpadł w zasadzkę utworzoną
przez policję ukraińska, został
przez nich zastrzelony, dzieci usypały mu mogiłę, a po paru dniach
partyzanci z Sahrynia przenieśli
jego ciało na cmentarz i postawili
drewniany krzyż na bezimiennym
grobie. Zygmunt Bondarewiczkierownik szkoły, bestialsko zamordowany przez policję ukraińską, o którym powiedział do siostry Hermany jeden z oprawców:
„hardy był wolał zginąć niż broń
oddać”. (www.hrubieszow.info/
info/hrubieszow_i_okolice_e1/
p17.htm).
13 lutego:
We wsi Capowce pow. Zaleszczyki: „13.02.1943 r. została zam.
Janiewicz i.n. – nauczycielka”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 7,
pod redakcją Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2015).
We wsi Hucisko Brodzkie pow.
Brody Ukraińcy zamordowali nie
mniej niż 2 Polaków („Śledztwo
w sprawie zbrodni ludobójstwa
nacjonalistów ukraińskich w celu
całkowitego wyniszczenia ludności polskiej w latach 1939 - 1945
na terenie powiatów Zborów i
Brody, woj. tarnopolskie”; sygn.
akt S 83/09/Zi).
W miasteczku Uściług pow.
Włodzimierz Wołyński bojówka
ukraińska zamordowała Andrzeja
Dziubę.
14 lutego:
We wsi Tyszyca pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali kowala

Stefana Kopijkowskiego z żoną
Genowefą.
We wsi Steble pow. Kowel został
zamordowany przez Ukraińców
Józef Wójcik.
15 lutego:
Na łąkach między wsią Werba
a wsią Stołbiec pow. Dubno policjanci ukraińscy zamordowali
uprowadzonego z domu 23-letniego Edwarda Podłubnego; skrępowanego z kamieniem u szyi
wrzucili go do dołu po wykopanym torfie, gdzie się utopił.
We wsi Steble pow. Kowel został
zamordowany przez Ukraińców
Edward Żelichowski.
16 lutego:
W kol. Dubiszcze Nowe pow.
Łuck chłopi ukraińscy zamordowali 55-letnią Adelę Jaworską jadącą wozem.
17 lutego:
Na stacji kolejowej Polska Góra
pow. Łuck został zamordowany
przez Ukraińców Stanisław Wiszniewski.
19 lutego:
We wsi Markopol pow. Zborów
banderowcy zamordowali 5 Polaków („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów
ukraińskich w celu całkowitego
wyniszczenia ludności polskiej w
latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi).
20 lutego:
W mieście powiatowym Borszczów woj. tarnopolskie został
zamordowany przez Ukraińców
Wiktor Paskal, kierownik piekarni.
W kol. Milaszów pow. Łuck został zastrzelony przez Ukraińców
Bogdan Jaworski, lat 18.
22 lutego:
W mieście powiatowym Kostopol woj wołyńskie policja ukraińska pod dowództwem Niemców
aresztowała 50 Polaków, którzy
zostali rozstrzelani.
W kol. Szopy pow. Kostopol w
pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej
zabitych zostało kilkunastu Polaków.
Od 13 do 23 lutego:
We wsi Uchanie pow. Hrubieszów podczas wysiedlania Niemcy z Ukraińcami zamordowali 58
Polaków.
23 lutego:
W miejscowości Aleksandrów
pow. Biłgoraj Niemcy z policjantami ukraińskimi zastrzelili
1 Polaka, a jego żonę z córkę zabrali do obozu w Zamościu, gdzie
zginęły.
W kol. Berezówka pow. Kostopol w pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zginęła nie ustalona
liczba Polaków (była to kolonia
polska – około 50 Polaków?).
W miasteczku Deraźne pow.

Kostopol zamordowany został
przez banderowców na oczach
żony i dzieci Ludomir Drohomirecki, miejscowy geodeta. Odchodząc bandyci zapowiedzieli : „Na
was pryjde jiszczo pora” (świadek
syn Romuald; za: Jacek Borzęcki:
Dom unurzany we krwi; w: „Gazeta Polska” z 11 lipca 2012).
We wsi Koziarnik Chatyński
pow. Kostopol w pacyfikacji
ukraińsko-niemieckiej spłonęło
wraz z ich domami 6 chorych Polaków.
We wsi Myszakówka pow. Kostopol w pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zginęło około 15
Polaków.
W futorze Pomiary pow. Kostopol w pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zginęła nie ustalona
liczba Polaków.
26 lutego:
W miasteczku Boremel pow.
Dubno został zastrzelony przez
policjantów ukraińskich 20-letni
Polak, Bronisław Augustyn.
W miasteczku Józefów pow. Biłgoraj policjanci ukraińscy zabrali
z domu Polaka i ślad po nim zaginął, był to Konrad Bartoszewski..
26 lutego 1943 ambasador Romer
w czasie rozmowy ze Stalinem
usłyszał, że rząd sowiecki nie wyrzeknie się „Zachodniej Ukrainy”
i „Zachodniej Białorusi”
27 lutego:
We wsi Hulcza pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali Polaka,
młynarza Kazimierza Zaborskiego.
We Lwowie Ukraińcy uprowadzili Polaka, ucznia gimnazjum,
który zaginął bez wieści, był to
Tadeusz Pasternak.
We wsi Radoml pow. Krzemieniec policjanci ukraińscy obrabowali dom rodziny Kiljanów,
rozebrali do naga zarządcę dóbr
Radoml Kiljana, jego 19-letniego syna oraz buchaltera majątku,
przywiązali do sań za ręce drutem
kolczastym, za wsią pobili, po
czym zarąbali siekierami i wrzucili do wody. Inni podają, że była
to rodzina Klijanów (AAN, DR,
sygn. 202/III/200, k. 32 – 35).
„Luty 1943. Milicja w przebraniu lub też prawdziwa, zabiera
pod pozorem aresztowania w majątku Rydomla zarządcę Kiliana,
jego 19-letniego syna Kazimierza
i buchaltera majątku. Wszyscy
trzej zostali w okrutny sposób zamordowani (zupełne rozbicie czaszek i związanie rąk drutem kolczastym i wrzucenie do stawu).”
(1943, czerwiec – Opracowanie
dotyczące napadów na Polaków
dokonywanych w powiecie krzemienieckim i dubieńskim. W: B.
Ossol., 16722/2, s. 323-325).
28 lutego:
W miasteczku Boremel pow.
Dubno Ukraińcy zamordowali 3
Polaków, w tym uprowadzeni zostali przez Ukraińców podających
się za policjantów z Demidówki
2 Polacy: kierownik tartaku Mikołaj Masłowski oraz kierownik
młyna Stanisław Jabłoński. W
marcu ich ciała powiązane drutem
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kolczastym wyłowiono ze Styru.
We wsi Hubków pow. Kostopol
„ukraińscy partyzanci” na czele
z mieszkańcem wsi Głuszków
sotnikiem inż. Iwanem Szymankiem (przed wojną występującym
pod nazwiskiem Jan Główka)
i Kowalczukiem zamordowali
7 Polaków: 4-osobową rodzinę
oraz 3-osobową nauczycieli, przy
czym najpierw poćwiartowali nożami nauczyciela Mariana Wierzbickiego, następnie jego żonę
Elżbietę i ich córeczkę Beatę, a
zwłoki wrzucili do rzeki Słucz.
We Lwowie policjanci ukraińscy
zamordowali Polaka, ucznia gimnazjum, był to Tadeusz Rybaczuk.
We wsi Ulaniki II pow. Łuck
Ukraińcy zastrzelili Polaka, gajowego Józefa Sawickiego.
W II połowie lutego 1943 roku:
W majątku Netreba pow. Sarny
właściciel majątku Czeszejko-Sochacki grał w karty z dwoma
znajomymi Ukraińcami. Po skończonej grze Ukraińcy wstali i powiedzieli, że przyszły takie czasy,
że będą musieli go zamordować.
Czeszejko-Sochacki uznał to za
żart i roześmiał się, zaś goście
przystąpili do „dzieła”. Zamordowali Czeszejkę-Sochackiego,
jego żonę (oboje lat 50 – 60), oraz
ich 15-letniego syna. Uratował
się 12-letni syn, który schował się
pod piecem i potem uciekł do kolonii Sunia.
W styczniu lub lutym 1943
roku:
W futorze Bołdyń pow. Kostopol zamordowali rodzinę polską
w młynie wodnym.
W gajówce „Kozie Rogi” we wsi
Nosowica Nowa pow. Dubno
zamordowali i spalili 3 Polaków:
Jadwigę Bucharz lat 25 z jej z
3-letnim synem Józefem oraz jej
12-letniego brata przyrodniego
Romana Buraka.
Na terenie gminy Uhorsk pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali Polaka, byłego sekretarza
gminy.
W lutym 1943 roku:
We wsi Antonowce pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 1
Polaka. „Po tym morderstwie (27
lutego 1943 roku w majątku Radoml – S.Ż.) zaczęły się masowo
mordy Polaków zatrudnionych w
majątkach i leśnictwie. Wymordowano co najmniej 100 osób.
Między nimi zamordowany został
instruktor rolny Stański znaleziony bez głowy, 7 fornali zamordowanych bestialsko w piwnicy w
Szpikołowach, leśniczy, buchalter,
nauczyciel z żoną i nieznana osoba w Antonowcach itd.” (1943,
czerwiec – Opracowanie dotyczące napadów na Polaków dokonywanych w powiecie krzemienieckim i dubieńskim. W: B. Ossol.,
16722/2, s. 323-325).
W kol. Adamówka pow. Łuck
zastrzelili 30-letnią Polkę Jadwigę Rodziewicz.
12 km od kol. Balarka pow.
Łuck upowcy wymordowali 3 zamożne rodziny polskie.
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We wsi Białokrynica pow. Krzemieniec zamordowali 23-letnią
Polkę, Annę Monastyrską.
W futorze Biały Brzeg pow. Kostopol zamordowali 1 Polaka.
We wsi Borowe pow. Sarny po
rzezi w Parośli podpalili w nocy
dom z polską rodziną, nie wiadomo czy ktoś uratował się.
W kol. Cezaryn pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali w szkole
26-letniego Polaka, nauczyciela
NN.
We wsi Chołoniewicze pow.
Łuck zarąbali siekierami 5-osobową rodzinę polską Trusiewiczów, w tym 3 dzieci.
W miasteczku Derażne pow.
Kostopol została zamordowana
przez Ukraińców rodzina naczelnika poczty: Ignacy Tkaczecki lat
40, jego żona Helena lat 35, ich
córka Danuta lat 10 i ich syn Fryderyk lat 8.
We wsi Długie Pole pow. Dubno
zamordowali 6 Polaków i 1 Rosjankę.
We wsi Janczyn pow. Przemyślany zamordowali 5 Polaków, w
tym rodzeństwo lat 3, 8 i 16.
We wsi Jasienica w nadleśnictwie Bircza pow. Przemyśl w
walce z uzbrojonymi Ukraińcami
zginął robotnik leśny Józef Początek lat 23. (Edward Orłowski,
w: http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/
C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf
).
We wsi Karpiłówka pow. Sarny
bulbowcy zamordowali polską rodzinę nauczycieli.
W osadzie Klesów pow. Sarny
Ukraińcy uprowadzili z domu
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53-letniego Polaka Marcina Mroza, po którym ślad zaginął.
W miejscowości Komarno pow.
Rudki został zamordowany Polak, pracownik leśny Karol Jasionowski.
We wsi Kopcze Czeskie pow.
Łuck ukraińscy „powstańcy”
zamordowali 4-osobową rodzinę polsko-czeską nauczycieli:
uwiązali za szyję Czecha, kierownika szkoły w Kopczu Czeskim, Karola Tarabę i wlekli go
za wozem, na którym wieźli do
lasu na miejsce kaźni jego żonę
Polkę, Elżbietę, nauczycielkę w
Kopczu Ruskim oraz ich dwie
małe córeczki. (Siemaszko..., s.
590). „Pod koniec pobytu w Armatniowie dowiedzieliśmy się o
tragedii w pobliskiej wsi Kopcze.
Była to czeska wieś, która żyła
sobie spokojnie, bo Ukraińcy, nie
wiem czemu, Czechów tolerowali. Mieszkało tam zaprzyjaźnione
z rodzicami nauczycielskie małżeństwo, Ela i Karol Tarabowie z
trojgiem małych dzieci. Pani Ela
była Polką, ale jako żona Czecha
czuła się w Kopczach bezpiecznie.
Jak się okazało – niesłusznie. Wypatrzyli ją i tam. Ileż trzeba mieć
w sobie zawziętości i nieprzytomnej nienawiści, aby przyjść do wsi
po jedną, bezbronną kobietę, tylko
dlatego, że jest Polką, próbować
zabrać ją z domu z trojgiem dzieci, oferując łaskawie mężowi wolność i życie. Ponieważ pan Karol
z oferty nie skorzystał, zabito go
pierwszego. Dzieci zamęczono
na oczach pani Eli, którą na końcu zgwałcono i zabito. Znajomy
Czech, który moją mamę o tym
bestialskim wydarzeniu poinformował, znał nazwiska oprawców.
Obiecał, że po wojnie je ujawni,
ale nie wiem, czy to zrobił. Długo płakałam po śmierci Tarabów,
lubiłam ich dom czysty, zadbany,
serdecznie gościnny, ich synów
Wiesia i Romka. Najbardziej żal

było mi jednak małej, zaledwie
trzyletniej Bogusi. Czy dla wyzwolenia Ukrainy, dla jej niepodległości potrzebna była męczeńska śmierć Tarabów i ich dzieci?”
(Barbara Krawczyk: Gorzki kraj
lat dziecinnych... Fundacja Moje
Wojenne Dzieciństwo, 1999).
We Lwowie policjanci ukraińscy
zabili kilku młodych Polaków.
W kol. Krzeszów pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali polską rodzinę Zenona Sawickiego.
W kol. Marianówka pow. Kostopol podczas obrony zginęło 3
Polaków, w tym ojciec z synem.
W kol. Myczków pow. Równe
upowcy zamordowali 30-letniego
Polaka Stanisława Nowaka.
We wsi Pardysówka pow. Biłgoraj Niemcy z Ukraińcami zamordowali 5 Polaków, w tym 3 kobiety lat; 20, 37 i 57.
W leśnictwie Rudawka pow.
Dobromil został zamordowany przez UPA leśniczy Emil
Rożek ur. 1900 r., pochowany
w Krościenku (Edward Orłowski…, jw.). Inni podają, że było
to we wsi Radawa pow. Jarosław („Wiązownica pamięta”; w:
http://www.mieczyslawgolba.pl/
biuletyn.pdf)
We wsi Sestratyn pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka o
nazwisku Niemiec.
W miasteczku Sokal w dzielnicy Zabuże woj. lwowskie został
uprowadzony przez banderowców Bronisław Biedroń, lat ok.
30, który zaginął bez wieści.
W kol. Spalony Młynek pow.
Kostopol podczas pacyfikacji
ukraińsko-niemieckiej zginęła nie
ustalona liczba Polaków.

W majątku Szpikołosy pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 12 Polaków, w tym nauczyciela z żoną. „Po tym morderstwie
(27 lutego 1943 roku w majątku
Radoml – S.Ż.) zaczęły się masowo mordy Polaków zatrudnionych
w majątkach i leśnictwie. Wymordowano co najmniej 100 osób.
Między nimi zamordowany został
instruktor rolny Stański znaleziony bez głowy, 7 fornali zamordowanych bestialsko w piwnicy w
Szpikołowach, leśniczy, buchalter,
nauczyciel z żoną i nieznana osoba w Antonowcach itd.” (1943,
czerwiec – Opracowanie dotyczące napadów na Polaków dokonywanych w powiecie krzemienieckim i dubieńskim. W: B. Ossol.,
16722/2, s. 323-325).
W miasteczku Szumsk pow.
Krzemieniec został zamordowany przez Ukraińców Polak, oficer
WP Henryk Simpers.
W miasteczku Tuczyn pow.
Równe policjanci ukraińscy pobili 18-letniego Polaka Wincentego
Chołodeckiego za znalezioną przy
nim paczkę drożdży, po czym zabrali go do więzienia w Równem,
gdzie został zamordowany.
We wsi Zabara pow. Krzemieniec zamordowali 2 Polaków.
Uzupełnienia do kalendarium
STYCZEŃ 1943
We wsi Hołoby pow. Kowel na
cmentarzu został pochowany
Piotr Jankowski z Kowla, który
zginął w Hołobach w styczniu
1943 r. (www.luck.msz.gov.pl/
resource/c2522e57-eddb-47ad-a5c7-8d96d2e66da3). W. i E.
Siemaszko podają datę styczeń
1944 r. (s. 333).
We wsi Żarków pow. Brody w
styczniu 1943 roku: „Byłem jednym z kurierów. Przed drugą wy-
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prawą do Huty Pieniackiej, którą
odbyłem około 20 stycznia 1943
roku odczuwałem uzasadniony
niepokój. Z rozpoznania dochodziły informacje, że banderowcy
patrolują drogi, a zetknięcie się z
nimi groziło męczeńską śmiercią.
Tuż przed moim wyjściem dowiedziałem się, że kurierka idąca
z Huty Pieniackiej do Huciska
Brodzkiego wpadła w Żarkowie w
ręce banderowców i została rozerwana końmi.” (Jan Pinkiewicz;
w: http://pinkiewicz.prv.pl/reminiscencje-z-wsi-podolskiej-Hucisko-Brodzkie.html ).
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania,
które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich
na Polakach na Lubelszczyźnie
w latach 1939 – 1947; Wrocław
2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946;
Wrocław 2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim 1939
– 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez
daty wydania, 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia
1939 – 1945; Warszawa 2000.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
Redakcja

Publikujemy
zdjęcie
wykonane na Wołyniu,
może w Międzyrzeczu
Koreckim, Korcu lub w
Równem.
Nie wiemy przez kogo
zostało wykonane zdjęcie i nie wiemy kim są
osoby ze zdjęcia.
Kto rozpozna osoby
przedstawione na tym
zdjęciu i gdzie zostało
zrobione prosimy o kontakt z redakcją.
Może dzięki informacji,
historia zamknięta w
kadrze zobaczy światło
dzienne i wpłynie na zapełnienie kolejnej karty wśród wielu białych
kart historii Kresów.
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Moje Kresy.

Józef Julian Jamróz cz.7
Eugeniusz Szewczuk
Getto żydowskie w Międzyrzeczu Koreckim Niemcy
założyli 22 maja 1942 roku i dotrwało tylko do 26 września tegoż roku, likwidując większość
jego mieszkańców. Większość
Żydów wyprowadzonych z getta
pomordowano na terenie cegielni w Niewirkowie. Pozostałych,
których wyłapywano pojedynczo
na naszym terenie rozstrzeliwano
już na miejscu i grzebano w Międzyrzeczu. Na terenie cegielni w
Niewirkowie młodzi Żydzi zostali
zmuszeni do wykopania olbrzymich dołów – 80 metrów długich,
głębokich 3 metry. Wśród nich
był Szmilek, syn naszego sąsiada Gaby Moszko. Miał chyba ze
16 lat i czuł, że to dla siebie kopią te doły. Pamiętam wykopano ich chyba ze 4 lub 5 rzędów.
Jako dzieciarnia polecieliśmy za
młodymi Żydami zobaczyć gdzie
to policja ukraińska ich prowadzi. Zadawaliśmy sobie pytanie,
po co kopią tak olbrzymie doły
i nie zdawaliśmy sobie sprawy,
że taki będzie tragiczny los setek
naszych Żydów. Oni wiedzieli, że
Niemcy i Ukraińcy coś dla nich
szykują, bowiem sąsiadowaliśmy
z obu stron z żydowskimi rodzinami. Większość Żydów z Międzyrzecza umieszczono w getcie,
pozostali ukrywali się po domach,
w lasach i gdzie się tylko dało.
Z Równego przyjechało 3 kompanie ukraińskich policjantów i
kompania esesmanów. Otoczyli
cały teren, wyciągali wszystkich
z domów. Zwykle policjanci ukraińscy bali się wejść do ciemnych
pomieszczeń i piwnic pomimo,
że byli uzbrojeni. Tam czekali na
nich zdesperowani Żydzi z żyletkami w rękach, tnąc kogo tylko
popadło. To była ich jedyna broń
obronna. Ukraińcy zostali zmuszeni do sięgnięcia po inne środki,
tłocząc pompami wodę do piwnic
i tym samym zmuszając ukrytych

/ Międzyrzec Korecki 1938r. ul. Hallera ( w głębi pałac hr Józefa Steckiego)

w sukiennicach na międzyrzeckim Rynku ludzi do upuszczenia
swych kryjówek. Za ukrywanie i
pomoc Żydom każdemu Polakowi
i Ukraińcowi groziła kara śmierci.
Pewnego dnia usłyszałem czyjeś
kroki na naszym strychu. Macocha wysłała mnie po drewno,
wchodzę po drabinie, a tu Żyd
Szteremberg z córką Haną, tą
która chodziła ze mną do szkoły.
Stary Haim błaga mnie – Julek ratuj nas, przynieś coś do jedzenia.
Okazało się, że nie jedli co najmniej od trzech dni. Przyniosłem
im kromkę chleba i trochę wody.
Oboje dostali się na nasz strych
po wybiciu dziury w swojej wo-

/ Tak dzisiaj zwie się dawny Miedzyrzecz Korecki

zowni i tak przeszli na nasz strych
siedząc w sianie. Nikt o nich nie
wiedział. Macocha w końcu zauważyła, że noszę gdzieś jedzenie i zakazała mi wyjść. Każde
przyniesione pożywienie jedli
szybko, aż się zachłystywali, tacy
byli głodni. Na strych wszedł ojciec, pogadał z Haimem. Słuchaj
człowieku, uciekaj z tego miejsca,
bo nas wszystkich razem z wami
Niemy tutaj rozstrzelają, bowiem
jak wspominałem na płotach i budynkach były już rozlepione ulotki w języku polskim i ukraińskim,
kto będzie przechowywał Żyda –
kula w łeb. Doradził też, by skryli się w swojej wozowni, tutaj na

sianie szybko was znajdą, bowiem
hitlerowcy i ukraińcy policjanci przeczesują dom po domu. W
jednym pomieszczeniu, w magazynie na końcu wozowni jest podwójna ściana, tam się ukryjcie.
Haim posłuchał dobrej rady mego
ojca. Niestety podczas kolejnych
skrupulatnych przeszukań żydowskich zabudowań, ukraińscy
policjanci odkryli ich kryjówkę.
Podejrzewam, że zdradził ich niesamowity smród wydobywający
się z tego pomieszczenia, bowiem
potrzeby fizjologiczne trzeba było
gdzieś załatwiać. Na naszym podwórku mieszkali Sztembergowie
tworząc dwie oddzielne rodziny,
albowiem dwóch braci Haim i
Moszke pożenili się z dwoma siostrami. Sanio Szteremberg był ich
ojcem i mieszkał u jednego z nich.
Z Haną chodziłem do szkoły, Sonia (też bardzo ładna dziewczynka) miała wówczas około 5 lat.
Widzieliśmy przez szybę w oknie
ganku jak ich wyprowadzają na
podwórko. Haim odwrócił się do
Niemca i dawał mu chyba złoto,
Hana czekała. Niemiec odpędził
Ukraińców na bok, by nie słuchali
o czym między sobą rozmawiają.
Po chwili Żyd zaczął uciekać w
stronę młyna Wołodii Lisieckiego, za nim Hana. Oboje schowali
się w stosie drzewa służącego za
opał we młynie, ponieważ młyn
poruszany był przy pomocy pary
wodnej. Haim często przychodził
do nas pożyczyć patelnię, na niej
smażył sobie słoninę z cebulą, to
był jego ulubiony przysmak. Żona
Haima nie pozwalała smażyć na
ich rodzinnej patelni, albowiem
to jedzenie było dla Żydów tref-

ne, nie było koszerne. Żydzi nie
jedli słoniny, wiara im tego zakazywała. Moja macocha uznawała
Haima za komunistę i gdy przypadkowo zobaczyła go uciekającego w stronę młyna, dała o tym
znać siedzącemu akurat wtedy w
naszej chacie innemu niemieckiemu żołnierzowi. Ten wyskoczył
z ganku, strzelił w powietrze,
jednakże Haim z Haną byli już
w bezpiecznej odległości i Niemiec nie wyrządził im krzywdy.
Niestety na odgłos wystrzału zareagowali inni i pobiegli za nim
razem z ukraińskimi policjantami.
Nie innego efektu można było się
spodziewać, Żydów znaleziono
w stercie drewna. Potem widzieliśmy ich wszystkich w Rynku,
gdzie zebrano wszystkich Żydów
z łapanki. Na czele szedł rabin
Jakub Zasławski, prowadząc tych
nieszczęśników. W pierwszym
szeregu szedł Haim Szteremberg,
widziałem go dobrze, bo był to
wysoki chłop, Hany już nie było.
Starców i chorych Ukraińcy wieźli na furmankach. Niestety cały
tabor konwojowała żydowska policja. Odznaczała się tym od pozostałych Żydów żółtymi opaskami
z gwiazdą, niemiłosiernie okładając pałami Bogu ducha winnych
swoich współbraci. Gdy niektórzy
idący mdleli, młodzi żydowscy
policjanci dalej okładali ich pałami. Prowadzili ich w kierunku
pobliskiego Niewirkowa, czyli do
wykopanych cegielnianych dołów, wszystkich na pewną śmierć.
Następnego dnia polecieliśmy zobaczyć ze Stasiem Pawłowskim i
innymi kolegami, co się stało w
Niewirkowie. Wykopane wcze-
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śniej doły były już zasypane i
polane wapnem z karbidem. Podczołgaliśmy się na pagórek i z góry
obserwowaliśmy. Miejsca straceń
pilnowało czterech ukraińskich
policjantów, którzy palili papierosy, śmiali się tak jakby nigdy nic
tam się nie stało. To była pierwsza tura mordów, potem kolejne,
wyciągano Żydów z kryjówek, z
piwnic. Rozstrzeliwano i pozbywano się trupów już na miejscu
w Międzyrzeczu na terenie starej
cegielni leżącej naprzeciw sadu
Steckich. Po wojnie wszystko
to co było związane z Żydami i
Polakami uległo zniszczeniu. Po
moim rodzinnym domu nie ma
żadnego śladu, w tym miejscu
stoją już inne wybudowane przez
żyjących tu Ukraińców. Po wojnie
nowa władza sowiecka wszystko
zniszczyła. W Międzyrzeczu nie
ma nawet sklepu spożywczego,
po zaopatrzenie jeżdżą 20 kilometrów do Korca lub 40 kilometrów do Równego, drogą pożal się
Boże. Ba, nie ma już Międzyrzecza Koreckiego, Sowieci nazwali
go Великі Межирічі.
Czy uratował się ktoś z Żydów
międzyrzeckich ? Wiem o jednych, syn z synową rabina – Walentyną, u której byłem po wojnie
z wizytą w Międzyrzeczu. Rabin
Zasławski zginął ze wszystkimi
swoimi ziomkami w Niewirkowie.
Nadszedł także bardzo tragiczny rok
1943.Tu i ówdzie zaczęły pojawiać się głosy o mordach Ukraińców na Polakach. O krwawej
niedzieli 11 lipca 1943 roku wiedzą już wszyscy, nastał banderowski terror i bojaźń, co będzie
dalej. Mieszkaliśmy bowiem na
tym terenie gdzie krwawe mordy
zaczęły się najwcześniej. Naprzeciw naszego domu stała z dawien
dawna ukraińska ślusarnia. Można w niej było przed wojną wyklepać kosę, wszystko naprawić i
kupić coś gotowego, potrzebnego
do roboty w gospodarstwie domowym. Z czasem w latach okupacji
niemieckiej została wykorzystana do nielegalnej banderowskiej
zbrojowni. To w niej naprawiano
i składano różnego rodzaju pistolety, karabiny, zdobyczne pepesze
porzucone przez uciekających na
wschód w 1941 roku Sowietów.
Jako ciekawskie dzieci włazili-

śmy wszędzie, zaglądałem też
do ślusarni, widziałem wszystko,
lecz nie zdawałem sobie wówczas
sprawy do czego ta broń mogła
być w przyszłości wykorzystana. Tu też naprawiono karabin
maszynowy Bergmanna. Jakim
cudem znalazł się on w rękach
ukraińskich nie wiem. W każdym
bądź razie Bergmann M1915 był
lekkim niemieckim karabinem
maszynowym, osadzonym na
dwójnogu, chłodzony powietrzem. W okresie międzywojennym Bergmann M1915 znajdował
się na uzbrojeniu Wojska Polskiego, a po wycofaniu z uzbrojenia
trafiły do Policji Państwowej, która przyjęła go do uzbrojenia tuż
przed wojną w 1937 i 1938 roku.
Przygoda z tym karabinem zakończyła się tragicznie dla naszego
największego wroga – sąsiada,
fotografa Kalistrata. To on miał
być wyrocznią dla całej naszej rodziny, ponieważ od banderowców
otrzymał rozkaz zamordowania
nas. Do tej pory był z
niego jako taki dobry
sąsiad,
chodziliśmy
do niego na tzw.czaj.
Wykonał nam szereg
pamiątkowych
fotografii, które teraz mogę
wszystkim zaprezentować. Okazał się wielką banderowską szują.
Pewnego razu Kalistrat
wiózł z Międzyrzecza
na rowerze
naprawionego Bergmanna,
widocznie do banderowskiej bazy wypadowej. Podczas przejazdu
został przyłapany na
drodze przez niemiecki patrol, zapewne tam
podczas ucieczki został
przez nich zastrzelony.
Banderowca Kalistrata
, leżącego przez dłu/ Międzyrzec Korecki 1994r. Julian na drodze do cmen- gi czas w przydrożtarzy (w głębi ruiny kościoła św. Antoniego)
nym rowie pochowali

/ Plan Międzyrzecza Koreckiego z 1939 r.

Ukraińcy nie gdzie indziej, tylko
obok drogi. Rozwydrzone bandy
wyrostków ukraińskich tak się
rozbestwiły, że przyszli na nasze
podwórko w biały dzień z zamiarem zrobienia nam krzywdy. Wiadomo, że większość mordów banderowcy dokonywali pod osłoną
nocy, obawiając się rozpoznania,
gdyż napastnikami byli także najbliżsi sąsiedzi. Na nasze podwórko weszło 5 dziewcząt w wieku
może 16 – 20 lat i 3 chłopaków
z widłami i siekierami. Ojciec już
wcześniej przygotowywał nas na
wypadek ewentualnej napaści.
Każdy z domowników wiedział
co w danej chwili ma robić, wymachując widłami i siekierą, chodzić od okna do okna, pozorować
większą ilość obrońców. Tak też
od początku postąpiliśmy dobrze,
że akurat ojciec był w domu, wyskoczył z siekierą do ganku. Co
mieliśmy się dać zamordować
bandzie wyrostków? Tamci jak
zobaczyli widły i siekiery, to nie
było bohaterów, cofnęli się. W
międzyczasie niespodziewanie na
naszej ulicy Mickiewicza pojawił
się niemiecki patrol. Gdy zobaczyli uciekających Ukraińców z
widłami, zaczęli strzelać. Tamci w pole i na łąki, udało się im
ujść cało, nam zagrożenie minęło.
Jako ministrant w kościele św.
Antoniego w Międzyrzeczu Koreckim brałem udział u boku księdza wikarego Błażeja Wolanina i
księdza proboszcza Jana Pająka
we wszystkich obrzędach pogrzebowych. W dniach od 10 – 25 lipca 1943 roku pochowaliśmy około 50 osób pomordowanych przez
banderowców Polaków z naszego
terenu. Księża byli już tak zmęczeni, że nie nadążali z pochówkami,
zdarzało się, że zmarłych tylko
poświęcili i odmówili przy nich
krótką modlitwę. Bywały też, że
pochówki wspólne, bez trumien,
pomordowanych owijano jedynie
w białe prześcieradła i tak składa-

no do wspólnego grobu. Niektóre
zwłoki były w kawałkach, bez
kończyn, często z obciętą głową.
Sądzę, że ksiądz nawet nie zdążył
zapisać nazwisk pogrzebanych
ofiar. Ludzie mieszkający we
wsiach wokół naszego miasteczka
opuszczali swoją ojcowiznę i szukali schronienia u nas. Domy pożydowskie stały puste więc mogli
bez przeszkód do nich się wprowadzić. Panowało przekonanie,
że większym skupisku ludzkim
jest bezpieczniej. Może to i racja,
bowiem miejscowych postanowił
bronić utworzony konspiracyjny
pluton 27 Dywizji Piechoty AK
pod dowództwem sierż. Felicjana
Pawłowskiego. Wśród nich byli
wyszkoleni przez ojca członkowie
naszego „Strzelca”. Wszystko byłoby dobrze, ale naszym niestety
brakowało broni i amunicji, Niemcy zachowywali się biernie nie
mając najmniejszej ochoty bronić
Polaków przed banderowcami.
Pewnego lipcowego wieczoru
przychodzi do nas jeden z dawnych uczniów ojca, czeladnik
krawiectwa Semen Podlisiecki
z Zastawia. Semen przed wojną
furmanką często woził naszą rodzinę na różne uroczystości organizowane przez KOP w Niewirkowie. Panie Jamróz uciekajcie.
Mój brat Anton, który należy do
tej bandy opryszków spod znaku
UPA dzisiaj zdradził mi ich wielki sekret. Powiedz twojemu mistrzowi, że wasz sąsiad Kalistrat
od dowództwa sotni otrzymał rozkaz, by was i rodzinę Surowców
zamordować. Ukraiński fotograf,
wasz sąsiad zdradził was i wydano na was wyrok śmierci. Ojciec
uznał, że nie ma co dłużej czekać
i trzeba natychmiast z Międzyrzecza uciekać. Szybko zorganizował przerzut dwóch naszych
rodzin do Równego. Wermacht
woził zboże z majątku Steckich
do Równego. Tato dogadał się z
niemieckim szoferem – Śląza-

kiem, który w konwoju woził to
zboże i za dobrą opłatą w naturze
w postaci słoniny, jajek i masła,
mnie pierwszego dowiózł do miasta. Wsadzili mnie między worki,
rzucili do mnie moją małą walizkę
z dykty i tak z paroma wartościowymi książkami wylądowałem u
stryja Tadeusza Jamroza. Potem
dojechała macocha z dziećmi, a
dziadek, czyli jej ojciec – Surowiec przyjechał do nas furmanką,
prowadząc ze sobą naszą krowę
Białkę. Przywiózł razem ze znajomym Ukraińcem trochę zboża i
różne ciuchy, jak to się mówiło
wówczas manele – poduszki, pierzyny, jakieś ubrania. To cud, że
go z tym Ukraińcem banderowcy
po drodze nie zamordowali. Uciekliśmy do Równego 25 lipca 1943
roku, raz na zawsze pozostawiając w Międzyrzeczu naszą ojcowiznę. Miasto było załadowane
uciekinierami z całego Wołynia,
wszędzie pełno ludzi. Schronienie
znaleźliśmy u brata ojca – stryja
Tadeusza. Stryj mieszkał na Grabniku przy ulicy Cichej nr 5, gdzie
wybudował sobie dom pracując na
poczcie. Większość jego pomieszczeń lokalowych było zajęte przez
Niemców i Węgrów. Nas stryj
umieścił razem z ojcem i braćmi
na strychu. Macocha z moją siostrą dostały jedno pomieszczenie,
w drugim gnieździł się stryj z rodziną. Łącznie do stryja przybyło
10 osób. Początkowo moim głównym obowiązkiem było pasienie
krowy „Białki”. Pożytku było z
niej wiele, najpierw świeże mleko, ser i śmietana, potem mięso,
gdyż musieliśmy ją w końcu niestety zjeść. Aby poprawić swoje
i nasze warunki bytowania, stryj
obeznany z mieszkańcami Równego, znalazł nam opodal poczty
na ulicy Chopina, ładne jak na
te warunki mieszkanie z dwoma
pokojami, kuchnią i tam szybko
przeprowadziliśmy się.
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Wspomnienia z pracy nauczycielskiej na
Wołyniu w latach 1936 – 1939. - Część 3
Albin Piechota

Szlachetność ich wyróżniała się
w ich dobroci i gościnności.
Ludność tutejsza mówiła swoim
odrębnym językiem. Zarówno
katolicy, jak i prawosławni byli
mocno przywiązani do swojej
wiary. Wiadomości o szlacheckim pochodzeniu przekazywane
były z pokolenia na pokolenie.
Dla moich uczniów była to już
legenda.
Ci poczciwi ludzie byli mocno
wrośnięci w lichą glebę, czuli się
tu gospodarzami, czuli się chłopami. Prawosławni i katolicy
żyli ze sobą w wielkiej zgodzie.
Na tym tle nie było żadnych zadrażnień. Polaków często nazywano tu „mazurami” a rusinów
„mużykami”. Razem obchodziliśmy święta zarówno katolickie
jak i prawosławne.
Parę metrów od szkoły był Związek Radziecki – dla mnie kraj
pełen tajemnic. Parę metrów od
granicy po tamtej stronie stała
strażnica (zastawa). Kręcili się
koło niej pogranicznicy.
Na końcu wsi, koło przejścia
granicznego, po stronie radzieckiej olbrzymi klomb w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, a
na nim same czerwone, piękne
kwiaty. Na budynku „zastawy”
powiewa czerwona flaga. Naprzeciw tego klombu, po naszej
stronie, żołnierze KOP-u postawili olbrzymi krzyż dębowy z
rozpiętym na nim białym orłem.

W końcu września czy też na
początku października, obchodzone tu było jak na miejscowe
warunki uroczyście święto kościelne „Podniesienia Krzyża”.
Miejscowa ludność udała się pod
ten krzyż z wielką powagą, śpiewając pieśni religijne. Przez cały
czas tej uroczystości słychać
było głos dzwonu, z dzwonnicy
stojącej koło kościoła w Budkach. Na czele procesji niesiono
również krzyż i chorągwie kościelne. W uroczystości tej brała
również udział młodzież szkolna
i żołnierze, którzy nie mieli w
tym czasie służby. Tak tam już
było od paru lat. Odbywało się to
wszystko spokojnie, z namaszczeniem, bez najmniejszych zakłóceń.
Żołnierze radzieccy przyglądali
się nam z daleka, spoza drzew, a
niektórzy z nich czołgając się po
trawie, podeszli pod same druty
graniczne.
Tu w pobliżu klombu radzieckiego i polskiego krzyża znajdowało
się przejście graniczne. Nie było
to przejście dla ludności. Była
to po prostu niewielka furtka,
zabezpieczona również drutem
kolczastym. Przekazywano ty
tylko pisma urzędowe kierowane przez starostów sarneńskiego,
kostopolskiego i łuninieckiego.
W przypadku sporów granicznych odbywały się tu również
konferencje graniczne. Raz taka

/ Tak wyglądali żołnierze KOP na granicy z ZSRS

/ Tyle zostało z polskich umocnień na granicy z ZSRS

konferencja odbywała się po
stronie polskiej a drugi raz po
stronie radzieckiej.
Sygnałem umówionym do „wywołania” były dwa strzały karabinowe, oddane przy słupie
granicznym, koło przejścia granicznego. Na ówczesnej granicy
polsko – radzieckiej stały dwa
słupy graniczne naprzeciw siebie. Były to wysokie słupy drewniane. Polski – biało-czerwony
z naszym godłem, a naprzeciw
radziecki – zielono-granatowy
z godłem Związku Radzieckiego. Oba słupy posiadały ten sam
kolejny numer. Pomiędzy tymi
słupami był tak zwany „pas neutralny”, a pomiędzy słupami rozciągnięte druty kolczaste, stanowiące właściwą granicę.
Wieczorami żołnierze radzieccy często śpiewali swoje pieśni,
a ich głos dolatywał do mojej
szkoły. Lubiłem słuchać ich pieśni. Jednego wieczoru, aby lepiej
posłuchać pieśni radzieckich pograniczników, wybrałem się bliżej granicy, skąd ten śpiew dochodził. Nagle i niespodziewanie zostałem zatrzymany przez
mieszkańców Budek … Było to
na początku mojej pracy w tej
wiosce. Po wyjaśnieniu kim jestem i po rozpoznaniu, przeprosili mnie i puścili wolno.
W pobliżu granicy, po stronie
radzieckiej, nie było ludności
cywilnej. Widzieliśmy z daleka
opuszczone domy. Ludność cywilna została przesiedlona dalej
od granicy.
Najbliższa szkoła siedmioklasowa była w Rokitnie, które było
typowym miasteczkiem kresowym. Było tu kilka sklepów,

kino, huta szkła a nawet klub
obywatelski. W Rokitnie mieściło się dowództwo batalionu
KOP.
Organizacja „Rodzina Wojskowa”, na czele której stała żona
dowódcy batalionu, majora Kotarby, żywo interesowała się pracą a raczej potrzebami naszej
szkoły w Budkach. Panie utrzymywały z naszą szkołą kontakt.
Organizowały dla dzieci gwiazdkę, dzieci dostawały słodycze a
biedniejsze nawet buty i ubrania.
Do szkoły dostarczano również
pomoce naukowe.
Na terenie tak wielkiego powiatu, jakim był powiat sarneński
(większy od przedwojennego
województwa śląskiego) istniały przeważnie szkoły o jednym
nauczycielu. Pełnych szkół siedmioklasowych było na terenie
powiatu chyba nie więcej niż siedem. Kilka szkół było o dwóch,
trzech a nawet czterech nauczycielach.
Ja, jako nauczyciel szkoły jednoklasowej, nosiłem tytuł „nauczyciela kierującego”. Byłem
sam dla siebie kierownikiem. Z
tego tytułu otrzymywałem dodatek pieniężny w wysokości 5,złotych.
Rzadko jeździłem do Sarn, bo
to było daleko i nie łatwo było
się dostać. W każdy dzień roboczy pracowałem w szkole, a w
niedzielę nie było po co do Rokitna jechać. W Rokitnie można
było nabyć wszelkie potrzebne
rzeczy. Przeważnie żydowskie
sklepy były dobrze zaopatrzone.
Był również okres, że na pociąg dzienny, wyjeżdżający z
Sarn, należało mieć specjalną

przepustkę, wystawioną przez
tak zwaną „dwójkę” (placówkę
kontrwywiadu w Sarnach). Ograniczenia te były uzasadnione tajemnicą wojskową, ponieważ w
rejonie Klesowa budowany był
pas, czy tez linia fortyfikacji, zabezpieczająca nasze państwo od
strony Związku Radzieckiego.
Roboty fortyfikacyjne były prowadzone w wielkiej tajemnicy,
stąd ograniczenia w ruchu pasażerskim.
W związku z budową fortyfikacji uruchomione zostały wielkie
kamieniołomy w Straszowie nad
Słuczą, na linii Sarny – Ostki. W
kamieniołomach tych znalazło
pracę wiele osób z tereny powiatu sarneńskiego.
We wrześniu 1939 roku okazało
się, że budowane wielkim kosztem linie obronne nie stanowiły
żadnej przeszkody dla wkraczających wojsk radzieckich.
W Sarnach podobał mi się budynek stacyjny. Był to piękny ,
duży budynek, pamiętający chyba jeszcze czasy carskie. Pociągi
kursowały regularnie. Bufet kolejowy był dobrze zaopatrzony.
Z ciekawością i zainteresowaniem oglądałem jarmarki w
Sarnach, na które przyjeżdżali
ludzie furmankami nawet z dalekich okolic. Było tam na co
popatrzeć i dużo rzeczy można
było kupić. Szyldy sklepowe w
Sarnach były dwujęzyczne ( napisy polskie i ukraińskie).
Pierwszy pociąg z Ostek w kierunku Rokitna i Sarn odjeżdżał o
godzinie 6-tej rano. Aby dostać
się do pociągu musiałem wstać
przynajmniej o godzinie 4-tej, a
wyjść z domu o godzinie 4.30.
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Najgorzej było w okresie jesiennym czy wczesną wiosną. O tej
godzinie było jeszcze zupełnie
ciemno a maszerować samemu
przez las o tej porze nie należało
do przyjemności.
Pamiętam dzień, kiedy wybrałem się do Rokitna po pobory.
Dla dzieci był wtedy dzień wolny od nauki. Pech chciał, że w
nocy stanął mi zegarek. Nie wiedziałem więc, która jest godzina.
Nie miałem kogo zapytać w nocy
o godzinę. Na polu było zupełnie ciemno. Leżąc w łóżku rozmyślałem. Zdawało mi się, że to
już pora na wstawanie. Szybko
się ubrałem i popędziłem przez
ciemny w kierunku Ostek. Po
drodze nie napotkałem na żaden
patrol wojskowy. Dobrnąłem do
stacji kolejowej. Okazało się, ze
jest dopiero północ. Co było robić. Resztę nocy przesiedziałem
z dyżurnym ruchu, czekając do
godziny 6-tej.
Po pobory jeździliśmy drugiego dnia każdego miesiąca. Tak
umówiliśmy się z kolegami.
Nauki w tym dniu oczywiście
nie było. Mięliśmy na to zgodę
Inspektoratu Szkolnego. Płatnikiem naszym w Rokitnie był kol.
Gogulski. Aby nie tracić dnia nauki pobory moje później pobierał
kol. Stanisław Witowski z Ostek.
Tam uczyła ich trójka, mogli
więc zorganizować zastępstwo
za nieobecnego kierownika.
Po drugiej stronie toru kolejowego od Budek znajdował się futor Dubno, należący do mojego
rejonu szkolnego. Futor ten leżał
również nad samą granicą. Na
Dubnie znajdowała się również
strażnica KOP, a dowódcą był
sierżant Stanisław Dąbrowski,
pochodzący z okolic Tarnowa.
Jego córka Tosia była uczennicą
drugiej klasy w Budkach. Sierżant Brzozowski często mnie
odwiedzał, interesował się nauką
swojej córki.
Na Dubnie mieszkał również
Franciszek Zieliński, pochodzący z miechowskiego. Osiedlił
się tutaj po zakończeniu wojny
polsko – radzieckiej. Jego dwaj
synowie Gienek i Romek byli
moimi uczniami.
Na Dubnie mieszkał również i
prowadził gospodarkę były żołnierz KOP Władysław Padło.
Jego najstarszy syn Mietek był
uczniem klasy III. Władysław
Padło był dobrym gospodarzem i
moim dobrym kolegą. Wieczorami często mnie odwiedzał. Jego
syn Mietek był wzorowym, pracowitym i nadzwyczaj zdolnym
uczniem.
Na futorze Oś mieszkało rodzeństwo Anna i Kuba Federowiczowie wraz z rodzicami.
Anna i Kuba byli również moimi
uczniami. Oboje tworzyli wspaniałą parę taneczną. Obydwoje
dysponowali wspaniałym głosem i dużym poczuciem rytmu.
Mieszkali w typowej kurnej chacie. Na Osi, pod lasem mieszkał
stary Konrad Federowicz, zwany
„wilczym bratem”. W okresie
zimowym często odwiedzały
go wilki. Dom ten cieszył się
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szczególnym upodobaniem wilków, ponieważ znajdowały tam
pożywienie w postaci końskich
kości. Wycie wilków budziło w
nocy Konrada., który świecącym
łuczywem odpędzał je od domu.
Wracał Konrad do domu, a właściwie walącej się chałupy, wilki też natychmiast powracały i
kontynuowały swój koncert pod
maleńkimi oknami.
Obowiązki sołtysa we wsi pełnił
Andrzej Jeliński, który jednocześnie był stróżem w szkole. Był
dobrym człowiekiem. Szkoła
była zawsze posprzątana a w piecach było napalone. W tej pracy
często pomagał mu syn lub córka.
Najbliższym moim sąsiadem
był Józef Tyszecki, a po drugiej
stornie mieszkał Feliks Tyszecki. Sam Feliks był niezwykle
ciekawym człowiekiem. Czuł
się mocno pokrzywdzony przez
los. Na ogół unikał ludzi, lubił
samotność, interesował się tylko pszczołami. Obok Feliksa
Tyszeckiego, naprzeciwko kościoła i świetlicy, stał dom Bocheńskich, gdzie się stołowałem.
Obaj z Bocheńskim postanowiliśmy wciągnąć Feliksa pomiędzy
ludzi, często z nim rozmawialiśmy na różne tematy. I nam się
udało. Feliks był dobrym sąsiadem.
Przez cały okres mojej dwuletniej pracy w Budkach łączyły
mnie więzi serdecznej przyjaźni z Bocheńskimi, Koćmami i
Padłami. Razem spędzaliśmy
wszystkie święta, odwiedzaliśmy się wzajemnie, bywaliśmy
na zabawach weselach i chrzcinach.
Józef Bocheński, jako były policjant i były wójt gminy Kisorycze, cieszył się we wsi wielkim
autorytetem. Był człowiekiem
mądrym i życzliwym dla ludzi,
umiał z nimi rozmawiać. Dlatego mieszkańcy zasięgali u niego
rady. Cieszył się przy tym władz
państwowych i wojskowych.
Dom jego otwarty był dla wszystkich. Jego żona, Aniela z domu
Dawidowicz, była wspaniałą
gospodynią, świetnie gotowała
i szyła na maszynie. Wszyscy
gospodarze i mieszkańcy Budek
prosili ją za matkę chrzestną. Nie
było chyba we wsi domu, w którym Pani Bocheńska nie maiłaby
chrześniaka. Oboje Państwo Bocheńscy byli wrażliwi na krzywdę ludzką, tym zyskali sobie
sympatię współmieszkańców.
Plutonowy Stanisław Koćma,
jako dowódca strażnicy KOP,
wzorowo wypełniał swoje obowiązki. Cieszył się we wsi uznaniem i autorytetem. Nikogo nie
skrzywdził. Każdego chętnie
wysłuchał, każdemu pomógł.
Od niego i jego postawy zależało dużo we wsi. Jego małżonka,
pani Honorata, pochodząca z
Rokitna, była subtelną niewiastą,
zawsze uśmiechniętą i życzliwą
dla ludzi.
Dużym zaufaniem cieszył się tez
Władysław Padło, były żołnierz
Kop-u, wysoki mężczyzna, dobry sąsiad i gospodarz. Dobrze

www.ksi.btx.pl

/ Strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) w futorze Dubno koło Budek Snowidowskich, gmina Kisorycze,powiat Sarny, województwo wołyńskie. Fotografia z 1937r. Dowódcą tej strażnicy był sierż. Stanisław Brzozowski, a dwoje jego dzieci chodziło do szkoły
w Budkach

grał na harmonii, przez co mile
był widziany na zabawach, weselach i chrzcinach. Lubił tańczyć. Pomimo dziesięcioletniego pobytu w tych stronach nie
przyswoił sobie miejscowego
języka i zawsze posługiwał się
czysta polszczyzną. Jego żona
Ewa pochodziła z sąsiedniego
futoru Dubno.
Była to niewiasta o szlachetnych
rysach twarzy, raczej nieśmiała
ale zawsze uśmiechnięta i miła.
Obydwoje bardzo kochali swoje
pięcioro dzieci.
Z tymi trzema rodzinami najbardziej zaprzyjaźniłem się. Ja
czułem się dobrze z nimi a oni
chętnie widzieli mnie w swoim
gronie.
Tu wtrącę jeszcze kilka słów
o Pani Ewie Padło. Cechowała ja ofiarność i bezinteresowność. Podczas mroźnej zimy
1939/1940 uratowała życie robotnikowi kolejowemu, który
omal nie zmarzł, a potem przez
szereg miesięcy pielęgnowała
go i udzielała mu pomocy. Przez
przeszło dwa tygodnie ukrywała
wraz ze swoja matką ponad 10
zbiegłych z obozu jeńców radzieckich. Obie też niewiasty, w
owych czasach pogardy dla człowieka, udzielały pomocy żywnościowej ściganym i zaszczutym
Żydom ze Snowidowicz, mimo
odległego niespełna o 100 metrów posterunku niemieckiego.
Do wojny w 1941 roku wysyłała paczki żywnościowe na Sybir
wysiedlonemu tam wraz z rodziną gajowemu Pokorskiemu.
Wiosną 1944 roku przygarnęła
pod swoja opiekę bezdomnych,
nieletnich Gienka i Romka Zielińskich, których ojciec został
wywieziony na Sybir.
Przypominam sobie jeno ze spędzonych tam Świąt Wielkanocnych. Była chyba godzina 7 rano,
leżałem jeszcze w łóżku. Wtem
ktoś puka do okna w moim pokoju. Odsuwam firankę i widzę stojącego Władka Padłę. Kłania się
nisko i zaprasza mnie do siebie
na święta. Szybko się ubrałem i

wyszedłem z domu. Po drodze
zabraliśmy jeszcze Bocheńskich
i Koćmów. Drugi dzień spędzamy razem u Koćmów., a na trzeci
dzień spotykamy się w tym gronie u Bocheńskich. Nikt z nas
nie nadużył alkoholu. Wszyscy
czuliśmy się doskonale. Jeśli natomiast zabolała kogoś głowa to
jako odtrutka służył ogórek kiszony z miodem. To pomagało.
Alo to się rzadko zdarzało. Dbaliśmy o swój prestiż – autorytet
w środowisku.
W dniu 12 maja 1938 roku na całym wschodnim pograniczu obchodzona była uroczyście trzecia
rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, zmarłego 12
maja 1935 roku.
Wzdłuż całej granicy wschodniej
wieczorem zapalono ogniska,
a suchego drewna w lasach nie
brakowało. Żołnierze przywieźli z lasu trzy pełne fury suchych
gałęzi. Po zapaleniu stosu przez
dowódcę strażnicy, płomień
buchnął wysoko pod samo niebo,
a wieczór był ciemny. Następnie
ja wygłosiłem przemówienie na
temat roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w budowie zrębów
niepodległej Polski. Młodzież
szkolna odśpiewała trzy okolicznościowe pieśni. Podczas naszego śpiewu, po drugiej stronie
granicy żołnierze radzieccy zaczęli śpiewać swoje żołnierskie
piosenki. Odbywało się to w ten
sposób, że śpiewaliśmy na przemian, raz my , to znowu oni.
Jakieś trzy kilometry od Budek,
w głębi lasu stała samotna leśniczówka, w której żył samotnie
leśniczy, inżynier Korzeniowski. Żył samotnie, ponieważ jego
żona nie chciała żyć na takim
pustkowiu, w takich prymitywnych warunkach. Leśniczy posiadał parę pięknych koni, jedyny środek transportu i komunikacji w tym terenie.
Jednego razu, konie te pasące się
w lesie znalazły się po drugiej
stronie granicy. Druty graniczne były w tym miejscu zerwane.
Na skutek interwencji naszych

władz, konie te dopiero po siedmiu dniach znalazły się w rękach
prawowitego właściciela. Urzędowe przekazanie koni odbyło
się na przejściu granicznym w
Budkach.
Innym razem krowy leśniczego
„wybrały wolność” i znalazły
się na terenie Związku Radzieckiego. Znowu nastąpiło „wywołanie”, zapytania, rozmowy polsko – radzieckie. Po kilku dniach
krowy te zostały przekazane do
Polski przez żołnierzy radzieckich. Takie wypadki zdarzały się
na granicy dość często. Wszelkie
rozmowy odbywały się na granicy w Budkach. Przez graniczne
przejście powracały do Polski
krowy i konie, a nawet i ludzie.
Pewnego razu mój uczeń Rafał
Hanuszewicz pasł swoje krowy
w lesie nad granicą. Widocznie
czymś się zajął i zapomniał o
krowach. Krowy tymczasem szukając coraz smaczniejszej trawy
znalazły się za granicą Polski.
Rafał spostrzegł to, przekroczył
granicę, przepędził krowy na
stronę polską ale sam został ujęty przez żołnierzy radzieckich.
Wieczorem krowy same wróciły
do domu. Rafała nie było widać.
Matka zaniepokojona czekała
całą noc na syna. Nie powrócił.
Że łzami w oczach zameldowała
o tym dowódcy strażnicy, Stanisławowi Koćmie. Wspólnie
postanowiono poszukać Rafała
najpierw w lesie. W poszukiwaniu wzięła udział dosłownie
cała wieś. Szukała go młodzież
szkolna, żołnierze wolni od służby, mieszkańcy wsi. Niestety bez
rezultatu. Snuliśmy różne przypuszczenia co do jego losu Może
usnął gdzieś pod drzewem w
lesie, może wszedł na dziwo za
ptakami i spadł na ziemię, zabił
się lub jest ranny – przypuszczali
inni. Może napadły go i rozszarpały wilki….
Nikt z nas nie przypuszczał, ze
Rafał znajdzie się żywy i zdrowy tylko na terenie Związku
radzieckiego. Na drugi dzień
po naszym bezskutecznym po-
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szukiwaniu dowódcza strażnicy
zarządził „wywołanie” i prosił
naszych wschodnich sąsiadów
o pomoc w poszukiwaniu Rafała. Żołnierze radzieccy wyrazili
zgodę.
Po siedmiu dniach tym razem
Rosjanie zarządzili „wywołanie”. Znalazł się Rafał i zdrowy
powrócił do domu. W rozmowie
z nami, a jeszcze wcześniej w
rozmowie z władzami wojskowymi , zeznał że po ujęciu go
przez pograniczników został
najpierw doprowadzony na ich
„zastawę”, a następnie przewieziony na przesłuchanie do Olewska. Bardzo dobrze tam się z nim
obchodzono i dobrze karmiono.
W czasie przesłuchania proponowano mu, żeby został na terenie
Związku Radzieckiego. Twierdzono, ze u nich jest lepiej niż w
Polsce. U nich nie ma Boga ani
kościołów… Rafał jednak, jak
się sam przyznał, przez cały cza
przesłuchania tylko płakał i prosił o odesłanie go do matki.
Tak skończyła się przygoda graniczna małego Rafała.
Na początku września 1938 roku
poproszono mnie do nadleśnictwa w Ostkach. Nadleśniczy
Maksymilian Florkowski przedstawił mi następującą sprawę.
Dyrekcja lasów Państwowych
zakupiła do jednej ze szkół radio
a do drugiej biblioteczkę, składającą się ze 100 pięknie oprawionych, młodzieżowych książek.
Co wolę ? Radio czy książki
do biblioteki ? W tym momencie przypomniała mi się bajka o
osiołku, któremu zaoferowano w
jednym żłobie owies a w drugim
siano…. Trudny wybór… Trudna rada… I to pachnie i to nęci.
Tak wtedy było i ze mną.
Niewiele się zastanawiając powiedziałem: - Panie Nadleśniczy,
prawdę mówiąc to wolałbym i
jedno i drugie … i radio i biblioteczkę. Tego samego dnia radio
i książki znalazły się u mnie w
szkole.
Przywiozłem je wozem zaprzęgniętym w woły. Była to moja
pierwsza podróż wołami na
Wołyniu. Jeden z gospodarzy
w Budkach pracował wołami w
nadleśnictwie w Ostkach, stąd
była okazja do przewiezienia tak
cennego daru. Jadąc tymi wołami przez las do Budek zdawało
mi się, że i one jakoś prędzej ciągną swój wóz z moim radiem i
biblioteczką.
Oficjalne przekazanie radia odbyło się w najbliższą niedzielę.
W uroczystości tej wzięła udział
cała wieś. Nawet z Rokitna przyjechał proboszcz, ksiądz doktor
Brunon Wyrobisz. Była to przecież okazja do pokropienia nie
tylko radia. Nas nadleśniczy nie
zapomniał i o innym pokropieniu
z dobrą do tego zakąską.
Było to pierwsze i jedyne radio
we wsi. Wprawdzie żołnierze
tez mieli radio na strażnicy, ale
ludność cywilna nie mogła tam
zachodzić.
Radio nasze zainstalowane zostało w sali lekcyjnej. Uroczy-
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stość rozpoczęliśmy od wysłuchania nadawanej Mszy Świętej.
Odtąd w każdą niedzielę przychodzili mieszkańcy Budek do
szkoły aby wysłuchać nadawanej
przez radio Mszy Św., muzyki i
innych audycji. Szkoła stała się
ośrodkiem życia kulturalnego.
W związku z posiadaniem radia w szkole i udostępnienia go
szerszemu ogółowi zostałem
wezwany do Ostek przez dowódcę kompanii odwodowej KOP.
Poinformowano mnie tam, że
ludność cywilna ze wsi może
słuchać audycji nadawanych tylko przez polskie radiostacje. Po
żadnym warunkiem nie wolno
mi dopuścić do słuchania audycji nadawanych przez radiostacje
sowieckie. Ja sam mogę natomiast słuchać wszystkich radiostacji. Jakże ja miałem słucha ć
radiostacji radzieckich, kiedy nie
znałem ani języka rosyjskiego
ani ukraińskiego. Znalazł się i na
to sposób. Słuchaliśmy radiostacji radzieckich z panem Bocheńskim w głębokiej tajemnicy. Był
on moim świetnym tłumaczem.
Doskonale słychać było Kijów.
Leżał on bowiem Bliżej od Budek niż nasza kochana Warszawa.
Radiostacja w Kijowie nadawała
wiele wiadomości o naszym kraju. Z tej radiostacji dowiedzieliśmy się o budowie fortyfikacji
w rejonie Niemowicz i Klesowa, wymieniano również inne
miejscowości w których budowano umocnienia wojskowe. O
wkroczeniu wojsk niemieckich
do Czechosłowacji najpierw dowiedzieliśmy się z wiadomości
nadawanych przez Kijów. Polskie radiostacje podały tą wiadomość później.
Słuchając radia przyswoiłem sobie język rosyjski jak i ukraiński.
Dużo rozumiałem ale nigdy nie
potrafiłem posługiwać się tymi
językami.
Z ładowaniem akumulatora do
radia też nie było wielkiego kłopotu, ponieważ można go było
naładować na tartaku w Ostkach, a załatwiał mi to zawsze
naczelnik poczty. Drugi akumulator zdobył gdzieś w Rokitnie
Pan Bocheński. „Nielegalnych”
audycji słuchał z nami również
Władysław Padło. Zdobytych w
ten sposób wiadomości nie przekazywaliśmy innym osobom.
Do wsi dojeżdżało raz
w miesiącu wojskowe kino objazdowe z Rokitna. We wsi nie
było elektryczności, do uruchomienia aparatu filmowego służył specjalny agregat spalinowy,
wytwarzający potrzebny prąd.
Kino objazdowe znajdowało
się w gestii oficera oświatowego. W batalionie KOP w Rokitnie zatrudniony był stały oficer
oświatowy, którym był pan Morawski. Nosił on mundur typu
wojskowego, ale na mundurze
posiadał specjalne emblematy,
inne niż mieli oficerowie służby
stałej. Młodzież szkolna Budek
korzystała również z książek dostarczanych nam co pewien czas
przez tego oficera.
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Bilety wstępu na seans filmowy
były bardzo tanie. Kosztowały
50 groszy. Zajmowałem się również sprzedażą biletów do kina.
Ze sprzedanych biletów szkoła
otrzymywała 25%. W ciągu roku
zebrało się tego parę złotych. Z
zebranych w ten sposób pieniędzy urządziliśmy wycieczki.
Moi uczniowie nie znali innych
miejscowości poza Budkami
Snowidowickimi
i Ostkami.
Może dwóch lub trzech uczniów,
a najwyżej czterech było z rodzicami w Rokitnie.
W ciągu mojego dwuletniego
pobytu w Budkach zorganizowałem następujące wycieczki:
1. Wycieczka piesza do sąsiedniej szkoły w Snowidowiczach.
2. Wycieczka kolejką leśną z
Ostek do Białowieży (nie chodzi
tu o Białowieżę leżącą na terenie
dzisiejszego województwa białostockiego). Była to wycieczka urządzona przy pomocy Nadleśnictwa z okazji Dnia
Lasu. W wycieczce brała również udział młodzież szkolna z
Ostek i Snowidowicz. Lokomotywa tej kolejki wąskotorowej
opalana była drewnem, jechała
jakoś powoli ale jechała. Była
to wielka atrakcja dla dzieci.
3. Wycieczka pociągiem osobowym z
Ostek do Rokitna, połączona ze
zwiedzaniem huty szkła. Niektórzy uczniowie bali się temperatury jaka panowała w hucie szkła.
4. Ostatnią wycieczką był wyjazd do Janowej Doliny. Po drodze w Sarnach dzieci oglądały
start i lądowanie samolotów wojskowych krakowskiego pułku
lotniczego na lotnisku polowym.
Na drugi dzień zwiedzały bazaltowe kamieniołomy, znajdujące
się w Janowej Dolinie na terenie
powiatu kostopolskiego. Koszty
wycieczki pokryliśmy częściowo z funduszu uzyskanego ze
sprzedaży biletów do kina objazdowego. Dzieci wróciły bardzo
zadowolone.
Zaplanowane inne wycieczki nie
doszły do skutku, gdyż nadszedł

wrzesień 1939 roku…
Jeszcze za mojego poprzednika,
kolegi Antoniego Zajączkowskiego, młodzież szkolna w Budkach nawiązała kontakt z jedną
ze szkół warszawskich. Była nią
Prywatna Szkoła Powszechna
im. L. Rudzkiej, utrzymywana
przez A. Przyremblową [Gimnazjum Żeńskie im. Leonii Rudzkiej, utrzymywane przez Aleksandrę Przyremblową] . Kontakt z ta szkołą utrzymywaliśmy
nadal. Nasza młodzież pisała
listy do Warszawy a w zamian
otrzymywała pocztówki i drobne
upominki. W naszej szkole przechowywany był piękny album o
Warszawie, sporządzony przez
młodzież warszawskiej szkoły i
przesłany do szkoły w Budkach.
Jedyna organizacją działającą
w Budkach był „Związek Strzelecki” skupiający w swych szeregach młodzież przedpoborową. Organizacja ta prowadziła
przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne. Tradycje tej
organizacji sięgały jeszcze roku
1910. Ćwiczenia fizyczne prowadzili z młodzieżą podoficerowie ze strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza. Komendantami
miejscowego oddziału Związku
Strzeleckiego byli kolejno: Władysław Wyrwiński, Feliks Żygadło, Hieronim Dawidowicz.
Jedyną rozrywką na wsi były
zabawy organizowane przez
Związek Strzelecki. Zabawy te
odbywały się w świetlicy. Nie
zorganizowano tu żadnego bufetu ani nie liczono na zysk. Zorganizowanie zabawy wymagało
zezwolenia dowódcy KOP, plutonowego Stanisława Koćmy.
Ten nigdy nie zabraniał zorganizowania takiej zabawy. Bawiono
się zwykle do godziny 24-tej.
Czasami udało się przeciągnąć
jedną a wyjątkowo o dwie godziny. Na zabawy przychodzili też
wolni od służby żołnierze.
Podczas zabawy przygrywała
„orkiestra doborowa” składająca się z trzech muzykantów.
Na klarnecie przygrywał stary

Hieronim Wiśniewski, na trąbce
przygrywał jeden z Lechów, a
barabańczykiem (bębnistą) był
Antoni Hanuszewicz. Czasami
do tego zespołu dołączał z harmonia Władysław Padło. Zespół
był niewielki ale dobry. Grał ze
słuch zarówno polki jak i oberki,
walce oraz takie tańce jak: szyry,
karapiety, uchary i korobuszki.
Młodzież za to tańczyła zawzięcie. Pierwszym tancerzem we
wsi był chyba Adam Tyszecki
(Kowalów) ale nie ustępował
mu w tańcu Antek Chmielewski.
Zabawy odbywały się w wielkim
spokoju, bez kłótni i najmniejszej sprzeczki. Młodzież z Budek bawiła się ochoczo i kulturalnie.
W zabawach tych nie mogła
oczywiście brać udział młodzież
szkolna. Uczniowie wiedzieli że
zabawa jest organizowana przez
młodzież starszą dla starszych.
Na jedną z zabaw poprosiłem
wspomnianego już Kubę Federowicza. Chciałem popatrzyć jak
Kuba tańczy kozaka. Wszyscy
obecni na Sali ustąpili mu miejsca. Kuba w tańcu był wspaniały.
Podziękowaliśmy mu rzęsistymi
oklaskami. Po tańcu natychmiast
udał się do domu.
Za paradni dni spotkałem we wsi
ojca Kuby. Po przywitaniu się ze
mną powiedział:
- Panie kierowniku, ja mam do
pana pretensje
- O co to macie do mnie pretensje - zapytałem zdziwiony.
- Kuba już nie chce paść krów.
Powiedział: jak mu pan pozwolił być na zabawie, to już nie
będzie chodził za krowami.
Uśmiałem się serdecznie. Taki to
był już nasz Kuba, mieszkający
na futorze Oś. Powrócił jednak
do pasienia krów. Słyszałem go
nieraz jak przy pasieniu krów
śpiewał ze swoją siostra Anną.
Tworzyli oni wspaniały duet.
W dniu 30 marca 1939 roku
składałem kwalifikę, czyli egzamin praktyczny. Było to dla
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mnie wielkie przeżycie. Byłem
przygotowany do tego egzaminu. Dokładnie przestudiowałem
program nauczania, dokładnie
zapoznałem się z pragmatyka
nauczycielską,
przeczytałem
również obowiązkową lekturę.
Przygotowałem również konspekty – szkice prowadzonych
przeze mnie lekcji.
Egzaminowała mnie komisja w
składzie: Julian Kwiatkowski –
inspektor szkolny, Franciszek
Polowiec – podinspektor oraz K.
Krajewski – kierownik szkoły w
Sarnach.
Lekcje prowadziłem w klasach
łączonych III i IV. Musiałem
więc organizować dla jednej
klasy zajęcia ciche a dla drugiej
głośne. Po połowie lekcji była
zmiana sposobu zajęć. Prowadziłem lekcje języka polskiego i
przyrody.
Po przeprowadzonych lekcjach
członkowie komisji badali wyniki mojego nauczania oraz czytelnictwo uczniów. Miedzy innymi pytali uczniów jakie książki
przeczytali. Kilkoro uczniów
śmiało opowiadało jakie przeczytali książki, wymieniając ich
tytuły, autorów a nawet krótkie
streszczenia.
Chętnie zgłaszał się do odpowiedzi Mietek, uczeń III klasy, syn
mojego przyjaciela Władysława Padły z futoru Dubno, który
wstał i powiedział:
- Ja czytałem trylogię …
- A co takiego jest ? Zapytał
podinspektor Polowiec.
- Są to trzy książki napisane
przez Henryka Sienkiewicza o
tematyce wojennej.
- Jak się te książki nazywają ?
- Pan Wołodyjowski, Potop,
Ogniem i mieczem…..
- Która z tych książek najwięcej
ci się podobała ?
- Potop – pada odpowiedź
- Co ci się w tej książce najwięcej podobało ?
Obrona Częstochowy, jak
Kmicic wysadził kolubrynę….
- No to opowiedz, co sobie z
tego zapamiętałeś !
Mały Mietek, uczeń III klasy z
Budek, opowiedział poprawnym
językiem polskim jak to Kmicic
wysadził kolubrynę. Wszyscy
słuchaliśmy jego opowiadania z
wielką ciekawością.
Kwalifikę złożyłem. Nie było to
łatwe. Wymagania komisji były
duże, bo wielu nauczycieli czekało na pracę, a tysiące ludzi
nie tylko ze średnim wykształceniem ale i z wyższym szukało bezskutecznie pracy. Takie to
były czasy.
Za parę dni moja szkoła otrzymała 120 książek do biblioteki
szkolnej od dyrekcji liceum w
Sarnach, po zlikwidowanych w
tym czasie pierwszych klas gimnazjalnych.
Moja szkoła w Budkach posiadała już wtedy jak na te czasy
dobrą bibliotekę młodzieżową.
Do ostatniego podarunku, jak i
do zdania mojej kwalifikę niewątpliwie przyczynił się i mały
Mietek z futoru Dubno. On so-
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bie z tego oczywiście nie zdawał
sprawy.
Gdzieś jeszcze na początku mojej pracy w Budkach
przyszedł do mnie sołtys Andrzej Jedliński i powiedział:
- Panie kierowniku, był tu
wczoraj u pana na „maklicyku”
(motocyklu) ten a ten pan z gminy (wymienił jego nazwisko) ale
pana nie było w domu. Prosił
aby pan prowadził kurs dla „machametów” – analfabetów.
Analfabetów oczywiście wśród
młodzieży nie było. Urządziłem
natomiast kurs dokształcający
dla młodzieży pozaszkolnej. Płacono mi jedną złotówkę za przepracowaną godzinę, z funduszu
inspektoratu oświaty. Zebrało się
tego około 100 złotych …
W następnym roku mojej pracy
również zorganizowałem kurs
wieczorowy i prowadziłem go.
Ale pieniędzy już nie otrzymałem. Miałem je otrzymać po wakacjach, we wrześniu. We wrześniu byłem już w mundurze wojskowym… i daleko od Budek.
Do szkoły w Budkach Snowidowickich uczęszczały dzieci
wyznania katolickiego i prawosławnego. W szkole uczono religii katolickiej i prawosławnej.
We wsi nie było księdza katolickiego więc nauczanie religii
katolickiej mnie powierzono.
Uczyłem religii 4 godziny tygodniowo jako godziny nadliczbowe, a więc zarabiałem dodatkowo 20 złotych miesięcznie.
Aby uzyskać zezwolenie na nauczanie religii, musiałem pisać
podanie do Kurii Biskupiej w
Łucku. Zezwolenie takie, czyli
tzw. Misje kanoniczną otrzymałem. Podanie do Kurii Biskupiej o udzielenie mi misji
kanonicznej na nauczanie religii
wystosowałem przez Inspektorat
szkolny a nie za pośrednictwem
proboszcza w Rokitnie, z czego
ten ostatni nie był zadowolony.
Przygotowywałem również młodzie ż do Pierwszej Komunii
Świętej. Tak się złożyło, ze nie
dopuściłem jednej uczennicy do
spowiedzi i Komunii Św. Uznałem, że nie posiada dostatecznych do tego wiadomości. Ojciec Kasi więcej zmartwiony niż
na mnie rozgniewany pojechał z
dzieckiem do księdza proboszcza do Rokitna. Tam oczywiście
egzamin zdała i co najciekawsze, z wynikiem bardzo dobrym.
Przy najbliższym spotkaniu proboszcz z Rokitna, ks. dr Brunon
Wyrobisz powiedział do mnie:
Panie kierowniku, widzę, że wy,
nauczyciele potraficie lepiej nauczać religii niż my księża. Słowa te były dla mnie miłym zaskoczeniem.
Uczyliśmy dobrze nie tylko religii ale wszystkich przedmiotów.
Poczuwaliśmy się do obowiązku
i zależało nam na pracy. Lekcje
zaczynaliśmy zawsze punktualnie i do takiej samej punktualności przyzwyczajaliśmy młodzież.
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75. rocznica rzezi kolonii
Parośla
9
lutego
1943
roku
Stanisław Żurek

Do kolonii Parośla I (Parośle) pow.
Sarny 9 lutego 1943 roku bandyci
wjechali 50 saniami. Przed każdą
zagrodę podjechały jedne sanie,
uzbrojeni mężczyźni łomotaniem
w drzwi budzili gospodarzy. Do
każdego domu weszło od czterech do sześciu mężczyzn. Udawali partyzantów sowieckich, ale
Polaków od razu zastanowiło to,
że mówili miejscową gwarą ukraińską i ubrani byli jak okoliczni
Ukraińcy. Poza tym partyzanci
sowieccy nie nosili zatkniętych za
pasy siekier bądź toporów. Kazali napiec sobie chleba i ugotować
obiad. Nikt z członków rodziny
nie mógł opuścić domu. Zatrzymywano wszystkich przejeżdżających przez wieś. Zagrody były
przeszukiwane. Gdy znaleziono
broń, gospodarz był katowany.
Jeszcze przed obiadem w domu
Stanisława Kołodyńskiego, ojca
cudem ocalałej dwójki dzieci (w
tym 12-letniego syna, którego
relacja cytowana jest poniżej),
zamordowanych zostało kilku
Kozaków kubańskich, zabranych
„do sowieckiej partyzantki” z
posterunku we Włodzimiercu.
Nie chcieli oni wstąpić do UPA
i mordować ludności polskiej.
Stanisław Kołodyński relacjonuje: „Warta szczelnie otaczała
nasz dom. Wtedy to mama spytała
ojca, co ci robili? Czy mocno bili?
Za co? Ojciec odrzekł, że im nie
chodziło o słoninę, lecz o broń.
Mama powiedziała, że nas chyba
pomordują, na co ojciec nic nie
odpowiedział. Siedział ze spuszczoną głową, bez słowa. Mama
modliła się półgłosem, prosiła
Boga, by jej dzieci nie zostały sierotami. Po dłuższym czasie, do
sypialni wszedł dowódca z miną
bardzo zadowoloną, za nim kilku
bandytów rozebranych do koszul,
roześmianych. Dowódca powiedział nam: „Musicie się położyć,
my was powiążemy, żeby Niemcy
was nie skrzywdzili za przetrzymywanie i karmienie partyzantów”. Rozkazał położyć się twarzą
do podłogi i nastąpiło bestialskie
mordowanie, rąbaniem naszych
głów siekierami. Oprawców było
wielu, gdyż mordowano nas prawie jednocześnie. Mordercy przebywali w naszym domu w dalszym
ciągu, ucztując. W czasie mordowania słyszeliśmy krzyk mamy,
która kątem oka musiała widzieć
mordowanie dziadka, babci i ojca
(swego męża), gdyż leżała obok
niego. Po chwili ucichła. My –
[ja] z siostrą – leżeliśmy nieco dalej obok kołyski, z nogami do głów
rodziców. Po upływie jakiegoś
czasu, odzyskałem przytomność
i usłyszałem głos banderowców
z kuchni, chodzących tam i z powrotem. W tym czasie słyszałem
rzężenie mamy. Do dziś nie wiem,
dlaczego nie wstałem? Usłyszałem wnet kroki zbliżającego się do
sypialni mordercy i natychmiast
ułożyłem się w tej samej pozycji

(chyba tylko z woli Boga). Wtedy to morderca otworzył drzwi,
rąbnął siekierą, chwilę postał,
zamknął drzwi i poszedł. Wtedy to ponownie poruszyłem się,
gdyż bardzo bolały mnie ramiona. Słysząc pojedyncze już tylko
głosy oprawców, nie próbowałem
wstać. Po chwili znów otwarły się
drzwi, morderca popatrzył, ponieważ nikt nie dawał znaku życia,
zamknął drzwi i wtedy wszystko
ucichło. Po przerażającej ciszy,
usłyszałem odgłos skrzypiących
sań, oddalających się. Odczekałem jeszcze jakiś czas i dopiero
wtedy zacząłem poruszać się.
Wstać jednakże nie mogłem. Cały
byłem bardzo obolały, odrętwiały.
Wtedy to młodsza moja siostra
Teresa musiała odzyskać przytomność, gdyż poruszyła się, macając
ręką podłogę. Spytałem: „Lilka,
ty żyjesz?”, na co siostra ze zdziwieniem odpowiedziała, raczej
spytała – „Dlaczego miałabym
nie żyć? Dlaczego my leżymy na
podłodze?”. Wtedy ja powiedziałem, że tak nam oni kazali położyć
się i wszystkich nas wybili. Ja jestem ranny, bardzo mnie wszystko boli. „To ja chyba też jestem
ranna, bo mam takie poklejone
włosy i bardzo boli mnie głowa”.
Byliśmy bardzo zziębnięci, zdrętwiali, zalani krwią. Lila wstała i
pomogła mnie wstać. Widok, który naszym oczom okazał się, był
straszny. Nie do objęcia umysłem
ludzkim, tym bardziej umysłem
dziecięcym. Rodzice mieli głowy
rozrąbane na pół. Mamy długi
warkocz był odcięty. W głowie
ojca pozostawiona siekiera, co
oznaczałoby, że słyszane przeze
mnie jęki wydawał ojciec, którego dobito. W kołysce najmłodsza
Bogusia, w wieku 1,5 roku, uderzona była siekierą w czoło. Przez
dłuższy czas była w konwulsjach,
które miotały kołyską. Lila wzięła
ją na ręce i po chwili Bogusia zakończyła życie. Z nosa wydobyła
się „bańka” – był to mózg. Wraz z
siostrą odczuwałem straszne pragnienie picia. Przechodząc przez
trupy pomordowanych do kuchni,
upadliśmy w kałużę krwi. Z trudem, bardzo wtedy właśnie przerażeni, zrozumieliśmy, co się stało. Doszliśmy do kuchni, w której
było przerażające zimno – zostawili otwarte drzwi, a mróz sięgał
ponad 20°C. /.../ Tak w męczarniach doczekaliśmy rana następnego dnia. /.../ U stryjka wszyscy
tak samo pomordowani. Naprzeciw u sąsiadów ten sam widok.
Nie widać żywej duszy. Słychać
za to straszne wycie psów. Nie dymiły nigdzie kominy. Wróciliśmy
z podwórka do domu. Piec chlebowy był ciepły, usiedliśmy przy
nim zasłaniając się pasiakiem.
W pewnym momencie usłyszeliśmy skrzypienie sań i zbliżające
się kroki ludzkie. Lila stwierdziła,
że to na pewno banda wróciła i
teraz nas dobiją, więc trzeba się

pomodlić. Ponieważ mnie trudno
było siedzieć, leżałem z głową na
poduszeczce trzymanej w rękach
Lili. Wtedy odrzekłem, że ja nie
mogę się nawet modlić, tak mnie
wszystko boli. Lila postanowiła,
pocieszając mnie, modlić się za
nas dwoje. Jako pierwsi weszli
Niemcy z psem, który od razu
skoczył do nas,. Ściągnięto zasłonę. Ujrzeliśmy znajome nam
twarze Jana i Antoniego Przybyszów. Weszła też z nimi kobieta.
Była to Kazimiera Sulikowska z
Antonówki, która bardzo nas namawiała i przekonywała, żebyśmy
z nią poszli. My natomiast nie
chcieliśmy iść nigdzie i z nikim z
naszego domu. Po dłuższym czasie przekonała nas, że ponieważ
jesteśmy bardzo ranni, musi zawieźć nas do lekarza. /.../ Byłem
uderzony obuchem siekiery w tył
głowy. Pęknięta i wgnieciona kość
czaszki, wybite przednie zęby.
Duże wgłębienie i ciągłe cierpienie – zawroty głowy, ból serca,
potworne lęki pozostały jako „pamiątka” mordowania Polaków.
Lila była także uderzona obuchem
w tył głowy. Pęknięta, wgnieciona kość czaszki. Rana długo nie
mogła się zagoić. Przez wiele lat
cierpiała na dokuczliwe bóle i
zawroty głowy. Wybite przednie
zęby. W dniu mordowania byliśmy
w wieku: ja – 12 lat, siostra Lila
– 9 lat” (Witold Kołodyński; w:
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia
1939 – 1945; Warszawa 2000, s.
1213 – 1219). O wyczynach tych
„partyzantów sowieckich”, a faktycznie bojówki banderowskiej,
pisze Antoni Przybysz w książce
„Wspomnienia z umęczonego
Wołynia” (Wrocław 2000) : „W
południe Ukraińcy przyprowadzili do domu Bronisława Stągowskiego z sąsiednich domów kilka
panienek i młodych mężatek i
urządzili zabawę. Jeden z bandytów grał na harmonii, a pozostali
– trzydziestu mężczyzn tańczyli na
zmianę z tymi kobietami. Wszyscy
byli pijani i wobec panienek i mężatek zachowywali się brutalnie
i wyrażali się wulgarnie. O godzinie czternastej wyprowadzili z
domu starszych ludzi i dokonali
zbiorowego gwałtu na kobietach.
Kobietom opierającym się przykładali noże do gardeł, względnie
lufy karabinów lub naganów do
głów i w ten sposób zmuszali je do
uległości.” (s. 62).
Z okien wielu domów Polacy
obserwowali nieudaną ucieczkę
dwóch chłopców w wieku szesnastu i siedemnastu lat, synów
Horoszkiewiczów. Postrzelonym
chłopcom Ukraińcy siekierami
odrąbywali po kawałku ręce, następnie nogi, uszy, rozpruwali
brzuchy, rany posolili solą i w
takim stanie zostawili konających
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w śniegu. „W poszczególnych domach o godzinie szesnastej sotnicy wydali rozkazy, żeby wszyscy
domownicy położyli się na podłodze, gdyż będą strzelać do rzekomo zbliżających się Niemców i
przypadkowo ktoś mógłby zostać
raniony lub zabity. Gdy ludzie
leżeli twarzami do podłogi „partyzanci” siekierami rozrąbywali
głowy wszystkim. W główki dzieci uderzano obuchami siekier lub
toporów. W niektórych domach
Polacy nie wykonali rozkazów,
nie kładli się na podłogach, wtedy Ukraińcy łapali poszczególne
osoby i mordowali w okrutny sposób. Kobietom obcinano piersi,
nosy, uszy, zrywano paznokcie,
odcinano dłonie, nogi, rozpruwano brzuchy. Mężczyznom odrąbywano narządy płciowe, odcinano
po kawałku dłonie, ręce, stopy,
rozpruwano brzuchy, rozpalonymi
drutami wypalano oczy, obcinano
języki, nosy, uszy, na to sypali sól.
Rozrąbywali głowy plastrami, po
kawałku. W okropnych męczarniach ci ludzie konali, a mordercy
– „striłci” UPA z ironią i uśmiechem na twarzach mówili: - Przeklęte Lachi, sobacze syny, tutaj
wasza Polska, już jej nie zobaczycie” (Przybysz..., s. 63).
W piwnicy Klemensa Horoszkiewicza ukrywana była sześcioosobowa rodzina żydowska Dawida Balzera, których Ukraińcy
nie wykryli i ocalała. Była ona
świadkiem rzezi rodziny polskiej.
„Bandyci Ukraińskiej Powstańczej Armii po zamordowaniu
mieszkańców Parośli, obrabowali
wszystkie domy. Zabrali odzież,
bieliznę, pierzyny, poduszki, kołdry, obuwie, koce, płótno lniane,
materiały utkane z owczej wełny,
kożuchy, zboże, mięso, słoninę,
konie bydło, owce, lepsze naczynia. /.../ Zrabowane mienie
bulbowcy załadowali na sanki, a
bydło przywiązali do furmanek i
pojechali do wiosek Cepcewicze i
Dubówka. Tam dokonali podziału
między siebie łupu zdobytego na
Lachach” (Przybysz..., s. 64 –
65).
Według W. i E. Siemaszko w Parośli Ukraińcy wymordowali 149
Polaków i 6 Rosjan /?/. Podają
też liczbę 20 osób spoza Parośli,
które przebywały w tym dniu z
różnych przyczyn w tej kolonii
i także zostały zamordowane.
„Ponadto zamordowana została
bliżej nie ustalona liczba Polaków NN, przejeżdżających w tym
czasie przez Paroślę i zatrzymanych przez bulbowców.” Mord
odkryli na drugi dzień sąsiedzi
z okolicznej miejscowości przyjeżdżając do Parośli w różnych
sprawach. Policja niemiecka nie
zainteresowała się zbrodnią. Dopiero z Antonówki przyjechało
dwunastu niemieckich żołnierzy,
którzy byli zatrudnieni przy budowie drewnianego mostu na Horyniu. Pod ich osłoną dokonano
pochówku ofiar – obawiano się
napaści bandy. „Wykopano duży
grób na górce obok budynków
Jezierskich, w którym pochowano
wspólnie wszystkich pomordowanych. Ciała ułożono rodzinami
obok siebie, w ubraniach w jakich
zostali zamordowani. Trumien nie
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było. Usypano wysoką mogiłę, na
której postawiono duży dębowy
krzyż, na którym napisano wypalając prętem żelaznym: „TUTAJ
SPOCZYWAJĄ
MIESZKAŃCY
KOLONII PAROŚLE, ZAMORDOWANI W DNIU 9 LUTEGO
1943 ROKU’. Na tym pogrzebie
był ksiądz prałat Dominik Wawrzynowicz z Włodzimierca, który
poświęcił grób” (Przybysz..., s.
68). Mordercy pochodzili głównie z okolicznych wsi ukraińskich: Butejki, Romejki, Wielki
Żełuck, Żółkinie, Bielatycz, Kołki. W rzezi Parośli brali udział
Ukraińcy z różnych grup społecznych, np. pracownicy Widdiłu Oswity (Wydziału Oświaty)
z Włodzimierca, sołtys kolonii
Wydymer Ukrainiec Iwan Wołoszyn, synowie duchownego prawosławnego oraz „zwykli” chłopi
ukraińscy. „Zamordowano 173
osoby, tylko 11 osób, przeważnie
dzieci, ciężko okaleczone, zostały potem uratowane. Jak zwykle
czyniły to bandy, po dokonanym
morderstwie gospodarstwa ograbiono, zabierając cały dobytek i
żywy inwentarz. Późniejsze oględziny pomordowanych wykazały
szczególne okrucieństwo oprawców. Niemowlęta były przybijane
do stołów nożami kuchennymi,
kilku mężczyzn było obdartych
ze skóry pasami, niektórzy mieli
wyrywane żyły od pachwiny do
stóp, kobiety były nie tylko gwałcone, lecz wiele z nich miało poobcinane piersi. Wielu pomordowanych miało poobcinane uszy,
nosy, wargi, oczy powyjmowane,
głowy często poobcinane. Po dokonaniu rzezi mordercy urządzili
libację w domu sołtysa. Po odejściu oprawców, wśród resztek
jedzenia i butelek po samogonie
znaleziono martwe dziecko około
12-miesięczne, przybite bagnetem do stołu, a w ustach dziecka
włożony był niedojedzony kawałek kiszonego ogórka.” (Czesław
Piotrowski: „Zlikwidowanie osiedla i miejscowości na Wołyniu”;
za: http://wolyn.ovh.org/opisy/
parosla-09.html). Oprócz mieszkańców Parośli, w kolonii zostały
zamordowane tego dnia – z Wydymeru: Józef Burzyński lat 20,
Marcin Kopij lat 45, Ignacy Moskowicz lat ~ 40, Jadwiga Rudnicka lat 14; z Majdanu: Jankiewicz
Józef lat 24 i Stanisława lat 28 z
d. Wożniak; z Grabiny Bolesław
Burzyński lat 36.
Zbrodni w Parośli dokonał Oddział Wojskowy banderowskiej
OUN Hryhorija Perehijniaka
„Dowbeszki-Korobki”, uznawany za pierwszą sotnię Ukraińskiej
Armii Powstańczej. Perehiniak
„Dowbeszka – Korobka” odsiadywał przed 1939 r. wyrok w polskim wiezieniu za zabójstwo sołtysa - Polaka. Już 22 lutego zginął on w przypadkowej potyczce
z Niemcami, którzy prowadzili
akcję przeciwko partyzantce sowieckiej.
„Wyprowadziliśmy się na Setkówkę, odległą o 7 km od Horodźca
do babci. /.../ Moja babcia zachorowała. Prosiła wnuczka,
żeby przywiózł księdza do ostatniej spowiedzi. Ponieważ ksiądz
z Antonówki czasowo wyjechał,

więc mój cioteczny brat Aleksander Ślązak pojechał po księdza do
Włodzimierca niedalekiej parafii.
Wracając z powrotem wiózł Helenę Czarnecką, która odwiedzała
swego brata w więzieniu w Włodzimiercu. Dojechali po drodze do
polskiej wsi Parośla i tam zostali
zarąbani siekierami. Opowiadał
potem ksiądz z Włodzimierca, że
gdy jechali przez Paroślę we wsi
była pustka, nikt nie chodził czy
do obory czy po wodę, gdy wracali do Włodzimierca to samo.
Ksiądz zaproponował Olkowi,
żeby przenocował we Włodzimiercu, ale ten odważny powiedział,
że nic niepokojącego nie widzi.
Pojechał i w pierwszym domu,
gdy wjechali do Parośli, zostali
zaprowadzeni do domu i zarąbani.”. (Franciszka Kraśnicka; w:
„Wołanie z Wołynia” nr 3 /112/,
maj – czerwiec 2013 r.).
17 maja 2017 roku Reduta Dobrego Imienia wydała Oświadczenie
na temat relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem niepokojących tendencji w ukraińskiej
polityce historycznej. Pod tym
Oświadczeniem
zamieszczony
został Aneks zawierający analizę
artykułu Serhija Rabenko: „Co
się stało w Parośli? Kto przyniósł
śmierć do polskiej kolonii na Wołyniu”, który ukazał się w Ukraińskiej Prawdzie 4 lutego 2017 r.
Ze względu na wagę tego opracowania poniżej zacytowane są jego
fragmenty.
„Wymordowanie kolonii Parośla było, jak ustalił prof. dr hab.
Grzegorz Motyka, dziełem pierwszego wojskowego oddziału pod
dowództwem Hryhorija Perechijniaka „Dowbeszki-Korobki”,
zorganizowanego przez OUN
Bandery na północnym Wołyniu,
określanego później jako pierwsza sotnia UPA. Ta identyfikacja
zbrodniarzy wynika z zestawienia
następujących faktów: 1) 7 lutego
albo z 7 na 8 lutego 1943 r. sotnia
„Dowbeszki-Korobki” dokonała
napadu na budynek policji (czy
żandarmerii?) niemieckiej we
Włodzimiercu (miasteczko i gmina
w pow. sarneńskim), zabierając
służących w niej Kozaków oraz
broń i amunicję (informacje o tym
zdarzeniu podają emigracyjne nacjonalistyczne opracowania ukraińskie); 2) 9 lutego 1943 r. miał
miejsce mord w Parośli, odległej
od Włodzimierca ok. 10 km, gdzie
w jednym z domów oprócz domowników, Ukraińcy zamordowali także Kozaków z Włodzimierca,
czego świadkiem byli „niedobici”
w tym domu Witold Kołodyński
wraz z siostrą Teresą. Świadkami zbrodni w Parośli byli także
mieszkańcy okolicznych miejscowości przybyli na miejsce zbrodni
i grzebiący zamordowanych oraz
12 pozostałych ocalonych, którzy
przekazali swe przeżycia mieszkańcom okolicznych miejscowości. Połączenie obu faktów – napadu we Włodzimiercu z mordem
w Parośli jako ciągu jednej akcji
banderowców nie podlega wątpliwościom, bowiem nie ma śladów
jakichkolwiek innych akcji w tym
czasie i w tej okolicy, w których
byliby porwani Kozacy, zaś zamordowanych Kozaków u Ko-

łodyńskich widziało wielu dorosłych ludzi z sąsiednich miejscowości, nie tylko ocalone dzieci.
/.../ Najwięcej miejsca poświęcił
Riabenko przedstawianiu opisu
wydarzeń w Parośli przez Józefa
Sobiesiaka, którego w Polsce po
1989 r. żaden z badaczy nie cytuje, nie traktując jego stwierdzeń
(będących pasmem zmyśleń) jako
wiarygodnego poważnego źródła
informacji, lecz jako propagandową publicystykę. Jedyną wartą
uwagi informacją podaną przez
Sobiesiaka jest wskazanie na banderowców jako sprawców zbrodni. Jako przeciwwagę dla tego jedynego prawdziwego twierdzenia
Sobiesiaka Riabenko przedstawia
krótkie opisy i wzmianki o wymordowaniu Parośli przez dowódców
sowieckiej partyzantki, podkreślając, że jeden z nich, Anton Brinski,
w którego zgrupowaniu działał
oddział Sobiesiaka, za morderców uważał bulbowców (pozostali ograniczyli się do ogólnej
nazwy „nacjonaliści ukraińscy”).
Sprzeczność w określaniu sprawców przez sowieckich dowódców
lub nieprecyzyjne ich nazywanie,
służy Riabence z jednej strony
do sugerowania, że w tej sytuacji
tożsamość sprawców jest niewiadoma, ale z drugiej strony, że z
tych źródeł (Sobiesiak) pochodzi
współcześnie
wykorzystywane
oskarżenie o zbrodnie banderowców. W podobny sposób Riabenko zajmuje się sprawozdaniami i
meldunkami dowódców sowieckiej partyzantki, którzy na sprawców zbrodni typują bulbowców,
a jeden z nich wymienia jako dowódcę rejonu Włodzimierzec syna
popa Suporkewycza, na co nie ma
potwierdzenia w innych źródłach.
Również w powoływanych przez
Riabenkę dokumentach Polskiego
Państwa Podziemnego sprawcami są bulbowcy bądź bandy ukraińskie, a więc informacje traktowane przez niego jako podstawa
do stawiania znaku zapytania
wobec sprawców wymordowania
Parośli. Tendencyjnie pomija on
czynnik niemożności prowadzenia
wywiadu przez polskie podziemie
w separujących się środowiskach
ukraińskich z głęboką konspiracyjnością ukraińskiego podziemia. (…). Riabenko wykorzystuje
nieprecyzyjne lub zniekształcone
sformułowanie Kochańskiego do
podania sugestii, że to nie Parośla, w której zginęli Kozacy wraz z
Polakami była mordowana przez
banderowców, lecz druga kolonia
o tej samej nazwie, Parośla II, w
tej samej gminie Antonówka w
lipcu 1943 r., zarzucając ocalonemu Witoldowi Kołodyńskiemu,
że sprawców zbrodni w Parośli II
„przerzucił” do Parośli I, w której
w lutym 1943 r. została zamordowana jego rodzina. Tymczasem
Parośla II nie była całkowicie
wymordowana: w trakcie napadu
30 lipca 1943 r. kolonia została
całkowicie spalona wraz z innymi
okolicznymi polskimi osiedlami,
a tego dnia zginęły na jej terenie
zaledwie 2 osoby, bo ludność polska zdążyła uciec. Losy Polaków
w Parośli II są opisane w Ludobójstwie… (s. 742-743 [chodzi o
książkę W. i E. Siemaszko – przypis. S,Ż.]), lecz Riabenko świadomie pomija tę pracę całkowicie,
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by nawet nie podpowiadać szczególnie dociekliwym czytelnikom
niepożądanej lektury. Najsilniej
Riabenko pomniejsza znaczenie
relacji Witolda Kołodyńskiego,
a nawet ją podważa, uważając
za wątpliwą, ponieważ: „doznał
ciężkiego urazu głowy i stracił
przytomność”, miał 12 lat, jego
relacje (nie wiadomo dlaczego
w liczbie mnogiej, gdy mowa o
jednej relacji) „zostały spisane
dopiero w 1991 roku, a więc prawie po 60 latach”. Kontynuując
myśl o czasie, który minął od wydarzenia, orzeka: „Dlatego – nie
wiadomo, na ile te wspomnienia
odzwierciedlają to, co on widział,
słyszał i wiedział bezpośrednio w
czasie napadu na Paroślę oraz
czy na te wspomnienia nie miały
wpływu późniejsze wydarzenia
konfliktu polsko-ukraińskiego i
rozpowszechnionych w powojennej Polsce wyobrażeń o roli
banderowców w tym konflikcie”.
Suponuje więc dokładniej, skąd
brały się wyobrażenia Kołodyńskiego o roli banderowców: „nie
jest wykluczone, że właśnie wydane w Polsce w latach 50. i 60.
wspomnienia Sobiesiaka i Werszyhory [sowieckich partyzantów,
i co dziwne akurat wspomnienia
Werszyhory, które w małym stopniu są zbliżone do relacji Kołodyńskiego] wpłynęły na ocenę
wydarzeń w Parośli ze strony
jedynego ocalałego świadka, tj.
Kołodyńskiego”. Jako jedynego
świadka Riabenko ma na myśli
świadka bezpośredniego, o czym
triumfalnie komunikuje, odpowiadając na zadane przez siebie
pytanie „Co mają Polacy?”: „Jedynym bezpośrednim dowodem,
na którym opiera się ta wersja
[wymordowania Parośli przez
sotnię „Dowbeszki-Korobki”] są
relacje byłego mieszkańca Parośli Witolda Kołodyńskiego”. Ta
relacja, ze względu na podany w
niej fakt mordowania uprowadzonych z Włodzimierca Kozaków, co
kojarzy się z napadem sotni „Dowbeszki-Korobki”,
szczególnie
psuje usiłowanie ukrycia pierwszej sotni UPA jako morderców
Polaków. Wyczuwa się satysfakcję
u Riabenki: cóż mają Polacy jako
dowód zbrodni – tylko jednego
ocalałego świadka, a to za mało;
a więc zbrodnia niemal doskonała. Tymczasem oprócz Kołodyńskiego ocalało jeszcze 12 osób,
z których niektórzy ciężko ranni
później zmarli, ale zdążyli oni
przekazać opisy zbrodni osobom,
które nimi się zaopiekowały w
sąsiednich polskich koloniach –
zawarte w relacjach wykorzystanych w Ludobójstwie…, lecz Riabenko woli w to nie wnikać. Jeden
z ocalonych w Parośli chłopców
nie przekazał tak szczegółowej
relacji jak Kołodyński, ale sporządził szczegółowy plan kolonii
(w Ludobójstwie… na s. 740) z
zaznaczonymi wymordowanymi
rodzinami, włącznie z własną.
Przekaz innego ważnego polskiego świadka, Zofii Grzesiakowej (Między Horyniem a Słuczą, Warszawa 1992, ss. 298302,304,306,309,310), Riabenko
bagatelizuje, twierdząc, że nie
wiadomo czy i z jakim podziemiem był związany znany jej mło-
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dy Ukrainiec ze wsi Bielatycze
(gm. Bielatycze, pow. sarneński),
biorący udział wraz z innymi
mieszkańcami tej wsi w napadzie
na Paroślę. Tymczasem niemożliwe jest by Riabenko nie wiedział,
że sowiecki wywiad ustalił nazwiska 33 Ukraińców z Bielatycz,
należących do OUN niepodległościowców (czyli banderowców), a
lista ta datowana 12 marca 1943
r., a więc prawie miesiąc po likwidacji Parośli, jest opublikowana
w popularnej na Ukrainie pracy
Iwana Biłasa, Represywno-karalna systema w Ukrajini 19171953, Kijiw „Lwów” – „Wijśko
Ukrajiny” 1994, s. 377-378. Przynajmniej część ouenowców z tej
listy mordowała Polaków w Parośli, co wynika z obserwacji Zofii
Grzesiakowej i docierających do
niej informacji od miejscowych
Ukraińców. W zamiarze podważenia wspomnienia Grzesiakowej
Riabenko przytacza „bajkową”
opinię historyka specjalizującego
się w historii OUN-UPA Iwana
Patrylaka, który uważa, że sotnia
Perehijniaka nie podejmowałaby
się po napadzie we Włodzimiercu palenia okolicznych polskich
wsi, żeby nie ściągnąć na siebie
pościgu niemieckiego, usunęła się
na północny wschód pod Wysock,
„obok którego Niemcy dogonili
sotnię” 22 lutego 1943 r.! W rzeczywistości działania pierwszej
sotni UPA przebiegały zupełnie
inaczej: Parośla w lutym 1943 r.
była jedyną wymordowaną polską
kolonią w okolicy Włodzimierca,
puste domy spalone zostały dopiero 30 lipca 1943 r. podczas likwidacji całego kompleksu polskich
kolonii na północ od linii kolejowej Kowel-Sarny; innych kolonii
tam nie wymordowano całkowicie
i nie palono, a więc ciche unicestwienie Polaków bez jednego
wystrzału przy pomocy siekier i
bez palenia zabudowań nie groziło jakąkolwiek reakcją Niemców.
Niemcy zresztą generalnie nie
ścigali nacjonalistów ukraińskich
za zbrodnie na Polakach. Wprost
infantylne jest wyobrażenie, że po
akcji we Włodzimiercu Niemcy od
7 do 22 lutego (tj. przez 15 dni)
tropili sotnię aż dopadli ją pod
Wysockiem (pow. stoliński, woj.
poleskie) odległym od Parośli
w prostej linii ok. 55 km. Przede
wszystkim nie mieli wystarczającego powodu, by podejmować tak
długotrwały wysiłek, bowiem w
podstawowych opracowaniach o
UPA (Petro Mirczuk, Ukrajinśka
Powstanśka Armija 1942-1952.
Dokumenty i materiały, Monachium 1953, Lwiw 1991, s. 33 –
cytat z czasopisma Wisti z frontu
УПА, nr 1 z 1943 р. oraz Ukrajinśka Powstanśka Armija. Bojowi
diji UPA za 1943-1950 r., czastyna
druga, Wydannia Zakordonnych
Czastyn Orhanizaciji Ukrajinśkych Nacjonalistiw, bmw. 1960,
s. 5) nie ma ani słowa o ataku na
Niemców w Włodzimiercu, lecz na
budynek, w którym kwaterowali
Kozacy na służbie niemieckiej,
pełniąc funkcje policjantów. Celem tego napadu było uwolnienie
członka OUN „Dubrowy”, którego zatrzymali policjanci-Kozacy z Włodzimierca. Opisuje to
Roman Petrenko współpracujący
w ounowskim podziemiu z Pe-
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rehijniakiem, członek terenowego kierownictwa OUN (Litopys
Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 27, Roman Petrenko: Za
Ukrajinu, za jiji wolju /spohady/
, Toronto 1997, s. 77-79). Postanowienie o odbiciu członka OUN
zapadło na naradzie terenowego
kierownictwa OUN (uczestniczył
w niej Petrenko) z przywódcą Sarneńskiego Okręgu OUN Iwanem
Łytwynczukiem „Dubowym”. Rezultatem napadu było uwolnienie
„Dubrowy” oraz rozbrojenie i
ujęcie Kozaków, zlikwidowanych
dzień lub dwa później w Parośli.
Faktycznie zatem pierwsza akcja
pierwszej sotni UPA nie była walką z Niemcami, której mit tworzą
współcześni historycy ukraińscy.
Nie ma też nic wspólnego z prawdą wymyślone przez Patrylaka
usunięcie się pod Wysock sotni
Dowbeszki przed ścigającymi ją
Niemcami. Według Petrenki na
kolejnej naradzie członków OUN
w rejonie Dąbrowicy (gm. Dąbrowica, pow. sarneński), na której
był obecny, „Dubowyj” polecił z
powodu wiadomej mu planowanej
przez Niemców obławy na sowiecką i ukraińską partyzantkę głębokie zakonspirowanie się wszystkich ounowców, w związku z czym
sotnia Perechijniaka przeszła na
północ w lesisto-bagienne ostępy
w okolicy Wysocka, gdzie jednak
doszło do walki z Niemcami, w
której zginął Perechijniak. Rejon
ten był nasycony partyzantką sowiecką, przeciw której wyprawiali
się Niemcy z Wysocka i natrafili na
banderowców. Znamienne jest, że
wspomnienia Petrenki, wysokiej
rangi członka OUN, naruszające
preparowaną przez ukraińskich
historyków legendę pierwszej sotni UPA, zostały pominięte przez
Patrylaka i Riabenkę.
Podsumowując, Riabenko wykonuje typowo propagandową pracę, w której najpierw stawia tezę
potrzebną do gloryfikacji UPA, a
następnie z dobranych „pod tezę”
materiałów wybiera odpowiednią kombinację informacji, które
opatruje komentarzami i interpretacjami dopasowanymi do tezy.
Nie łączy ze sobą powtarzających
się i stycznych informacji, jeśli
nie odpowiadają mu treściowo,
natomiast chwyta się błędnych
informacji w źródłach do podważania niewygodnych ustaleń, nie
biorąc pod uwagę okoliczności
ich zaistnienia. W rezultacie tych
celowych zabiegów dochodzi do
zatytułowanego „Co pozostaje”
wniosku, że o mordzie w Parośli
nic nie wiadomo: „Dostępne na
dziś źródła nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na pytanie,
kto dokonał mordu mieszkańców
Parośli. Wspomnienia jedynego
bezpośredniego świadka i innych
świadków dotyczące identyfikacji
napastników są dość sprzeczne
i niekonkretne. (…) Nie ma jasności ani co do dokładnej daty
wydarzenia, ani co do sposobu
mordu, ani nawet co do narodowościowego składu i liczby zabitych – według różnych danych jest
to od 149 do 173 osób (od 17 do
21 rodzin). Wreszcie, żadne z istniejących źródeł nie zawiera danych wystarczających do tego, by
w sposób udowodniony obwiniać

o zabicie mieszkańców Parośli
Hryhorija Perehijniaka lub jego
sotnię”. Jakież to proste rozwiązanie problemu polskiej obecności na Wołyniu: wymordowanie
całości społeczności jakiejś wsi
i stwierdzenie – jeden ocalony to
nie świadek. Ten sposób „ustalania” faktów historycznych budzi
obawy, że kolejnym etapem budowania nimbu UPA będzie stwierdzenie, że nikt w Parośli nie zginął, bowiem tylko jeden świadek
coś napisał po lekturze komunistycznych lektur.
W końcowej części artykułu Riabenko zarzuca Polakom, że nie
negują walki AK o niepodległość,
mimo że niektórzy członkowie
tej podziemnej armii popełniali
przestępstwa, natomiast traktują jako przestępczą OUN-UPA w
całości, gdy tylko poszczególni
członkowie tych formacji popełniali przestępstwa. Jest to kolejny
przejaw negacjonizmu zbrodni ludobójstwa, bowiem przestępstwa
pojedynczych członków czy grup
polskiego podziemia były tylko
przestępstwami wojennymi a nie
zbrodniami ludobójstwa, które
zorganizowały i przeprowadziły
OUN z UPA, do czego Ukraińcy
nie chcą się przyznać.
Artykuł Riabenki, rekomendowany przez szefa Ukraińskiego
Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowycza, świadczy
o przerażającej kondycji moralno-intelektualnej ukraińskich elit,
jakby „dziedziczonej” od prawie
90 lat, bowiem założona w 1929
r. przez ukraińskich inteligentów OUN od początku istnienia
zamierzała „oczyścić” z Polaków „Ukrainę dla Ukraińców”.
Ukraińscy inteligenci najpierw
zaplanowali ludobójstwo Polaków, potem je zorganizowali i
przeprowadzili, a następnie przez
kilkadziesiąt lat zacierają ślady,
tworzą fałszywą historię i podejmują wszelkie wysiłki na polu naukowym i politycznym, by ograniczyć lub uniemożliwić publiczne
wyświetlanie popełnionych przez
nich zbrodni. Kłamstwo historyczne jest uprawiane przez „naukowców” ukraińskich bez jakichkolwiek oporów i wbrew faktom. Relacje polskie o zbrodniach
OUN-UPA są przez ukraińskich
uczonych kwestionowane, natomiast relacje ukraińskich świadków oskarżające Polaków, zbierane 60-70 lat po wydarzeniach, są
przez nich traktowane jako wiarygodne źródła. Przedstawione postawy i metody pracy ukraińskich
historyków wskazują na beznadziejność dwudziestokilkuletnich
wysiłków polskich naukowców
naprowadzania historyków ukraińskich na drogę prawdy.” (http://
www.anti-defamation.org/rdiplad/
aktualnosci/oswiadczenie-reduty-dobrego-imienia-na-tematrelacji-polsko-ukrainskich-zuwzglednieniem-niepokojacychtendencji-w-ukrainskiej-politycehistorycznej ).
Czytając wywody Riabenki można zastanawiać się, za jakie to
więc zasługi Hryhorij Perehijniak „Dowbeszka – Korobka”
został uznany za bohatera Ukrainy. Przecież jedynym sukce-

sem utworzonego przez niego
Oddziału Wojskowego OUN-SD
(banderowskiej frakcji OUN) pod
jego dowództwem było zabicie
jednego żandarma niemieckiego
we Włodzimiercu, a następnie
podczas wycofywania się na Polesie zginął on w przypadkowej
potyczce z oddziałem niemieckim
prowadzącym akcję przeciwko
partyzantce sowieckiej. Czy aby
nie za udział w holokauście Żydów, gdy służył Niemcom jako
policjant ukraiński?
W wywiadzie udzielonym dla
miesięcznika „Newsweek Historia” (marzec 2013) Witold Kołodyński relacjonuje przebieg
zbrodni i opowiada o swoich odwiedzinach w Parośli. „Ciała ofiar
spoczęły we wspólnej mogile na
posesji Jezierskiego, obok gospodarstwa Kołodyńskich. W sumie
173 osoby. Nad nimi drewniany
krzyż. Siostra Lila nie doczekała wizyty na mogile rodziców.
Zmarła w 1994 roku. Witold do
Parośli wrócił dopiero po 60 latach. Wizyta w Parośli wstrząsnęła nim. Po jego rodzinnej osadzie
nie pozostał ślad. Tylko gdzieniegdzie małe kopczyki – rozkopane, odsłaniały potłuczone kafle z
pieców. Albo wgłębienia, które
niegdyś były studniami. Gospodarstwo Kołodyńskich stało tuż
przy lesie. Niedaleko domu był
sad, przy drodze studnia. Przez
te wszystkie lata po masakrze
drzewa wzięły we władanie pustą przestrzeń, siedlisko zarosło.
Wśród sosen widać jeszcze tu i
ówdzie zdziczałe jabłonie i grusze. W 1974 roku Ukrainiec Antin
Kowalczuk postawił na mogile
Polaków betonowy krzyż. Na jego
podstawie wyrył napis, że mieszkańcy Parośli zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów. Litery wycinał ostrym narzędziem w miękkim betonie głęboko, jak piętno
winy, by nie dało się ich zatrzeć.
Gdy Stanisława, żona Witolda,
zobaczyła krzyż, wiedziała, czego brakuje: nazwisk ofiar. Od tej
pory robiła wszystko, by załatwić
zgodę na umieszczenie na mogile tablicy z listą zamordowanych
Polaków. Wydeptywała ścieżki do
urzędów, pisała nawet do samego
prezydenta. Ciągle jednak miała
wrażenie, że porusza drażliwy temat. Jakby urzędnicy bali się, że
polskie nazwiska na mogile mogą
urazić Ukraińców. Ale nie odpuściła. Przygotowała tablicę. Tablica z nazwiskami pomordowanych
rodzin stoi na mogile w Parośli.
– Obok zakopałam butelkę z listą
zabitych – mówi. – Na wszelki
wypadek, gdyby komuś przyszło
do głowy zniszczyć tablicę.”
Dalej znajduje się informacja,
która ujawnia obecne oszustwo
historyków ukraińskich dotyczące Parośli. Oni dobrze wiedzą
kto dokonał zbrodni, mają wykaz
tych zbrodniarzy, gdyż nadali im
prawa kombatanckie. „Jednego
ze zbrodniarzy Krzysztof Krzywiński spotkał we Lwowie cztery
lata temu, w setną rocznicę śmierci Stepana Bandery. Oprowadzał
wycieczkę i akurat trafił na marsz
członków UPA, którzy w ten sposób czcili pamięć ojca ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego.
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W tłumie wypatrzył staruszka w
mundurze z oznaczeniami pierwszej sotni. – Podchodzę, pytam,
czy brał udział w ataku na Włodzimierzec. Odpowiada, że tak,
rozmawiamy chwilę o tej akcji
– wspomina Krzywiński. – Więc
drążę dalej, czy jego oddział szedł
przez Paroślę. On potwierdza, ale
widzę, że jest zmieszany, od razu
ucina temat. Koniec rozmowy.”
Morderców udało się namierzyć
dzięki panu Witoldowi. Pomogła
jego opowieść. Zwrócił na nią
uwagę prof. Grzegorz Motyka. –
Czytałem tę relację i tknęło mnie,
że do Parośli przyprowadzono
sześciu Kozaków, których następnie zabito w domu Kołodyńskich.
Skojarzyłem, że przecież identyczną liczbę jeńców dzień wcześniej pojmał we Włodzimiercu
oddział UPA dowodzony przez
Perehiniaka – przyznaje. Hryhorij
Perehiniak to ukraiński bohater,
dowódca pierwszej sotni UPA,
symbol ofiarnej walki o wolność
Ukrainy. Ofiarnej, bo oddał za
nią życie. Ukraińskie podręczniki
podkreślają, że poległ w potyczce
z Niemcami 22 lutego 1943 roku,
ale jednocześnie pomijają jego
udział w masakrze w Parośli.
Gdy Perehiniak padł w niemieckiej zasadzce, 12-letni Witek z
obandażowaną głową pomagał
mieszkańcom Antonówki przygotowywać się na ukraińskie ataki.
Mężczyźni nocą w Antonówce
pilnowali gospodarstw, kobiety
i dzieci spały w głębokim schronie. Witek zwoził je furmanką
z domów spoza Antonówki do
ziemianki. – Bałem się, ale co
miałem zrobić? Sierota, do tego
ranny, nie miał się kto za mną
wstawić. Wysyłali mnie, to jechałem. Gdyby mnie Ukraińcy wtedy
ubili, nikt by się nawet o mnie nie
upomniał – przyznaje. Ten strach
zagnieździł się w nim na stałe.
Bał się, że mordercy jego rodziny dowiedzą się, że przeżył, że
przyjdą po niego. – Gdy Ukraińcy
zaatakowali Antonówkę, było już
lato. Leżałem w schronie, skulony pod ścianą, słuchałem strzałów
i krzyków, patrzyłem na kobiety,
które obok mnie płakały i tuliły
dzieci. A ja byłem sam, nikt się
mną nie interesował. Nigdy wcześniej tak się nie bałem jak wtedy,
byłem bardziej przerażony, niż
kiedy Ukraińcy mordowali nas
w domu – zamyśla się pan Witold. Samoobrona odparła atak
banderowców, choć kolonia poszła z dymem. Pozbawieni dachu
nad głową Polacy poszli na stację
kolejową, gdzie czekał na nich
pociąg z pustymi wagonami. Tak
trafili do Niemiec, na przymusowe roboty. - Śnią mi się czasem
Parośla, Antonówka, mordercy.
Dobrze pamiętam ten potworny
strach – zawiesza głos. I dodaje
po chwili – Tak naprawdę boję się
do dziś. Witold Kołodyński zmarł
w lipcu 2015 roku. (Rzeź wołyńska. Co mówił jej ostatni świadek;
11.07.2017; w: http://www.newsweek.pl/polska/wolyn-ostatniswiadek-rzezi-wolynskiej-co-siewtedy-wydarzylo-,105324,1,1.
html . Tekst pochodzi z marca
2013 z wydania miesięcznika
„Newsweek Historia”).
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Mojego dziadka wspomnienia z Wołynia…
Jacek Wanzek

Do domu dziadków przyjeżdżam
rzadko. Jest to spowodowane
tym, że od kilku lat mieszkam za
granicą. Za każdym razem jednak odczuwam nieopisaną radość
przed odwiedzinami rodzinnego
domu. Nie inaczej było i tym razem, zwłaszcza, że nadchodziły
święta Bożego Narodzenia.
Po długiej i wyczerpującej podróży stoję w progu miejsca, z którym jestem związany od najmłodszych lat. Na samym wejściu uderza mnie olbrzymie ciepło bijące z
kuchennego pieca. Dziadek za nic
ma sobie uwagi o tym, że jest za
gorąco. Zapewne nadal doskonale
pamięta czasy gdy mroźną zimą
jako kilkuletni chłopiec musiał z
sankami wyruszać do lasu w poszukiwaniu drewna na opał. Nie
bez powodu też jego podwórko
usłane jest szopkami, po brzegi
wypełnionymi drewnem.
Po serdecznym przywitaniu zasiadam do stołu popijając gorącą
herbatę i częstując się domowym
ciastem.
Gdy wieczorny gwar milknie i pozostali domownicy kładą się spać,
zostaję sam na sam z dziadkiem.
Wie o czym chcę porozmawiać.
Już przed swoim przyjazdem
uprzedzałem go, że chciałbym
jeszcze raz wysłuchać jego wspomnień dotyczących dramatycznym wydarzeń na Wołyniu.
Powoli przyzwyczajam się do panującego gorąca, ale z niedowierzaniem kręcę głową widząc jak
nestor rodu dokłada kolejny raz
do pieca. Sosnowe kawałki drewna w ułamku sekund znikają w
płomiennych objęciach wydając
przy tym z siebie przyjemny dla
uszu trzask.
-Napijesz się? -pyta dziadek.
-Już mam, dzięki-odpowiadam
wskazując skinieniem głowy na
stojącą na stole herbatę.
-Eee tam, przecież wiesz, że nie
o tym mowa –odpowiada dziadek
szelmowsko się uśmiechając i sięgając do szafki po małą buteleczkę nalewki, którą sam wcześniej
zrobił.
-Pokosztujmy zatem-stwierdzam
odwzajemniając uśmiech.
Mój dziadek- Franciszek Skibicki
urodził się 10 października 1933
roku w miejscowości Milatyn,
gmina Sijańce w województwie
wołyńskim. Wychowywał się w
licznej rodzinie, która zamieszkiwała te tereny od wielu pokoleń.
Dzieciństwo pomimo panującej
biedy wspomina sielsko i z roz-

rzewnieniem mówi o pięknych,
malowniczych lasach i urodzajnej wołyńskiej ziemi, na której
stawiał pierwsze kroki. Czasy
przedwojenne opisuje jako raczej
spokojne, a relacje z miejscowymi Rusinami uważa za dobrosąsiedzkie. Tak przynajmniej było
do momentu wybuchu wojny.
-Jak w 39 weszli Ruscy –zaczyna
opowieść dziadek- to zakładali
kołchozy i wzięli się za ustanawianie nowych władz. -A w 1940
roku rozpoczęły się deportacje na
wschód, gdzie wywozili zwłaszcza inteligencję: nauczycieli, policjantów, leśników, a nawet każdego kto im nie podpasował.
-A Ukraińcy? Jak reagowali po
wkroczeniu Sowietów? –pytam.
-Często się cieszyli. Bramy powitalne budowali. Nasi mówili,
że już wtedy na polskie wojsko
napadali. „Samostijnej” chcieli.
Przy Ruskich to się jeszcze hamowali, dopiero jak Niemiec przyszedł w czterdziestym pierwszym
to się zaczęło. Co to się działo,
Boże drogi…Diabeł ich omamił.-Najpierw Żydów wyłapywali,
ale ich mało u nas było. Sklep
mieli. Zabierali ich i wywozili do
getta w Ostrogu. –Raz to i ja bym
do nich dołączył. Stałem i patrzyłem jak ich prowadzą, a jeden z
eskorty dawaj mnie za fraki i do
kolumny. Myślał, że jestem Żydem. Na szczęście Ukrainiec co
mnie znał mówi, że ja Lach. Wyciągnął mnie z kolumny, kopnął
w tyłek i pogonił. Nie wiem czy
chciał mnie uratować, czy że na
nas później kolej miała być. Nie
wiem.
-Ukraińcy pomagali Niemcom
w wyłapywaniu Żydów? –pytam
dziadka.
-Pff, to tak wyglądało jakby
Niemcy pomagali Ukraińcom.
Tam większość to Ukraińcy wyłapali i do getta posłali. Później za
nas, za Polaków się wzięli…
Dziadek wyraźnie się zamyśla
przywołując w myślach obrazy z
tamtych lat.
-No właśnie, kiedy się u was zaczęło? –przerywam krótkie milczenie.
-Te historie różne to my już wcześniej słyszeli. Ale to tak było
coraz bliżej i bliżej. Strach był.
Pierwszą to u nas takiego Bobowskiego córkę zabili. Ze schodów
ją z dziećmi do piwnicy zepchnęli. Jedno dziecko przeżyło. On
wtedy w polu był. Jak się dowiedział to tę córkę na wóz położył

/ Milatyn

/ Cerkiew

i z tym drugim dzieckiem tak jak
stał do miasta uciekł. Wiedział, że
jak zostanie to i jego zamordują
banderowcy. Ech…Takie to czasy
były –wzdycha dziadek.
-Napijesz się jeszcze jednego? –
pada pytanie.
-A nalej –podstawiam kieliszek,
zdając sobie sprawę, że te opowieści to dla dziadka nic przyjemnego.
Nalewka po raz kolejny rozgrzewa mnie od środka.
-Co było dalej? –dociekam.
-Jednej nocy to i do nas cholery
przyszły. Ja tego nie pamiętam,
ale matka nam opowiadała. Późno
już było a my- dzieci- już spaliśmy. Ojca nie było. Mama mówiła, że nagle raban wokół domu, w
drzwi kolbami walą i grożą, że jak
nie otworzy to granat wrzucą. Co
miała robić? Przeżegnała się i poszła otworzyć. Tyle dobrze, że po
ukraińsku bardzo dobrze mówiła.
Weszły draby wielkie, zarośnięte
w kufajkach, na czapkach tryzuby
i pytają kto tu mieszka: Lachy czy
Ukraińce? Matka widzi, że ci banderowcy nie są stąd i odpowiada,
że my Ukraińcy. Mówiła, że modliła się tylko, żebyśmy się nie
pobudzili i gadać po polsku nie
zaczęli bo by po nas było…
Dziadek po raz kolejny się zamyślił.
-Koni szukali –po chwili wznowił opowieść. -Pytali czy konie
mamy bo ich partyzantka radziecka ścigała. Matka mówiła, że jeden z bandziorów dopytywał o
wszystko i chyba nie wierzył, że
my Ukraińce. Ale śpieszyli się.
Do sąsiada Ukraińca poszli. Matka mówi, że odetchnęła, ale zaraz
myśl ją naszła co to z nami będzie
jak sąsiad wyda, że jesteśmy Polakami. Utłukliby. Ale ten sąsiad,
Maniłyk chyba się pisał, nie trzymał z bandziorami. Wszedł na
strych i zaczął kołkiem w dach
blaszany walić, że go bandziory
napadły. Ależ oni na niego wyklinali! „Czekaj, ty skurwysynu…
…-Ty masz szczęście, że nam się
śpieszy bo byś zobaczył co byśmy
ci tym kołkiem zrobili”- tak gadali. I zaraz potem uciekli przez pola

do lasu. Boże drogi, że myśmy się
wtedy nie pobudzili jak ten raban
był. To chyba tylko cud.
-Przychodzili jeszcze później?
-Wtedy to już taki strach był, że
nikt nocą w domu nie spał. Każdy
się chował gdzie tylko mógł. Ja to
i na drzewach spałem, w piecu,
w wykopanej jamie pod kopcem
słomy. Raz za dnia sołtys do nas
przyszedł –Ukrainiec. „Na co wy
jeszcze czekacie?” –pytał. „Aż
was pomordują?”. On w polskim
wojsku wcześniej był. We wsi
kontyngentami się zajmował. Zaraz po tym sam uciekł przed banderowcami do Równego.
-To wtedy postanowiliście uciec?
-Ojciec się zastanawiał bo materiał na nowy dom kupił i ciężko
było to zostawić. Ale matka mówi,
że nic tu po nas i trzeba uciekać.
A to nie tak łatwo było. Po lasach
banderowcy już się chowali. Nikt
nie chciał ryzykować, żeby nas
do miasta zawieść. Dopiero jakiś
Ukrainiec się zgodził nas zabrać
pod pozorem, że niby do Ostroga
w dzień targowy jedzie.
-A reszta waszej rodziny? Rucińscy? –podpytuję.
-Rucińscy wcześniej od nas wyjechali. Po sąsiedzku z nami mieszkali. Dom, konie pozostawiali. I
te konie ich później zgubiły.
-Jak to?
-A bo oni całe stworzenie zostawili, a później jak zobaczyli, że
w mieście ciężko z jedzeniem to
chcieli wrócić i zabrać te konie co
sąsiadowi na przechowanie zostawili. I ci młodzi poszli. Moi kuzynowie. Adam i Bolek. Jeszcze syn
sąsiada z nimi szedł. Tylko nazwiska nie pamiętam…Krynicki chyba. Albo Polinarek może…A i ja
z nimi szedłem. Dobrze, że matka
wyleciała za mną i mnie zawróciła bo bym przepadł. Kuzynom też
mówiła, żeby nigdzie nie szli bo
już nie wrócą. Ale oni nie słuchali. No i poginęli.
-Skąd się dowiedzieliście, że poginęli?
-Ukrainka powiedziała. Ona na
targ przyjeżdżała do Ostroga. No
i ciotka ją wypytywać zaczęła czy

jej synów nie widziała. Ta zaprzeczała. Bała się mówić. Ale ciotka
męczy ją i mówi: „no powiedz,
powiedz. Pobili ich?”. No i ta w
końcu powiedziała, że tak, że pobili. W sadzie podobno. Adama to
ponoć do studni wrzucili. A Bolka
i tego chłopaczka sąsiadów to nie
wiem. Tyle, że pomordowani.
-A jak wyglądał wasz pobyt w
Ostrogu? –namawiam dziadka by
kontynuował.
-Pamiętam jak na obrzeżach miasta krowy pasłem. Młodzi Ukraińcy mnie popychali i wyzywali.
Odszedłem dalej i po jakimś czasie zasnąłem na łące. No i znowu matka mi przyszła z pomocą.
Przyśniła mi się i mówi do mnie,
żebym uciekał. Obudziłem się i
widzę, że już się ściemnia a tych
młodych Ukraińców już nie ma.
Patrzę, a jakieś kilkadziesiąt metrów dalej bandery po polach chodzą i czegoś szukają. Jak ja wtedy
stamtąd wydarłem…Nogami to
chyba w powietrzu przebierałem.
Pewnie ci młodzi powiedzieli, że
jestem Polakiem i mnie szukali.
Już więcej nie chodziłem krów
pasać…
Dziadek znowu myślami znajduje
się gdzieś indziej. Chcę jeszcze
zapytać o jego przeżycia związane z oblężeniem Ostroga przez
bandy UPA, ale zdaję sobie sprawę, że na dziś już wystarczy. I bez
tego wiem, że dziś w nocy będzie
o tym śnił. Zawsze tak jest.
Dziadek idzie spać, a ja przejmując jego rolę podkładam do pieca i
zastanawiam się po co to wszystko było. Rozmyślam nad tymi
wszystkimi Ukraińcami, którzy
przyjeżdżając dziś do Polski porzucają ziemie tak bliskie mojemu
dziadkowi i tak bardzo przesiąknięte polską krwią. Ziemie, które
należą do jednych z najżyźniejszych w Europie, i o które naród
ukraiński tak zawzięcie i bestialsko walczył. Dokąd zmierzasz
Ukraino? I czy było warto?
Opowiadał: Franciszek Skibicki
s. Wiktora
Autor: Jacek Wanzek
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PISARZE KRESOWI-cz.VI.
JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI
Anna Małgorzata Budzińska

O Kraszewskim mówi się : piewca Kresów, miłośnik Kresów, kronikarz Kresów itp. Takie określenia można znaleźć
w wielu opracowaniach i to jest prawda- w wielu książkach
opisuje on życie ludzi na Kresach, opowiada ich historie,
zachwyca się krajobrazami, życiem na wsi. Są to ciekawe
lektury, pisane z umiłowaniem tamtych ziem i ich historii.

Kraj cały malowniczy i urozmaicony, a ludność nawet
zbiegła się tu ze wszystkich świata krańców aby na niczem nam nie zbywało. Oprócz wołyniaków właściwych
mamy tu i osady Mazurów, i wsie całe starowierców ruskich, i kolonie niemieckie, i żydowskie wioski, i Tatarów, i Karaimów.”

Jednak poważny błąd robią ci, którzy biorą tę beletrystykę
za lekcję historii. Nie można się uczyć historii z kart powieści. To zawsze jest indywidualny pogląd autora, jego
odbiór miejsc i wydarzeń, jego interpretacja.

-Tak zachwycał się Kraszewski Wołyniem, jego spuścizną i możliwościami. Jednak w dalszej części książki zauważa, że wspaniałość tych ziem to już przeszłość.

Mam przed sobą książkę Józefa Ignacego Kraszewskiego
pt. „Wieczory wołyńskie” z 1859 roku wydaną w 2015
roku w cyklu Biblioteka „Wołanie z Wołynia”

Przykładem takiej książki historycznej Kraszewskiego jest
też „Biały książę”. Mam w mojej biblioteczce egzemplarz
tej powieści wydany w roku 1974. Opowiada ona o czasach
Ludwika Węgierskiego, jej akcja rozgrywa się w latach
1370-1377.

„Kolebką bohaterów można by nazwać tę wołyńską ziemię, która żniwem wielkim wysilona, dziś, niestety, rodzić przestała. Zamki leżą w ruinach, w gruzach kościoły,
w zapomnieniu cmentarze i cnoty stare, a my na pobojowisku wieków uśmiechnięci, szwargocąc po francusku,
lornetujemy tylko z daleka przeszłość naszą, nie śmiejąc
się jej dotknąć, aby glansowanych nie powalać rękawiczek.
Jakaś gnuśność ścisnęła nam serce, obojętność zmroziła
uczucia, szyderstwo zatruło zapał wszelki, i tak poglądamy na wczoraj i jutro, jakby jedno i drugie do nas nie
należały”
Oczywiście pisze te słowa Kraszewski w czasie upadku
Rzeczpospolitej. Tworzył on po rozbiorach Polski i były
to trudne czasy.

/ 1 Wieczory wołyńskie

Książka zaczyna się romantycznie i sielankowo:
„Cisza wieczorna i ta pora dnia na wsi mają w sobie coś
niewysłowienie uroczego… Nie tylko człowiek, zwierzęta
nawet zdają się czuć ten moment uroczysty pożegnania ze
światłem i słońcem (…) Człowiek, najmniej przywykły do
dumania, zamyśla się, wzdycha i tysiące drobnostek przywodzi mu na pamięć wszystkie wieczory jego życia (…)

„Przebyliśmy co tylko naród przecierpieć może, krwią i
łzami, mogiłami i ruiną poznaczyliśmy drogi nasze – i
dziś stajemy na rozdrożu nie wiedząc co począć ze sobą,
otoczeni nocą, zachwiani w nadziejach, znużeni, wysileni, niepewni. (…) W pierwszym szale boleści wolno nam
było popełniać błędy, - któż by je śmiał wyrzucać ludziom
co przecierpieli tyle? Dziś gdy cierpieniem zdrętwieliśmy
i przywykli do niego, czyżby nie czas opatrzeć się i jaśniej
zajrzawszy w siebie, coś na nie poradzić?!”
Kraszewski żył w XIX wieku i czasy mu współczesne
opisywał najczęściej. Nie brakło jednak w jego twórczości również powieści historycznych, zwłaszcza w późniejszym okresie twórczości.
Najbardziej znaną powieścią historyczną Kraszewskiego
jest „Stara baśń”, której akcja rozgrywa się w IX wieku, a
napisał ją w Dreźnie.

Wieczorem też najczęściej zbieraliśmy się z towarzyszami
i przyjaciółmi na słodkie, powolne lub żywe wedle usposobienia rozmowy długie, w których najgorętsze nieraz zagadnienia chwili na stół wychodziły.”

/ 4 Biały książę

W przedsłowiu do „Białego księcia” Anna Klubówna pisze:
„Historyk – profesjonalista będzie miał zapewne mnóstwo
zastrzeżeń merytorycznych do dzieła Kraszewskiego: kolejność wydarzeń nie zawsze taka, zmiany w nazwiskach
i funkcjach, pomyłki w miejscowościach itp. Część tych
niedokładności można policzyć na karb ówczesnej szczupłości bazy materiałowej, trochę jednak trzeba zastosować
taryfę ulgową dla pisarza, który przecież nie tworzy dzieła
naukowego, lecz własna wizje pisarską tak epoki, jak i postaci”
Tak więc i my przyjrzyjmy się tej wizji Kraszewskiego,
tym razem w kwestii dotyczącej życia ludzi na Kresach
Rzeczypospolitej.
Weźmy na przykład bardzo znaną jego powieść „Chata za
wsią”.

/ 2 Krajobraz księżycowy- Witold Pruszkowski

I tak właśnie toczy się treść tej książki- niespiesznie, z
zadumaniem, z rozrzewnieniem. Wołyń jest dla autora
cudowną krainą, z bogactwem krajobrazów, różnorodnością typów ludzkich, z przebogatą historią. Czytamy:
„Piękna to kraina ten nasz Wołyń rozległy, z jednej strony
o Bug, z drugiej o brzegi Teterowa oparty, graniczący z
Rusią halicką i błotami a lasami Mińszczyzny. Spławne rzeki, ogromne lasy, łany urodzajne, kamień, węgiel
mamy pod ręką, wszystko czego dusza, a raczej ciało zapragnąć może.
Na Boga! Czegóż tu nie ma! Dzieje świetne, przeszłość
wspaniała, chleb, poezja, nie zbywa na niczem!

/ 3 Stara baśń

/ 5 Chata za wsią
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„Była to sobie…- wioska trochę jeszcze wołyńska, już nieco
podolska, leżała w dole co jakiś jar zakrawał. (…) I drzewom
, i chatom i ludowi było tam jak u Pana Boga za piecem; kawałek nieba zawsze jasny prawie świecił nad niemi, rzadko
maleńki orzeźwiający wiaterek przeniosły tedy opiekuńcze
duchy, a burze zawsze szły sobie gdzieś bokiem na lasy i
bory.”
Stawiska, Rudnia, a w wioskach korowód postaci, związków,
zależności, miłości, a także nienawiści. Świetnie zarysowane zostały postaci cygańskie, a także stali mieszkańcy- począwszy od dziada proszalnego, jego żony Sołoduchy, która
leczyć umiała, poprzez głupiego Janka, który miał i rozum
i serce, poprzez chłopskie rodziny po szlachtę. A postacie
Romów jeszcze barwniejsze i ciekawe. Nie jest to sielankowy obraz- namiętności targają bohaterami, wyraźnie widać
też czarne strony każdej grupy społecznej, spotykamy tam
i nędzę, i zbytek, i pracowitość do upadłego, i gnuśne życie,
zarówno miłość, jak i nienawiść. Treść powieści wydaje się
prawdziwa, nie przesłodzona, z wieloma szczegółami i napisana wartkim językiem.
Jak to się ma więc do tkliwych wspomnień wsi z „Wieczorów wołyńskich” ?
„Żywot nasz wiejski dał nam charakter jaki mamy, i on nas
tylko przy nim utrzymać może. Spójrzmy na zamieszkujących
miasta, na tych co się rzucili w świat przemysłu i obrotów
pieniężnych, są to ludzie cywilizowani, ale nam obcy i na
pół, jeśli nie całkiem cudzoziemcy. Wioska nie wzbrania
nam postępu, ale jej powietrze, jej żywot, jej obyczaj zdrowo
i święcie działają na człowieka, nie odrywając go od Boga,
trzymając przy wspomnieniach i podaniach, w torze tego żywota, którym żyliśmy wieki. Wieś jest piastunką tradycji i
macierzą społeczeństwa naszego” .
Wzniosłe to słowa, ale czy do końca prawdziwe?- wątpię.
To czysty Sarmatyzm, o którym w Wikipedii czytamy:
„Sarmatyzm głosił anarchiczną wolność szlachty od obowiązków pełnionych wobec państwa, przywiązanie do wartości życia wiejskiego (motywowane dążeniem do osłabienia mieszczaństwa) oraz światopoglądowy partykularyzm.
Zrazu odegrał ważną rolę w barokowej literaturze polskiej
i miał ogromny wpływ na kształtowanie umysłowości, obyczajowości i ideologii polskiej szlachty (…) Jednak w epoce saskiej, jak zauważa Marta Krajewska, „nurt zrodzony z
historycznej legendy a będący afirmacją kultury narodowej
stał się z biegiem czasu synonimem zacofania i ciemnoty”.

Hmmm, tak jasne! - znamy tę „miłość” pana do chłopa i
wzajemnie z tamtych czasów…
„Oprócz potrzeby wojennej, pan nie zwykł się był z domu
oddalać, życie codzienne zbliżało go do kmiecia i serdeczne
więzy spajało. Stosunek chłopa do pana był na Wołyniu i
wszędzie u nas pozostałością dawnego, zabytego porządku
rzeczy, czuć się w nim daje gmina demokratyczna słowiańska, na której czele stoi wybrany wojownik i głowa gromady.
Z niego to urodził się pan i szlachcic, a jakkolwiek czasy,
instytucje, okoliczności odmieniły go wielce, jednak nigdy
on całkiem pierwiastkowego pochodzenia swojego nie zapomniał.”
Oj, dziękuje bardzo za taką „demokrację” słowiańską w wykonaniu naszej szlachty!
Trochę jednak rozgrzeszam Kraszewskiego. Pisał w czasie
zaborów, podkreślając dawne cnoty robił to chyba ku pokrzepieniu serc i ku pamięci. Wybielając wcześniejszą rzeczywistość na wsi wołyńskiej , a także w Polsce całej chciał
wzbudzać ducha narodowego w społeczeństwie. Tak więc
powtórzmy raz jeszcze za Anną Klubówną: „Pisarz nie tworzy dzieła naukowego, lecz własną wizję pisarską tak epoki,
jak i postaci”
No, a jeśli tak to zajrzyjmy do książki z historiami kresowymi innego, mniej znanego autora współczesnego. Dla porównania przytoczę inną wizję literacką :
„Brzęk szabel, błysk zbroi, pojedynki, kurhany, szubienice- Kresy Rzeczypospolitej to miejsce niezwykłe: zabójczo
piękne i piekielnie groźne.” – to książka z opowiadaniami
Jacka Komudy „Opowieści z Dzikich Pól” ze świetnymi ilustracjami Huberta Czajkowskiego.
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/ 8 szlachcic- oprawca rys. H. Czajkowski

I cóż potem? – Potem :
„ –No to do gospody! – ryknął Krzesz
-Do gospody!- odkrzyknęli pozostali. Wszyscy jak jeden
mąż spięli konie ostrogami. Krzesz wydobył krócicę i wypalił w stronę najbliższego okna. Rozległ się huk, brzęk
tłuczonej szyby. Rumaki poprzysiadały na zadach, a potem
pomknęły jak wicher.”
Tak to zabawiała się szlachta…

/ 9 groźny szlachcic-rys. H. Czajkowski

/ 7 Opowieści z Dzikich Pól

/ 6 S.A. Szczuka- szlachcic z XVIII w

Podobnie podważałabym prawdziwość wynurzeń Kraszewskiego dotyczące stosunków dworu i chłopstwa:
„Wieśniak i pan stanowili niemal rodzinę, gdy często dwór
dziecię wieśniacze, a chłopek pański dziecinę do chrztu
świętego trzymał, a ten związek chrześcijański tak był silny,
jak połączenie krwi prawie”

Tutaj trochę inaczej przedstawieni są kresowi bohaterowie…
Na przykład pewien szlachcic:
„Był to człowiek, który nigdy nie przepuścił żadnej niewieście: ani pannie, ani wdowie, ani mężatce, ani cnotliwej
dziewce. Nie pogardzał tez prostymi chłopkami- stąd jego
wieś należała do najludniejszych w okolicy.”
Tak „demokratycznie” je brał… A sam tak mówił o kobietach:
„Chce czy nie chce, poswawolić sobie, a potem kamień do
szyi i w wodę, jak powiadają Kozacy. Ja tak robię i nie narzekam”
A jak to było z przestrzeganiem prawa na Kresach Rzeczypospolitej?
„ … Jego Kozacy wywlekli mnie pod szubienicę. On podjechał, przyłożył mi krócicę do głowy i powiedział, że jeżeli wystąpię przeciwko niemu, każe mnie powiesić jak psa.
To straszny człowiek. Uważa, że wszystko mu wolno. Prawo polskie jest jak pajęczyna, bąk się przebije, a na muchę
wina.”
Inne straszne towarzystwo otoczyło Jaśka- dobosza Jego
Królewskiej Mości:
„Poczuł wokół siebie końskie oddechy, zobaczył szlacheckie
żupany z pętlicami, delie, kołpaki. Spojrzał na oczy otaczających go ludzi- mętne od trunków, puste, wpatrzone weń z
pogardą. Na samym przedzie stał wysoki, potężny szlachcic
w karmazynowym żupanie i kołpaku ozdobionym trzęsieniem i trzema czaplimi piórami.”
Jednym ruchem wyciągniętej zza pasa zakrzywionej szabli
szlachcic ów uciął głowę chłopakowi.

No cóż, taka wizja pisarska, odmienna od sielankowego widzenia Kresów przez Kraszewskiego. Nie ważne, że czasy
inne, ważne pojmowanie ludzi, stosunków, zwyczajów, ważna interpretacja.
Nie zawsze szlachcic był dobroduszny i pełen humoru jak
Zagłoba Sienkiewicza.

/ 10 szlachcic polski-rys. Al. Orłowski

Nie wiem którą wersję każdy przyjmie. Warto zapoznać się
z różnymi punktami widzenia, a osąd i ocenę zostawmy historykom i badaczom naszych dziejów.
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HISTORIA LWOWSKICH KAMIENIC:
PIĘKNO ARCHITEKTONICZNE ŚREDNIOWIECZNEGO LWOWA, ULICA ŻYDOWSKA WE LWOWIE, JEJ SYNAGOGI
I DOMY MIESZKALNE
Aleksander Szumański dla KSI „Barwy Kresów”
Pierwszą kamienicą po lewej
ręce od ul. Żydowskiej 17 była
„lapidea Michalewiczowska”,
tak zwana od swego pierwszego
właściciela. W wieku XVI. należała ona do Stefana i Heleny
Chomiców, w wieku XVII. (od
r. 1617.) do Marka Izakowicza
seniora Żydów lwowskich, a od
1706 r. prawie do końca XIX.
wieku (około 200 lat) do rodziny
Sternbachów.
Protoplastą tej rodziny był w
XVIII, wieku Aron Abrahamowicz, nadworny faktor książąt
Czartoryskich. W 1907 r. stanął
w miejscu tej kamienicy nowy
dom, cofnięty w głąb ulicy o kilka metrów.
Tuż przy kamienicy Michalewiczowskiej stała kamienica Doktorowska . Pochodziła z drugiej
połowy wieku XVII. i swą pięknością przewyższała wszystkie
domy getta i dorównywała najpiękniejszym domom w mieście.
Szerokie renesansowe podwoje,
kute w kamieniu, prowadziły
do sklepionej sieni; tutaj byty
wspaniałe konsole podsklepiowe oraz śliczne rozety .
Monumentalne kamienne schody wiodły do sklepionych komnat na pierwszym i drugim
piętrze; obie komnaty były o
dwóch oknach.
Trzecie piętro miało trzy okna
i zdaje się powstało później.
Charakterystyczny front domu
zdobiły rzeźby umieszczone nad
oknami ,a prawdziwą ozdobą
dziedzińca były kamienne konsole, podtrzymujące balkony.
— Taki dom mógł postawić
tylko wielki pan i zaprawdę
wielki go pan wymurował: doktor Simche Menachem, lekarz
nadworny sułtana, a następnie
króla Jana III .
Był on synem Jochanana Barucha i wywodził swój ród aż od
proroka Jonasza(!), stąd jego
przydomek jego „mi-Jona”.
Jako lekarz nadworny króla,
znany pod nazwą Emanuel de
Jona, przebywał często w Żółkwi i wielki miał wpływ na sprawy żydowskie.
We Lwowie odegrał niepoślednią
rolę i posłował stąd kilkakrotnie
na sejm żydowski, a w r. 1696. był
w Jarosławiu marszałkiem sejmu
Żydów koronnych. Jako taki podpisuje uchwałę sejmowego sądu
w sprawie drukarń hebrajskich
w Polsce. W tym bowiem czasie
przyjechał z Amsterdamu do Żółkwi Ira Febus Lewita i założył tu
drukarnię. Drukarze krakowscy
i lubelscy postanowili zniszczyć
nowego konkurenta i oto sąd sejmowy musiał się w to wdawać.
Również podpisuje się jako pre-

zes Ziemstwa ruskiego w r. 1701.
w piśmie do kahału żółkiewskiego. Simche Menachem był bardzo
pobożny, synagodze Nachmanowiczów podarował wielki ośmioramienny świecznik ulany w 1690
r.. we Wrocławiu w pracowni mosiężniczej.
Współcześni rabini wspominają
o nim kilkakrotnie w swych dziełach, a epitafium jego podał nam
Gabryel Suchystaw w następującem brzmieniu:
„Tu spoczywa uczony, naczelnik i magnat w Izraelu, „Książę
i chwała wieku, lekarz zdolny
wśród wielu, „Którego ręka była
otwarta dla biedaków i nędzarzy,
„Zawiadowca funduszów dobroczynnych i pan Ziemi Świętej
„Pan Simcha Menachem, Syn
Jochanana Barucha z rodu Jonasza, „Oby dusza jego miała
udział w życiu wiecznym Amen.
-Zmarł we środę 28. marca 1702
r.”

Dom przeżył fundatora, lecz zachował jego imię, zwał się „kamienicą Doktorowską”, właścicielem jego był w 1767 r.. Żyd
Izrael Józefowicz , dzierżawca
podatków kahalnych.
W ostatnich latach swego istnienia przedstawiał obraz ruiny i
upadku. Gzymsy poobijane, schody i galerie poniszczone, wszędzie nieład i brud nie do opisania,
stanowiły tragiczny kontrast do
smukłych sklepień i wspaniałych
zworników. Pod koniec stoczyła
ostatnia właścicielka zaciętą walkę z konserwatorami starożytnych
zabytków. Zrazu zdawało się, że
konserwatorzy wezmą górę; c. k.
policjant stał dniem i nocą w tym
domu i czuwał nad tym, by właścicielka nie czyniła w nim dowolnych przeróbek. Lecz w końcu zwyciężyła strona przeciwna i
cała kamienica została usuniętą, a
w jej miejscu oraz w miejscu sąsiedniej stanął dom nowy w linii
regulacyjnej ulicy.
Sąsiednia kamienica (l. 21.), to
była bardzo stara budowa; kamienny i mocno sklepiony parter
pochodził z XVI. wieku z szeroką
bramą. wjazdowa na głębokie podwórze. Z czasem zasklepiono tę
bramę i utworzono w niej sklep.
Charakterystyczne piwnice posiadał ten dom; były one o dwóch
kondygnacjach w ten sposób nad
sobą umieszczone, że do kondygnacji wyższej wchodziło się od
ulicy, do niższej zaś z sieni.
Wszystkie obramienia drzwi i
okien były kamienne, bez ozdób.
Dom ten składał się — o ile się
zdaje — z dwóch niezależnie od

siebie powstałych części, wskutek
tego jedne pokoje leżały o cały
metr wyżej od drugich i łączyły
się schodami.
W XVIII, wieku należała ta kamienica do Żyda Szlomy Krochmala i zwała się Krochmalową
. Ostatnia jej właścicielka, pani
Schoenblumowa, stoczyła zwycięską walkę z konserwatorami i
zburzyła ją do gruntu.
Kamienica Leyzorowska (l. 23)
stoi po dzień dzisiejszy, lecz jest
już zamkniętą przez miejski urząd
budowlany. Na zewnątrz nie posiada żadnych cech charakterystycznych prócz kamiennych obramień u drzwi i okien.
W drugiej połowie XVIII, wieku
przeszła ona „prawem kaduka”
na urzędy żydowskie i tym się da
wytłumaczyć, że jej właścicielami są podwojewodzi i burgrabia
zaniku niższego.
W tym domu odprawiają podwojewodzi sądy nad Żydami i do
tegoż domu może się jedynie odnosić wzmianka w aktach o „kamienicy podwojewodzińskiego
urzędu”, w której równocześnie
miała siedzibę warta pod-wojewodzińska . Rząd austryjacki
sprzedał tę kamienicę z końcem
XVIII, w. Lejzorowi Boruchowiczowi.
Z kamienicą Lejzorowską sąsiadowała kamienica Krywesowska
(Blacharska 25). Dom na tej parceli wymurował w XVI w. Kost
Rusin i przekazał ją swemu zięciowi grekowi Achellemu. Dnia
7 stycznia 1601.r. nabył ją Aron
Rubinowicz, Żyd przedmiejski i

odtąd jest ona stale w rękach żydowskich.
Wiele ucierpiała przy inwazji
szwedzkiej (1704 r.), a potem
odbudowana, jest własnością
słynnego burmistrza kahalnego
Zelmana Pinkasowicza . Dziś jest
ona ruderą, brudną i zaniedbaną,
lecz tym ciekawszą, że jest ostatnią ze wszystkich starych kamienic w tej stronie ulicy Żydowskiej.
Sąsiedni dom (Blacharska l. 27)
już zewnętrznym wyglądem wyróżnia się od swego otoczenia.
Okna wielkie tokowe, nad bramą
tablica pamiątkowa wskazują, że
to jakaś ważniejsza kamienica,
murowana na inne cele.
Jest to dawny gmach kanału
miejskiego . W nim odbywały
się narady, tutaj była kancelaria
seniorów i „dobrych mężów”, tutaj urzędował wiernik synagogi
i jej syndyk i jej „rachmistrze” i
jej „szpitalni”. A przed domem
tym zawsze było pełno Żydów i
chrześcijan. Tutaj zgłaszał się zazwyczaj pan deputat po egzekucji
wraz ze swymi towarzyszami, tutaj też w czasach gorących składał
woźny tzw. cytacje.
Obecnie ( XIX w.) stanowią Żydzi lwowscy jedną gminę wyznaniową. Urząd kahalny, po długich
peregrynacjach po placu Strzeleckim, ulicy Krakowskiej i ulicy
Rzeźnickiej mieści się obecnie
we własnym gmachu przy ulicy
Bernsteina 12. Wielka i wspaniała sala posiedzeń jest ozdobiona
ogromnym obrazem Jana Styki
oraz portretami radców kahalnych.

Do dnia dzisiejszego prowadzi
szeroka sień na dziedziniec synagogi, najstarszej ze wszystkich
na całej Rusi. Kawał średniowiecza uderza zwiedzającego, tak
wszystko dochowane, z jakimś
dziwnym pietyzmem i niezwykłym poszanowaniem dla pomników starożytności. Mur dzieli podwórze na dwie części, a żelazne
wrota (nowe) prowadzą na wewnętrzny dziedziniec. I oto stajemy przed wejściem do synagogi,
nad którym widnieje hebrajski
napis, poświadczający, że tu „się
modlił pan nasz i rabin Dawid
Halewy, autor słynnego dzieła
„Tura Saków”. Na tym dziedzińcu odprawiano śluby, tutaj wiodły
strony spór wiodący na pana podwojewodziego lub pisarza, tutaj
podczas świąt uroczystych spoczywano po gorącej modlitwie,
tutaj też w chwilach nieszczęścia
broniono się przed naciskiem
studentów lub gawiedzi szukającej łupów. Tutaj legli w 1664 r..
szkolnicy synagogi pod obuchami studentów jezuickich, tutaj
też ustawili w 1704 r. Szwedzi
szubienicę i do niej „starszych”
żydowskich poprzybijali za ręce i
dali im wisieć tak długo, dopóki
kosze, pod szubienicą ustawione,
nie napełniły się złotem i srebrem,
przynoszonym przez Żydów . I te
wszystkie wspomnienia zlewają
się w jeden wielki obraz, który
przesuwa się przed wzrokiem duszy naszej, znacząc w niej niczym
niezatarte ślady. Całe dzieje Żydów w tym mieście skupiają się
w tym ciasnym, murami odciętym
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podwórku, niby odzwierciedlenie
ciasnoty getta i duszności życia
żydowskiego. A ze starych murów bożnicy bije zimno i mróz
wieków, dreszcz czterech długich
stuleci.
Powstała ta synagoga w 1582
r. a jej fundatorem był bogaty i słynny Żyd lwowski Izaak
Nachmanowicz, senior kahału lwowskiego i prezes sejmu
Żydów koronnych w Lublinie
w 1589 r. Bardzo wpływowy
na dworze Zygmunta Augusta, prowadzi Izaak mnóstwo
interesów, dzierżawił dochody
państwowe i miejskie, pożyczał
pieniądze na procent i dorobił
się sporego majątku. Syty zysku
i sławy postanawia wybudować
Bogu na chwałę synagogę i w
tym celu kupuje od Rady miasta 26 września 1580 roku tak
zwany plac Oleski za 1.500 zl.
Lwów miał miejską bożnicę u
wylotu ul. Boimów pod samym
„cekhausem”, lecz choć była
murowana, za małą była, by pomieścić tak wielką ilość Żydów.
Otóż Izaak postanowił wygodzić
gminie i zlecił najsłynniejszemu
budowniczemu lwowskiemu posadowienie synagogi.
Paweł Rzymianin, budowniczy
cerkwi Wołoskiej, wymurował
bożnicę w stylu gotyckim. Budynek prawie kwadratowy, oświetlony z każdej strony dwoma
wysokimi oknami i przykryty
ślicznym gotyckim sklepieniem,
myli oko widza i przerzuca go
co najwyżej do XV w. A jednak
przynajmniej w wieku XIV nie
jest ona ani o dzień starsza niż
wyżej podano, co jasno stwierdzają akta dzieje placu od 1441
r. i dzieje nabycia go przez fundatora.
Na rok 1594. przypada dobudowanie galerii dla kobiet przez
przebicie zachodniej i południowej ściany, oraz wybrukowanie
synagogi, dokonane przez synów
Izaaka: Nachmana i Marka Izakowiczów , a na ten sam czas
wymurowanie domu frontowego
przy ulicy Żydowskiej .
Do tej bożnicy przenosi kahał swe
klejnoty i swe sądy i odtąd ona staje się „wielką miejską synagogą”,
która niby matka czuwa nad ca-
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łością lwowskiego Izraela. Odtąd
stara synagoga zwie się „szkółką”,
a choć jest nadal bardzo bogatą,
schodzi do znaczenia podrzędnego
wobec pięknej nowej rywalki. A
jednak i ona nie uszła zachłanności tłumów w r. 1664. i postradała
wszystko, co w niej było kosztowne, lub w ogóle przedstawiało jaką
wartość .
Lecz jeszcze gorsze niebezpieczeństwo groziło jej młodej rywalce. Oto w r. 1603. darowuje
Zygmunt III. Jezuitom lwowskim
domy i place pod murem miejskim, pod pretekstem, że Rada
miasta nieprawnie te wszystkie
parcele odsprzedała Żydom. Miała tedy cała wschodnia część ulicy
Żydowskiej przejść w ręce jezuickie; Żydzi mieli postradać prawie
całą swą jedyną ulicę. Długo trwał
proces o stan posiadania i pobudził do czynu największych mężów Rzeczypospolitej . Zamojski,
Żółkiewski, Bobola i Skarga byli
wmieszani w ten proces, a omawiano go na zjazdach rokoszych i
konfederacjach przy królu, w ulicy
Żydowskiej i w trybunale koronnym. W końcu Żydzi przegrali i w
lutym 1606 r. przeszła synagoga w
ręce Jezuitów; domy mieszkalne
miało miasto od Żydów wykupić.
Na szczycie synagogi zabłysnął
krzyż, a strapieni i strwożeni Żydzi cofnęli się z powrotem do swej
starej „szkółki” naprzeciw „cekhausu”.
Sprawa — ugrzęzła, gdyż do synagogi było jedyne przejście przez
dom Marka Izakowicza, a ten nie
pozwolił na przejście. Jezuici musieli ustąpić i po długich układach,
terminach i jazdach kupili grunty,
na których do dziś stoją ich gmachy (kościół, sąd krajowy i krajowa dyrekcja skarbu). Żydzi zapłacili im za ustąpienie z getta 20.600
zł. W sobotę „pohamanową”w
roku 1609. otwarto ponownie synagogę, a na cześć tej chwili napisał Izak Halewy śliczną: „Pieśń
zbawienia” .
Od tego czasu rok rocznie w tę
sobotę odczytuje się ten hymn, a
gromadka pobożnych słucha z namaszczeniem słów jego, niby dalekiego echa dawno przebrzmiałych
wypadków: „Wywyższam Cię
Wiekuisty, gdyż otwarłeś podwoje tej świątyni, a wrogom moim
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nie użyczyłeś radości z mego nieszczęścia.... Wysłuchałeś mnie,
gdym wołał do Ciebie, a więc
przyjmij za to me dzięki. Wszak
już na równi potknęła się noga
moja... aleś Ty moim był zbawcą...
niech więc w tej chwili wesela zabrzmi pieśń nowa, chwała Ci Panie
na wieki!
Minęło lat trzysta od chwili odzyskania synagogi, lecz żaden akt,
żadna większa uroczystość, nie
przypomniała tego ludowi; jak
każdego roku, tak leż i w tym „jubileuszowym” mała garstka wiernych przysłuchiwała się monotonnej recytacji, a każdy wyższy ton
kantora gubił się gdzieś wysoko u
zwornika gotyckiego sklepienia,
rozłamywał się o potężne żebra i
odbijał się wielokrotnym echem o
kamienną posadzkę synagogi, a w
tym echu brzmiały wiekowe dzieje
świątyni i dzieje tych mężów, którzy się tu modlili.
Tu modliła się gmina przez trzy
wieki i tu wylewała przed Panem
swe żale w czasie niedoli. O te
mury obijała się w 1648 r. modlitwa niepewnych, jaki los ich czeka, czy miasto wyda ich Chmielnickiemu; tu broniono się do
upadłego przed studentami w znamiennym roku 1664., tu czerwieniła się podłoga krwią poległych,
a białe strzępy poszarpanych rodałów i ksiąg modlitewnych stanowiły okropny kontrast do tej strasznej
czerwieni. Tutaj modlili się słynni
rabini i uczeni, tu wygłaszali swe

/ Słynna czarna kamienica. Z lewej strony - historyczna apteka Łukasiewicza (tego który wynalazł lampę naftową)/.
https://www.trekearth.com/gallery/Europe/Ukraine/West/Lvivska/Lviv/photo503089.htm

kazania najwięksi kaznodzieje żydowscy i tu śpiewali przed Panem
śpiewacy wielkiej miary. Tutaj też
w czasach nietolerancji (w połowie
XVIII, w.) głosili religię Chrystusową księża katoliccy, zmuszając
Żydów do słuchania swych wywodów i tutaj w tym samym czasie
zgromadzeni rabini całej Polski
rzucili wielką klątwę na Franka
Lejbowicza i jego stronników. Setki seniorów kahalnych zajmowało
przez wieki te stalle u ołtarzowej
ściany i dziesiątki rabinów po kolei tutaj zasiadały: potężny Dawid
Halewy i nieszczęśliwy Cwi Askenazy i wymowny Chaim Rappoport i wszechwładny rabin krajowy B e r n s t e i n i groźny Jakob
Ornstein, I zdaje się, że te puste
stalle patrzą błagalnie na widza,
jakby mówiły: „wspomnij o tych
mężach, którzy to zasiadali, wydrzyj ich zapomnieniu!”
Zaprawdę, któż dzisiaj wie, jak
światem Żydów polskich trząsł
Dawid Halewy, ile słowo jego
ważyło na zjazdach koronnych w
Lublinie?
Kogo dzisiaj obchodzi Chacham
Cwi Askenazy i kto zna jego walki w Amsterdamie i jego cierpienia, zanim tu przybył do Lwowa,
by złożyć kości na wieczny odpoczynek na naszym lwowskim
cmentarzu . Któż zdaje sobie dziś
sprawę z tego, jakie wrażenie, wywierały mowy rabina Rappoporta
na dyspucie w katedrze i jak gromił przeciwników ortodoksji już
w wieku XIX. Jakóh Ornstein .
Wszyscy zmarli, a na ich nagrobkach spoczął anioł zapomnienia!
Skończył kantor czytanie pieśni,
gromadka pobożnych stała chwilę w zadumie, a w końcu poczęła
się rozchodzić do domów. W kącie
przy kracie okiennej została garstka ciekawych i przysłuchiwała
się uważnie opowiadaniu starego
szkolnika o dziejach tej synagogi,
o niebezpieczeństwie jej grożącym
i o cudownym ocaleniu. On opowiadał o „Złotej Róży”, dawne
znane mi z lat dziecięcych dzieje,
słyszałem je już tyle razy, a jednak
stanąłem i posłuchałem pięknej legendy lwowskiego getta:
„Było to za królów polskich.
Dawna świątynia uległa zniszczeniu. Pożar ją zniszczył. Zbierano
składki, aby nową murowaną
wystawić. Złoto płynęło strugą
ze wszystkich krajów, bo Lwów
prowadził n handel — a sam byt
bogaty, pobożny. Dach miał być
piękny, wysoki, by byt widny dokoła i zwiastował hen daleko poza
mury, że wielkim jest Pan Izraela.
Właśnie naonczas spaliła się cerkiew, przybytek „ich* Boga. I rów-

nie bogate płynęły dary, aż z Mołdawii, a nawet z Grecji, by i ich
przybytek był wspaniały i wysoko
sterczał ponad mury miasta... Oni
się nie spieszyli, a nasza świątynia
rosła; kamień na kamień, łuk na
górę i już prawie wszystko skończone. Radość brała, gdy się patrzyło na przybytek Pana, wznoszący się dumnie ponad dachy
zwyczajnych domostw!”
Lecz w tym był sęk! „Oni” nie
mogli ścierpieć, by w ich bliskości
stała świątynia Izraela; postanowili jej użyć dla siebie... Jesteśmy w
ich mocy, ich prawa są naszymi.
Do nich grunt należy. Wyszukali
skądś stary papier, wytoczyli proces i zamknęli świątynię. Płacz powstał-w Izraelu. Świątynia pańska
ma przejść w ich ręce — to grzech
— a tu niema innej. Rozpacz brała
gminę.
Proces ciągnął się długo, przedługo, a Izrael płakał gorzko, za gorzko.
„I była w stolicy niewiasta pobożna i dobrotliwa, a zwała się Róża;
Jako róża rozsyłająca woń swą
dokoła, tak ona rozdawała jałmużnę między biedaków; dom jej był
przytuliskiem dla biednych, nieszczęśliwych, nędznych. Jeszcze
w domu jej ojca znano ją z dobroci; zwano ją zazwyczaj złotą Różyczką „die guldene Rojze”.
„Ta niewiasta widząc ból ludu i
słysząc jego jęki, ofiarowała cały
swój majątek na wykupienie świątyni. Lecz panowie Kościoła o niczym słyszeć nie chcieli.
Używała swych wpływów wszędzie, nic nie pomogło.
Niech sama przyjdzie z pieniądzmi w ręku, to było ostatnie słowo
biskupa. Róża wzdrygała się. Była
piękna, czarowała pięknością.
Bała się „ich” mężów, zwłaszcza
bezżennych.
Walka okropna. Lud płacze. Poszła... Zostań u mnie, a oddam
twoim braciom świątynię.
Znów walka. Oddaj braciom
moim świątynię, a zostanę u ciebie”. Biskup się zgodził. Podpisał
i oddał jej patent na otwarcie synagogi. Przesłała go starszyźnie.
W gminie radość i wesele. Z okien
świątyni bije jasność naokół światło sięga aż do pałacu biskupaRóża je widzi.
-Zadanie jej spełnione. Życie stracone. Nazajutrz zastał ją biskup
bez życia.
Niewiasty żydowskie opłakują po
dziś dzień męczennicę”.

Skończył szkolnik, a wszyscy —
choć po raz dziesiąty słyszeli tę
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opowieść, — wzruszeni do łez
rozeszli się do domów. Bo „Złota
Róża” została do dzisiaj bohaterką getta, ustrojoną w legendarną
aureolę męczeństwa. Róża Nachmanowa, synowa założyciela bożnicy, a żona Nachmana,
wielkiego kupca i dzierżawcy
dochodów państwowych, wielką
w gminie odegrała rolę, różne
miała koneksje z magnatami, a
nawet dworem, znała się dobrze
ze starostą Mniszkiem, a może
i z arcybiskupem Zamojskim ,
lecz tego ostatniego przeżyła o
lat wiele. Zmarła bowiem śmiercią naturalną w r. 1637., zostawiając ogromny majątek swemu
jedynakowi, „słudze króla Władysława”, Izaakowi. Do dzisiaj
utrzymał się na starym cmentarzu jej nagrobek z następującym
napisem:
„Tu pochowana potężna niewiasta, książęca pani, Róża córka
Jakóba.
Nad nią ja płaczę, gdyż z nią runęły w domu Jakubowym radość
i wesele,
Korona upadła i zniknęła pomoc.
I jakby świecznika ramiona
złamane, jego palniki i kwiaty
ozdobne.
Królowie ją widzieli, a książęta
przed nią wstawali dla oddalania
jej hołdu. Oby jej dusza miała
udział w życiu wiecznym.
Amen.”
Na prawo od bożnicy (Blacharska 29) stoi obecnie nowy dom
wymurowany w1904 r. W bardzo dawnych czasach (pierwsza
połowa XVI. wieku) mieściła
się na tym gruncie „kamienica
Sokołowska”. Przed pożarem
w 1571 r. przeszła na własność
magistratu.
W 1604 r. kupił ją znany nam
już senior Żydów lwowskich
Marek Izakowicz i w miejsce
rudery wymurował nowy dom.
W domu tym ufundował Marek
Izakowicz szpital (Hekdesz)
który też tam się mieścił przez
długie lata, aż go potem przeniesiono do ostatniego domu w
ulicy Boimów, tam, gdzie dziś
bożnica, tuż naprzeciw arsenału.
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Kamienica Sokołowska należała w połowie XVIII wieku
do Józefa Cymeles, burmistrza
kahalnego, który wraz z burmistrzem przedmiejskim Józefem Minczeles przez długie lata
reprezentuje gminę żydowską.
Pod koniec XVIII,wieku (1788)
przechodzi dom na własność
syna jego, Wolfa Cymelesa.
Narożna kamienica (l. 31) stoi
na tzw. parceli „Płaczek”, którą
w 1588 r.. Żydzi kupili od Rady
miejskiej za 1000 zł. W XVIII,
wieku należał dom narożny do
Chaima Czopównika, a głowa
(maska), umieszczona do dzisiaj
w gzymsie, świadczy o tym, że
tam był szynk. Chaim zwał się
tak, gdyż dzierżawił czopowe, t.
j. podatek od napojów alkoholowych. Od pierwszej połowy XIX
w. należał do fundacji izraelickiego szpitala we Lwowie .
Tuż u wylotu ulicy Żydowskiej
stała „studnia żydowska”, za
którą Żydzi płacili magistratowi
ab immemorabili tempore 80 zł
rocznie . W 1761 r. zażądał magistrat podwyżki o 300 zł., czyli
razem 380 zł. rocznie. Żydzi nie
chcieli zapłacić, a wówczas magistrat kazał zamknąć rurę wodociągu miejskiego, prowadzącą
do jedynej studni w ulicy Żydowskiej. Nim się kahał ugodził
z miastem, wybiegali Żydzi na
rynek i tutaj próbowali czerpać
wodę, lecz ludność nie przywykła do tego, pobiła ich, a nadto
zamknięto śmiałków do „ceparni” miejskiej . Po długich pertraktacjach załatwiono całą sprawę ugodowo za pośrednictwem
podwojewodziego Włodka.
Druga strona ulicy Żydowskiej
była wcześniej zabudowana niż
pierwsza i dlatego kilkakrotnie
domy się tu zmieniały, ustępując
miejsca nowszym i piękniejszym.
Szereg domów uległ przeróbkom
tak dalece, że dziś trudno poznać,
który jest starszy, a który późniejszej doby. Pierwszy dom od
ulicy Ruskiej (Blacharska 20), to
wielka „kamienica Korkesów”,
podparta szkarpami, na których
dawniej wisiała brama żydowska. W wieku XVII należała ona
do słynnej rodziny Nachmanowi-

/ Kamienica przy rynku we Lwowie. commons.wikimedia.org

czów, w połowie XVIII wieku do
Ablowiczów, przezwanych Korkisami . Kamienica ta została
dotąd w rodzinie.
Sąsiedni dom (Blacharska 22)
należał w drugiej połowie XVIII,
wieku do Marka Abrahamowicza, zwanego po matce Feigeles.
Nie łączył się ten dom bezpośrednio z kamienicą Korkiesowską, lecz był od niej oddzielony
frontowem podwórzem. Z czasem i tę parcelę kupili Korkiesi i
wybudowali frontowy dom, który dotąd do nich należy.
Dalsza kamienica (Blacharska
24), to słynna Łachmanowska,
czyli Nachmanowska, tak zwana
od męża „Złotej Róży” Nachmana Izakowicza. Mieszka on w niej
ze swą matką Chwałą w początkach wieku XVII. i otrzymuje
od miasta prawo wprowadzenia
wody z wodociągów miejskich.
Po śmierci Nachmana (r. 1616),
względnie żony jego Róży
(1637), otrzymuje ten dom w
spadku syn obojga, „sługa królewski” Izaak Nachmanowicz.

Izaak popada w bankructwo
(połowa XVII. w.), lecz dom
umiał ocalić i przekazał swojem synowi Nachmanowi. I
tak przechodzłi dom z ojca na
syna do połowy XVIII, wieku.
W tym czasie żył Izaak Nachmanowicz, który zaciągnął
u Boczkiewiczów dług w wysokości 1.300 zł. i utracił dom
na rzecz wierzycieli. Od nich
zabiera dom miasto i sprzedaje konwentowi Dominikanów. Przeciw temu protestuje
Herszko Łachmanowicz, wnuk
Izaaka i po długim procesie odzyskuje rodzinną kamienicę .
Sąsiedni dom (Blacharska 26)
należał w połowie XVIII. wieku
do Awnera Celnika , a następny (Blacharska 28), to „kamienica Rabinowska”. Należała do
rodziny Żółkiewskich; pod koniec XVI. wieku w 1590 r. kupuje ją u Mikołaja i Stanisława
Żółkiewskich Izrael Józefowicz
(Eideles) za 2.000 zł. i adaptuje
ją na szkołę talmudu czyli jeszibę . Rektorem szkoły został
zięć nabywcy, rabi Jozue Falk
ben Aleksander Kohen, słynny

uczony swego czasu i marszałek
sejmu żydowskiego w Lublinie
w r. 1607. Jozue umarł w 1614
r. , lecz kamienica przez długie
lata zwała się „Rabinowską”.
W połowie XVIII, wieku należała do OO. Karmelitów trzewikowych konwentu wielkiego,
a w 1788 r. do Suessmana Leiby
Balabana (Lewka Balabana),
burmistrza kahalnego w ostatnich latach Rzeczypospolitej .
Wedle Bubera kamienica spłonęła w 1837 r.
Kamienica narożna (Blacharska 30) — naprzeciw studni żydowskiej — różne przechodziła koleje, aż w połowie XVIII,
wieku spłonęła. Działka należy
w 1767 r. do Dominika Nikorowicza, lecz już w kilka lat nabywa ją Żyd Izrael Pinkasowicz i
muruje dom do dzisiaj utrzymany(XIX w.).
Źródło:
http://www.lwow.home.pl/judaica6.html
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02-670 Warszawa ul. Puławska
240/60

22 8534397 ; 501 153340
Poszukujemy wolontariuszy do
prowadzenia serwisów.
WYMAGANIA.
Znajomość CMS Joomla
Znajomość obróbki grafiki

Znajomość edytora tekstowego

Partnerzy medialni
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Redakcja - Kontakt:
Bogusław Szarwiło - Redaktor Naczelny
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl
607 345 832; 664 773 118

Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com 660 159 143
Maciej Prażmo
maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309
Andrzej Łukawski - Wydawca info@kresy.
info.pl
22-853 43 97; 501 153 340

Jesteś pasjonatem Kresów?
Koniecznie skontaktuj się z

Kresowym Serwisem
Informacyjnym
redakcjaksi@kresy.info.pl
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